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ПРЕДИСЛОВИЕ

Второй том “Русско-башкирского сло
варя”, включающий буквы П—Я, подготов
лен сотрудниками отдела языка Института 
истории, языка и литературы Уфимского 
научного центра Российской академии на
ук: Г.Д. Зайнуллиной (С: от с до со- 
прйно), З.К. Ишмухаметовым (П: от па до 
потолстбть), С.Ф. Миржановой (С: от

стать до стремиться, У), Ш.В. Нафи- 
ковым (П: от потолстеть до прожить, С: от 
стремиться до существб, Т, X, Ю, Я), 
Н.Ф. Суфьяновой (Р, С: от сопрано до 
списать и от существб до сям), З.Г. У рак 
синым (П: от прожить до пятью, С: от спи- 
сйть до стать), З.Г. Уразбаевой (Ф, Ц, Ч, 
Ш, ГЦ), Р.Н. Хадыевой (Э).

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.



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

б



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



ПАКЕТ

П
ПА с нескл. па (бейецҙә айырым бер ритмик 

хәрәкәт)
ПАВА ж см. павлин
ПАВИАН м павиан (оҙон томшоҡло эре 

маймыл)
ПАВИЛЬбН м павильон; цветочный пави

льон сәскә павильоны; выставочный павильон
күргәҙмә павильоны; павильон звукозаписи та
уыш яҙыу павильоны

ПАВИЛЬбННЫЙ, -ая, -ое павильондағы; па
вильонная торговля павильондағы сауҙа 

ПАВЛИН м тауис; пава ж инә тауис 
ПАВЛИНИН, -ья, -ье тауис ...ы; павлйний 

хвост тауис ҡойроғо
ПАВОДКОВЫЙ, -ая, -ое ташҡын ...ы; павод

ковые воды ташҡын һыуҙары
ПАВОДОК м ташҡын; весенний паводок яҙғы 

ташҡын
ПАВШИИ, -ая, -ее 1. прич. от пасть I; 2. ө 

знач. сущ. павшие ли.; высок, һәләк (ҡорбан) 
булғандар

ПАГИНАЦИЯ ж\ полигр. пагинация (китап, 
ҡулъяҙма һ.б. биттәрен номерлау)

ПАГОДА ж пагода (Будда динен тотоусы
ларҙың тбәҙәт йорто)

ПАГУБНОСТЬ л  с һәләкәтлелек, зарарлылыҡ 
ПАГУБНЫЙ, ая, ое һәләкәтле, зарарлы; 

пагубное влияние зарарлы йоғонто; пагубная 
страсть һәләкәтле хирес 

ПАДАЛЬ ж емтек, үләкһә 
ПАДАНЕЦ м ; разг. ҡойолдоҡ, ҡойолған емеш 
ПАДАТЬ несоә. 1. (ергә) йығылыу, ҡолау, 

ауыу; падать с лошади аттан ҡолау; забор пада
ет ҡойма ауа 2. (об осадках) яуыу, төшөү
3. һалынып төшөү, төшөп тороу, төшөү; волосы 
падают до плеч сәстәре иңбашына төшөп тора
4. (покрывать собой кого-что-л. — о свете, те
ни) төшөү; тень падает на землю күләгә ергә 
төшә 5. (приходиться, распространяться на 
кого-что-л.) төшөү; подозрение падает на него 
шик уға төшә 6. (уменьшаться, ослабевать) 
түбәнәйеү, кәмеү, аҙайыу, төшөү, насарайыу; 
давление падает баҫым төшә; температура 
воздуха падает һауа температураһы түбәнәйә; 
пульс у больного перестал падать ауырыуҙың 
пульсы төшөүҙән туҡтаны; цены на товары пада
ют тауар хаҡтары төшә; настроение падает күңел 
төшә 7. (дохнуть — о животных) ҡазаланыу, 
ҡырылыу, үлеү ♦ падать в обморок һуштан 
яҙыу, аң юғалтыу; падать духом өмөтһөҙлөккә 
бирелеү, рух төшөү; падать с ног аяҡтан 
йығылыу; падать со смеху йығылып ятып көлөү

ПАДЁЖ м\ грам. килеш; винительный падеж 
төшөм килеш

ПАДЕЖ м үләт, мал ҡырылыу 
ПАДЁЖНЫЙ, -ая, -ое килеш ...ы; падёжные 

окончания килеш ялғауҙары
ПАДЁНИЕ с 1. см. пасть I — падать 1, 4, 6, 

7; 2. түбән төшөү, әхлаҡһыҙлыҡ; дойтй до 
полного падения түбән төшөүҙең сигенә сығыу 

ПАДИШАХ м батша
ПАДКИИ, -ая, -ое на кого-что, до кого-чего 

әүәҫ, йәбешеп (йығылып) ятыусан; он падок до 
сладкого ул тәмле нәмәгә әүәҫ

ПАДУЧИЙ, -ая, -ее 1. уст. (падающий) 
күктән төшкән, атылған; падучая звезда атылған 
йондоҙ 2. в знач. сущ. падучая ж\ разг., уст. 
(эпилепсия) өйәнәк, быума (зыяндаш) ауырыуы 

ПАДЧЕРИЦА Ж үгәй ҠЫҘ 
ПАЕВбЙ, ая, ое пай ...ы; паевой взнос пай 

взносы; паевая книжка пай кенәгәһе
ПАЕК м паёк; месячный паёк айлыҡ паёк 
ПАЖ м паж (1. урта быуаттарҙа монархҡа 

йәки оло тцрәләргә хеҙмәт итецсе дворян фа- 
милияһындагы цҫмер 2 . Рәсәйҙә хәрби уҡыу 
йортонда уҡыган цҫмерҙәргә батша һарайында 
бирелгән махсус дәрәжә, исем 3. Рәсәйҙә дворян 
балалары өсөн махсус хәрби уҡыу йорто тәр- 
биәләнецсеһе)

ПАЖЕСКИЙ, ая, ое паж ...ы; пажеский 
костюм паж костюмы ♦ Пажеский корпус Паж
корпусы (Рәсәйҙә дворян балалары өсөн махсус 
хәрби урта уҡыу йорто)

ПАЗ м 1. (узкая щель) ек, ярыҡ; конопатить 
пазы ектәрҙе һыҙлыҡлау 2. (выемка) уйым, ыр
мау; паз в дверй ишек ырмауы

ПАЗУХА ж 1. ҡуйын; положйть за пазуху 
что-л. нимәнелер ҡуйынға тығыу 2. анат. 
ҡыуышлыҡ; лобные пазухи маңлай ҡыуышлығы 

ПАИНЬКА л  и ж; разг. тыңлаусан (тәүфиҡ
лы, әҙәпле) бала

ПАЙ I м  пай; вступительный пай инеү пайы; 
кооперативный пай кооператив пайы ♦ на паях 
бергәләшеп, уртаҡлашып

ПАИ II: пай-мальчик үтә тәүфиҡлы малай; 
пай девочка үтә тәүфиҡлы ҡыҙ

ПАЙКА ж \ тех. см. паять; пайка проводов 
сымдарҙы паятлау (йәбештереү), сымдарҙы 
(ҡурғаш) иретеп йәбештереү (ямау)

ПАЙКбВЫ Й, -ая, -ое разг. паёк ...ы; пай
ковый хлеб паёк икмәге

п а й щ и к  М И ПАЙЩИЦА ж пайсы (ѳлѳш 
индергән, өлөшкә ингән кеше)

ПАКГАУЗ м пакгауз (тимер юл станцияһында, 
портта һ.б. ҡыҫҡа ваҡытҡа йөк һаҡлау склады) 

ПАКЁТ м 1. төргәк; большой пакет ҙур төргәк 
2. (ҡағыҙ, полиэтилен) ҡапсыҡ; продажа овощей 
в пакетах йәшелсәне ҡағыҙ ҡапсыҡтарға тулты-
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ПАКИСТАНСКИЙ
рып һатыу 3. пакет, хат; секретный пакет йәше
рен пакет

ПАКИСТАНСКИЙ, -ая, -ое Пакистан ...ы 
ПАКИСТАНЦЫ мн. пакистандар, Пакистан 

халҡы / /  ед. пакистанец м Пакистан ир-аты; па
кистанка ж Пакистан ҡатын-ҡыҙы

ПАКЛЯ ж сүбәк; льняная пакля етен сү
бәге

ПАКОВАТЬ несов. что төйнәү, төкләү, 
төргәкләү, тәккә (төргәккә) бәйләү; паковать 
вещи әйберҙәрҙе тәккә бәйләү

ПАКОВАТЬСЯ несов. страд, от паковать 
ПАКбВКА ж см. паковать 
ПАКбВОЧНЫ Й, -ая, -ое төкләү ...ы, 

төргәкләү ...ы, тәккә (төргәккә) бәйләү ...ы; па
ковочный материал төкләү материалы

ПАКОСТИТЬ несов. 1. что и без доп.; 
прост, бысратыу, әшәкеләү; пакостить в комна
те бүлмәне бысратыу 2. кому и без доп.; разг. 
әшәкелек (этлек) эшләү

ПАКОСТНИК м и ПАКОСТНИЦА ж; разг. 
әшәке (этлекле) кеше

ПАКОСТНИЧАТЬ несов.; разг. әшәкелек 
(этлек) эшләү

ПАКОСТНЫЙ, -ая, -ое разг. 1. (отврати
тельный) әшәке, алама; пакостное дело алама 
эш 2. (делающий пакости) әшәке, бысраҡ, эт
лекле; пакостный человек этлекле (яуыз) 
кеше

ПАКОСТЬ ж; разг. 1. (скверный поступок) 
әшәкелек, этлек, аламалыҡ; делать пакости эт
лектәр эшләү 2. (гадость) әшәке (алама) нәмә
3. (непристойность) әшәке һүҙ; нельзя гово
рить такую пакость бындай әшәке һүҙ һөйләргә 
ярамай

ПАКТ м пакт (ҙур сәйәси әһәмиәткә эйә 
булган халыҡ-ара килешец)

ПАЛ м 1. үрт; лесной пал урман үрте 2. у cm. 
(выжженное место) үртән

ПАЛАНКИН м паланкин (Көнсығыш илдә
рендә оло тцрәләрҙе, мәшһцр кешеләрҙе кцтә- 
реп йөрөтөц өсөн махсус носилка)

ПАЛАНТИН м палантин (ҡатын-ҡыҙҙар 
өсөн ҡиммәтле тиренән, бәрхәттән тегелгән 
йәки затлы дебеттән бәйләнгән киң шарф) 

ПАЛАС м балаҫ
ПАЛАТА ж  1. в разн. знач. палата; палата 

тяжелобольных ҡаты ауырыуҙар палатаһы; За
конодательная палата Государственного со 
брания РБ БР Дәүләт йыйылышының Закондар 
сығарыу палатаһы; Книжная палата Китап пала
таһы 2. уст. палаты мн. булат; каменные па
латы таш булаттар ♦ ума палата у кого аҡыл 
тоҡсайы, аҡыл эйәһе

ПАЛАТАЛИЗАЦИЯ ж; лингв, палаталләште- 
реү, нәҙегәйтеү, палаталләшеү, нәҙегәйеү

ПАЛАТАЛИЗОВАТЬ сов., несов. что\ 
лингв, палаталләштереү, нәҙегәйтеү

ПАЛАТАЛИЗОВАТЬСЯ сов., несов.', лингв. 
палаталләшеү, нәҙегәйеү

ПАЛАТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое лингв, палаталь 
...ы, нәҙек; палатальные звуки нәҙек өндәр 

ПАЛАТКА ж 1. палатка, сатыр; разбйть па
латку сатыр ҡороу 2. (ларёк) палатка; торговая 
палатка сауҙа палаткаһы

ПАЛАТНЫЙ, -ая, -ое палата ...ы; палатная 
сестра палата сестраһы

ПАЛАТОЧНЫЙ, -ая, -ое палатка ...ы, сатыр 
...ы; палаточный городок сатыр ҡаласығы

ПАЛАЧ м 1. палач, йәлләт 2. (мучитель, 
притеснитель) йәберләүсе, залим, йәлләт 

ПАЛАШ м палаш (төҙ, оҙон ҡылыс) 
ПАЛЕВЫЙ, -ая, -ое тоноҡ һары, балауыҙ 

һары; палевый конь балауыҙ һары ат
ПАЛЕНЫИ, -ая, -ое көйгән, көйҙөрөлгән, 

өтөлгән; запах палёной шерсти көйгән йөн еҫе 
ПАЛЕОАЗИАТСКИЙ: палеоазиатские нарб 

ды палеоазиат халыҡтар (телдәре, килеп сы
ғыштары буйынса бер-береһенән айырылып 
торған аҙ һанлы Төньяҡ халыҡтарының шарт
лы атамаһы; коряктар, нивхтар, чукоттар, 
юкагирҙар һ.б. инә); палеоазиатские языкй па
леоазиат телдәр

ПАЛЕбГРАФ м палеограф (палеография 
белгесе)

ПАЛЕОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое палеогра 
фик; палеографический анализ текста тексҡа 
палеографик анализ

ПАЛЕОГРАФИЯ ж палеография (боронғо яҙ
маларҙың тарихын өйрәнә торған фән)

ПАЛЕОЗбЙСКИЙ: палеозойская эра палео 
зой эраһы (Ерҙең геологик тарихында мезо
зойҙан алдағы эра)

ПАЛЕОЛИТ м; археол. палеолит (таш бы
уаттың иң боронғо осоро)

ПАЛЕОНТбЛОГ м палеонтолог (палеонто
логия белгесе)

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое нале
онтология ...ы; палеонтологйческий атлас пале 
онтология атласы

ПАЛЕОНТОЛбГИЯ ж палеонтология (бо
ронғо ҡаҙылдыҡ хайуандарҙы һәм цҫемлектәр- 
ҙе өйрәнә торған фән)

ПАЛЕСТИНСКИЙ, -ая, -ое фәләстин ...ы, 
Фәләстин ...ы; палестйнские арабы Фәләстин 
ғәрәптәре

ПАЛЕСТИНЦЫ мн. фәләстиндар, Фәләстин 
халҡы / /  ед. палестйнецзг Фәләстин ир-аты; па 
лестйнка ж Фәләстин ҡатын-ҡыҙы

ПАЛЕЦ м 1. бармаҡ; безымянный палец 
сығанаҡ бармаҡ; погрозйть пальцем бармаҡ 
янау; палец перчатки бирсәткә(нең) бармағы
2. тех. теш, тояҡ, бармаҡ (машинкала, меха
низмда һ.б.) ♦ пальца в рот не клади кому ҡара 
уны, һаҡ бул, эләгә күрмә; пальцем не шевель
нуть ҡыл да ҡыбырлатмау; пальцем не тронуть
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ПАМЯТЬ
кого-что бармаҡ менән дә сиртмәү; палец о 
палец не ударить ҡыл да ҡыбырлатмау; пальцем 
показывать на кого-что; неодобр. бармаҡ менән 
төртөп күрһәтеү; обвести вокр5т пальца кого төп 
башына ултыртыу; смотреть (глядеть) сквозь 
пальцы на кого-что бармаҡ аша ҡарау, вайым
һыҙ булыу; по пальцам можно пересчитать кого- 
что бармаҡ менән генә һанарлыҡ, әҙ генә; знать 
как свой пять пальцев кого-что биш бармаҡ ке
үек белеү

ПАЛИСАДНИК м өй алды баҡсаһы 
ПАЛИТРА ж палитра (1. рәссамдың буяу 

таҡтаһы 2. һцрәттә, ижадта ҡулланылган 
буяуҙар гаммаһы 3. кцсм. рәссам, яҙыусы һ.б. 
ижадындағы төрлө тасуири сара)

ПАЛИТЬ I несоә. 1. кого-что өтөү, өтәҫләү; 
палйть гуся ҡаҙ өтөү 2. что; разг. (сжигать) үр
тәү; палйть дрова утын үртәү 3. что; разг. көй
ҙөрөү, яндырыу; палйть бельё утюгом эске ке
йемде үтек менән көйҙөрөү 4. кого-что и без доп. 
ҡыҙҙырыу, көйҙөрөү, бешереү; солнце палйт ҡо
яш ҡыҙҙыра

ПАЛИТЬ II несоә.', разг. туҡтауһыҙ атыу 
(туптан, мылтыҡтан һ.б.)

ПАЛИЦА ж гөрзөй, суҡмар (борошо һугыш 
ҡоралы)

ПАЛКА ж таяҡ; длйнная палка оҙон таяҡ; 
лыжные палки саңғы таяҡтары; опереться на 
палку таяҡҡа таяныу ♦ палка о двух концах
таяҡ ике осло була; из-под палки ирекһеҙҙән, 
мәжбүр иткәнгә; вставлять (ставить) палки в ко
лёса тәгәрмәскә таяҡ тығыу, эшкә аяҡ салыу 

ПАЛЛАДИИ м палладий (химик элемент, 
металл)

ПАЛбМ Н ИК м изге урындарға ғибәҙәт 
(сәфәр, зыярат) ҡылыусы

ПАЛбМНИЧАТЬ несоә. изге урындарға ғибә
ҙәт (зыярат) ҡылыу; (совершатъ хадж) хажға 
барыу, хаж ҡылыу

ПАЛбМНИЧЕСТВО с 1. изге урындарға 
ғибәҙәт (зыярат) ҡылыу; (ә М екку — о мусуль
манах) хажға барыу, хаж ҡылыу 2. перен. күмәк 
сәйәхәт, күмәкләп йөрөү (атаҡлы шәхестәр, 
урындар менән танышыу өсөн)

П АЛ ОЧКА ж 1. уменъш. от палка; дирижёр
ская палочка дирижер таяғы 2. в разн. знач. 
таяҡса; палочка мёла аҡбур таяҡсаһы; написать 
палочки в тетради дәфтәргә таяҡсалар яҙыу (һы
ҙыу) 3. мед. таяҡса, бацилла

ПАЛОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. таяҡ менән, таяҡ яр
ҙамында; палочные удары таяҡ менән һуғыу 
2. перен. таяҡ ...ы, сыбыҡ ...ы; палочная дис- 
циплйна таяҡ тәртибе (ҡурҡытыуға, туҡмауға 
нигеҙләнгән)

ПАЛТУС м палтус (балыҡ)
ПАЛУБА ж палуба
ПАЛУБНЫЙ, -ая, -ое 1. палуба ...ы; палуб

ный настйл палуба түшәмәһе 2. палубалағы;

палубные пассажйры палубалағы пассажирҙар 
3. палубалы; палубное судно палубалы судно 

ПАЛЬБА ж; разг. атыу, атыш; беспорядочная 
пальба тәртипһеҙ атыш

ПАЛЬМА ж пальма (ағас); фйниковая пальма
финик пальмаһы ♦ пальма первенства беренсе
лек, беренсе урын

ПАЛЬМОВЫЙ, -ая, -ое пальма ...ы; пальмо
вое масло пальма майы; пальмовая вётвь пальма 
ботағы (тыныслыҡ символы)

ПАЛЬНУТЬ сов. атып ебәреү 
ПАЛЬТб с нескл. пальто; лётнее пальто йәйге 

пальто; детское пальто балалар пальтоһы
ПАЛЬЦЕВбЙ, -ая, -ое бармаҡ ...ы; пальце

вой сустав бармаҡ быуыны
ПАЛЬЦЕОБРАЗНЫЙ, -ая, -ое бармаҡ кеүек, 

бармаҡҡа оҡшаған; пальцеобразный отросток 
бармаҡ кеүек үҫенте

ПАЛЬЧАТЫЙ, -ая, -ое спец. 1. см. пальцеоб
разный 2. тешле; пальчатый культиватор тешле 
культиватор

ПАЛЬЧИК м; уменъш.-ласк, от палец 1 
♦ пальчики облйжешь телеңде йоторлоҡ

ПАЛЙЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от палйть I;
2. прил. ҡыҙҙырғыс, ҡыҙыу, көйҙөргөс; палящие 
лучй солнца ҡояштың көйҙөргөс нурҙары

ПАМПАСЫ только мн. пампастар (Көньяҡ 
Америка далалары)

ПАМФЛЁТ м памфлет (бик әсе көлөп 
яҙылған публицистик әҫәр)

ПАМФЛЕТИСТ м памфлетсы (памфлет  
яҙыусы)

ПАМЯТКА ж памятка, иҫтәлек, хәтер дәф
тәре; памятка турйста туристар (өсөн) хәтер 
дәфтәре

ПАМЯТ ЛИВЫИ, -ая, -ое разг. иҫле, хәтерле, 
зиһенле; памятливый человек хәтерле кеше 

ПАМЯТНИК м 1. прям., перен. һәйкәл; 
памятник Пушкину Пушкин һәйкәле 2. (надгро
бие) таш, һәйкәл; могйльный памятник ҡәбер та
шы 3. (сохранившийся предмет культуры  
прошлого) ҡомартҡы; археологйческие памятни
ки археологик ҡомартҡылар

ПАМЯТНЫЙ, -ая, -ое 1. онотолмаҫ, иҫтәлек
ле, иҫтән сыҡмаҫлыҡ, хәтерҙә һаҡланырлыҡ; 
памятный вечер хәтерҙә һаҡланырлыҡ кисә; 
памятные даты иҫтәлекле даталар 2. (служащий 
для напоминания о чём-л.) иҫтәлек ...ы; памят
ная кнйжка иҫтәлек дәфтәре

ПАМЯТЬ ж 1. хәтер, зиһен, иҫ; хорошая 
память яҡшы хәтер; врезаться в память хәтерҙә 
уйылып ҡалыу; запечатлеться в памяти иҫтә 
ҡалыу 2. иҫтәлек, хәтирә, төҫ; подарйть на 
память иҫтәлек итеп биреү; хранйть как память о 
ком-л. берәцҙең төҫө итеп һаҡлау 3. (сознание) 
һуш, иҫ; к нему вернулась память ул һушына 
килде ♦ вечная память мәңгелек хәтер; живая 
память кто тере шаһит; на памяти чьей хәте-
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ПАН
рендә, иҫендә; на память (дать, подарить, взять, 
получйть и т.п.) иҫтәлек итеп (иҫтәлеккә) (би
реү, бүләк итеү, алыу Һ.6.); на память (гово 
рйть, рассказывать, знать и т.п.) яттан (һөйләү, 
әйтеү, белеү һ.б.); по памяти (говорйть, расска
зывать, знать и т.п.) ятҡа (һөйләү, әйтеү, белеү 
һ.б.); по старой памяти үткәндәген иҫкә алып; 
прийтй на память иҫкә төшөү

ПАН м пан (1. революциям тиклем Полъша- 
ла, Литвала, Украинала һәм Белоруссияла ал
пауыт 2. Полъшала, Чехослоәакияла, Литвала 
ир кешене ихтирам итеп өндәшец һцҙе)

ПАНАМА ж панама (киң тирәсле йәйге баш 
кейеме)

ПАНАМЦЫ мн. панама халҡы, панамдар / /  
ед. панамец м панама ир-аты; панамка ж панама 
ҡатын-ҡыҙы

ПАНАРЙЦИЙ м; мед. панариций (бармаҡ
тың шешеп эренләце)

ПАНАЦЁЯ ж; книжн., upon, панацея (төрлө 
осраҡта ла ярҙам итә торган сара); панацея 
от всех бед бөтә бәләләрҙән панацея 

ПАНБАРХАТ м панбәрхәт (туҡыма) 
ПАНЕГИРИК м панегирик (1. тар., әҙ. маҡ

тау һцҙе 2. кцсм., кит. артыҡ ҡабартып, кцк- 
кә кцтәреп маҡтау)

ПАНЕГИРЙСТ м панегирист (1. тар., әҙ. 
маҡтау һцҙе яҙыусы, һөйләцсе 2. кцсм., кит. 
кемде йәки нимәнелер саманан артыҡ маҡ
таусы)

ПАНЁЛЬ ж панель (1. тротуар 2. эске сте
наның кәпләп йәки буяп ҡуйылган аҫҡы өлөшө
3. махс. төҙөлөштә ҡулланылган бетон йә агас 
плита 4. махс. ҡоролманың приборҙар ҡуйыл
ган өлөшө 5. тау. шахтаның участогы)

ПАНЁЛЬНЫИ, -ая, -ое 1. панель ...ы 2. па
нель, панелдән; панельный дом панель йорт 

ПАНИ ж нескл. 1. см. пан 1; 2. пани (Полъ
шала, Чехослоәакияла, Литвала ҡатын-ҡыҙҙы 
ихтирам итеп өндәшец һцҙе)

п а н и б р Ат с к и и , -ая, -ое разг. әшнәләрсә, 
тартыныуһыҙ; панибратское отношение әшнә 
ләрсә мөнәсәбәт

ПАНИБРАТСТВО с; разг. әшнәлек 
ПАНИКА ж паника, кәүгә, ғауға (кинәт 

ҡурҡыу тойгоһо); поддаться панике паникаға 
бирелеү; сеять панику кәүгә таратыу

ПАНИКЁР м и ПАНИКЁРША ж кәүгәгә (на 
никаға) бирелеүсән кеше, кәүгәсе, ғауғасы, пани
кер, ҡотҡо(ло) хәбәр таратыусы

ПАНИКЁРСКИЙ, -ая, -ое кәүгәсел, ғауға
сыл, паникер; паникёрские настроения паникер 
кәйеф

ПАНИКЁРСТВО с кәүгәлек, паникёрлыҡ, 
ғауғасыл булыу

ПАНИКЁРСТВОВАТЬ несоө.; разг. кәүгә- 
ләү, кәүгәгә (паникаға) бирелеү (ҡапылдан ҡур- 
ҡыуга төшөп, гауга һалыу)
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ПАНИКОВАТЬ н е с о в р а з г .  см. паникёр
ствовать

ПАНИХИДА ж йыназа, панихида; служить 
панихиду йыназа уҡыу

ПАНЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. паникалы, пани
каға бирелгән, ғауғалы, кәүгәле; панйческий 
страх паникалы ҡурҡыу; панйческие слухи кәүгә
ле имеш-мимештәр 2. разг. (легко поддающийся 
панике) паникаға бирелеүсән, кәүгәсел, ғауғасыл 

П АНН б с нескл. панно (1. стена йәки 
тцшәмдең һцрәт менән биҙәц өсөн уратып 
алынган өлөшө һәм шунда төшөрөлгән һцрәт
2. киндергә төшөрөлгән ҙур картина)

ПАНОРАМА ж панорама (1. бейектән 
ҡараганда йәйрәп ятҡан кцренеш 2. өҫтән 
яҡты төшкән тцңәрәк бина стенаһына ҡуйы
лып, алгы планы ҙур кцренгән һцрәт 3. кцсм. 
бөгөнгө көндөң ваҡиғаларын, кцренештәрен 
матбуғатта, кинола һ.б. киң кцләмдә кцҙәтец
4. хәрб. тупты сәпкә төҙәц өсөн ҡулланылган 
оптик прибор); панорама боя һуғыш панора
маһы; Севастопольская панорама Севастополь 
панорамаһы; панорама зарубежных событий сит 
ил ваҡиғалары панорамаһы

ПАНОРАМНЫЙ, -ая, -ое панорамалы, пано
рама ...ы; панорамный фильм панорамалы 
фильм (махсус экранда кцрһәтец өсөн төшө
рөлгән киң экранлы фильм); панорамный кино
театр панорама кинотеатры (панорамалы фильм 
кцрһәтец өсөн яраҡлаштырылған кинотеатр) 

ПАНСИбН м пансион (1. революцияға тик
лем Рәсәйҙә һәм ҡайһы бер илдәрҙә тулы 
тәьминәтле ябыҡ уҡытыу-тәрбиә йорто 2. ре
волюцияға тиклем Рәсәйҙең ҡайһы бер урта 
уҡыу йорттарындағы тцләцле ятаҡ 3. бцлмә 
менән бергә ашау-эсеце лә булған ҡунаҡхана 
төрө)

ПАНСИОНАТ м пансионат (ашау-эсеце 
цҙендә булған ҡунаҡхана)

ПАНСИОНЁР м пансионер (1. пансионда 
уҡыусы  2. пансионда йәшәцсе 3. пансионда ту
лы тәьминәт менән файҙаланыусы)

ПАНТАЛбНЫ только мн. панталон; жен
ские панталоны ҡатын-ҡыҙҙар панталоны

ПАНТАЛЫК: сбить с панталыку разг. апты
рашта ҡалдырыу, аңҡы-тиңке итеү; сбиться с пан
талыку разг. аптырашта ҡалыу, аңҡы-тиңке 
булыу

ПАНТЕИЗМ м пантеизм (алланы тәбиғәткә 
тиңләштереп, тәбиғәтте алланың кәцҙәләне- 
ше тип иҫәпләгән дини, фәлсәфәци тәғлимәт) 

ПАНТЕИСТ м пантеист (пантеизмды яҡ
лаусы)

ПАНТЕИСТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое пантеистик; 
пантеистйческое миросозерцание донъяға пан 
теистик ҡараш

ПАНТЕбН м пантеон (1. боронғо гректарҙа 
һәм римляндарҙа аллаларға бағышланған ғибә-



ПАРАЛИЧНЫЙ
ҙәтхана һәм аллалар кцмәклеген белдергән дө
йөм атама 2. кцсм., кит. кцренекле исемдәр, 
әҫәрҙәр, тарихи ваҡшалар йыйылмаһы 3. кцре
некле кешеләр ерләнгән ҡоролма)

ПАНТЁРА ж сыбар ҡаплан 
ПАНТОВЫЙ, ая, -ое 1. пант ...ы; пантовое 

оленеводство пант болансылығы 2. пантлы; панто
вый олень пантлы болан

ПАНТОКРИН м пантокрин (панттан әҙер
ләнгән дарыу)

ПАНТОМИМА ж пантомима (тойгоно, фе
керҙе ым-ишара менән бирә торган театраль 
тамаша)

ПАНТОМЙМНЫЙ, -ая, -ое пантомима ...ы; 
пантомимные средства пантомима саралары 

ПАНТЫ только мн. пант (дарыу әҙерләц 
өсөн файҙаланылган йәш болан, марал, изюбр- 
ҙың ҡатып етмәгән мөгөҙө)

п Ан ц и р н ы и , -ая, -ое 1. панцирь ...ы; пан
цирное кольцо панцирь дүңгәләге 2. панцирлы; 
панцирная кровать панцирлы карауат 3. көплө; 
панцирные ящеры көплө кеҫәрткеләр

ПАНЦИРЬ м панцирь (1. тар. бер-береһенә 
инеп тормалы тимер дцңгәләктәрҙән эшләнгән 
хәрби кцлдәк 2. ҡайһы бер йәнлектәрҙең ҡаты 
тышҡы ҡабыгы 3. хәрби карапта, поезда ме
талл көп)

ПАПА I м; разг. атай
ПАПА II м папа (Рим католик сиркәценең иң 

югары дәрәжәләге руханийы һәм Ватикандың 
дәцләт башлыгыУ, Папа Римский Рим папаһы 

ПАПАХА ж папаха (ҡолаҡһыҙ бейек бцрек) 
ПАПАША м; разг. атаҡай (өндәшкән саҡта) 
ПАПЕРТЬ ж\ церк. сиркәү күтәрмәһе (бол

доро)
ПАПИРбСА ж папирос
ПАПИРбСНЫЙ, -ая, -ое папирос ...ы; папи

росный дым папирос төтөнө ♦ папиросная бу
мага папирос ҡағыҙы (цтә кцренмәле йоҡа 
ҡагыҙ)

ПАПИРУС м папирус (1. бот. ҡамыш кецек 
тропик цҫемлек 2. шул цҫемлектән борошо 
мысырлылар яһаган яҙыу материалы һәм шуга 
яҙылган ҡулъяҙма)

ПАПКА ж папка; папка для бумаг ҡағыҙ пап
каһы

ПАПОРОТНИК м абаға, ҡаҙаяҡ; водяной 
папоротник һыу ҡаҙаяғы

ПАПОРОТНИКОВЫЙ, ая, ое абаға .. .ы, ҡа 
ҙаяҡ ...ы; папоротниковый стебель ҡаҙаяҡ 
һабағы

ПАПСКИЙ, ая, ое папа . ..ы; папская власть
папа власы

ПАПСТВО с 1. папа идараһы (католиктар 
сиркәценең башында Рим папаһы торган цҙәк 
идара системаһы) 2. папа власы

ПАПУАССКИЙ, -ая, -ое папуас ...ы; па
пуасские языки папуас телдәре
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ПАПУАСЫ мн. папуастар (Яңы Гәинеяның 
һәм уга яҡын утрауҙарҙың төп халҡы) / /  ед. 
папуас м папуас ир-аты; папуаска ж папуас 
ҡатын-ҡыҙы

ПАПЬЁ МАШЁ с нескл. папье-маше (ҡагыҙ 
массаһына елем, гипс, аҡбур ҡушып эшләнгән 
ҡатнашма)', игрушка из папьё-маше папье-ма- 
шенан яһалған уйынсыҡ

ПАР I м быу, боҫ, пар; превращение жйдко- 
сти в пар шыйыҡлыҡтың быуға әйләнеүе ♦ за
дать пару кому кәрәген биреп әрләү, тетмәкәйен 
тетеү; на всех парах йән-фарманға; под парами:
1) (о паровозе, пароходе) китергә әҙер тороу;
2) перен., прост, (о человеке в нетрезвом 
состоянии) ҡыҙмаса, һалып алған

ПАР II м; с.-х. пар; пахать пар парға һөрөү 
ПАРАЗИТ м 1. биол, паразит 2. (тунеядец) 

әрәмтамаҡ, паразит
ПАРАЗИТАРНЫЙ, -ая, -ое биол. 1. парази- 

тар, паразит ...ы; паразитарная фауна парази- 
тар фауна 2. паразиттар таратҡан; паразитарные 
болезни паразиттар таратҡан ауырыуҙар

ПАРАЗИТИЗМ м 1. биол, паразитизм, пара- 
зитлыҡ 2. (тунеядство) әрәмтамаҡлыҡ, пара- 
зитлыҡ

ПАРАЗИТЙРОВАНИЕ с см. паразитйровать
ПАРАЗИТЙРОВАТЬ несов. 1. биол, паразит 

булыу 2. әрәмтамаҡ (паразит) булып йәшәү 
ПАРАЗИТЙЧЕСКИИ, -ая, -ое 1. биол, пара

зит; паразитйческие грибы паразит бәшмәктәр 
2. әрәмтамаҡ, паразит; паразитйческие слой об
щества йәмғиәттең паразит ҡатламы 3. паразит- 
тарса, әрәмтамаҡтарса; паразитйческий образ 
жйзни паразиттарса йәшәү

ПАРАЗЙТНЫИ, ая, ое 1. биол, паразит; 
паразитные растения паразит үҫемлектәр 
2. тех. кәрәкһеҙ, зыянлы; паразитные колеба
ния зыянлы тирбәлеүҙәр

ПАРАЗИТбЛОГ м паразитолог (паразито
логия белгесе)

ПАРАЗИТ О Л бГИЯ ж паразитология (пара
зиттарҙы һәм уларга ҡаршы көрәш юлдарын 
өйрәнә торган фән)

ПАРАЛИЗАЦИЯ ж см. парализовать, пара
лизоваться; парализация рук ҡулдарҙы паралич 
һуғыуы

ПАРАЛИЗОВАТЬ сов., несов. кого-что 1. па
ралич (фалиж) һуғыу 2. перен. көсһөҙләндереү, 
көсөн алыу, баҫыу; парализовать сйлы протйвни- 
ка дошманды көсһөҙләндереү

ПАРАЛИЗОВАТЬСЯ 1. сов., несов. паралич 
һуғыу 2. несов. страд, от парализовать 

ПАРАЛИТИК м ; разг. паралитик 
ПАРАЛИТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое паралич ...ы, 

паралитик ...ы
ПАРАЛИЧ м; мед. паралич, фалиж 
ПАРАЛЙЧНЫИ, -ая, -ое 1. паралич (фалиж) 

һуҡҡан; паралйчная рука фалиж һуҡҡан ҡул



ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД
2. паралич ...ы, параличлы; паралйчное сос
тояние паралич

ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД м; мат. параллеле
пипед

ПАРАЛЛЕЛИЗМ м 1. мат. параллеллек; па
раллелизм плоскостей яҫылыҡтарҙың параллел
леге 2. параллеллек, ҡабатлау; параллелйзм в 
работе аппарата аппарат эшендәге параллеллек
3. лит. параллелизм (бер бер артлы килгән 
һөйләмдәрҙе синтаксик һәм интонацион яҡтан 
бер төрлө төҙөц)

ПАРАЛЛЕЛОГРАММ м\ мат. параллело
грамм

ПАРАЛЛЁЛЬ ж; в разн. знач. параллель; па
раллели и меридианы параллелдәр һәм мериди
андар; исторические параллели тарихи парал
лелдәр; провести параллель параллель үткәреү 

ПАРАЛЛЁЛЬНЫЙ, -ая, -ое в разн. знач. па
раллель; параллельные линии параллель һыҙыҡ
тар; параллельные улиЦы параллель урамдар; 
параллельные классы школы мәктәптең парал
лель синыфтары

ПАРАЛОГИЗМ м; лог. паралогизм (дөрөҫ 
фекер йөрөтөц закондарын боҙоу һөҙөмтәһен
дә яһалган яңылыш һыгымта)

ПАРАМЕТР м параметр (1. мат. даими ҡим
мәтен айырым бер мәсьәлә шарттарында гына 
һаҡлай алган дәцмәл 2. физ., тех. берәй кцре- 
нештең, нәмәнең төп сифатын билдәләгән 
дәцмәл)

п а р а н д ж А Ж пәрәнжә 
ПАРАНбИК м; разг. параноик (паранойя 

менән ауырыган кеше)
ПАРАНОЙЯ з к; мед. паранойя (психик ауы

рыуҙың бер төрө)
ПАРАПЁТ м парапет (1. берәй ҡоролманың 

ситенә таяныу өсөн эшләнгән тәпәш кәртә, 
ҡойма 2. пулянан һаҡланыр өсөн өйөлгән вал); 
парапет балкона балкон парапеты; парапет 
крыши ҡыйыҡ парапеты

ПАРАПСИХОЛОГ м парапсихолог(парапси
хология менән шөгөлләнецсе)

ПАРАПСИХО ЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое пара 
психология ...ы; парапсихологйческие сеансы 
парапсихология сеанстары

ПАРАПСИХОЛОГИЯ ж парапсихология 
(1. һиҙемдән тыш танып белец, кешенең теле
патии цҙенсәлектәре тураһында тикшеренец- 
ҙәр әлкәһе 2. кешенең телепатик цҙенсәлектәре) 

ПАРАТИФ м паратиф (ҡорһаҡ тифына оҡ
шаған ныҡ йогошло ауырыу)

ПАРАФЙН м парафин
П АР АФИНЙР ОВ АНИЕ с см. парафинй 

ровать
ПАРАФИНИРОВАТЬ сов., несов. что пара

финлау; парафинйровать сыр сыр парафинлау 
ПАРАФИНИРОВАТЬСЯ несов. страд, от 

парафинйровать
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ПАРАФИНОВЫЙ, -ая, -ое 1. парафинлы; 
парафйновое масло парафинлы май 2. парафин, 
парафиндан яһалған; парафйновая свеча пара
фин шәм

ПАРАФИРОВАНИЕ с см. парафйровать
ПАРАФИРОВАТЬ сов., несов. что; дип. па- 

рафлау, имза ҡуйыу (халыҡ-ара килешецгә, рәс
ми ҡул ҡуйганга тиклем, инициалдарҙы гына 
ҡуйып тороу)

ПАРАФРАЗ м и ПАРАФРАЗА ж парафраз, 
парафраза (1. әҙ. нимәнеңдер йөкмәткеһен 
башҡа һцҙҙәр йәки башҡа форма менән бирец 
2. муз. икенсе авторҙың музыкаль темаһын цҙ 
аллы вариациялар менән һәм биҙәктәр ҡушып 
эшкәртец)

ПАРАФРАЗИРОВАТЬ сов., несов. что; лит., 
муз. парафразлау, парафраз формаһында биреү 

ПАРАША ж параша (кесе ярау итец һәм йы- 
уынты һыу һалыу өсөн төрмә камераһына ҡу
йылған ҙур биҙрә йәки тәпән)

ПАРАППОТ м парашют
ПАРАШЮТИЗМ м парашютизм (парашют 

спорты)
ПАРАШЮТИРОВАТЬ сов., несов.; аә. иң 

әкрен тиҙлектә осоу (самолётҡа, аэростатҡа 
һ.б. ҡарата)

ПАРАШЮТИСТ м и ПАРАШЮТИСТКА ж
парашютсы

ПАРАШіОТНЫЙ, -ая, -ое 1. парашют ...ы; 
парашютное кольцо парашют дүңгәләге 2. пара
шютсы ...ы; парашютный десант парашютсылар 
десанты

ПАРЁНИЕ с см. парйть
ПАРЕНЫЙ, -ая, -ое быҡтырылған, парҙа (үҙ 

быуында) бешерелгән; пареная репа парҙа беше
релгән шалҡан ♦ дешевле пареной репы прост. 
бото бер тин, бик осһоҙ

ПАРЕНЬ м; разг. егет; парень из нашей де
ревни беҙҙең ауыл егете ♦ свой парень үҙ кеше 

ПАРИ с нескл. бәхәс, пари; выиграть парй бә
хәстә отоу; держать парй бәхәскә инеү 

ПАРИК м парик (яһалма сәс) 
ПАРИКМАХЕР м и разг. ПАРИКМАХЕР 

ША ж парикмахер, сәс алыусы
ПАРИКМАХЕРСКАЯ ж парикмахерский, 

бөҙрәхана, сәстараш
ПАРИКМАХЕРСКИЙ, -ая, -ое парикмахер 

...ы, сәс алыу ...ы; парикмахерское искусство
сәс алыу оҫталығы

ПАРИЛКА ж; прост, см. парйльня
ПАРЙЛЬНЫИ, -ая, -ое 1. быуландырыу 

(парландырыу) ...ы, быуға (парға) тотоу ...ы; 
парйльный чан быуға тотоу шаңы 2. сабыу (са
быныу) ...ы; парйльное отделение бани мунса 
ның сабыныу бүлмәһе

ПАРИЛЬНЯ ж 1. разг. (в бане) сабына тор
ған урын 2. тех. бешекләү (парлау) бүлмәһе 
(фабрикала)



ПАРИРОВАТЬ сов., несов. что; прям., пе- 
рен. кире ҡағыу; парировать контратаку про
тивника дошмандың һөжүмен кире ҡағыу; па
рировать доводы оппонентов оппоненттарҙың 
дәлилдәрен кире ҡағыу

ПАРИТЁТ м паритет (1. юр. тиңлек, тиң 
хоҡуҡлылыҡ  2. иҡт. төрлө ил валюталарының 
алтынлата нисбәте)

ПАРИТЕТНЫЙ, -ая, -ое тигеҙ хоҡуҡлы, па
ритетлы; паритетное представительство тигеҙ 
хоҡуҡлы вәкиллек; на паритетных началах па
ритетлы нигеҙҙә

ПАРИТЬ I несов. 1. что быҡтырыу, парҙа 
(үҙ быуында) бешереү; парить овощи йәшелсә 
быҡтырыу 2. что (очищать паром) бешекләү; 
парить бочку мискәне бешекләү 3. кого-что; 
разг. (в бане) сабыу; парить спйну арҡаны са
быу 4. обычно безл. (обдавать жаром, зноем) 
ҡыҙҙырыу, яндырыу; перед дождём парит 
ямғыр алдынан ҡыҙҙыра 5. (выделять пар, теп
ло) быуланыу, быу сығарыу, парланыу; земля 
парит ер быуланып ята

ПАРИТЬ II несов. что\ с.-х. (оставлять 
землю под паром) парға ҡалдырыу

ПАРИТЬ несов. (о птицах) ҡанат ҡаҡмай 
осоу, кәйелеп осоу

ПАРИТЬСЯ несов. 1. (вариться) парҙа (үҙ 
быуында) бешеү 2. (очищаться, размягчаться 
паром) бешекләнеү 3. разг. (мыться в бане) са
быныу 4. прост, (изнемогать от жары) быш
лығыу; париться в шубе тун кейеп бышлығыу 
5. страд, от парить 1 1 —3

ПАРИЯ м и ж пария (1. Көньяҡ һиндостан- 
да бөтә хоҡуҡтан мәхрцм ителгән иң тцбән 
ҡатлам кешеһе 2. кцсм. кәмһетелгән, ирекһеҙ, 
ҡагып-һугылган кеше)

ПАРК м; в разн. знач. парк; парк культуры 
и отдыха мәҙәниәт һәм ял паркы; автомо
бильный парк автомобиль паркы; артилле
рійский парк артиллерия паркы

ПАРКЁТ м собир. паркет; дубовый паркет 
имән паркет; настилать паркет паркет түшәү 

ПАРКЕТНЫЙ, -ая, -ое 1. паркет ...ы; пар
кетный рисунок паркет биҙәге 2. (сделанный из 
паркета) паркет; паркетный пол паркет иҙән
3. перен., уст. (вылощенный) артыҡ ҡылан
сыҡ

ПАРКОВЫЙ, -ая, -ое парк ...ы; парковая ал
лея парк аллеяһы

ПАРЛАМЕНТ м парламент; выборы в пар
ламент парламентҡа һайлау

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ м парламентаризм 
(башында парламент торган дәцләт идараһы 
системаһы)

ПАРЛАМЕНТАРИИ м парламентарий (пар
ламент агзаһы)

ПАРЛАМЕНТАРНЫЙ, -ая, -ое парламентар; 
парламентарная республика парламентар pec

ПАРОДИРОВАТЬ
публика; парламентарный строй парламентар 
ҡоролош

ПАРЛАМЕНТЕР м парламентёр (һугышыу- 
сы яҡтарҙың береһенән икенсеһенә һөйләшец 
алып барыу өсөн ебәрелгән кеше)

ПАРЛАМЕНТЁРСКИЙ, -ая, -ое парламентер 
...ы; парламентёрские полномочия парламентер 
вәкәләттәре

ПАРЛАМЕНТЁРСТВО с парламентёрлыҡ 
ПАРЛАМЕНТСКИЙ, -ая, -ое 1. парламент 

...ы; парламентская делегация парламент деле 
гацияһы 2. парламентлы; парламентские страны
парламентлы илдәр

ПАРНАС м; книжн. Парнас (шагирҙар һәм 
шигриәт донъяһы)

ПАРНАЯ ж см. парильня 1
ПАРНИК м парник (йәшелсә цҫтерец өсөн 

ҡулайлама)
ПАРНИКбВЫ Й, -ая, -ое парник ...ы; парни

ковое хозяйство парник хужалығы; парниковые
овощи парник йәшелсәләре

ПАРНОЙ, ая, ое 1. (о молоке) яңы һауған; 
(о мясе) яңы һуйған 2. разг. быулы, дымлы, 
еүеш; парной воздух быулы һауа

ПАРНОКОПЫТНЫЕ мн.; зоол. ҡуш тояҡ
лылар, айыры тояҡлылар

ПАРНЫЙ, -ая, -ое 1. ишле, парлы; парный 
ботинок парлы ботинка 2. ҡуш; парные лйстья 
ҡуш япраҡтар 3. ҡушарлап, парлап; парная 
упряжь ҡушарлап егеү 4. парлы, ҡушарлы; 
парная гребля ҡушарлы ишеү; парное катание 
на коньках конькиҙа парлы шыуыу 

ПАРОВАТЬ несов. см. парить II 
ПАРОВИК м; тех. пар ҡаҙаны (двигателе) 
П А РО ВбЗ м паровоз
ПАРОВбЗНЫ Й, -ая, -ое паровоз ...ы; паро

возное депо паровоз депоһы; паровозный дым
паровоз төтөнө

ПАРОВОЗОРЕМОНТНЫЙ, ая, ое паровоз
ремонтлау ...ы; паровозоремонтный завод паро
воз ремонтлау заводы

ПАРОВОЗОСТРОЁНИЕ с паровоз эшләү 
ПАРОВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое па

ровоз эшләү ...ы
ПАРОВОЙ I, -ая, -ое 1. пар ...ы, быу ...ы; 

паровой котёл быу ҡаҙаны; паровая турбйна
пар турбинаһы 2. пар менән (пар йылыһын фай
ҙаланып)', паровое отопление пар менән йылы
тыу 3. парҙа әҙерләнгән; паровые котлеты парҙа 
әҙерләнгән котлет

ПАРОВбЙ II, -ая, -ое с.-х. пар ...ы; паровое 
поле пар баҫыуы

ПАРОДЙИНЫИ, -ая, -ое пародия ...ы; паро
дийный жанр пародия жанры

ПАРОДЙРОВАНИЕ с см. пародйровать
ПАРОДИРОВАТЬ сов., несов. кого-что па- 

родиялаштырыу
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ПАРОДИСТ
ПАРОДИСТ м пародиясы (пародия яҙыусы) 
ПАРбДИЯ ж пародия (1. әҙ. берәй әҫәргә 

оҡшатып, унан көлөп яҙылған сатирик йәки 
комик әҫәр 2. кцсм. берәй нәмәгә уңышһыҙ 
эйәрец)

ПАРОКбННЫ Й, -ая, -ое пар атлы, пар ат 
егелә торған; пароконные сани пар атлы сана 

ПАРОКСИЗМ м пароксизм (1. мед. ауы
рыуҙың ҡапыл көсәйеце 2. кцсм., кит. эске ки
серештең, тойғоноң ҡапыл ҡабынып китеце) 

ПАРбЛЬ м пароль
ПАРбМ  м борам, паром; самоходный паром

үҙйөрөшлө борам
ПАР бМ НЫ Й, -ая, -ое 1. борам ...ы, паром 

...ы; паромная прйстань борам пристане 2. бо
рамлы, борам менән сыға торған; паромная пе
реправа борам менән сыға торған кисеү 

ПАРбМЩ ИК м борамсы 
ПАРООБРАЗНЫ Й, ая, ое быу (пар) 

хәлендәге, быу (пар) кеүек; парообразное сос
тояние вещества матдәнең быу кеүек хәле

ПАРООБРАЗОВАНИЕ с быу (пар) хасил 
булыу, быуға (парға) әйләнеү 

ПАРОПРОВбД м пар үткәргес 
ПАРОПРОВбДНЫЙ, -ая, -ое тех. пар үткә

реүсе; паропроводная труба пар үткәреүсе торба 
ПАРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ м пар бүлгес 
ПАРОТИТ м; мед. паротит (ҡолаҡ арты 

биҙенең шешеце)
ПАРОХбД м пароход; речной пароход йылға 

пароходы
ПАРОХбДНЫ Й, -ая, -ое пароход ...ы; паро

ходный гудок пароход гудогы; пароходное рас
писание пароходтар расписаниеһы

ПАРОХОДСТВО с пароходсылыҡ; речное 
пароходство йылға пароходсылығы

ПАРТА ж парта; сидеть за партой парта ар
тында ултырыу

ПАРТБИЛЁТ м (партийный билет) партби
лет (партия билеты)

ПАРТБЮ Рб с (партийное бюро) партбюро 
(партия бюроһы)

ПАРТЁР м партер (театрҙа тамаша залы
ның тцбәнге ҡатындағы урындар)', места в 
партере партерҙағы урындар

ПАРТИЗАН м и ПАРТИЗАНКА ж партизан; 
уйтй в партизаны партизан булып китеү

ПАРТИЗАНИТЬ несоә.', разг. партизанлыҡ 
итеү, партизан булып йөрөү

п а р т и з Ан с к и и , -ая, -ое в разн. знач. пар
тизандар) ...ы; партизанская война партизандар 
һуғышы; партизанский отряд партизан отряды 

ПАРТИЗАНСТВО с партизанлыҡ, партизан
дар көрәше (хәрәкәте)

ПАРТИЗАНЩИНА ж; неодобр. партизансы- 
лыҡ (планһыҙ, системаһыҙ эш)

ПАРТИЙНОСТЬ ж 1. фирҡә (партия) са
фында булыу, фирҡәлә (партияла) ағза булып
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тороу 2. фирҡәлелек, партиялылыҡ; пар 
тййность печати матбуғаттың партиялылығы 

ПАРТИТУРА ж партитура (кцп тауыш өсөн 
яҙылған музыкаль әҫәрҙә бөтә партиялар һәм 
тауыштар йыйылмаһы)

ПАРТИЯ ж 1. (политическая организация) 
фирҡә, партия; демократическая партия демо
кратик фирҡә; политические партии сәйәси 
фирҡәләр 2. ө разн. знач. партия; исследова
тельская партия тикшеренеүселәр партияһы; 
партия товара бер партия тауар; скрипичная 
партия скрипка партияһы; сыграть партию в 
шахматы бер партия шахмат уйнау ♦ сделать 
выгодную партию уст. уңышлы әйләнеү 
(кейәүгә сығыу)

ПАРТКбМ  м (партийный комитет) парт
ком (партия комитеты)

ПАРТНЁР м и ПАРТНЁРША ж уҙаҡташ, 
партнер (сәхнәлә, спортта һ.б.)

ПАРУС м елкән; идти под парусами 
елкәндәрҙе ҡороп барыу; убрать паруса 
елкәндәрҙе йыйыу ♦ на всех парусах елдереп 
(осортоп) барыу

ПАРУСИНА ж беше (ҡалын) киндер, беше 
(ҡалын) етен

ПАРУСЙНОВЫЙ, -ая, -ое беше (ҡалын) 
киндер, беше (ҡалын) етен; парусйновые брюки 
беше киндер салбар

ПАРУСНИК м парусник (елкәнле кәмә) 
ПАРУСНЫЙ, -ая, -ое 1. елкән ...ы, елкән те

геү ...ы; парусные йглы елкән энәләре; парус
ные нйтки елкән ептәре 2. елкәнле; парусная 
лодка елкәнле кәмә

ПАРФЮМЁР м парфюмер 
ПАРФЮМЁРИЯ ж парфюмерия (1. йыйн. 

косметика һәм гигиена маҡсатында ҡулланыла 
торған еҫле май, еҫле һабын кецек нәмәләр
2. сәнәғәттең шундай нәмәләр эшләп сығара 
торған тармағы)', торговля парфюмерией пар
фюмерия менән сауҙа итеү

ПАРФЮМЁРНЫЙ, -ая, -ое парфюмерия .. .ы; 
парфюмерный магазин парфюмерия магазины 

ПАРЧА ж барса (туҡыма)', узорчатая парча 
биҙәкле барса

ПАРЧОВЫЙ и уст. ПАРЧЕВОЙ, ая, ое
барса; парчовое платье барса күлдәк

ПАРША ж таҙ; заразиться паршой таҙ йоҡтороу 
ПАРШИВЕТЬ несоә.', разг. (о людях) таҙла- 

ныу, таҙ булыу; (о животных) ҡорсаңғылау 
ПАРШИВЕЦ м; прост., бран. ҡорсаңғы 
ПАРШИВЫЙ, ая, ое 1. (больной паршой) 

таҙ; паршйвая лошадь ҡорсаңғы ат 2. разг. 
(дрянной) әшәке, алама, насар; паршйвая по
года алама көн

ПАС I межд. 1. пас (кәрт уйынында сира
тыңды цткәреп ебәрецҙе белдерец өсөн әйтелә)
2. перед кем-чем и без доп. в знач. сказ.', разг. 
булдыра алмау, ҡулдан килмәү; в этих делах



ПАСТИ
я пас бындай эштәр минең ҡулдан килмәй, бын
дай эштәрҙе мин булдыра алмайым

ПАС II м; спорт, пас (тупты командаңдамы 
берәцгә тура бирец); точный пас в центр уртаға 
тура пас

ПАСЕКА ж умарталыҡ; иметь пасеку умарта
лыҡ тотоу

ПАСЕЧНИК м умартасы
ПАСЕЧНЫЙ, -ая, -ое умарталыҡ ...ы; пасеч

ное хозяйство умарталыҡ хужалығы; пасечный 
инвентарь умарталыҡ кәрәк-ярағы

ПАСКВИЛЬ м пасквиль (мыҫҡыл итец, яла 
ямыу рәцешендәге әҫәр)

ПАСКВИЛЬНЫЙ, ая, ое пасквиль; паск 
вильная статья пасквиль мәҡәлә 

ПАСКВИЛЙНТ м пасквилянт 
ПАСЛЕН м эт ҡарағаты
ПАСЛЕНОВЫЙ, -ая, -ое 1. эт ҡарағаты ...ы; 

паслёновые ягоды эт ҡарағаты емештәре 2. ө 
знач. сущ. паслёновые мн.; бот. эт ҡарағаты 
һымаҡтар (картуф, помидор, тилебәрән һ.б.)

ПАСМУРНЫЙ, -ая, -ое 1. болотло, ҡараңғы, 
болоҡһоу, йонсоу; пасмурная погода йонсоу 
көн; пасмурное нёбо болотло күк 2. перен. 
ҡараңғы, күңелһеҙ; пасмурный вид ҡараңғы 
сырай; пасмурное настроение күңелһеҙ кәйеф 

ПАСОВАТЬ I несоә. 1. карт. пас белдереү, 
ҡатнашмай ҡалыу 2. перед кем-чем и без доп.; 
перен. бирешеү, сигенеү, ҡурҡып ҡалыу; не па
совать перед трудностями ауырлыҡтарға би 
решмәү

ПАСОВАТЬ II несоә.; спорт, пас биреү 
ПАСОВАТЬСЯ несоә.; спорт. 1. (перебрасы

ваться мячом) пас бирешеү 2. страд, от пасо
вать II

ПАСПАРТУ с нескл. паспарту (фоторэсем 
йәбештерец өсөн махсус рам йәки ҡатырма) 

ПАСПОРТ м; в разн. знач. паспорт; загра
ничный паспорт сит ил паспорты; паспорт ав
томобиля автомобиль паспорты; паспорт теле- 
вйзора телевизор паспорты; паспорт первой 
плавки стали ҡоросто беренсе башлап иретеү 
паспорты; предъявйть паспорт паспорт күрһәтеү 

ПАСПОРТИЗАЦИЯ ж паспортлаштырыу 
(паспорт системаһы индерец); паспортизация 
населения халыҡты паспортлаштырыу; провес 
тй паспортизацию оборудования ҡорамалдарҙы 
паспортлаштырыу

ПАСПОРТЙСТ м и ПАСПОРТЙСТКА ж
паспортсы (1. паспорт өҫтәле хеҙмәткәре
2. паспортты теркәцсе)

ПАСПОРТНЫЙ, -ая, -ое паспорт ...ы; пас
портный отдел паспорт бүлеге; паспортная сис
тема паспорт системаһы

ПАССАЖ м пассаж (1. ике яҡлап теҙелгән 
сауҙа рәттәренән торман параллель урамдарма 
сыҡмалы ябыҡ галерея 2. музыкаль әҫәрҙең ҙур 
башҡарыу оҫталымы талап иткән өлөшө)
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ПАССАЖИР м пассажир, юлсы, юлаусы; зал 
для пассажиров пассажирҙар залы

ПАССАЖЙРСКИЙ, -ая, -ое пассажир(ҙар) 
...ы, юлсылар ...ы; пассажирский поезд пасса
жир поезы

ПАССАТ м; геогр. пассат (тропик киңлек
тәрҙә океандарҙан йыл әйләнәһенә иҫеп торман 
тотороҡло һауа амымы)

ПАССИВ м пассив (1. бухг. предприятиеның 
бирәсәктәре һәм йөкләмәләре 2. кцсм. берәй 
кеше йәки нәмәнең йомшаҡ ямы, кәмселеге
3. грам. ҡылымдың төшөм йцнәлеше); пассйв 
банка банкының пассивы; подсчитать пассйв 
пассивты иҫәпләү

ПАССИВНОСТЬ ж пассивлыҡ, һүлпәнлек; 
проявйть пассйвность һүлпәнлек күрһәтеү

ПАССИВНЫЙ I, ая, ое 1. (бездеятельный, 
инертный) пассив, һүлпән; пассйвная борьба 
һүлпән көрәш 2. (редко используемый) пассив, 
һирәк ҡулланылған; пассйвный запас слов һүҙ
ҙәрҙең пассив запасы ♦ пассйвное избиратель
ное право пассив һайланыу хоҡуғы

ПАССЙВНЫЙ II, -ая, -ое 1. бухг. пассив 
. ..ы; пассйвные банковские операции банкының 
пассив операциялары 2. грам. пассив, төшөм йү
нәлеше ...ы; пассйвная конструкция пассив кон 
струкция

ПАСТА ж паста; зубная паста теш пастаһы 
ПАСТБИЩЕ с көтөүлек, утлау, үреш; гор

ные пастбища тау көтөүлектәре
ПАСТБИЩНЫЙ, -ая, -ое 1. көтөүлек ...ы; 

пастбищные угодья көтөүлек ерҙәре 2. көтөү
лектә йөрөтөү ...ы; пастбищный период көтөү
лектә йөрөтөү осоро

ПАСТВА ж собир.; рел. мәхәллә халҡы (бер 
мибәҙәтханама йөрөп мибәҙәт ҡылыусылар) 

ПАСТЁЛЬ ж; жив. пастель (1. рәсем төшө- 
рөц өсөн йомшаҡ буяу ҡәләмдәре 2. шундай ҡә
ләмдәр менән төшөрөлгән рәсем)

ПАСТЁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. пастель ...ы; пас
тельный карандаш пастель ҡәләме 2. пастель 
менән төшөрөлгән; пастельный рисунок пастель 
менән төшөрөлгән рәсем

ПАСТЕРИЗАТОР м пастеризатор (пастери
зациялау аппараты)

ПАСТЕРИЗАЦИЯ ж пастеризация, пастери
зациялау; пастеризация консервов консервалар
ҙы пастеризациялау

ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 
пастеризовать 2. прил. пастеризацияланған 

ПАСТЕРИЗОВАТЬ сов., несоә. что пастери
зациялау, пастеризация яһау; пастеризовать мо
локо һөттө пастеризациялау

ПАСТЕРИЗОВАТЬСЯ несоә. страд, от па
стеризовать

ПАСТЕРНАК м бүтбүлдек, ҡуянтубыҡ 
ПАСТИ несов. кого-что көтөү; пасти скот 

мал көтөү



ПАСТИЛА
ПАСТИЛА ж ҡаҡ; яблочная пастила алма ҡағы 
ПАСТИСЬ несов. көтөүҙә утлап йөрөү, утлау 
ПАСТОР м пастор (протестант руханийы) 
ПАСТОРАЛЬ ж пастораль ( X I V - X V I I I  бб. 

Европа әҙәбиәтендә һәм сәтәтендә көтөцсе- 
ләр тормошон тәбшәт ҡосағында тыныс, ва
йымһыҙ итеп тасуирлаған жанр һәм шул 
жанрҙамы әҫәр)

ПАСТУХ м и ПАСТУШКА ж көтөүсе 
ПАСТУШЕСКИЙ, -ая, -ое көтөүсе ...ы; пас

тушеское жилище көтөүсе торлағы 
ПАСТУШЕСТВО с көтөүсе булыу 
ПАСТУШИЙ, -ья, -ье көтөүсе ...ы; пастушья 

песня көтөүсе йыры ♦ пастушья сумка бот. 
көтөүсе муҡсаһы

ПАСТУШИТЬ несов.; разг. көтөү көтөү 
ПАСТУШбНОК м көтөүсе малай 
ПАСТЫРЬ м 1. у cm. көтөүсе 2. рел. пастырь 

(рухани, мәхәллә башлығы)
ПАСТЬ I сов. 1. см. падать 1, 3 — 5, 7;

2. книжн. һәләк (вафат) булыу 3. (о правитель
стве, политическом строе и т.п.) ҡолатылыу, 
бәреп төшөрөлөү; правительство пало хөкүмәт 
ҡолатылды 4. (о городе, крепости и т.п.) еңе
леү, бирелеү; крепость пала ҡәлғә бирелде 5. (об 
атмосферных осадках) төшөү; утром пала роса 
иртән ысыҡ төштө ♦ пасть духом төшөнкөлөккә 
бирелеү; пасть жертвой ҡорбан булыу, шәһит 
булыу

ПАСТЬ II ж 1. ауыҙ (йыртҡыс хайуандар
ға, балыҡтарға ҡарата) 2. перен. өңрәйгән 
тишек

ПАСТЬБА ж көтөү, утлау; повестй скот на 
пастьбу малды утлауға алып китеү; кругло
суточная пастьба тәүлек әйләнәһенә көтөү

ПАСХА ж 1. Пасха (йәһцдтәрҙең яҙғы дини 
байрамы; христиандарҙа Христостыц тереле- 
ценә бағышланған байрам)', праздновать Пасху 
Пасханы байрам итеү 2. пасха (христиандарҙың 
шул байрам уңайы менән бешерелгән татлы 
ашамлығы)', испечь пасху пасха бешереп алыу 

ПАСХАЛЬНЫЙ, ая, ое Пасха ...ы; Пас 
хальная неделя Пасха аҙнаһы; пасхальные яйца 
Пасха йомортҡалары (буялған, биҙәлгән)

ПАСЫНКОВАТЬ сов., несов. что', с.-х., сад. 
(артыҡ ян үренделәрҙе) алып ташлау

ПАСЫНОК м 1. прям., перен. үгәй ул, 
үгәйһетелгән (ситләтелгән) кеше 2. с.-х., сад. ар
тыҡ ян үренде

ПАСЬЙНС м; карт, пасьянс
ПАТ I м; шахм. пат
ПАТ II м пат (мармелад төрө)
ПАТЁНТ м патент (1. уйлап табыусының ав

торлыҡ хоҡуғын раҫлаған документ 2. берәй 
төрлө хоҡуҡты, вәкәләтлекте һ.б. раҫлаған 
документ 3. эшҡыуарлыҡ менән шөғөлләнецгә 
хоҡуҡ биргән танытма)', получйть патент на

изобретение уйлап табыуға патент алыу; кон
сульский патент консуллыҡ патенты; патент на 
продажу лекарства дарыу һатыуға патент

ПАТЕНТНЫЙ, -ая, -ое патент ...ы; па
тентное право патент хоҡуғы; патентный сбор 
патент йыйымы

ПАТЕНТОВАНИЕ с см. патентовать 
ПАТЕНТОВАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от па

тентовать 2. прил. патентлы, патент бирелгән; 
патентованное лекарство патентлы дарыу

ПАТЕНТОВАТЬ сов., несов. что 1. патент
лау, патент биреү 2. патент алыу

ПАТЕНТОВАТЬСЯ несов. страд, от патен
товать

ПАТЁТИКА ж\ книжн. патетика (ялҡынлы  
дәрт, кцтәренке рух менән һуғарылған ауаз) 

ПАТЕТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое патетик; пате 
тйческая речь патетик телмәр; патетйческий
стиль патетик стиль

ПАТЕТЙЧНЫЙ, ая, ое см. патетйческий 
ПАТЕФОН м патефон; заводйть патефон па

тефонды бороп ебәреү
ПАТЕФОННЫЙ, -ая, -ое патефон ...ы; пате

фонная пластйнка патефон пластинкаһы (тәрил
кәһе)

ПАТОГЕНЁЗ м\ мед. патогенез (ауырыуҙың 
башланғандан алып көсәйгәнгә тиклемге бары
шы һәм патология фәненең шул процесты өй
рәнә торған бцлеге)

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ, ая, ое мед. пато 
генетик

ПАТОКА ж патока, крахмал шәрбәте 
ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. мед. пато 

логик; патологйческая анатомия патологик ана 
томия 2. перен., книжн. патологик, нормаль 
булмаған, норманан тайпылған; патологйческое 
явление патологик күренеш

ПАТОЛОГИЯ ж патология (1. ауырыу нә
тижәһендә кеше һәм хайуан организмында нор
манан тайпылыуҙарҙы өйрәнә торған фән
2. мед. организмдағы ауырыу процестары, нор
маль хәлдән тайпылыштар 3. кцсм., кит. нор
манан тайпылыш, нормаль тцгел); общая па
тология дөйөм патология; патология туберкулё
за туберкулез патологияһы; патология сосудов 
тамырҙарҙың патологияһы; патология развйтия 
общества йәмғиәт үҫеше патологияһы

ПАТРИАРХ м 1. ырыу башы, оло уҙаман; 
патриарх деревни ауылдың оло уҙаманы 2. вы
сок. аҡһаҡал, оло хөрмәткә лайыҡ кеше; пат
риарх башкйрской литературы башҡорт әҙә
биәтенең аҡһаҡалы 3. патриарх (православие 
динендәге иң юғары рухани дәрәжә һәм шул дә
рәжәләге кеше)', Патриарх Всея Русй Бөтә Русь 
патриархы

ПАТРИАРХАЛЬНЫЙ, ая, ое 1. патриар 
халь ...ы; патриархальный строй патриархаль
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ПАХОТНЫЙ
ҡоролош 2. (чуждый новой культуре, консер
вативный) патриархаль, иҫкесә, боронғоса; пат
риархальное воспитание патриархаль тәрбиә 

ПАТРИАРХАТ м патриархат (тәцтормош 
йәмтәтендә ирҙәр хакимлығы менән билдә
ләнгән һуңгы дәцер)

ПАТРИбТ М И ПАТРИбТКА ж патриот, 
илһөйәр, ватансы

ПАТРИОТИЗМ м патриотизм, патриотлыҡ, 
ватансылыҡ

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ, ая, -ое 1. патриот 
...ы, ватансылыҡ ...ы, патриотлыҡ ...ы; патрио 
тйческий долг патриотлыҡ бурысы 2. патриотик, 
тыуған илгә һөйөү; патриотическое воспитание
тыуған илгә һөйөү тәрбиәләү; патриотйческие 
стихй патриотик шиғырҙар

ПАТРИОТИЧНОСТЬ ж патриотлыҡ, пат- 
риотлылыҡ; ватансылыҡ; патриотйчность пос
тупка эштең патриотлылығы

ПАТРИОТИЧНЫЙ, -ая, -ое ватансыларға 
хас, патриотик; патриотйчный поступок патрио 
тик ҡылыҡ (эш)

ПАТРИЦИАТ м; ист. патрицийҙар, идара 
итеүсе ҡатлам

ПАТРИЦИИ м; ист. патриций (Борошо 
Римдагы югары ҡатлам кешеһе)

ПАТРбН I м патрон (1. тар. Бороню Римда 
плебейҙарҙы һәм иреккә ебәрелгән ярлы граждан- 
дарҙы цҙ яҡлауына алып, бойондороҡло хәлгә 7суй
ган патриций 2. баш, башлыҡ, начальник, хужа) 

ПАТРбН II м патрон (1. гильзага һалынган 
дары, пуля йәки дороп һәм капсюль 2. ниҙе лә 
булһа һаҡлау өсөн цилиндр рәцешендәге 
бәләкәй генә ҡап 3. тех. станоктарҙа эшкәртә 
торган деталде йәки ҡырҡа торган ҡоралды 
ҡыҫтырып ҡуя торган яйланма 4. яҡтыртҡыс 
приборҙың лампочканы бороп ҡуя торган 
өлөшө 5. махс. тегец сәнәгәтендә аяҡ кейеме 
тегец һәм тире иләц эшендә бесец өлгөһө) 

ПАТРОНАЖ м 1. (медицинское обслужива
ние грудных детей и больных на дому) патро
наж 2. уст., книжн. (покровительство со 
стороны кого-л.) яҡлау

ПАТРОНАЖНЫЙ, -ая, -ое патронаж ...ы; 
патронажная сестра патронаж туташы

ПАТРОНАТ м патронат (йәтим балаларҙы 
дәцләт органдары пособиеһы иҫәбенә һәм 
уларҙың кцҙәтеце аҫтында гаиләләрҙә 
тәрбиәләц формаһы)

ПАТРбННИК м патронлыҡ, патронник 
ПАТРбННЫ Й, -ая, -ое патрон ...ы; пат

ронная гильза патрон гильзаһы; патронный 
ящик патрон йәшниге

ПАТРОНТАШ м патронташ, саҡса 
ПАТРУБОК м; тех. патрубок (төп цткәргес 

торбанан, резервуарҙан һ.б. айырылып киткән 
ҡыҫҡа торба)
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ПАТРУЛИРОВАНИЕ с см. патрулйровать; 
патрулйрование лесов урмандарҙа патруллек итеү 

ПАТРУЛЙРОВАТЬ несоә. что и без доп. 
патруллек итеү; патрулйровать морскйе берега
диңгеҙ ярҙарында патруллек итеү

ПАТРУЛЬ м патруль; патруль милйции ми 
лиция патруле; зелёный патруль йәшел патруль 
(урманды һаҡлау буйынса)

ПАТРУЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. патруль ...ы; пат
рульная служба патруль хеҙмәте; патрульный 
самолёт патруль самолеты 2. в знач. сущ. пат
рульный м патрульный

ПАУЗА ж 1. прям., перен. пауза, тыныш, 
тынлыҡ, туҡтап тороу; наступйла пауза тынлыҡ 
урынлашты; пауза в работе эштә туҡтап тороу
2. муз. пауза

ПАУК м үрмәксе
ПАУКООБРАЗНЫЙ, ая, ое 1. үрмәксе 

һымаҡ 2. в знач. сущ. паукообразные мн.; зоол. 
үрмәксе һымаҡтар

ПАУПЕРИЗАЦИЯ ж', книж. пауперлашыу 
(хеҙмәтсән халыҡтың кцпләп бөлгөнлөккә 
төшөце)

ПАУТИНА ж 1. үрмәксе ауы 2. перен. ау; 
опутать паутйной лжи ялғанлыҡ ауына эләктереү 

ПАУТИНКА ж; разг. 1. үрмәксе ауы ебе
2. (вязанье, вышивка) селтәр шәл, паутинка 

ПАУЧИЙ, -ья, -ье үрмәксе ...ы; паучьи сети 
үрмәксе ауҙары

ПАФОС м пафос (1. ялҡынлы дәрт, рух 
кцтәренкелеге 2. югары идеянан килгән илһам, 
дәрт); говорйть с пафосом пафос менән һөйләү; 
пафос созидательного труда ижади хеҙмәт пафосы 

ПАХ м сат, сандыр
П АХАНЫН, -ая, -ое һөрөлгән; паханые 

земли һөрөлгән ерҙәр
ПАХАРЬ м һабансы (ер һөрөцсе)
ПАХАТЬ несоә. что и без доп. һөрөү; пахать 

землю ер һөрөү ♦ (и) мы пахали upon, беҙ ҙә 
тик ятманыҡ

ПАХНУТЬ несоә. 1. чем и без доп. еҫ аңҡыу 
(бөркөү, килеү, сығыу); пахнет сёном безл. 
бесән еҫе килә; цветы приятно пахнут сәскәләр 
хуш еҫ бөркә 2. чем безл.; перен., разг. аңҡыу; 
пахнет стариною иҫкелек еҫе аңҡый 3. чем; пе
рен., разг. ихтимал, мөмкин булыу; пахнет 
ссорой безл. ыҙғыш сығыуы ихтимал ♦ пахнет 
порохом һуғыш еҫе килә

ПАХНУТЬ сов. 1. чем и без доп. (повеять) 
иҫеп ҡуйыу; пахнуло холодом безл. һалҡынса 
ел иҫеп ҡуйҙы 2. чем безл.; перен. хәтерләтеү, 
иҫкә төшөрөү, хәтирә уятыу

ПАХОВбЙ и ПАХОВЫЙ, ая, ое сат ...ы, 
сандыр ...ы; паховые железы сат биҙҙәре

ПАХОТА ж 1. см. пахать 2. һөрөлгән ер; ид- 
тй по пахоте һөрөлгән ерҙән барыу

ПАХОТНЫЙ, -ая, -ое 1. һөрөү ...ы; пахотное 
время һөрөү ваҡыты; пахотный инвентарь һөрөү



ПАХТА
инвентары 2. һөрөнтө, һөрөүгә яраҡлы; пахот
ная земля һөрөнтө ер 

ПАХТА ж май айраны 
ПАХТАНЬЕ с см. пахтать 
ПАХТАТЬ несоә. что май бешеү (яҙыу); пах

тать масло май бешеү
ПАХУЧИЙ, -ая, -ее еҫле, хуш еҫле 
ПАЦИЁНТ м и ПАЦИЁНТКА ж пациент 

(врачҡа кцренергә килгән кеше)
ПАЦИФИЗМ м пацифизм (һәр төрлө һу- 

гышҡа, милли азатлыҡ һәм революцион көрәш
кә ҡаршы булган хәрәкәт)

ПАЦИФИСТ м пацифист (пацифизм яҡ
лаусы)

ПАЦИФИСТСКИЙ, -ая, -ое пацифистик; па- 
цифйстские взгляды пацифистик ҡараштар 

ПАЧЕ: тем паче; паче того книжн. бигерәк тә, 
шуға күрә лә

ПАЧКА ж 1. бәйләм, төргәк; пачка пйсем бер 
бәйләм хат 2. ҡап, пачка; пачка чаю бер ҡап сәй
3. театр, пачка (балериналарҙың сәхнә кейеме)
4. горн, ҡатлам, ҡатлау 5. в знач. нареч. пачками; 
разг. төркөм-төркөм, ҡосаҡ-ҡосаҡ, бер-бер артлы

ПАЧКАТЬ несоә. 1. кого-что бысратыу; пач
кать руки ҡулдарҙы бысратыу 2. разг. (делать 
что-л. неумело, небрежно — преимущественно 
рисовать, писать) буяу, бысратыу; он не ри
сует, а пачкает ул рәсем төшөрмәй, бысрата 
ғына 3. перен. тап төшөрөү, бысратыу; пачкать 
ймя исемгә тап төшөрөү

ПАЧКАТЬСЯ несоә. 1. бысраныу, буялыу; 
светлое быстро пачкается аҡһыл төҫтәге әйбер 
тиҙ бысрана 2. перен., разг., презр. бысраныу; 
пачкаться не хочется бысранғы килмәй (насар 
эштә ҡатнашырга теләмәц) 3. страд, от пач
кать

ПАЧКОТНЙ ж; разг., презр. бысраҡ эшлән
гән эш

ПАЧКАН м и ПАЧКАНЬЯ ж\ разг. 1. быс 
ратыусы 2. презр. рәссам (яҙыусы) ишараты 

ПАША м паша (Төркиәлә, Мысырҙа һәм 
ҡайһы бер мосолман илдәрендә югары саноә- 
никтарга бирелә торган хөрмәтле титул һәм 
шул титулды йөрөткән кеше)

ПАШНЯ ж һөрөлгән ер
ПАШТЁТ м паштет (ашамлыҡ)', печёночный 

паштет бауыр паштеты
ПАЮСНЫЙ: паюсная икра паюслы ыуылды 

рыҡ (бикре кецек балыҡтарҙың цҙенә бер төр
лө итеп әҙерләнгән ҡара ыуылдырығы) 

ПАЯЛЬНИК м паяльник
ПАЯЛЬНЫЙ, -ая, -ое паять итеү ...ы; паяль

ная лампа паять итеү лампаһы 
ПАЯЛЬЩИК м паятлаусы 
ПАЙСНИЧАТЬ несов.; разг. кәмитләнеү, ҡы

лансыҡланыу
ПАЙТЬ несоә. что паятлау, (ҡурғаш) иретеп 

йәбештереү (ямау), йәбештереү, паять итеү

ПАЙЦ м ; разг. кәмитсе, мәҙәксе 
ПЕВЁЦ м 1. йырсы, йыраусы; оперный певёц 

опера йырсыһы 2. перен. мәҙхиәсе, маҡтап йыр
лаусы; певёц народного счастья халыҡ бәхетен 
маҡтап йырлаусы

ПЕВЙЦА ж см. певёц 1
ПЕВУЧЕСТЬ ж моңлолоҡ, көйлөлөк, аһәңлелек 
ПЕВУЧИЙ, ая, ее 1. (любящий петь) йыр

сы, йырларға яратыусы; певучий народ йырлар
ға яратыусы халыҡ 2. (напевный) моңло, көйлө; 
певучий голос моңло тауыш

ПЁВЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. йырсы ...ы; певчес
кая комната йырсы бүлмәһе 2. йырлау ...ы; 
певческие данные йырлау һәләте

ПЁВЧИЙ, -ая, -ее 1. һайрар; певчие птйцы 
һайрар ҡоштар 2. в знач. сущ. пёвчий м йырсы 
(сиркәц хорында)

ПЁГИЙ, ая, ое (о масти лошади) ала, ал- 
масыбар

ПЕДАГбГ м педагог
ПЕДАГбГИКА ж педагогика (тәрбиә һәм бе

лем бирец тураһындағы фән)
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое педагогик, пе

дагогия ...ы; педагогический совет педагогик со
вет; педагогический талант педагогик талант 

ПЕ ДАГ ОГЙЧНЫЙ, -ая, -ое педагогикаға 
ярашлы, педагогик яҡтан дөрөҫ; педагогичный 
поступок педагогик яҡтан дөрөҫ ҡылыҡ

ПЕДАЛЬ ж педаль, тәбәлдерек; педаль вело
сипеда велосипед педале; педаль токарного 
станка токарь станогы тәбәлдереге

ПЕДАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. педаль ...ы, тәбәл
дерек ...ы; педальный механйзм тәбәлдерек ме
ханизмы 2. педалле, тәбәлдерекле; детский пе
дальный автомобйль балалар өсөн тәбәлдерекле 
автомобиль

ПЕДАНТ м педант (фәндә һәм тормошта 
формаль яҡҡа ныҡ иғтибар биргән кеше)

ПЕДАНТИЗМ м педантизм (берәй нәмәлә ар
тыҡ формализм, ваҡсыллыҡ, ныҡ аныҡлыҡ) 

ПЕДАНТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое педантик, пе
дант, үтә ваҡсыл; педантическое отношение пе
дантик мөнәсәбәт; педантическая аккуратность 
педантик теүәллек

ПЕДАНТИЧНОСТЬ ж педантлыҡ; отличаться 
педантичностью педантлыҡ менән айырылыу 

ПЕДАНТЙЧНЫЙ, ая, ое см. педантйче- 
ский; педантичный человек үтә ваҡсыл кеше 

ПЕДЕРАСТИЯ ж педерастия (ирҙәр араһын
дағы енси мөнәсәбәт)

ПЕДИАТР м педиатр (балалар табибы) 
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое педиатрик, 

педиатрия ...ы; педиатрический институт пе
диатрик институт

ПЕДИАТРИЯ ж педиатрия (балалар анато
мияһын һәм физиологияһын, уларҙың ауыры
уын дауалау һәм иҫкәртец юлдарын өйрәнә 
торған фән)
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ПЕДИКНЗР м педикюр (аяҡ тырнагын ма
турлау һәм сөйәлде бөтөрөц)

ПЕДИКЙРНЫ Й, -ая, -ое педикюр ...ы; педи
кюрный кабинет педикюр кабинеты

ПЕДИКЙРШ А ж педикюрша (педикюр яһау
сы ҡатын-ҡыҙ)

ПЕДИНСТИТУТ м (педагогический инсти
тут) пединститут

ПЕДСОВЁТ м (педагогический совет) педсо
вет; заседание педсовета педсовет ултырышы 

ПЕДУЧИЛИЩЕ с (педагогическое училище) 
педучилище

ПЕЙЗАЖ м пейзаж (1. тәбигәт кцренеше
2. тәбигәт кцренешен кәцҙәләндергән һцрәт
3. әҙәби әҫәрҙә тәбигәтте тасуирлау)', гор
ный пейзаж тау пейзажы; нарисовать пейзаж 
пейзаж төшөрөү; пейзаж в романе романдағы 
пейзаж

ПЕЙЗАЖИСТ м пейзажсы (пейзаж төшө- 
рөцсе рәссам)

п е й з а ж н ы й , -ая, -ое пейзаж ...ы; пей
зажная выставка пейзаж күргәҙмәһе; пейзажные 
картины пейзаж һүрәттәре

ПЕКАРНЫЙ, -ая, -ое икмәк бешереү ...ы; пе
карное дело икмәк бешереү эше 

ПЕКАРНЯ ж пекарня, икмәкхана 
ПЁКАРЬ м икмәк бешереүсе 
ПЕКЛЕВАННЫЙ, -ая, -ое 1. ваҡ тартып 

иләнгән (кцберәк арыш онона ҡарата)', пекле
ванная мука ваҡ тартып иләнгән он 2. ваҡ тартып 
иләнгән ондан (бешерелгән); пеклеванный хлеб 
ваҡ тартып иләнгән ондан бешерелгән икмәк 

ПЕКЛЕВАТЬ несоә. что\ спец. ваҡ тартып 
иләү (кцберәк арыш онон)

ПЁКЛО с; разг. 1. (зной, жара) үтә ҡыҙыу, 
үтә эҫе 2. перен. ҡыҙыу барған урыны, ут эсе 
(һугыштың, бәхәстең һ.б.)', пекло боя һуғыш
тың ҡыҙыу барған урыны

ПЕЛЕНА ж япма, пәрҙә; пелена тумана томан 
пәрҙәһе ♦ (словно, точно) пелена (с глаз) упала 
күҙе асылып киткәндәй булды (хатаһын, яңы
лышҡанын ҡапыл гына аңлаган кешегә ҡарата 
әйтелә)

ПЕЛЕНАНИЕ с см. пеленать
ПЕЛЕНАТЬ несоә. кого-что биләү; пеленать 

ребёнка баланы биләү
ПЁЛЕНГ м\ спец. пеленг (компас теле менән 

кцренгән нәмәгә йәки ишетелгән тауышҡа ҡа- 
раган йцнәлеш араһындағы мөйөш)

ПЕЛЕНГАТОР м; спец. пеленгатор (пеленгы
лай торган прибор)', оптйческий пеленгатор оп
тик пеленгатор; звуковой пеленгатор тауыш пе
ленгаторы

ПЕЛЕНГАЦИЯ ж; спец. пеленгылау; произ
вести пеленгацию пеленгылау үткәреү

ПЕЛЕНГОВАНИЕ с; спец. см. пеленговать
ПЕЛЕНГОВАТЬ соө., несоә. что\ спец. пе

ленгылау (пеленгыны табып, пиҙеңдер урынын
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билдәләц); пеленговать радиостанцию радио 
станцияны пеленгылау

ПЕЛЁНКА ж йүргәк, биләү ♦ с пелёнок 
биләүҙән үк, бала (сабый) саҡтан уҡ

ПЕЛЕРИНА ж пелерина (1. яурынга һалып 
йөрөй торган ҡыҫҡа ябынса 2. шундай ябынса 
рәцешендәге яга)

ПЕЛИКАН м пеликан, баба ҡошо 
ПЕЛЬМЁНИ мн. (ед. пельмень м) билмән 
ПЕЛЬМЁННЫЙ, -ая, -ое 1. билмән ...ы; 

пельменное тёсто билмән ҡамыры 2. в знач. 
сущ. пельменная ж билмәнхана 

ПЁМЗА ж пемза, күбек таш 
ПЁМЗОВЫЙ, -ая, -ое пемза ...ы, күбек таш 

...ы; пёмзовый порошок күбек таш онтағы
ПЁНА ж күбек; морская пёна диңгеҙ күбеге; 

мыльная пёна һабын күбеге ♦ с пеной у рта 
ауыҙынан төкөрөк сәсеп (бик ныҡ асыуланыу, 
ярһыу)

ПЕНАЛ м пенал
ПЕНАЛЬТИ м нескл.; спорт, пенальти (фут

болда, хоккейҙа һ.б. уйындарҙа ҡапҡага штраф 
туп йәки шайба бәрец)

ПЕНАТЫ мн.; уст. тыуган йорт, төп йорт; 
вернуться к родным пенатам төп йортҡа ҡайтыу 

ПЁНИЕ с 1. йырлау, һайрау; пение в опере 
операла йырлау; пение соловья һандуғас һайра- 
уы 2. йыр ...ы; урок пёния йыр дәресе

ПЁНИСТЫЙ, -ая, -ое күбекле, күбекләнеп 
торған (ятҡан); пенистые волны күбекләнеп 
торған тулҡындар; пенистый шампунь күбекле 
шампунь

ПЁНИТЬ несоә. что күбекләндереү, күпертеү 
ПЁНИТЬСЯ несоә. күбекләнеү, күпереү 
ПЕНИЦИЛЛЙН м пенициллин 
П ЁН КАI ж ҡаҫмаҡ, шекәрә; молоко с пенка

ми ҡаҫмаҡлы һөт
ПЁНКА II ж пенка, тау күне (утҡа сыҙамлы, 

кцҙәнәкле еңел минерал)', мундштук из пенки 
пенка мөштөк

ПЁННИ с нескл. 1. см. пенс 2. пенни (фин 
маркаһының йөҙҙән беренә тиң ваҡ аҡса)

ПЁННЫЙ, -ая, -ое күбекле, күбекләнеп тор
ған; пённые волны күбекләнеп торған тулҡындар 

ПЕНОПЛАСТ м пенопласт (кцҙәнәкле пласт
масса)

ПЕНОПЛАСТОВЫЙ, ая, ое 1. пенопласт 
...ы; пенопластовый цех пенопласт цехы 2. пено
пласт, пенопластан эшләнгән; пенопластовые иг
рушки пенопласт уйынсыҡтар 

ПЁНОЧКА ж һарыҡас турғай 
ПЕНС м пенс (шиллингының ун икенән бе

ренә тиң ваҡ инглиз аҡсаһы)
ПЕНСИОНЕР м и ПЕНСИОНЕРКА ж пен 

сионер
ПЕНСИОННЫЙ, ая, ое пенсия ...ы; пен 

сибнная кнйжка пенсия кенәгәһе; пенсионный 
возраст пенсия йәше



ПЕНСИЯ
ПЁНСИЯ ж пенсия; пенсия за выслугу лет

тейешле йылдар хеҙмәт иткән өсөн пенсия; вый
ти на пенсию пенсияға сығыу

ПЕНСНЁ с нескл. пенсне (тирәсһеҙ, танау 
биленә ҡыҫтырып ҡуя торган кцҙлек)

ПЕНЬ м төп, түңгәк; корчевать пни төптәрҙе 
аҡтарыу ♦ как пень (стоять) бағана кеүек (ҡа
тып ҡалыу); валйть через пень колоду илке 
һалҡы ғына, яй эшләү

ПЕНЬКА ж киндер (тарма) сүсе, сүс 
ПЕНЬКбВЫ Й, -ая, -ое сүс, сүстән эшләнгән; 

пеньковый канат сүс арҡан
ПЕНЬЮАР м пеньюар (1. еңел туҡыма

нан тегелгән ҡатын-ҡыҙ халаты 2. бөҙрәха- 
нала клиенттың кейеме өҫтөнә ябыла торган 
япма)

ПЁНЯ ж (штраф) пеня; начйслить пеню пе
ня һалыу; платйть пеню пеня түләү

ПЕНЙТЬ несоө. на кого-что', разг. үпкәләү 
♦ нечего на зеркало пенять, коли рожа крива
ауыҙың ҡыйыш булһа, көҙгөгә үпкәләмә; пеняй 
на себя үҙеңә үпкәлә

ПЁПЕЛ м көл ♦ обратйть в пепел кәлгә әй 
ләндереү, яндырып бөтөрөү; обратйться в пепел 
кәлгә әйләнеү, янып бөтөү; поднять из пепла ха
рабанан (емерек хәлдән) күтәреү

ПЕПЕЛИЩЕ с 1. янғын урыны, үртәнде
2. уст., высок. (отчий дом) тыуған йорт; вер
нуться на родное пепелище тыуған йортоңа 
ҡайтыу

ПЁПЕЛЬНИЦА ж көл һауыты 
ПЁПЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. көл ...ы; пепель 

ные кучи көл өйөмдәре 2. (о цвете) аҡһыл һоро, 
көл төҫөндәге

ПЕПСИН м; физиол. пепсин (аҙыҡтағы аҡ
һымдарҙы тарҡатыусы ашҡаҙан һуты)

ПЕРВЁЙШИЙ, -ая, -ее разг. 1. иң беренсе, 
иң әһәмиәтле (мөһим) 2. (лучший) иң яҡшы, иң 
юғары

ПЁРВЕНЕЦ м 1. баш бала, беренсе бала
2. чего, какой', перен. беренсеһе, беренсе (тәүге) 
эш (хеҙмәт); эта кнйга — мой первенец был ки 
тап — минең тәүге хеҙмәтем

ПЁРВЕНСТВО с беренселек, алдынғылыҡ; 
первенство мйра по шахматам шахмат буйынса 
донъя беренселеге; завоевать первенство берен
селекте яулап алыу

ПЕРВЕНСТВОВАТЬ и у cm. ПЕРВЕНСТ 
ВОВАТЬ несоө. беренселекте тотоу, алдын 
(өҫтөн) булыу

ПЕРВИЧНЫЙ, -ая, -ое 1. беренсел, беренсе, 
тәүге; первйчная обработка металла металдың 
беренсел эшкәртелеүе; первйчный перйод развй 
тия үҫештең тәүге осоро 2. (основной) төп, тәү, 
беренсел; первйчные прйзнаки болезни ауырыу 
ҙың тәү билгеләре 3. (низовой) түбәнге, башлан
ғыс; первйчная профсоюзная организация 
түбәнге профсоюз ойошмаһы

ПЕРВОБЫТНООБЩИННЫЙ, ая, ое тәү
тормош йәмғиәт ...ы; первобытнообщйнный 
строй тәүтормош йәмғиәт ҡоролошо

ПЕРВОБЫТНЫЙ, -ая, -ое 1. тәүтормош ...ы; 
первобытный человек тәүтормош кешеһе 2. ҡы
рағай, артта ҡалған; первобытные нравы ҡыра
ғай ғәҙәттәр 3. ҡул теймәгән, кеше аяғы баҫма
ған; первобытный лес кеше ҡулы теймәгән ур
ман 4. боронғо; первобытные животные боронғо 
хайуандар

ПЕРВОГбДОК м\ разг. 1. бер йәше тул
маған, беренсе йәше менән барған; телёнок пер 
вогбдок бер йәше тулмаған быҙау 2. беренсе йыл 
хеҙмәт иткән; солдаты первогодки беренсе йыл 
хеҙмәт иткән һалдаттар

ПЕРВОЗДАННЫЙ, -ая, -ое 1. иң тәүге, иң 
боронғо; первозданные массйвы гор тауҙарҙың 
иң боронғо массивтары 2. саф, ҡул теймәгән, ке
ше аяғы баҫмаған; первозданная синева неба 
күктең саф зәңгәрлеге ♦ первозданный хаос 
ирон. боронғо хаос

ПЕРВОИСТОЧНИК м беренсе (тәү) сыға
наҡ, төп сығанаҡ

ПЕРВОКЛАССНИК м и п е р в о к л А с  
СНИЦА ж беренсе синыф уҡыусыһы, беренсе 
синыфта уҡыусы

ПЕРВОКЛАССНЫЙ, -ая, -ое беренсе дәрә
жәләге, иң яҡшы, юғары сифатлы; первоклас
сное оборудование юғары сифатлы ҡорамалдар; 
первоклассный мастер иң яҡшы оҫта

ПЕРВОКУРСНИК м и ПЕРВОКУРСНИЦА 
ж беренсе курс студенты, беренсе курста уҡыусы 
студент

ПЕРВОМАЙ м; высок. Беренсе май, Беренсе 
май байрамы

ПЕРВОМАЙСКИЙ, -ая, -ое Беренсе май 
...ы; первомайская демонстрация Беренсе май 
демонстрацияһы

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ, ая, ое 1. тәүге, баш 
тағы, иң беренсе; первоначальный проект тәүге 
проект 2. башланғыс, беренсе; первоначальное 
обучение башланғыс белем биреү 3. (элемен
тарный) иң ябай, башланғыс; первоначальные 
сведения по арифметике арифметиканан баш
ланғыс мәғлүмәттәр

ПЕРВООСНОВА ж төп (асыл) нигеҙ, баш
ланғыс; материя — первооснова всего сущест
вующего материя — донъялағы һәр нәмәнең төп 
нигеҙе

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ м беренсе (тәү баш
лап) асыусы (яңы ерҙәрҙе, илдәрҙе һ.б.)

ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ и ПЕРВООЧЕРЁД 
НЫИ, -ая, -ое беренсе сираттағы, беренсе нәү
бәттәге, кисектергеһеҙ; первоочередная задача 
беренсе сираттағы бурыс

ПЕРВОПЕЧАТНИК м тәү башлап китап 
баҫыусы
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ПЕРЕБИНТОВАТЬ
ПЕРВОПЕЧАТНЫЙ, -ая, -ое 1. тәү башлап 

(беренсе булып) баҫылған; первопечатные кнйги 
тәү башлап баҫылған китаптар 2. беренсе (тәүге) 
тапҡыр баҫылған, тәүге баҫма; первопечатные 
тексты беренсе тапҡыр баҫылған текстар 

ПЕРВОПРИЧИНА ж төп (беренсе) сәбәп 
ПЕРВОПРОХОДЕЦ м башлап юл ярыусы, 

беренсе юл һалыусы; первопроходец космоса 
йыһанға башлап юл ярыусы

ПЕРВОПУТОК м\ разг. тәүге сана юлы 
ПЕРВОРАЗРЙДНИК м и ПЕРВОРЛЗРЯД  

НИЦА ж беренсе разрядлы спортсы
ПЕРВОРАЗРЙДНЫЙ, -ая, -ое беренсе раз

рядлы, бик яҡшы (шәп); перворазрядный ресто
ран беренсе разрядлы ресторан

ПЕРВОРОДЙЩАЯ 1. тәүгә бала табыусы, 
тәүге балаһын аҫраған 2. в знач. сущ. перворо
дящая ж тәүгә бала табыусы (тәүгә балаһын 
аҫраған) ҡатын

ПЕРВОСОРТНЫЙ, -ая, -ое беренсе сорт- 
(лы); первосортная мука беренсе сортлы он 

ПЕРВОСТЕПЕННЫЙ, -ая, -ое беренсе дәрә
жәләге, иң мөһим, төп; первостепенная задача 
иң мөһим бурыс

ПЕРВОТЕЛКА ж\ с.-х. тана һыйыр, тәүгә 
быҙаулаған һыйыр

ПЕРВОТЕЛЬНАЯ с.-х . беренсегә (тәүгә) 
быҙаулаған тана

ПЕРВОЦВЁТ м 1. яҙ гөлө, кәкүк емеше 2. со- 
бир.\ сад. (цветки, появившиеся впервые в 
жизни данного растения) тәүсәскә

п е р в ы й , -ая, -ое 1. числ. беренсе; первый 
день месяца айҙың беренсе көнө; первый номер 
журнала журналдың беренсе һаны; первый курс 
беренсе курс 2. тәүге, беренсе; первое впечат
ление тәүге тәьҫир; суд первой инстанции берен 
се инстанциялағы суд; первый снег тәүге ҡар; 
первая паровая машйна беренсе пар машинаһы; 
первый поцелуй тәүге үбешеү 3. беренсе, юғары, 
иң, төп; первая красавица иң сибәр ҡатын-ҡыҙ; 
первый сорт беренсе сорт; играть первые роли 
төп ролдәрҙе уйнау 4. в знач. сущ. первое с бе
ренсе; подать на первое борщ беренсегә борщ 
килтереү ♦ первые петухй тәүге әтәстәр; первая 
помощь тәүге ярҙам; в первую голову барыһы 
нан элек, тәүге сиратта; в первую минуту башта 
уҡ; на первых порах башта, элек; не первой 
молодости йәш түгел, йәше уҙған (үтеп барған); 
не первой свежести шаҡтай иҫкергән, иҫке төҫ 
ингән; первый блин комом беренсе ҡоймаҡ таба
ға йәбешә (берәй эштең уңышһыҙ башланып 
китеценә ҡарата)', играть первую скрипку 
мөһим урын тотоу, башлап йөрөү, берәй эштә 
төп ролде уйнау; первым делом иң Тәүҙә, иң 
элек, башта; с первого взгляда бер күреүҙә 

ПЕРГА ж\ пчел, һитә, манса 
ПЕРГАМЕНТ и спец. ПЕРГАМЕН м перга

мент, пергамен (1. борон яҙыу өсөн ҡулла-

нылган ҡагыҙ кецек йоҡа аҡ кцн 2. шундай 
кцнгә яҙылған борото ҡулъяҙма 3. май, һыу 
цткәрмәй торған йылтыр ҡағыҙ)

ПЕРГАМЕНТНЫЙ и спец. ПЕРГАМЕН 
НЫИ, -ая, -ое 1. пергамент ...ы; пергаментный 
свйток пергамент төргәге 2. пергамент; пер
гаментная бумага пергамент ҡағыҙ

ПЕРЕАДРЕСОВАТЬ сов. что бүтән адрес 
менән ебәреү, яңы адресҡа ебәреү

ПЕРЕАДРЕСОВЫВАТЬ несов. см. переад
ресовать

ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ ж см. переаттесто
вать — переаттестовывать; переаттестация пре
подавателей уҡытыусыларҙы яңынан аттеста- 
циялау

ПЕРЕАТТЕСТОВАТЬ сов. кого-что яңынан 
аттестациялау

ПЕРЕАТТЕСТОВЫВАТЬ несов. см. переат
тестовать

ПЕРЕБАЗИРОВАТЬ сов., несов. что (яңы 
урынға, ергә) күсереү (урынлаштырыу); переба 
зйровать завод в Сибйрь заводты Себергә күсереү 

ПЕРЕБАЗИРОВАТЬСЯ сов., несов. (яңы 
урынға, ергә) күсеү (урынлашыу)

ПЕРЕБАЛЛОТИРОВАТЬ сов. кого-что 
яңынан тауышҡа ҡуйыу, ҡабаттан һайлау

ПЕРЕБАЛЛОТИРОВАТЬСЯ сов. яңынан 
тауышҡа ҡуйылыу, ҡабаттан һайланыу

ПЕРЕБАРЩИВАТЬ несов. см. переборщить 
ПЕРЕБЕГАТЬ несов. 1. см. перебежать

2. (быстро перемещаться — о тени, свете, 
отражении и т.п.) күсеү, күсеп йөрөү

ПЕРЕБЕЖАТЬ сов. 1. что, через что аша 
(арҡыры) йүгереп сығыу (үтеү); перебежать 
через улицу урам аша йүгереп сығыу 2. (бегом пе
реместиться на другое место) йүгереп күсеү
3. (о глазах, взгляде) йүгертеү; перебежать гла
зами күҙ йүгертеү 4. разг. (перейти на сторону 
врага) ҡасып сығыу

ПЕРЕБЁЖКА ж йүгереп үтеү, йүгереп күсеү; 
делать перебежки билдәле бер араны йүгереп 
үтеү

ПЕРЕБЁЖЧИК м и ПЕРЕБЁЖЧИЦА ж
дошман яғына ҡасып сығыусы, һатлыҡ 

ПЕРЕБЁЛИВАТЬ несов. см. перебелить
ПЕРЕБЕЛИТЬ сов. что яңынан (ҡабаттан) 

ағартыу
ПЕРЕВЕСИТЬСЯ сов. 1. (о животных) ҡо

тороҡ менән ауырыу 2. разг. (прийти в состоя
ние крайнего раздражения) ҡотороноу, шашыу; 
весь народ будто перебесйлся барса халыҡ, эй 
терһең, ҡоторонған 3. прост, (остепениться) 
аҡылға ултырыу, баҫалҡыланыу

ПЕРЕБИВАТЬ несов. см. перебить 
ПЕРЕБИВАТЬСЯ несов. 1. см. перебйться 

2. страд, от перебивать
ПЕРЕБИНТОВАТЬ сов. 1. кого-что (забин

товать заново) бинт менән яңынан бәйләү 
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ПЕРЕБИРАТЬ
2. кого (забинтовать раны всем, многим) бинт 
менән бәйләп сығыу; перебинтовать всех ране
ных яралыларҙың барыһын да бинт менән 
бәйләп сығыу 3. кого-что-л. (забинтовать це
ликом) бинт менән сырмау (урау)

ПЕРЕБИРАТЬ несов. 1. см. перебрать
2. что (струны, клавиши, лады и т.п.) сирт
келәү, баҫҡылау; перебирать струны гитары ги 
тара ҡылдарын сирткеләү 3. что (теребить) 
тартҡылау, ыуғылау, йолҡҡолау; перебирать 
лён етенде йолҡҡолау 4. тыпырсыныу, ты
пыр-тыпыр килеү; перебирать ногами аяҡ менән 
тыпыр-тыпыр килеү

ПЕРЕБИРАТЬСЯ несов. 1. см. перебраться
2. страд, от перебирать 1—3

ПЕРЕБИТЬ сов. 1. кого-что үлтереп (ҡы
рып) бөтөрөү 2. что ватып (ҡырып, емереп) бө
төрөү; перебйть посуду һауыт-һабаны ҡырып 
бөтөрөү 3. что (һуғып) һындырыу; перебйть ру
ку ҡулды һуғып һындырыу 4. кого-что (прер
вать) бүлдереү, өҙөү; перебйть вопросом ко- 
го-л. кемделер һорау биреп бүлдереү 5. ко
го-что; разг. (перехватить) араға инеү, 
арҡыры төшөү; перебйть покупку араға инеп 
һатып алыу (берәц алырга торғанда, артыҡ би
реп) 6. что (нарушить течение, проявление че- 
го-л.) боҙоу; перебйть аппетйт аппетитты боҙоу
7. что (заглушить) баҫып китеү, еңеү; запах 
полыни перебйл другйе запахи әрем еҫе башҡа 
еҫтәрҙе еңде 8. что (вбить в другое место) 
күсереп ҡағыу; перебйть гвоздь сөйҙө күсереп 
ҡағыу 9. что (взбить заново) ҡабартыу, 
өлпәйтеү; перебйть подушки мендәрҙәрҙе ҡабар
тыу 10. что (обить заново) яңынан кәпләү 
♦ перебйть дорогу юлға арҡыры сығыу

ПЕРЕБИТЬСЯ сов. 1. ватылып (ҡырылып) 
бөтөү 2. разг. (с трудом прожить) тартып-һу
ҙып еткереү

ПЕРЕБОИ м 1. тигеҙһеҙ тибеш; перебои в 
сердце йөрәктең тигеҙһеҙ тибеше 2. тотҡарлыҡ, 
өҙөклөк; перебои в работе эштәге өҙөклөктәр

ПЕРЕБОЛЁТЬ сов. чем и без доп. 1. ауырып 
алыу, ауырыу кисереү, (ауырыуҙы) үткәреү; пе
реболеть воспалением лёгких үпкә шешеүен үт 
кәреү 2. күп ауырыу кисереү; ребёнок перебо
лел многими болезнями бала күп ауырыуҙар ки
серҙе

ПЕРЕБОР м; разг. 1. см. перебирать 2;
2. карт, перебор

ПЕРЕБОРКА I ж см. перебрать — переби
рать 1, 3

ПЕРЕБОРКА II ж бүлге; дощатая переборка
таҡта бүлге

ПЕРЕБОРОНИТЬ сов. что ҡабаттан (яңы
нан) тырматыу; переборонйть пашню һөрөлгән 
ерҙе ҡабаттан тырматыу

ПЕРЕБОРОНОВАТЬ сов. что см. переборо
нйть

ПЕРЕБОРОТЬ сов. кого-что; прям., перен. 
еңеп сығыу, еңеү; перебороть протйвника дош 
манды еңеп сығыу; перебороть усталость ары
ғанлыҡты еңеү

ПЕРЕБОРЩИТЬ сое.; разг. арттырып (шаш
тырып, аштырып) ебәреү

ПЕРЕБРАНИВАТЬСЯ несов.', разг. әрләшеп 
(ирәгәләшеп, талашып, ирешеп, ыҙғышып) бөтөү 

ПЕРЕБРАНКА ж\ разг. үҙ-ара әрләш (ыҙ
ғыш, талаш), иреш, иреш-талаш; затеять пере
бранку иреш сығарыу

ПЕРЕБРАСЫВАТЬ несов. см. перебросить 
ПЕРЕБРАСЫВАТЬСЯ несов. 1. см. пере

броситься 2. страд, от перебрасывать
ПЕРЕБРАТЬ сов. 1. что берәмтекләп ҡарау, 

айырыу, һайлау; перебрать пйсьма хаттарҙы бе
рәмтекләп ҡарау; перебрать картофель картуф 
айырыу 2. кого-что', перен. берәм-берәм иҫкә 
(хәтергә) төшөрөү, берәм-берәм хәтерҙән үткә
реү; перебрать в памяти события последних лет 
һуңғы йылдарҙағы ваҡиғаларҙы берәм-берәм хә
тергә төшөрөү 3. что\ разг. тағатып (таратып, 
һүтеп) йыйыу; перебрать механйзм часов сәғәт 
механизмын һүтеп йыйыу 4. что', типогр. (на
брать заново) ҡабаттан (ҡайтанан) йыйыу; пе
ребрать строку бер юлды ҡайтанан йыйыу
5. что (взять постепенно, по частям) ташыу, 
туҡтауһыҙ алыу; он перебрал у меня все каран 
дашй ул бар ҡәләмдәремде ташып бөткән 6. что, 
чего (взять слишком много) артыҡ (кәрәгенән 
тыш) алыу; перебрать товаров сверх нормы та 
уарҙарҙы норманан тыш алыу

ПЕРЕБРАТЬСЯ сов.', разг. 1. аша сығыу; пе
ребраться через рёку йылға аша сығыу 2. (пере
селиться) күсенеү, күсеү, күсеп килеү (китеү); 
перебраться на новую квартйру яңы фатирға 
күсенеү

ПЕРЕБРОДИТЬ сов. 1. (быть готовым к 
употреблению после брожения) әсеп етеү; вино 
перебродйло шарап әсеп еткән 2. (стать излиш
не кислым после брожения) ҡырҡыуланыу, үтә 
әсеү; мёд перебродйл бал ҡырҡыуланған

ПЕРЕБРОСАТЬ сов. что ташлап (бәреп, 
ырғытып) бөтөрөү; перебросать дрова в сарай 
утынды һарайға ырғытып бөтөрөү

ПЕРЕБРОСИТЬ сов. 1. кого-что (аша) таш
лау, ырғытыу; перебросить мяч через сетку туп 
ты селтәр аша ташлау 2. что һалыу; пере
бросить мост через рёку йылға аша күпер һалыу
3. кого-что (переместить) күсереү, күсереп 
урынлаштырыу; перебросить войска на новый 
фронт ғәскәрҙе яңы фронтҡа күсереү; перебро
сить кадры кадрҙарҙы күсереү 4. что арыраҡ 
(йыраҡҡараҡ) ырғытыу; перебросить мяч за 
черту тупты һыҙыҡтан арыраҡ ырғытыу

ПЕРЕБРОСИТЬСЯ сов. 1. (аша) һикереү, һи
кереп сығыу; переброситься через забор ҡойма 
аша һикереп сығыу 2. күсеү, һикереү; огонь пере
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бросился на соседний дом ут күрше йортҡа күсте
3. чем ыргытышыу, атышыу (бер-береңә); пере
броситься мячом туп ыргытышыу 4. чем; перен. 
һөйләшеп (әйтешеп) алыу; переброситься несколь
кими словами бер-ике ауыҙ һүҙ әйтешеп алыу

ПЕРЕБРбСКА ж см. перебросить — пере
брасывать 3, 4; переброска дивйзии дивизияны 
күсереү

ПЕРЕБУДИТЬ сов. кого-что уятыу, уятып 
бөтөү (сығыу); перебудйть детёй балаларҙы 
уятып бөтөү

ПЕРЕБЫВАТЬ сов. 1. (побывать в разное 
время у кого-л.) йөрөп (булып) сығыу, булып 
(килеп) китеү; перебывать у всех родных бөтә 
туғандарҙы йөрөп сығыу 2. (побывать в разное 
время где-л.) булып (килеп) китеү; на выставке 
перебывало много народу күргәҙмәлә күп халыҡ 
булып китте 3. (побывать всюду, во многих ме
стах) булыу, йөрөү; где только не перебывали 
ҡайҙа ғына булманыҡ

ПЕРЕВАЛ м 1. см. перевалить 4; 2. (дорога 
через хребет) артылыш, үткәүел

ПЕРЕВАЛИВАТЬ несов. см. перевалить
ПЕРЕВАЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. перева

литься 2. аушаңлау, алпаңлап атлау 3. страд, 
от переваливать

ПЕРЕВАЛИТЬ сов. 1. кого-что; разг. күсе
реү, күсереп тейәү; перевалйть мешки с машины 
на воз тоҡтарҙы машинанан йөккә күсереү 2. ко
го-что (свалить на другую сторону) аша һалыу 
(төшөрөү, сығарыу) 3. кого-что (перевернуть, 
не поднимая) (бер яҡтан икенсе яҡҡа) әйләнде- 
реү 4. что, через что (перейти) артылыу, аша 
сығыу; перевалйть через хребет һырт артылыу
5. разг. артыу, артып китеү, уҙыу, уҙып китеү; 
температура перевалйла за сорок температура 
ҡырҡтан артып киткән 6. кому безл.; разг. 
уҙыу, уҙып китеү, ашыу, ашып китеү; ему пере 
валйло за сорок уның йәше ҡырҡтан уҙған

ПЕРЕВАЛИТЬСЯ сов. 1. разг. әйләнеп (бо
ролоп) ятыу; перевалиться на другой бок икен 
се ҡабырғаға әйләнеп ятыу 2. через что тәгәрәп 
(ауып, йығылып) төшөү, сығыу; перевалйться 
через забор ҡойма аша сығыу

ПЕРЕВАЛОЧНЫЙ, -ая, -ое йөк күсереү ...ы, 
йөк күсереп тейәү ...ы; перевалочный пункт йөк 
күсереп тейәү пункты

ПЕРЕВАРИВАТЬ несов. 1. см. переварйть
2. кого-что; разг. (с отрицанием “не”) ене 
һөймәү, күрә алмау; не переваривать лжи ялған
лыҡты ене һөймәү

ПЕРЕВАРИВАТЬСЯ несов. 1. см. перева
риться 2. страд, от переваривать

ПЕРЕВАРИТЬ сов. что 1. (сварить заново) 
яңынан (ҡабаттан) бешереү (ҡайнатыу) 2. (про
варив слишком долго, лишить нужных ка
честв) ныҡ бешереү, оҙаҡ бешереү (ҡайнатыу); 
переварйть яйцо йомортҡаны ныҡ бешереү
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3. (усвоить в процессе пищеварения) һеңдереү; 
переварйть пйщу аш һеңдереү 4. перен., разг. 
(воспринять) һеңдереү, үҙләштереү

ПЕРЕВАРИТЬСЯ сов. 1. үтә ныҡ бешеү, ар
тыҡ оҙаҡ ҡайнау (бешеү), иҙелеп китеү; лапша 
переварйлась туҡмас иҙелеп киткән 2. һеңеү; 
пйща переварйлась аш һеңде

ПЕРЕВЕЗТИ сов. кого-что 1. алып барып 
ҡуйыу, алып барыу, илтеп ҡуйыу, ташыу; пере 
везтй детей на дачу балаларҙы дачаға алып ба
рып ҡуйыу 2. через что аша (арҡыры) сығарыу 
(күсереү, ташыу); перевезтй через реку йылға 
аша сығарыу

ПЕРЕВЕРНУТЬ сов. 1. кого-что түңкәреү, 
түңкәреп ҡуйыу, әйләндереү, әйләндереп ҡуйыу 
(һалыу); перевернуть бочку вверх дном мискәне 
түңкәреп ҡуйыу; перевернуть подушку мендәрҙе 
әйләндереп һалыу 2. что икенсе яғын асыу; пе
ревернуть странйцу биттең икенсе яғын асыу 
3. что; разг. аҡтарыу, аҫтын-өҫкә килтереү; пе
ревернуть всё вверх дном бөтәһенең аҫтын өҫкә 
килтереү 4. что; перен., разг. тамырынан 
үҙгәртеү; перевернуть прежние понятия элекке 
төшөнсәләрҙе тамырынан үҙгәртеү

ПЕРЕВЕРНУТЬСЯ сов. 1. әйләнеү, әйләнеп 
ятыу; перевернуться на другой бок икенсе яҡҡа 
әйләнеп ятыу 2. (опрокинуться) түңкәрелеү 

ПЕРЕВЕРСТАТЬ сов. что; полигр. яңынан 
(ҡабаттан) версткалау

ПЕРЕВЁРТЫВАТЬ несов. см. перевернуть 
ПЕРЕВЁРТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. перевер

нуться 2. страд, от перевёртывать
ПЕРЕВЁС м 1. см. перевесить II; 2. разг. 

(излишек в весе) артығы, артҡаны; доплатить за 
перевес артығына түләү 3. перен. (преимущест
во) өҫтөнлөк; получйть перевес өҫтөнлөк алыу 

ПЕРЕВЁСИТЬ I сов. что (повесить на дру
гое место) күсереп элеү; перевесить картйну 
картинаны күсереп элеү

ПЕРЕВЁСИТЬ II сов. 1. кого-что (взвесить 
заново) яңынан (ҡабаттан) үлсәү; перевесить 
груз йөктө яңынан үлсәү 2. кого-что (превзой
ти в весе) ауырыраҡ тартыу, баҫып китеү; одна 
чаша весов перевесила другую үлсәү 
тәрилкәһенең береһе ауырыраҡ тартты 3. что и 
без доп.; перен., разг. өҫтөн сығыу, өҫтөнлөк 
алыу; мнение большинства перевесило күпсе 
лектең фекере өҫтөнлөк алды

ПЕРЕВЁСИТЬСЯ соә. һалынып ятыу 
(төшөү), аҫылыныу; перевеситься через перйла 
яндауырҙан һалынып төшөү

ПЕРЕВЕСТИ сов. 1. кого-что (аша) сыға
рыу, сығарып ҡуйыу; перевестй детёй через 
улицу балаларҙы урам аша сығарып ҡуйыу 
2. кого-что күсереү; перевестй класс в другую 
комнату синыфты икенсе бүлмәгә күсереү; пере
вестй студента на третий курс студентты өсөнсө 
курсҡа күсереү; перевестй издательство на хоз-
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расчёт нәшриәтте хужалыҡ иҫәбенә күсереү 
3. что; перен. бороу; перевести разговор на 
другое һүҙҙе икенсегә бороу 4. что (переслать 
деньги) ебәреү, һалыу, күсереү; перевестй два 
миллиона ике миллион һум(ды) күсереү 5. что 
тәржемә итеү, күсереү; перевестй с русского на 
башкйрский урыҫ теленән башҡорт теленә тәр
жемә итеү 6. что күсереү, әйләндереү; перевес
тй фунты в килограммы ҡаҙаҡтарҙы килограм
дарға әйләндереү 7. что күсереп төшөрөү; пере
вестй рисунок һүрәтте күсереп төшөрөү 8. кого; 
разг. (истребить) ҡырып (үлтереп) бөтөрөү; 
перевестй мышёй сысҡандарҙы ҡырып бөтөрөү 
9. что; разг. (истратить) тотоп бөтөрөү, әрәм- 
шәрәм итеү, туҙҙырыу; перевестй все деньги 
бөтә аҡсаны туҙҙырыу ♦ перевестй дух (дыха
ние) иркен тын алыу, тын алып ҡалыу, хәл 
алыу

ПЕРЕВЕСТИСЬ сов. 1. күсеү; перевестйсь 
на другую работу бүтән эшкә күсеү 2. разг. 
бөтөү, ҡороу; не перевелйсь ещё у нас сказйте
ли беҙҙә әле сәсәндәр бөтмәгән 3. (о рисунке, пе
реводной картинке и т.п.) күсереп төшөрөлөү 

ПЕРЕВЁШАТЬ I сов. І. что; разг. элеп бө
төрөү; перевешать всё бельё бөтә керҙе элеп 
бөтөрөү 2. кого (казнить) аҫып бөтөрөү

ПЕРЕВЁШАТЬ II сов. что 1. (взвесить всё) 
үлсәп сығыу (бөтөрөү) 2. (взвесить заново) 
яңынан (ҡабаттан) үлсәп сығыу

ПЕРЕВЁШИВАТЬ I несов. см. перевесить I 
ПЕРЕВЁШИВАТЬII несов. см. перевесить II, 

перевешать II
ПЕРЕВЕШИВАТЬСЯ I несов. 1. см. пере

веситься 2. страд, от перевешивать I
ПЕРЕВЕШИВАТЬСЯ II несов. страд, от 

перевешивать II
ПЕРЕВИВАТЬ несов. см. перевить 
ПЕРЕВИВАТЬСЯ несов. 1. см. перевйться 

2. страд, от перевивать
ПЕРЕВИДАТЬ сов. кого-что; разг. күпте кү

реү (кисереү); он много перевидал на своём ве
ку ул үҙ ғүмерендә күпте күргән

ПЕРЕВИНТИТЬ сов. что яңынан (ҡабаттан) 
бороп индереү

ПЕРЕВЙНЧИВАТЬ несов. см. перевинтйть 
ПЕРЕВИРАТЬ несов. см. переврать
ПЕРЕВИТЬ сов. что 1. үреү, ҡушып үреү; 

перевйть косы лентами сәс толомдарын таҫма 
ҡушып үреү 2. (обвить что-л. вокруг чего-л.) 
уратыу, сырмау, уратып (сырмап) алыу 3. (рас
пустив, свить заново) яңынан (ҡабаттан) үреү, 
яңынан (ҡабаттан) ишеү

ПЕРЕВИТЬСЯ сов. уралып (сырмалып) бө
төү, уралып (сырмалып) үҫеү; хмель перевйлся с 
черёмухой ҡомалаҡ муйыл ағасына уралып үҫкән 

П ЕРЕВбД м 1. см. перевестй — переводйть, 
перевестйсь — переводйться 2. тәржемә; вольный 
перевод ирекле тәржемә; дословный перевод
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һүҙмә-һүҙ тәржемә 3. почта (телеграф, банк) аша 
күсерелгән (ебәрелгән) аҡса, перевод; получйть 
перевод на сто рублей почта аша ебәрелгән йөҙ 
һум аҡсаны алыу ♦ нет переводу (перевода) ко- 
му-чему бөтөрлөк түгел, һәр ваҡыт бар

ПЕРЕВОДИТЬ несов. см. перевестй ♦ не пе
реводя дыхания тын да алмай, шунда уҡ

ПЕРЕВОДЙТЬСЯ несов. 1. см. перевестйсь 
2. страд, от переводйть

ПЕРЕВОДИ 6 Й  и ПЕРЕВбДНЫ Й, ая, -ое
1. перевод ...ы, аҡса күсереү (ебәреү) ...ы; пере
водный бланк аҡса күсереү бланкыһы
2. тәржемә, тәржемә ителгән; переводная лите
ратура тәржемә әҙәбиәт 3. күсереү ...ы; пере
водной балл күсереү балы 4. күсермәле; пере
водные картйнки күсермәле һүрәттәр 5. тех. 
күсергес; переводный клапан күсергес клапан

ПЕРЕВбДЧЕСКИЙ, -ая, -ое тәржемәселек 
...ы, тәржемәсе(ләр) ...ы; переводческая работа 
тәржемәселек эше

ПЕРЕВОДЧИК м и ПЕРЕВОДЧИЦА ж
тәржемәсе

ПЕРЕВОЗ м 1. см. перевезтй перевозйть
2. (место переправы) кисеү, һыу аша сыға 
торған урын (борам, кәмә менән)

ПЕРЕВОЗИТЬ несов. см. перевезтй 
ПЕРЕВОЗКА ж см. перевезтй — перево

зйть; перевозка пассажйров пассажирҙар ташыу 
ПЕРЕВОЗНЫЙ, -ая, -ое см. перевозочный; 

перевозный пароход һыу аша сығарыусы па
роход

ПЕРЕВОЗОЧНЫЙ, -ая, -ое һыу аша сыға
рыусы (ташыусы), күсереү ...ы, ташыу ...ы, сы
ғарыу ...ы; перевозочные средства ташыу сара 
лары

ПЕРЕВбЗЧИК м һыу аша сығарыусы, ылау
сы, йөк ташыусы

ПЕРЕВОЛНОВАТЬ сов. кого-что; разг. ныҡ 
борсоу, борсоп бөтөрөү

ПЕРЕВОЛНОВАТЬСЯ сов.; разг. ныҡ бор
солоу, борсолоп бөтөү

ПЕРЕВООРУЖАТЬ несов. см. перевоору- 
жйть

ПЕРЕВООРУЖАТЬСЯ несов. 1 .см . перево 
оружйться 2. страд, от перевооружать

ПЕРЕВООРУЖ ЕНИЕ с см. перевоору 
жйть перевооружать, перевооружйться 
перевооружаться

ПЕРЕВООРУЖИТЬ сов. кого-что 1. өр- 
яңынан (яңынан) ҡоралландырыу; перевоору 
жйть армию и флот армия һәм флотты өр- 
яңынан ҡоралландырыу 2. яңы ҡорамал (матери
ал, сара) менән тәьмин итеү (йыһазландырыу); 
перевооружйть лёгкую промышленность еңел 
сәнәғәтте яңы ҡорамал менән йыһазландырыу 

ПЕРЕВООРУЖЙТЬСЯ сов. 1. яңы ҡорал 
менән ҡоралланыу 2. чем яңы ҡорамал менән 
йыһазландырылыу (тәьмин ителеү)
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ПЕРЕВОПЛОТИТЬ сов. кого-что башҡаса 
(бүтәнсә) кәүҙәләндереү, башҡа төҫ (форма, кәү
ҙәләнеш) биреү

ПЕРЕВОПЛОТИТЬСЯ сов. башҡаса (бүтән
сә) кәүҙәләнеү, яңы төҫ (форма, кәүҙәләнеш) 
алыу

ПЕРЕВОПЛОЩАТЬ несов. см. перевоп
лотить

ПЕРЕВОПЛОЩАТЬСЯ несов. 1. см. пере 
воплотйться 2. страд, от перевоплощать

ПЕРЕВОПЛОЩ ЕНИЕ с см. перевопло
тить — перевоплощать, перевоплотиться — пе
ревоплощаться

ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ несов. см. перевернуть 
ПЕРЕВОРАЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. пере

вернуться 2. страд, от переворачивать
ПЕРЕВОРОТ м 1. ҡырҡа боролош (һыны

лыш); переворот в науке фәндә ҡырҡа боролош 
2. түңкәрелеш, алмашыныу; социальный пере
ворот социаль түңкәрелеш 3. см. перевернуться 1 

ПЕРЕВОРОШИТЬ сов. что; разг. 1. әйлән- 
дереү; переворошйть сено бесәнде әйләндереү 
2. аҡтарыу, аҫтын өҫкә килтереү; переворошйть 
все бумаги бөтә ҡағыҙҙарҙы аҡтарыу 3. перен. 
хәтергә (иҫкә) төшөрөү, күҙ алдына килтереү; 
переворошйть в памяти прошлое үткәндәрҙе хә
тергә төшөрөү 4. перен. (изменить) үҙгәртеү, 
яңынан (ҡабаттан, ҡайтанан) төҙөү

ПЕРЕВОСПИТАНИЕ с см. перевоспитать 
ПЕРЕВОСПИТАТЬ сов. кого-что яңынан 

тәрбиәләү, яңыса тәрбиә биреү
ПЕРЕВОСПИТАТЬСЯ сов. яңынан тәрбиә

ләнеү, яңыса тәрбиә алыу
ПЕРЕВОСПИТЫВАТЬ несов. см. перевос

питать, перевоспитаться
ПЕРЕВОСПИТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. пе

ревоспитаться 2. страд, от перевоспйтывать 
ПЕРЕВРАТЬ сов. что 1. разг. (передавая, 

исказитъ) боҙоп һөйләү (әйтеү) 2. прост, (пре
взойти кого-л. во вранье) кем уҙарҙан алдашыу, 
күп алдашыу

ПЕРЕВЫБИРАТЬ несов. см. перевыбрать
ПЕРЕВЫБОРНЫЙ, -ая, -ое яңынан (ҡабат

тан, ҡайтанан) һайлау ...ы; перевыборное со
брание ҡабаттан һайлау йыйылышы

ПЕРЕВЫБОРЫ только мн. яңынан (ҡабат
тан, ҡайтанан) һайлау

ПЕРЕВЫБРАТЬ сов. кого-что; разг. яңынан 
(ҡабаттан, ҡайтанан) һайлау; перевыбрать 
профком профкомды ҡабаттан һайлау

ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ с см. перевыпол
нить — перевыполнять

ПЕРЕВЫПОЛНИТЬ сов. что арттырып үтәү 
(тултырыу)

ПЕРЕВЫПОЛНИТЬ несов. см. перевыпол
нить

ПЕРЕВЯЗАТЬ сов. 1. кого-что (наложитъ 
повязку) бәйләү, бәйләп ҡуйыу; перевязать ра

ну яраны бәйләү 2. что (обвязать со всех сто
рон) уратып бәйләү (бәйләп ҡуйыу); перевязать 
чемодан сумаҙанды уратып бәйләү 3. кого-что 
(связать) бәйләп сығыу, бәйләү; перевязать 
кнйги в пачки китаптарҙы төргәккә бәйләп сы
ғыу 4. что (завязать заново) һүтеп (сисеп, таға
тып) яңынан (ҡабаттан) бәйләү; перевязать бант 
бантты сисеп яңынан бәйләү

ПЕРЕВЯЗАТЬСЯ сов.; разг. 1. яраны 
(ауыртҡан урынды) бәйләү, бәйләтеү; он пере
вязался ул яраһын бәйләтте 2. билгә быуыу; пе
ревязаться кушаком билгә билбау быуыу

ПЕРЕВЙЗКА ж 1. см. перевязать — перевя
зывать, перевязаться перевязываться
2. разг. (то, чем перевязано что-л.) бау, бэй 

ПЕРЕВЙЗОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (яра) бәйләү 
...ы; перевязочный пункт яра бәйләү пункты 
2. (яра) бәйләй торған; перевязочный материал 
яра бәйләй торған материал 3. в знач. сущ. пе
ревязочная ж яра бәйләү бүлмәһе

ПЕРЕВЙЗЫВАТЬ несов. см. перевязать 
ПЕРЕВЙЗЫВАТЬСЯ несов. 1. см. перевя

заться 2. страд, от перевязывать
ПЁРЕВЯЗЬ ж 1. тартмайыл, иңбаш ҡайышы, 

ҡайыш; перевязь для сабли ҡылыс ҡайышы 
2. бэй; рука на перевязи бәйле ҡул 3. см. пере
вязка 2

ПЕРЕВЙСЛО с; разг. кәлтә бауы 
ПЕРЕГАР м; разг. 1. һаҫыҡ еҫ (янгандағы); 

табачный перегар тәмәке төтөнөнөң һаҫыҡ еҫе
2. араҡы еҫе (ауыҙҙағы)

ПЕРЕГИБ м 1. см. перегнуть — переги
бать 1, 2; 2. (место сгиба) бөгөлгән (бөкләнгән) 
урын 3. перен. (крайность) артыҡлыҡ, артты
рып ебәреү, самаһыҙлыҡ

ПЕРЕГИБАТЬ несов. см. перегнуть 
ПЕРЕГИБАТЬСЯ несов. 1. см. перегнуться 

2. страд, от перегибать
ПЕРЕГЛАДИТЬ сов. что 1. (выгладитъ за

ново) яңынан (ҡабаттан) үтекләү 2. (выгладитъ 
всё) үтекләп бөтөрөү (сығыу); перегладить всё 
бельё бөтә керҙе үтекләп бөтөрөү

ПЕРЕГЛАЖИВАТЬ несов. см. перегладить 
ПЕРЕГ ЛЙДЫВАТЬСЯ несов. (бер-беренә) 

ҡарашыу, күҙ ташлашыу
ПЕРЕГЛЯНУТЬСЯ сов. см. переглядываться 
ПЕРЕГНАТЬ сов. 1. кого-что ҡыуып алып 

барыу, ҡыуалау; перегнать скот на зймнее паст
бище малды тибенгә ҡыуалау 2. кого-что; 
прям., перен. (обогнать) уҙыу, уҙып китеү 
(уҙышта, ярышта һ.б.) 3. что ҡыуыу; пере
гнать нефть нефть ҡыуыу

ПЕРЕГНИВАТЬ несов. см. перегнйть 
ПЕРЕГНИТЬ сов. сереү, сереп бөтөү 
ПЕРЕГНОИТЬ сов. кого-что; разг. серетеү, 

серетеп бөтөрөү; перегнойть много сёна күп 
бесәнде серетеп бөтөрөү

ПЕРЕГНбЙ м серемтә, серетмә
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ПЕРЕГНбЙНЫЙ, -ая, -ое серемтә ...ы; пере
гнойный слой серемтә ҡатламы

ПЕРЕГНАТЬ сов. 1. что уртаға (икегә, урта
лай) бөкләү (бөгөү); перегнуть лист бумаги 
пополам ҡағыҙ битен уртаға бөкләү 2. разг. 
(согнутъ чрезмерно) үтә бөгөү, ныҡ бөгөп таш
лау 3. без доп.; перен., разг. арттырып (ашты
рып) ебәреү; это ты перегнул быныһын артты
рып уҡ ебәрҙең ♦ перегнуть палку арттырып 
ебәреү

ПЕРЕГНУТЬСЯ сов. 1. бөкләнеү, бөгөлөү; 
лист бумаги перегнулся ҡағыҙ бите бөкләнде 
2. (согнутъ тело) бөгөлөү, эйелеү; перегнуться 
через плетень ситән аша эйелеү

ПЕРЕГОВАРИВАТЬСЯ несов. 1. һүҙ ҡушыу, 
һөйләшеү, һөйләшеп алыу; переговариваться со 
знакомым таныш менән һөйләшеү 2. (вести пе
реговоры) һөйләшеү алып барыу, һөйләшеп ҡу
йыу

ПЕРЕГОВОРИТЬ сов. 1. с кем (коротко по
говоритъ) һөйләшеп алыу, һөйләшеү; перегово
рить по телефону с братом ағай менән телефон 
дан һөйләшеп алыу 2. что, о чём (поговоритъ 
обо всём) күп итеп һөйләшеү 3. кого; разг. 
(подавлять своим разговором) башҡаға һөйләр
гә бирмәү, ҡысҡырып һөйләп еңеү

ПЕРЕГОВОРНЫЙ, -ая, -ое һөйләшеү ...ы; 
междугородный переговорный пункт ҡала ара 
һөйләшеү пункты

ПЕРЕГОВОРЫ мн. 1. офиц. һөйләшеүҙәр, 
фекер алышыуҙар; дипломатйческие перегово
ры дипломатик һөйләшеүҙәр; переговоры на 
высшем уровне юғары даирәләрҙәге һөйләшеү
ҙәр 2. (разговор) һөйләшеү; переговоры по теле
фону телефондан һөйләшеү

ПЕРЕГОН м 1. см. перегнать перего 
нять 1; 2. (участок пути) аралыҡ

ПЕРЕГОНКА ж 1. см. перегнать — перего
нять 1; 2. спец, ҡыуыу; сухая перегонка ҡоро
лай ҡыуыу; перегонка нефти нефть ҡыуыу 

ПЕРЕГОННЫЙ, -ая, -ое ҡыуыу ...ы; пе
регонный аппарат ҡыуыу аппараты 

ПЕРЕГОНИТЪ несов. см. перегнать 
ПЕРЕГОРАЖИВАТЬ несов. см. перегородить 
ПЕРЕГОРАЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. пе

регородиться 2. страд, от перегораживать 
ПЕРЕГОРАНИЕ с см. перегорать 
ПЕРЕГОРАТЬ несов. см. перегореть 
ПЕРЕГОРЁЛЫЙ, -ая, -ое 1. көйгән, янған, 

көйөп (янып) бөткән; перегорелое масло көйгән 
май 2. (истлевший, прелый) сереп (бурһып, бә
ҫәреп) янған (бөткән); перегорелое сёно бәҫәреп 
янған бесән

ПЕРЕГОРЁТЬ сов. 1. яныу, янып яраҡһыҙла
ныу; лампочка перегорела лампочка янған 2. янып 
өҙөлөү (һыныу); балка перегорела өрлөк янып 
һынған 3. разг. (подгореть) ҡара көйөү (яныу); 
мясо перегорело ит ҡара янған 4. (сгнить) янып
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сереү (бәҫәреү, бурһыу); навоз перегорел тиреҫ 
янып серегән 5. (превратиться в золу) янып 
бөтөү; дрова в печй перегорели мейестәге утын 
янып бөткән 6. перен. (притупиться — о чув
ствах, переживаниях и т.п.) баҫылыу, бөтөү; 
боль в душе перегорела йөрәк әрнеүе баҫылды 

ПЕРЕГОРОДИТЬ сов. что бүлеү, кәртәләү, 
бүлеп (кәртәләп) ҡуйыу; перегородить комнату 
бүлмәне бүлеү

ПЕРЕГОРОДИТЬСЯ сов.; разг. бүленеү, 
кәртәләнеү

ПЕРЕГОРбДКА ж 1. бүлкә, бүлмә; ящик с 
перегородками бүлкәле йәшник 2. перен. кәртә, 
бүлмә, кәзәнкә

ПЕРЕГРЁБ м см. перегреть — перегревать, 
перегреться — перегреваться

ПЕРЕГРЕВАНИЕ с см. перегреть, пере
греться

ПЕРЕГРЕВАТЬ несов. см. перегреть 
ПЕРЕГРЕВАТЬСЯ несов. 1 . см.  перегреться 

2. страд, от перегревать
ПЕРЕГРЁТЬ сов. 1. кого-что артыҡ (үтә) 

йылытыу (эҫетеү, ҡыҙҙырыу); перегреть молоко 
һөттө артыҡ йылытыу; перегреть мотор моторҙы 
үтә ҡыҙҙырыу 2. что; тех. үтә эҫетеп (ҡыҙҙы
рып) ебәреү

ПЕРЕГРЁТЬСЯ сов. 1. үтә (артыҡ) эҫеү (ҡы
ҙыу); утюг перегрелся үтек үтә ҡыҙған 2. (на 
солнце) яныу, эҫе ҡабыу

ПЕРЕГРУЖАТЬ несов. см. перегрузить 
ПЕРЕГРУЖАТЬСЯ несов. 1. см. перегру

зиться 2. страд, от перегружать
ПЕРЕГРУЖЕННОСТЬ и ПЕРЕГРУЖЁН 

НОСТЬ ж 1. артыҡ (саманан тыш) тейәү; пере
груженность машйны машинаға йөктө саманан 
тыш тейәү 2. (в работе) эштең үтә (саманан 
тыш) күп булыуы, артыҡ эш йөкмәтеү

ПЕРЕГРУЗИТЬ сов. 1. кого-что күсереп 
тейәү; перегрузйть ящики с берега на паром 
йәшниктәрҙе ярҙан борамға тейәү 2. кого-что 
(нагрузитъ сверх меры) артыҡ (саманан тыш) 
тейәү; перегрузйть лодку кәмәгә саманан тыш 
тейәү 3. что; перен. артыҡ ҙурайтыу, тултырыу; 
перегрузйть статью цйфрами мәҡәләне цифрҙар 
менән тултырыу 4. кого-что (датъ чрезмерную 
нагрузку) баҫып ташлау, күп йөкмәтеү, артыҡ 
көс төшөрөү; перегрузйть двйгатель двигателгә 
артыҡ көс төшөрөү

ПЕРЕГРУЗИТЬСЯ сов. 1. күсереп тейәү 
(бер транспорттан икенсеһенә) 2. (нагрузить
ся чрезмерно) күп тейәп ташлау, артыҡ йөк алыу 

ПЕРЕГРУЗКА ж см. перегрузить — пере
гружать, перегрузиться — перегружаться

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ, -ая, -ое күсереп тейәү 
...ы; перегрузочные работы күсереп тейәү 
эштәре

ПЕРЕГРУППИРОВАТЬ сов. кого-что 
яңынан төркөмдәргә айырыу (бүлеү), яңынан



төркөмләү; перегруппировать войска ғәскәрҙе 
яңынан төркөмләү

ПЕРЕГРУППИРОВАТЬСЯ сов. яңынан 
төркөмдәргә бүленеү

ПЕРЕГРУППИРОВКА ж см. перегруппиро
вать — перегруппировывать, перегруппиро
ваться — перегруппировываться

ПЕРЕГРУППИРОВЫВАТЬ несов. см. пере
группировать

ПЕРЕГРУППИРОВЫВАТЬСЯ несов. і .  см. 
перегруппироваться 2. страд, от перегруппи
ровывать

ПЕРЕГРЫЗАТЬ несов. см. перегрызть
ПЕРЕГРЫЗТЬ сов. 1. что сәйнәп (тешләп) 

өҙөү; перегрызть нитку епте тешләп өҙөү 2. ко
го-что быуып (тамаҡлап) бөтөрөү (ташлау); 
волки перегрызли овец бүреләр һарыҡтарҙы та
маҡлап ташлаған 3. что; разг. кимереп бөтөрөү, 
ярып (ашап) бөтөрөү; перегрызть все орехи бөтә 
сәтләүекте ярып бөтөрөү

ПЕРЕГРЫЗТЬСЯ сов. 1. разг. (перекусать 
друг друга — о животных) тешләшеү, 
тешләшеп (сәйнәшеп) бөтөү; собаки пере
грызлись эттәр тешләшеп бөткән 2. перен., 
прост. (переругаться) талашып (ыҙғышып) 
бөтөү

ПЁРЕД и ПЕРЕДО предлог с твор. п.
1. (употребляется при указании предмета, ме
ста и т.п., напротив которого находится 
кто-что-л., происходит что-л.) алдына, ҡар
шыһына, алдында, ҡаршыһында; остановйться 
перед домом йорт алдына туҡтау; стоять перед 
пёчью мейес ҡаршыһында тороу 2. (употребля
ется при указании на лицо, в присутствии ко
торого, на виду у которого что-л. делается) 
алдында, ҡаршыһында, алда; перед учйтелем 
уҡытыусы алдында; передо мной минең алда
3. (употребляется при указании на лицо или 
явление, по отношению к которому соверша
ется какое-л. действие, испытывается со
стояние) алдында, ҡаршыһында, алды; не от
ступать перед трудностями ауырлыҡтар алдын
да сигенмәү; отвечать перед законом закон ал 
дында яуап биреү 4. (употребляется при срав
нении, сопоставлении с кем-чем-л.) алдында, 
алда, янында, янда; он ничто перед вами ул 
һеҙҙең алда бер кем түгел 5. (употребляется 
при указании на события, явления, действия, 
которым предшествует другое действие, в 
значении “за некоторое время до", “прежде", 
“раньше") алда, алдан, алдынан; перед обедом 
төшкө аш алдынан; он приехал перед вами ул 
һеҙҙән алда килде

ПЕРЕД м ал, ал яҡ; перёд платья күлдәктең 
алды; перёд шапки бүректең алды

ПЕРЕДАВАТЬ несов. см. передать
ПЕРЕДАВАТЬСЯ несов. 1. см. передаться

2. страд, от передавать

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ, -ая, -ое тапшырыу ...ы; 
передаточный пункт тапшырыу пункты; пере
даточный акт тапшырыу акты

ПЕРЕДАТЧИК м 1. тапшырыусы 2. тапшыр
ғыс; ламповый передатчик лампалы тапшырғыс 

ПЕРЕДАТЬ сов. 1. кого-что (вручить, от
дать) тапшырыу, (ҡулына) биреү; передать за 
пйску яҙыу тапшырыу 2. что (сообщить, рас
сказать) әйтеү, еткереү, һөйләп (әйтеп) биреү; 
передать мысль автора автор фекерен әйтеп би
реү 3. что (сообщить, распространить сред
ствами связи) тапшырыу, биреү, белдереү, 
хәбәр итеү; передать концерт по радио радионан 
концерт биреү 4. что (изобразить, воспроизвес
ти) биреү, кәүҙәләндереү; художник передал 
красоту зймнего утра рәссам ҡышҡы иртәнең 
матурлығын кәүҙәләндергән 5. что (поделиться 
знаниями, опытом и т.п.) биреү, өйрәтеү, тәр
биәләү; передать детям любовь к труду бала 
ларҙы эш һөйөргә өйрәтеү 6. что йоҡтороу; пе
редать инфекцию инфекция йоҡтороу 7. что 
(направить в следующую инстанцию) тапшы
рыу, биреү; передать дело в суд эште суд ҡара
мағына тапшырыу 8. что, чего и без доп.; разг. 
(дать лишнее) артыҡ биреү

ПЕРЕДАТЬСЯ сов. күсеү, йоғоу; его вол
нение передалось и мне уның тулкынланыуы 
миңә лә күсте

ПЕРЕДАЧА ж 1. см. передать — передавать
2. тапшырыу; музыкальная передача музыкаль 
тапшырыу; программа передач по радио радио 
тапшырыуҙар программаһы 3. тапшырма, күстә
нәс; принестй передачу в больнйцу хәстәханаға 
тапшырма килтереү 4. тапшырғыс; зубчатая пе
редача тешле тапшырғыс; цепная передача ве
лосипеда велосипедтың сылбырлы тапшырғысы 

ПЕРЕДВИГАТЬ несов. см. передвинуть 
ПЕРЕДВИГАТЬСЯ несов. 1. см. пере 

двйнуться 2. йөрөү; передвигаться с трудом 
көскә йөрөү 3. страд, от передвигать

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ с см. передвинуть — пе
редвигать, передвинуться — передвигаться 

ПЕРЕДВЙЖ КА * ж; разг. 1. см. пере 
двйнуть передвигать, передвйнуться пере 
двигаться 2. күсмә; библиотека передвйжка 
күсмә китапхана

ПЕРЕДВЙЖНИК м передвижник (Рәсәйҙә 
X IX  б. икенсе яртыһында кцсмә художество
лы кцргәҙмәләр ойошмаһында торган демокра
тик ҡараштагы реалист рәссам)

ПЕРЕДВИЖ НбЙ, -ая, -ое 1. күсерелмәле, 
шыуҙырмалы; передвижное кресло шыуҙырма
лы кресло 2. күсмә, сәйер (итеүсе); передвижная 
выставка күсмә күргәҙмә; передвижной цирк 
күсмә цирк

ПЕРЕДВИНУТЬ сов. 1. кого-что (усилием, 
нажатием переместить) күсереү, шылдырыу, 
күсереп (шыуҙырып) ҡуйыу; передвйнуть часо
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вую стрелку сәғәт телен күсереү; передвйнуть 
войска к границе ғәскәрҙе сик буйына күсереү
2. что; разг. (назначитъ на другое время) күсе
реү; передвйнуть сроки выполнения работы эш 
те үтәү ваҡытын күсереү

ПЕРЕДВИНУТЬСЯ сов. күсеү, күсеп улты
рыу; передвинуться на другое место икенсе 
урынға күсеп ултырыу

ПЕРЕДЁЛ м см. переделйть — переделять; 
передел землй ерҙе ҡабаттан бүлеү

ПЕРЕДЁЛАТЬ сов. 1. что (изменить) үҙгәр
теү, үҙгәртеп алыу (эшләү); переделать костюм 
костюмды үҙгәртеп тегеү; переделать свой ха
рактер үҙ холҡоңдо үҙгәртеү 2. что (сделать из 
одного другое) -дан/-дән яһау (эшләү); переде
лать роман в пьесу романдан пьеса эшләү
3. что; разг. эшләп (яһап) ташлау; переделать 
много дел күп эш эшләп ташлау

ПЕРЕДЕЛАТЬСЯ сов.', разг. үҙеңде 
үҙгәртеү

ПЕРЕДЕЛИТЬ сов. что яңынан (ҡабаттан) 
бүлеү (бүлешеү); переделйть земельный участок 
ер участкаһын яңынан бүлеү

ПЕРЕДЕЛКА ж 1. см. переделать 1, 2 — пе
ределывать, переделаться переделываться 
2. (то, что переделано) үҙгәртеп эшләнгән 
(яһалған) нәмә ♦ попасть в переделку күңелһеҙ 
хәлгә ҡалыу; побывать в переделке күпте күреү, 
күп яфа сигеү

ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ несов. см. переделать 
ПЕРЕДЁЛЫВАТЬСЯ несов. 1. см. пере

делаться 2. страд, от переделывать 
ПЕРЕДЕЛЙТЬ несов. см. переделйть 
ПЕРЕДЁРГИВАТЬ несов. см. передёрнуть 
ПЕРЕДЁРГИВАТЬСЯ несов. 1. см. передёр

нуть, передёрнуться 2. страд, от передёр
гивать

ПЕРЕДЕРЖАТЬ сов. что 1. артыҡ (оҙаҡ) 
тотоу; передержать суп на огне ашты утта ар
тыҡ тотоу 2. (сдать ещё раз экзамен по тому 
же предмету) ҡабаттан биреү; передержать го 
дйчный экзамен йыллыҡ имтиханды ҡабаттан 
биреү

ПЕРЕДЕРЖИВАТЬ несов. см. передержать 
ПЕРЕДЁРЖКА ж см. передержать — пере

держивать 1
ПЕРЕДЕРНУТЬ сов. 1. что тартып ҡуйыу; 

передёрнуть вожжи дилбегәне тартып ҡуйыу
2. кого-что безл. (судорожно исказитъ — о 
гримасе, улыбке) (сырай) һытылыу, сытрайыу, 
сирҡанып китеү; его передёрнуло от от
вращения ерәнеүҙән уның сырайы һытылды
3. что и без доп.; разг. (переменить карту) 
йәшерен алмаштырыу, аранан һурып алыу
4. что; перен. (исказитъ) боҙоп күрһәтеү; пере
дёрнуть факты факттарҙы боҙоп күрһәтеү

ПЕРЕДЁРНУТЬСЯ сов. (сырай) һытылыу, 
сытрайыу, һелкенеп (ҡалтыранып) ҡуйыу; пе

редёрнуться от озноба өшөүҙән ҡалтыранып 
ҡуйыу

ПЕРЁДНИЙ, -яя, -ее алғы; передние зубы 
алғы тештәр; переднее колесо алғы тәгәрмәс; 
передний план картйны картинаның алғы планы 
♦ передний угол см. угол

ПЕРЁДНИК м алъяпҡыс; новый передник 
яңы алъяпҡыс

ПЕРЕДНЯЯ ж алғы бүлмә (яҡ)
ПЕРЕДО предлог см. перед; передо мной

минең алда (алдымда)
ПЕРЕДОВЕРИТЬ сов. что, кому икенсе бе

рәүгә тапшырыу (цҙеңә ҡушылған бурысты, 
ышанысты)

ПЕРЕДОВЕРЙТЬ несов. см. передоверить 
ПЕРЕДОВИК м ; разг. алдынғы; передовики

производства хеҙмәт алдынғылары 
ПЕРЕДОВЙЦА ж; разг. баш мәҡәлә 
ПЕРЕДОВОЙ, -ая, -ое 1. алдағы; привязать 

колокольчик к шёе передовой лошади алдағы 
аттың муйынына ҡыңғырау тағыу 2. воен. алғы; 
передовой отряд алғы отряд; передовая кре
пость алғы нығытма 3. в разн. знач. алдынғы; 
передовое предприятие алдынғы предприятие; 
передовые взгляды алдынғы ҡараштар ♦ пере
довая позиция алғы позиция; передовая статья 
баш мәҡәлә

ПЕРЕДбК м 1. алды, ал яғы (арба, сананың 
Һ.6.); сесть на передок телёги арбаның ал яғына 
ултырыу 2. (двухколёсная повозка) передок, 
ике тәгәрмәсле арба (орудие йөрөтөц өсөн)
3. (частъ обуви) йөҙ (аяҡ кейемендә)

ПЕРЕДОХНУТЬ сов. 1. көрһөнөп (тын 
алып) ҡуйыу 2. разг. (немного отдохнутъ) хәл 
йыйып алыу, тын алыу, бер аҙ ял итеү

ПЕРЕДРАЗНИВАТЬ несов. см. передраз
нить

ПЕРЕДРАЗНИТЬ сов. кого-что и без доп. 
үсекләү, ирештереү, үсекләп ҡотортоу

ПЕРЕДРАТЬСЯ сов.; разг. һуғышып бөтөү 
ПЕРЕДРЙГА ж; разг. ауыр (ҡыйын) хәл; по

пасть в передрягу ҡыйын хәлгә эләгеү
ПЕРЕДУМАТЬ сов. 1. (раздумать) кире уй

лау; я передумал, не поёду мин кире уйланым, 
бармайым 2. что, о чём; разг. күп (ҡат-ҡат) уй
лау, төрлөһөн уйлау; все думы передумал төрлө 
уйҙар уйлап бөттөм

ПЕРЕДУМЫВАТЬ несов. см. передумать
ПЕРЕДУШИТЬ сов. кого-что; разг. быуыу, 

быуып бөтөрөү (сығыу, ташлау); лиса переду
шила много кур төлкө бик күп тауыҡты быуған 

ПЕРЕДЫХАТЬ несов. см. передохнуть 
ПЕРЕДЫШКА ж (әҙерәк) тын алыу, туҡтау, 

ял итеү; без передышки тын да алмай; сделать 
передышку ял итеп алыу

ПЕРЕЕДАТЬ несов. см. переесть 
ПЕРЕЁЗД м 1. см. переехать — переезжать 1, 

2; переезд на новое место яңы урынға күсеү 
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2. {место) аша (арҡыры) сыға торған ер; же
лезнодорожный переезд тимер юл аша сыға 
торған ер

ПЕРЕЕЗЖАТЬ несов. см. переехать
ПЕРЕЁСТЬ сов. 1. чего и без доп. артыҡ 

ашау; ребёнок переел бала артыҡ ашаған 2. что 
ашау, ҡырҡыу; ржавчина переела бочку мискә
не тут ашаған

ПЕРЕЁХАТЬ сов. 1. что, через что аша 
сығыу; переехать реку йылғаны аша сығыу
2. (переселиться) күсенеү, күсеү, күсенеп 
(күсеп) китеү (килеү); переехать в новый дом 
яңы йортҡа күсенеү 3. кого-что (раздавитъ) 
тапатып китеү (үтеү)

ПЕРЕЖАРИВАТЬ несов. см. пережарить 
ПЕРЕЖАРИВАТЬСЯ несов. 1. см. пере

жариться 2. страд, от пережаривать
ПЕРЕЖАРИТЬ сов. что 1. (зажаритъ слиш

ком сильно) артыҡ (үтә) ныҡ ҡурыу (ҡыҙҙы
рыу); пережарить рыбу балыҡты артыҡ ныҡ 
ҡурыу 2. разг. (изжаритъ всё, многое) ҡурып 
(ҡыҙҙырып) бөтөрөү; пережарить все котлеты 
бөтә котлетты ҡурып бөтөрөү 3. разг. (поджа
рить заново) ҡабаттан (яңынан) ҡурыу

ПЕРЕЖАРИТЬСЯ сов. 1. артыҡ (үтә) ныҡ 
ҡурылыу, (ҡыҙыуҙа тороп) ҡатып китеү; мясо 
пережарилось ит үтә ныҡ ҡурылған 2. разг. 
(перегреться) артыҡ ныҡ ҡыҙыныу; пережа
риться на солнце ҡояшта артыҡ ныҡ ҡыҙыныу 

ПЕРЕЖДАТЬ сов. кого-что көтөп (тороп) 
тороу; переждать дождь ямғыр тымғанын көтөп 
тороу

ПЕРЕЖЕВАТЬ сов. что сәйнәп еткереү; пе
режевать пйщу аҙыҡты сәйнәп еткереү

ПЕРЕЖЁВЫВАНИЕ с см. пережёвывать 
ПЕРЕЖЁВЫВАТЬ несов. 1. см. пережевать

2. что; перен. тылҡыу, ҡат-ҡат һөйләү (яҙыу); 
пережёвывать известные истины билдәле 
хәҡиҡәтте ҡат-ҡат һөйләү

ПЕРЕЖЕНИТЬ сов. кого; разг. өйләндереп 
бөтөрөү; переженйть сыновей улдарҙы өйләнде
реп бөтөрөү

ПЕРЕЖЕНИТЬСЯ сов. өйләнешеп бөтөү 
ПЕРЕЖЁЧЬ сов. что 1. артыҡ яндырыу 

(көйҙөрөү); пережёчь кирпйч кирбесте артыҡ ян
дырыу; пережечь кофе кофены артыҡ көйҙөрөү
2. (ныҡ ҡыҙҙырып) яндырып ҡуйыу; пережёчь 
лампочку лампочканы яндырып ҡуйыу 3. разг. 
(израсходовать сверх нормы) артыҡ яндырыу
4. (кислотой, огнём и т.п. разделить надвое) 
яндырып (үртәп, ҡыҙҙырып, ашатып) өҙөү; пере
жёчь проволоку кислотой тимерсыбыҡты кисло
танан ашатып өҙөү 5. (сжечь всё, многое) янды
рып бөтөрөү; пережёчь все дрова бар булған 
утынды яндырып (яғып) бөтөрөү 6. спец, (пере
работать) үртәү, яндырыу; пережёчь дрова на 
уголь ағасты күмергә яндырыу; пережёчь 
йзвесть эзбиз яндырыу

ПЕРЕЖИВАНИЕ с 1. см. переживать
2. обычно мн. переживания кисерештәр; тяжё
лые переживания ауыр кисерештәр

ПЕРЕЖИВАТЬ несов. 1 .см . пережйть 2. за
кого-что и без доп.; разг. (беспокоиться) 
ҡайғырыу, борсолоу, өҙгөләнеү; зря не пережи
вать юҡҡа борсолмау

ПЕРЕЖИГАТЬ несов. см. пережёчь 
ПЕРЕЖИДАТЬ несов. см. переждать 
ПЕРЕЖИТt)E с баштан кисергәндәр (үткән

дәр), күргәндәр
ПЕРЕЖИТОК м ҡалдыҡ; пережиток старого

иҫке тормош ҡалдығы
ПЕРЕЖИТЬ сов. 1. кого-что оҙағыраҡ (ар

тығыраҡ, ҡалып) йәшәү 2. что и без доп. (вы
житъ) үлмәй тороп ҡалыу, үткәреп ебәреү; пе
режйть морозы һыуыҡтарҙы үткәреп ебәреү
3. что (найти в себе силы вытерпеть что-л.) 
түҙеү, сыҙау, күтәрә алыу; пережйть горе 
ҡайғыға түҙеү 4. что (испытать что-л.) кисе
реү, баштан үткәреү, татыу; пережйть большую 
радость ҙур шатлыҡ кисереү; пережйть кризис 
кризис кисереү

ПЕРЕЖ бГ м; разг. 1. см. пережёчь — пере
жигать 1, 2, 3, 6; 2. (перерасход) артыҡ (күп) 
яндырыу; пережог топлива яғыулыҡты артыҡ 
яндырыу

ПЕРЕЗАБЫТЬ сов. кого-что; разг. онотоп 
бөтөрөү; перезабыть выученные стихи ятлаған 
шиғырҙарҙы онотоп бөтөү

ПЕРЕЗАКЛАДЫВАТЬ несов. см. переза- 
ложйгь

ПЕРЕЗАКЛЮЧАТЬ несов. см. перезаклю
чить

ПЕРЕЗАКЛЮЧИТЬ сов. что яңынан (ҡай
танан, ҡабаттан) төҙөү (килешеще һ.б.)

ПЕРЕЗАЛОЖИТЬ сов. что яңынан (ҡабат
тан, ҡайтанан) закладҡа һалыу

ПЕРЕЗАРЯДИТЬ сов. что яңынан (ҡабат
тан, ҡайтанан) ҡороу; перезарядить ружьё мыл
тыҡты ҡайтанан ҡороу

ПЕРЕЗАРЯЖАТЬ несов. см. перезарядить 
ПЕРЕЗВАНИВАТЬ несов. 1 .см . перезвонйть

2. (в колокола) ҡыңғырауҙарҙы алмаштилмәш ҡа
ғыу 3. (звенеть чем-л.) сыңлатыу, шылтыратыу 

П ЕРЕЗВбН  м 1. см. перезванивать 2, 3;
2. сың тауыштары, ҡыңғырауҙар сыңлау

ПЕРЕЗВОНЙТЬ сов. 1. яңынан (ҡайтанан, 
ҡабаттан) шылтыратыу 2. разг. (позвонитъ 
әсем, многим) шылтыратып сығыу; перезвонйть 
всем друзьям бөтә дуҫтарға шылтыратып сығыу 

ПЕРЕЗИМОВАТЬ сов. 1. ҡышлау, ҡышты 
үткәреү; перезимовать в дерёвне ҡышты ауылда 
үткәреү 2. (о животных, растениях) ҡыш сы
ғыу, ҡышлау

ПЕРЕЗНАКбМИТЬ сов. кого-что; разг. та
ныштырып сығыу; перезнакомить гостей ҡунаҡ
тарҙы таныштырып сығыу
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ПЕРЕЗНАКбМИТЬСЯ сов.', разг. танышып 
сығыу; перезнакомиться со всеми бөтәһе менән 
танышып сығыу

ПЕРЕЗРЕВАТЬ несов. см. перезреть 
ПЕРЕЗРЁЛЫЙ, -ая, -ое 1. артыҡ (үтә) ныҡ 

бешкән; перезрелый плод артыҡ ныҡ бешкән 
емеш 2. перен., разг. йәше сыҡҡан, һаҙаған; пе
резрелая девица һаҙаған ҡыҙ

ПЕРЕЗРЁТЬ сов. 1. артыҡ (үтә) ныҡ бешеү; 
ягоды перезрели еләктәр үтә ныҡ бешкән 2. пе
рен., разг. (обычно о девушке) йәше сығыу, 
һаҙаған булыу

ПЕРЕЗЙБНУТЬ сов.; разг. өшөп (туңып) 
бөтөү

ПЕРЕИГРАТЬ сов. 1. что (сыграть повтор
но) яңынан (ҡабат) уйнау; переиграть партию в 
шахматы шахмат партияһын яңынан уйнау 
2. что; перен., разг. (решить заново) яңынан 
(башҡаса) хәл итеү; это дело нужно переиграть 
был эште яңынан хәл итеү кәрәк 3. что (сыг
рать всё, многое) уйнап сығыу (бөтөү); переиг
рать все пьесы бөтә пьесаларҙы уйнап сығыу 
4. что и без доп.; разг. (сыграть роль ненату
рально) арттырып (шаштырып) ебәреү (роль 
башҡарганда), яһалма уйнау; актёр переиграл 
актёр арттырып ебәрҙе

ПЕРЕЙГРЫВАНИЕ с см. перейгрывать 
ПЕРЕИГРЫВАТЬ несов. см. переиграть 
ПЕРЕИЗБИРАТЬ несов. см. переизбрать 
ПЕРЕИЗБРАНИЕ с см. переизбрать 
ПЕРЕИЗБРАТЬ сов. кого-что яңынан (ҡа

бат) һайлау; переизбрать народного депутата 
халыҡ депутатын яңынан һайлау

ПЕРЕИЗДАВАТЬ несов. см. переиздать 
ПЕРЕИЗДАНИЕ с 1. см. переиздать 2. (кни

га) китаптың сираттағы (яңы) баҫмаһы, яңынан 
баҫтырып сығарылған китап

ПЕРЕИЗДАТЬ сов. что ҡайтанан (ҡабаттан, 
яңынан) баҫтырып сығарыу

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ с см. переименовать 
ПЕРЕИМЕНОВАТЬ сов. кого-что исемен 

(атамаһын) алмаштырыу, яңы исем (атама) би
реү; переименовать город ҡаланың исемен ал
маштырыу

ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ несов. см. переиме
новать

ПЕРЕИМЧИВОСТЬ ж; разг. отҡорлоҡ, отоп 
алыусанлыҡ, сослоҡ

ПЕРЕЙМЧИВЫИ, -ая, -ое разг. отҡор, отоп 
алыусан, сос; переймчивый ребёнок отҡор бала 

ПЕРЕИНАЧИВАТЬ несов. см. переиначить
ПЕРЕИНАЧИТЬ сов. что; разг. үҙгәртеү, 

икенсе төрлө (башҡаса) итеү; переиначить рас
сказ хикәйәне үҙгәртеү

ПЕРЕИТИ сов. 1. что, через что үтеү, аша 
сығыу; перейтй гранйцу сик аша сығыу; перей 
тй улицу урам аша сығыу 2. в разн. знач. күсеү; 
перейтй на другую работу икенсе эшкә күсеү;

перейтй на новую квартйру яңы фатирға күсеү; 
перейтй от слов к дёлу һүҙҙән эшкә күсеү; пе
рейтй в наступление һөжүмгә күсеү 3. во что 
әүерелеү, әйләнеү; дождь перешёл в снег ҡар 
ямғырға әйләнде; дружба перешла в любовь 
дуҫлыҡ мөхәббәткә әйләнде; колйчество переш
ло в качество һан сифатҡа әйләнде 4. (примк
нуть к кому-л.) сығыу; перейтй на сторону вос
ставших баш күтәреүселәр яғына сығыу 5. что, 
за что; разг. (переступить) ашыу, уҙыу, үтеү, 
сығыу; перейтй меру саманан ашыу; перейтй 
гранйцы приличия әҙәплелек сиктәренән сығыу 

ПЕРЕКАЛИВАТЬ несов. см. перекалить 
ПЕРЕКАЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. перека

литься 2. страд, от перекаливать
ПЕРЕКАЛИТЬ сов. что артыҡ (ныҡ, артыҡ 

ныҡ, үтә, үтә ныҡ) ҡыҙҙырыу; перекалить сталь 
ҡоросто үтә ныҡ ҡыҙҙырыу; перекалйть печь 
мейесте ныҡ ҡыҙҙырыу

ПЕРЕКАЛИТЬСЯ сов. үтә (артыҡ ныҡ, ар
тыҡ, үтә ныҡ) ҡыҙыу, бигерәк ҡыҙып китеү; 
сталь перекалйлась ҡорос үтә ҡыҙған

ПЕРЕКАЛЫВАТЬ несов. см. переколоть I 
ПЕРЕКАПЫВАТЬ несов. см. перекопать 
ПЕРЕКАРМЛИВАТЬ несов. см. перекормить 
ПЕРЕКАТ м 1. см. перекатйть — перекаты

вать 2. обычно мн. перекаты гөрһөлдәү, гөрөл
дәк; перекаты канонады канонада гөрһөлдәүе 
3. (на реке) шаршы; ловйть рыбу на перекате 
шаршыла балыҡ тотоу

ПЕРЕКАТАТЬ сов. кого-что; разг. 1. тәгәр- 
(л)әтеп күсереп йөрөтөү, тәгәр(л)әтеп күсереү 
(төшөрөү, бөтөрөү); перекатать все бочки в под
вал бөтә мискәләрҙе баҙға тәгәр(л)әтеп күсереү 
2. ултыртып йөрөтөү (кцмәкләп); перекатать ре
бят на машине балаларҙы машинаға ултыртып 
йөрөтөү

ПЕРЕКАТИ ПбЛЕ с 1. ҡамғаҡ 2. разг., нео
добр. осҡалаҡ (гел генә кцсенеп йөрөгән кешегә 
ҡарата)

ПЕРЕКАТИТЬ сов. кого-что тәгәр(л)әтеп 
күсереү; перекатйть бочку мискә тәгәр(л)әтеү 

ПЕРЕКАТИТЬСЯ сов. тәгәр(л)әп үтеү (уҙып 
китеү), тәгәрәп сығыу; мяч перекатйлся за чер
ту туп һыҙыҡты тәгәрәп үтеп китте

ПЕРЕКАТЫВАТЬ несов. см. перекатйть 
ПЕРЕКАТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. перека

титься 2. страд, от перекатывать
ПЕРЕКАЧАТЬ сов. что һурҙырып ағыҙыу, 

икенсе яҡҡа ҡыуыу; перекачать воду насосами 
һыуҙы насостар менән һурҙырып ағыҙыу 

ПЕРЕКАЧИВАТЬ несов. см. перекачать 
ПЕРЕКАЧКА ж см. перекачать — перекачивать 
ПЕРЕКАШИВАТЬ несов. см. перекосйть II 
ПЕРЕКАШИВАТЬСЯ несов. 1. см. переко

ситься 2. страд, от перекашивать
ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЯ ж см. переквали

фицироваться 
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ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАТЬ сое., несов. 
кого квалификация үҙгәртеү, яңы квалификация 
биреү

ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАТЬСЯ 1 . сов., не
сов. яңы квалификация алыу, яңы һәнәргә өйрә
неү 2. несов. страд, от переквалифицировать

ПЕРЕКИДАТЬ сов. что ырғытыу, ырғытып 
бөтөрөү

ПЕРЕКИДНбЙ, -ая, -ое 1. арҡыры (аша) 
һалынмалы, ҡайтармалы; перекидной мост аша 
һалынмалы күпер; перекидной календарь ҡай
тармалы календарь 2. (перемётный) аша һалма
лы, аҫмалы; перекидная сумка аҫмалы сумка

ПЕРЕКИДЫВАТЬ несов. см. перекйнуть
ПЕРЕКЙДЫВАТЬСЯ несов. 1. см. пере 

кйнуться 2. страд, от перекйдывать
ПЕРЕКИНУТЬ сов. 1. кого-что (аша) таш

лау, (аша) ырғытыу; перекйнуть мяч через за
бор тупты ҡойма аша ырғытыу 2. что (аша) 
һалыу (ҡуйыу); перекйнуть полотенце через 
плечо таҫтамалды иңбашҡа (яурынға) һалыу
3. что (устроитъ для переправы, перехода) 
(аша) һалыу; перекйнуть мост через ров соҡор 
аша күпер һалыу 4. кого-что; разг. (перевести) 
күсереү; перекйнуть людей с завода на 
стройтельство кешеләрҙе заводтан төҙөлөшкә 
күсереү 5. что и без доп. (кинутъ дальше, чем 
следует) яҙа (уҙҙыра) ташлау; перекйнуть мяч 
за черту тупты һыҙыҡтан яҙа ташлау

ПЕРЕКИНУТЬСЯ сов. 1. (быстро перемес
титься через что-л.) (аша) төшөү (һикереү), 
(аша) һикереп сығыу (төшөү); перекинуться 
через забор ҡойма аша һикереү 2. (перебро
ситься) күсеү; огонь перекйнулся на соседнюю 
стройку ут күрше төҙөлөшкә күсте 3. (бытъ 
проложенным для переправы) аша һалыныу
4. (быстро переместиться на другое место, 
сменить занятие и т.д.) күсә (китә) һалыу, 
китә һалып барыу, ҡасыу 5. чем ырғытышыу, 
атышыу (бер-береңә) 6. чем\ перен. (быстро об
меняться словами, взглядами) әйтешеп 
(һөйләшеп) алыу, ҡараш ташлашыу

ПЕРЕКИСАТЬ несов. см. перекиснуть
ПЕРЕКЙСНУТЬ сов. ҡурйыу, ныҡ (үтә) 

әсеү; сметана перекйсла ҡаймаҡ ныҡ әсегән
ПЁРЕКИСЬ ж; хим. перекись, ҡырҡыу 

әсемә; перекись водорода водород перекисы
ПЕРЕКЛАДИНА ж 1. арҡыры таяҡ, һайғау, 

өрлөк, тата; дверная перекладина ишек татаһы
2. см. турнйк

ПЕРЕКЛАДКА ж\ разг. см. переклады
вать 3, 4

ПЕРЕКЛАДНбЙ, -ая, -ое 1. почта станция
ларында алмаштырыла торған (экипажға, ат
тарға ҡарата) 2. в знач. сущ. перекладная 
ж, перекладные мн. алмаштырылған ат(тар); 
ехать на перекладных алмаштырылған аттарҙа 
барыу

ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ несов. см. переложить
ПЕРЕКЛЁИВАТЬ несов. см. переклеить
ПЕРЕКЛЁИТЬ сов. что (яңынан, ҡайтанан) 

йәбештереү; переклеить марки в новый альбом 
маркаларҙы яңы альбомға йәбештереү; пере
клеить обой обойҙарҙы яңынан йәбештереү

ПЕРЕКЛЁЙКА ж 1. см. переклеить — пере
клеивать 2. спец, фанеранан йәбештереп 
эшләнгән таҡта

ПЕРЕКЛЕЙМИТЬ сов. что 1. яңынан (ҡай
танан) келәймәләү (тамғалау) 2. (поставитъ 
клеймо на всё, многое) тамғалап (келәймәләп) 
сығыу; переклеймить детали деталдәрҙе там
ғалап сығыу

ПЕРЕКЛЕПАТЬ сов. что 1. (заклепать за
ново или иначе) ҡайтанан (яңынан) сигәләү; пе
реклепать болт болтты яңынан сигәләү 2. (за
клепать всё, многое) сигәләп сығыу (бөтөрөү); 
переклепать болты болттарҙы сигәләп бөтөрөү

ПЕРЕКЛИКАТЬСЯ несов. 1. с кем тауыш 
бирешеү, һөрәнләшеү; перекликаться в лесу ур
манда тауыш бирешеү 2. с кем-чем; перен. 
(бытъ сходным в чём-л.) оҡшаш (ауаздаш) бу
лыу, яҡын тороу

ПЕРЕКЛЙЧКА ж 1. см. перекликаться 1;
2. (проверка) барлау; вечерняя перекличка кис
ке барлау; опоздать на перекличку барлауға 
һуңлау ^

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ м күсергес, күсереп 
ялғағыс; электрический переключатель электр
ҙы күсереп ялғағыс; переключатель скоростей
тиҙлектәрҙе күсергес

ПЕРЕКЛЮЧАТЬ несов. см. переключить
ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ несов. 1. см. переклю

читься 2. страд, от переключать
ПЕРЕКЛЮЧИТЬ сов. 1. что йүнәлешен үҙ

гәртеү, бороп ебәреү, йүнәлтеү (икенсе ыңғайға)', 
переключйть телевйзор на третью программу те 
левизорҙы өсөнсө программаға бороп ебәреү
2. кого-что күсереү; переключйть завод на про
изводство тракторов заводты тракторҙар эшләүгә 
күсереү 3. что (направитъ мысли, разговор и 
т.п. на что-л. другое) күсереү, бороп ебәреү; пе
реключйть внимание иғтибарҙы күсереү

ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ сов. күсеү; завод пере 
ключйлся на производство радиоаппаратуры за 
вод радиоаппаратура эшләп сығарыуға күсте; 
разговор переключйлся на другую тему һүҙ 
башҡа темаға күсте

ПЕРЕКОВАТЬ сов. 1. кого-что яңынан 
(ҡабаттан, ҡайтанан) дағалау 2. кого-что (под
ковать всех, многих) дағалап сығыу (бөтөү)
3. что (переделать ковкой) (яңынан) сүкеп 
яһау; перековать мечй на орала ҡылыстарҙан 
сүкеп һабан яһау 4. кого-что', перен. тамырынан 
үҙгәртеү, тәрбиәләп үҙгәртеү

ПЕРЕКОВЕРКАТЬ сов. что\ разг. ныҡ 
боҙоу, боҙоп бөтөрөү (ташлау)
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ПЕРЕКбВКА ж см. перековать — пере
ковывать

ПЕРЕКОВЫВАТЬ несов. см. перековать 
ПЕРЕКОЛАЧИВАТЬ несов. см. переко

лотить
ПЕРЕКОЛОТЙТЬ сов. что; разг. 1. яңы

нан (ҡабаттан, икенсе урынға) ҡағыу; переко
лотить доску таҡтаны икенсе урынға ҡағыу
2. разг. (разбитъ всё, многое) ватып (ҡырып) 
бөтөрөү

ПЕРЕКОЛбТЬ I сов. 1. что күсереп (баш
ҡаса) ҡаҙау; переколоть брошь брошканы күсе
реп ҡаҙау 2. что (исколотъ) сәнскеләп (ҡаҙап) 
бөтөү; переколоть пальцы иголкой бармаҡтарҙы 
энә менән сәнскеләп бөтөү 3. кого-что (убитъ) 
үлтереү, күп тапҡыр сәнсеп үлтереү

ПЕРЕКОЛбТЬ II сов. что ярып (ваҡлап) 
бөтөрөү; переколоть все дрова барлыҡ утынды 
ярып бөтөрөү

ПЕРЕКОНСТРУЙРОВАТЬ сов., несов. что 
яңынан (ҡайтанан) төҙөү, үҙгәртеп төҙөү, конст
рукцияһын үҙгәртеү; переконструировать ма
шйну машинаны үҙгәртеп төҙөү

ПЕРЕКОПАТЬ сов. что 1. (вскопать цели
ком) ҡаҙып сығыу (бөтөрөү); перекопать все 
грядки бөтә түтәлдәрҙе ҡаҙып сығыу 2. (вско
пать заново) яңынан (ҡайтанан) ҡаҙып сығыу
3. (выкопать ров, канаву поперёк чего-л.) 
арҡыры ҡаҙып сығыу; перекопать дорогу юлды 
арҡыры ҡаҙып сығыу

ПЕРЕКОПТИТЬ сов. что 1. (прокоптитъ 
заново) яңынан (ҡайтанан, киренән) ыҫлау 
2. (прокоптить слишком сильно) артыҡ ыҫлау, 
ныҡ ыҫлап ебәреү 3. (прокоптитъ всё, многое) 
ыҫлап бөтөрөү (бөтөү, сығыу); перекоптить ры
бу балыҡты ыҫлап бөтөрөү

ПЕРЕКОРМИТЬ сов. кого артыҡ (күберәк) 
ашатыу; перекормйть ребёнка баланы артыҡ 
ашатыу

ПЕРЕКбС м салышлыҡ, салыш урын 
ПЕРЕКОСЙТЬ I сов. что сабып сығыу 

(бөтөрөү); перекосить луг болондо сабып сығыу 
ПЕРЕКОСИТЬ II сов. 1. что салшайтыу; пе

рекосить лицо йөҙҙө салшайтыу 2. что (распо
ложитъ косо) ауыштырыу; перекосйть книж
ную полку китап кәштәһен ауыштырыу 3. кого- 
что обычно безл. сытрайыу, сырай һытыу; его 
перекосйло от боли ауыртыуҙан уның сырайы 
һытылды

ПЕРЕКОСИТЬСЯ сов. 1. салшайыу, ауы
шыу, ҡыйшайыу; дверь перекосилась ишек 
ауышҡан 2. (о чертах лица) сырай һытылыу, 
ҡаш(ы) (ҡабаҡ) емерелеү, төҫ(ө) боҙолоу

ПЕРЕКОЧЕВАТЬ сов. 1. күсеү, күсеп китеү; 
перекочевать на новые пастбища яңы көтөү 
лектәргә күсеп китеү 2. разг. күсенеү, күсеү; пе
рекочевать на новую квартйру яңы фатирға 
күсенеү
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ПЕРЕКОЧЁВЫВАТЬ несов. см. переко
чевать

ПЕРЕКОШЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от пе
рекосйть II; 2. прил. ауыш; перекошенная изба
ауыш өй 3. прил. (о чертах лица) салыш; пере
кошенный рот салыш ауыҙ

ПЕРЕКРАИВАТЬ несов. см. перекроить
ПЕРЕКРАСИТЬ сов. что 1. (покрасить за

ново) яңынан (ҡабаттан, ҡайтанан) буяу, башҡа 
төҫкә буяу 2. (покраситъ всё, многое) буяп 
сығыу (бөтөрөү); перекрасить все окна бөтә 
тәҙрәләрҙе буяп сығыу

ПЕРЕКРАСИТЬСЯ сов. 1. төҫө алмашыныу 
(үҙгәреү) 2. разг. сәсте икенсе төҫкә буяу

ПЕРЕКРАХМАЛИТЬ сов. что 1. (накрах
малить больше, чем нужно) артыҡ (үтә) крах
маллау; перекрахмалить рубашку күлдәкте ар
тыҡ крахмаллау 2. (накрахмалитъ заново) 
яңынан (ҡабаттан) крахмаллау 3. (накрах
малитъ всё, многое) крахмаллап бөтөү (сы
ғыу); перекрахмалить бельё керҙе крахмаллап 
бөтөү

ПЕРЕКРАШИВАТЬ несов. см. перекрасить
ПЕРЕКРАШИВАТЬСЯ несов. 1. см. пере

краситься 2. страд, от перекрашивать
ПЕРЕКРЕСТИТЬ сов. 1. кого-что суҡынды

рыу, суҡындырып алыу 2. кого; разг. (при пере
ходе в другую веру) яңынан (ҡабаттан) суҡын
дырыу, башҡа дингә күсереү 3. кого-что; разг. 
(дать новое имя, название) яңы исем ҡушыу, 
исемен алмаштырыу

ПЕРЕКРЕСТИТЬСЯ сов. 1. суҡыныу, суҡы
нып алыу 2. разг. яңынан (ҡабаттан) суҡыныу, 
башҡа дингә күсеү 3. (скрещиваться, пересе
каться) киҫешеү, киҫешеп үтеү

ПЕРЕКРЁСТНЫЙ, -ая, -ое 1. киҫешкән, сат
раш; перекрёстная улица киҫешкән урам 2. с.-х. 
арҡыры буй; перекрёстный способ посева 
арҡыры-буй сәсеү ысулы 3. (о выстрелах) 
ян-яҡтан; перекрёстный огонь ян-яҡтан утҡа то
тоу ♦ перекрёстный допрос юр. төрлө яҡлап 
һорау алыу (берәцҙән бер нисә кешенең һорау 
алыуы); перекрёстное опыление бот. ситтән 
һеркәләнеү; перекрёстная рйфма лит. аралаш 
рифма (беренсе юл менән осонсоһоноң, икенсе 
менән дцртенсеһенең рифмалашыуы)

ПЕРЕКРЁСТОК м сат, юл (урам) саты, сат
лыҡ; шумный перекрёсток шаулы урам саты

ПЕРЕКРЕЩИВАТЬ несов. см. перекрес
тить 2, 3

ПЕРЕКРИКИВАТЬ несов. см. перекричать
ПЕРЕКРИЧАТЬ сов. кого-что нығыраҡ 

ҡысҡырыу
ПЕРЕКРОИТЬ сов. что 1. (скроитъ заново) 

яңынан (ҡабаттан, ҡайтанан) бесеү, үҙгәртеп 
бесеү; перекройть костюм костюмды яңынан бе
сеү 2. разг. (раскроитъ всё, многое) бесеп 
бөтөрөү 3. перен., разг. тамырынан үҙгәртеү



П Е РЕ Л Е Ч Ь

ПЕРЕКРУТИТЬ сов. что 1. (вращая, испор
титъ) артыҡ (үтә ныҡ, үткәрә) бороу; перекру
тить завод у часов сәғәттең борғосон үткәрә бо
роу; перекрутйть кран кранды үтә ныҡ бороу
2. (свитъ плотно и туго) ҡаты (ныҡ) сиратыу, 
ҡаты ишеү; перекрутйть верёвку бауҙы ныҡ 
ишеү 3. (скрутитъ с чем-л.) ҡушып сиратыу; 
перекрутйть шерстяную нйтку с шёлковой йөн 
епте ебәк еп менән ҡушып сиратыу

ПЕРЕКРУТЙТЬСЯ сов. 1. ҡаты боролоуҙан 
боҙолоу, артыҡ боролоп боҙолоу; пружйна у 
часов перекрутйлась ҡаты боролоуҙан сәғәттең 
пружинаһы боҙолған 2. (повернуться, перевер
нуться вокруг своей оси) әйләнеү, өйрөлөү 

ПЕРЕКРУЧИВАТЬ несов. см. перекрутйть 
ПЕРЕКРУЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. пере 

крутйться 2. страд, от перекручивать 
ПЕРЕКРЫВАТЬ несов. см. перекрыть 
ПЕРЕКРЬІТИЕ с 1. см. перекрыть 2. (опора 

крыши, поперечное покрытие в здании) (тү
шәм, ҡыйыҡ һ.б.) таяуҙары; чердачное пере
крытие сарлаҡ таяуҙары

ПЕРЕКРЫТЬ сов. что 1. (покрыть заново) 
яңынан (ҡабаттан) ябыу 2. (сделать покрытие 
в строении) ҡоролманың түбәһен ябыу 3. разг., 
карт, баҫыу, ябыу; перекрыть десятку валетом 
унлыҡты валет менән ябыу 4. (превыситъ) арт
тырып (уҙҙырып) ебәреү; перекрыть план план
ды арттырып ебәреү 5. (закрытъ, остановить) 
бикләү, ябыу, быуыу; перекрыть русло рекй 
йылға үҙәнен быуыу; перекрыть газ газды ябыу 

ПЕРЕКУВЫРКИВАТЬ несов. см. переку
вырнуть

ПЕРЕКУВЫРКИВАТЬСЯ несов. см. пере
кувырнуться

ПЕРЕКУВЫРНУТЬ сов. кого-что', разг. 
мәтәлләтеү, тәкмәстереү, баш аша әйләндереү, 
йөҙ түбән ҡапландырыу

ПЕРЕКУВЫРНУТЬСЯ сов.', разг. мәтәлләү, 
тәкмәсеү, баш аша әйләнеү, йөҙ түбән ҡапланыу 

ПЕРЕКУПАТЬ I несов. см. перекупить 
ПЕРЕКУПАТЬ II сов. кого', разг. 1. оҙаҡ йы

уындырып ауырытыу; перекупать ребёнка бала
ны оҙаҡ йыуындырып ауырытыу 2. (выкупать 
всех, многих) йыуындырып сығыу

ПЕРЕКУПАТЬСЯ сов.', разг. (артыҡ, ныҡ) 
оҙаҡ һыу инеү (ҡойоноу); он перекупался и 
простудйлся ул, оҙаҡ һыу инеп, һалҡын 
тейҙергән

ПЕРЕКУПИТЬ сов. кого-что', разг. 1. (пере
битъ кому-л. покупку) араға төшөп (кешенән 
алда) һатып алыу 2. (вновь купитъ проданное 
ранее кому-л.) һатылғанды яңынан һатып алыу
3. (купитъ всё, многое) һатып алып бөтөү 

ПЕРЕКУПЩИК м и ПЕРЕКУПЩИЦА ж
алыпһатар

п е р е к Ур  м; разг. тәмәке тартып алыу, 
(эштәге) ҡыҫҡа тәнәфес, ял итеп алыу

ПЕРЕКУРИВАТЬ несов. см. перекурйть
ПЕРЕКУРИТЬ сов. 1. что (выкурить слиш

ком много) артыҡ күп (саманан тыш) тартыу; 
перекурйл, теперь голова болйт саманан тыш 
тартҡанмын, хәҙер баш ауырта 2. кого; разг. 
(превзойти по количеству выкуренного) артыҡ 
(күп) тартыу; перекурйть всех бөтәһенән артыҡ 
тартыу 3. что, чего (куря, испробовать) тартып 
ҡарау; перекурйть разных папирос күп төрлө 
папиросты тартып ҡарау

ПЕРЕКУСАТЬ сов. кого-что тешләү, тешләп 
бөтөү (сығыу); эта собака перекусала многих 
был эт күптәрҙе тешләгән

ПЕРЕКУСАТЬСЯ сов. тешләшеү, тешләшеп 
бөтөү; собаки перекусались эттәр тешләшеп 
бөттө

ПЕРЕКУ СЙТЬ сов. 1. что тешләп өҙөү; пе- 
рекусйть нйтку епте тешләп өҙөү 2. что (проку
ситъ насквозь) үтә тешләү 3. чего и без доп.; 
разг. (поесть немного) ҡапҡылап (тамаҡ ялғап) 
алыу, ашап алыу

ПЕРЕКУСЫВАТЬ несов. см. перекусить 
ПЕРЕЛАМЫВАТЬ несов. см. переломить 
п е р е л Ам ы в а т с я  несов. 1. см. перело-

мйться 2. страд, от переламывать
ПЕРЕЛЕЖАТЬ сов.; разг. 1. оҙаҡ ятыу; пе

рележать на солнце ҡояшта оҙаҡ ятыу 2. (ис
портиться от долгого хранения) оҙаҡ ятыу, 
оҙаҡ ятып боҙолоу 3. кого (пролежатъ дольше 
кого-л.) күберәк (артығыраҡ) ятыу 

ПЕРЕЛЕЗАТЬ несов. см. перелезть 
ПЕРЕЛЁЗТЬ сов. что, через что аша сығыу 

(төшөү); перелезть через плетёнь ситән аша 
төшөү

ПЕРЕЛЁСОК м ваҡ урман, һирәк ағаслыҡ 
ПЕРЕЛЕТ м 1. см. перелететь — перелетать; 

перелёт через горы тауҙар аша осоу 2. (сезонное 
переселение птиц) осоп китеү; перелёт птиц 
ҡоштарҙың осоп китеүе 3. (падение пули, снаря
да дальше цели) арыраҡ барып төшөү 

ПЕРЕЛЕТАТЬ несов. см. перелететь 
ПЕРЕЛЕТЁТЬ сов. 1. что, через что (летя, 

преодолеть какое-л. пространство) (аша) осоп 
үтеү (сығыу, барыу); перелететь море диңгеҙҙе 
осоп сығыу; перелететь через Альпы Альп аша 
осоп үтеү 2. (летя, переместиться куда-л.) 
(осоп) барып төшөү; (о птицах) (осоп) күсеп 
барыу (килеү, китеү); птйцы перелетели с севе
ра на юг ҡоштар төньяҡтан көньяҡҡа осоп күсеп 
китте 3. (упасть слишком далеко) арыраҡ ба
рып төшөү; снаряд перелетел снаряд арыраҡ ба
рып төштө

ПЕРЕЛЕТНЫЙ, -ая, -ое күсмә, күсәр; пере
лётные птйцы күсмә ҡоштар

ПЕРЕЛЁЧЬ сов. күсеп ятыу, әйләнеп ятыу; 
перелечь на диван диванға күсеп ятыу; перелечь 
с одного бока на другой бер ҡабырғанан икенсе- 
һенә әйләнеп ятыу 
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ПЕРЕЛИВ м 1. см. перелйть — переливать, 
перелйться — переливаться 2. (о цвете) төрлө 
төҫкә (төрлөсәгә) инеп емелдәү; (о звуке) төрлө- 
сәгә күсеп яңғырау

ПЕРЕЛИВАНИЕ с о /,  переливать, перели
ваться; переливание крови больному ауырыуға 
ҡан ебәреү; переливание красок буяуҙарҙың 
төрлө төҫкә инеүе

ПЕРЕЛИВАТЬ несоә. 1. см. перелйть 2. см. 
переливаться 2, 3; переливать всеми цветами 
радуги йәйғор төҫтәренә инеп емелдәү, йәйғор 
төҫтәре менән емелдәү ♦ переливать из пустого 
в порожнее юҡты бушҡа ауҙарыу

ПЕРЕЛИВАТЬСЯ несоә. 1. см. перелйться
2. (о красках) төрлө төҫкә инеп емелдәү 3. (о 
звуках) төрлө тауышҡа күсеп яңғырау 4. страд, 
от переливать 1

ПЕРЕЛЙВЧАТЫЙ, -ая, -ое (о красках) 
төрлөләп (төрлө төҫкә инеп) емелдәгән; (о зву
ках) төрлөсә (төрлө тауыштар менән) яңғыра
ған; перелйвчатые краски төрлөләп емелдәгән 
төҫтәр; перелйвчатый голос төрлө тауыштар 
менән яңғыраған тауыш

ПЕРЕЛИСТАТЬ сов. что 1. (биттәрен) аҡта
рып сығыу (асҡылап ҡарау, асып ҡарау); пе
релистать странйцы кнйги китаптың биттәрен 
асып ҡарау 2. (бегло прочитать) күҙ йүгертеп 
сығыу

ПЕРЕЛЙСТЫВАТЬ несов. см. перелистать
ПЕРЕЛИТЬ сов. что 1. бушатыу, ҡойоу, 

ағыҙыу; перелйть молоко из бутылки в каст
рюлю һөттө шешәнән кәстрүлгә бушатыу 2. аш
тыра (алҡындыра) ҡойоу; перелйть через край 
алҡындыра ҡойоу 3. (ввести с лечебной целью) 
ебәреү; перелйть раненому кровь яралыға ҡан 
ебәреү 4. (отлить заново) (иретеп) ҡайтанан 
(яңынан) ҡойоу; перелйть статую һынды ҡайта
нан ҡойоу

ПЕРЕЛИТЬСЯ сов. 1. бушатылыу, ҡойолоу, 
ағыҙылыу; вода по трубам перельётся на поля 
һыу торбалар буйлап баҫыуҙарға ағыҙыла 
2. ашыу, артылыу; вода перелилась через край 
ванны һыу ванна ситенән артылған

ПЕРЕЛИЦЕВАТЬ сов. что әйләндерел тегеү; 
перелицевать пальто пальтоны әйләндерел тегеү

ПЕРЕЛИЦбВКА ж см. перелицевать — пе
релицовывать; перелицовка костюма костюмды 
әйләндерел тегеү

ПЕРЕЛИЦОВЫВАТЬ несов. см. перели
цевать

ПЕРЕЛОВИТЬ сов. кого-что тотоп бөтөрөү; 
переловйть беглецов ҡасҡындарҙы тотоп 
бөтөрөү

ПЕРЕЛОЖЁНИЕ с см. переложйть 6
ПЕРЕЛОЖИТЬ сов. 1. кого-что күсереп 

һалыу (ҡуйыу); переложйть кнйги из шкафа на 
полки китаптарҙы шкафтан кәштәләргә күсереп 
ҡуйыу 2. что, на кого-что йөкмәтеү, тағыу; пе

реложйть часть работы на помощника эштең 
бер өлөшөн ярҙамсыға йөкмәтеү 3. что, чем 
аралаштырып һалыу; переложйть посуду со
ломой һауыт-һабаны һалам менән аралаштырып 
һалыу 4. что (сложить заново, иначе) яңынан 
(башҡаса) һалыу; переложйть стёну стенаны 
яңынан һалыу 5. что, чего', разг. саманан тыш 
(артыҡ) һалыу; переложйть перцу в суп ашҡа 
боросто саманан артыҡ һалыу 6. что\ му з., 
лит. переложйть стихй на музыку шиғырҙы 
көйгә һалыу

ПЕРЕЛбМ  м 1. см. переломйть — переламы
вать 1, переломйться переламываться 1;
2. (место) һынған урын 3. (повреждение ка- 
кой-л. кости) һыныу; закрытый перелом бедра 
боттоң эстән һыныуы 4. перен. (резкое измене
ние) һынылыш; нравственный перелом әхлаҡи 
һынылыш; перелом в ходе болезни ауырыу ба- 
рышындағы һынылыш

ПЕРЕЛОМАТЬ сов. что һындырыу (бер 
нисә урындан), ватып (емереп, һындырып, ҡый
ратып) бөтөрөү; переломать все игрушки бөтә 
уйынсыҡтарҙы ватып бөтөрөү

ПЕРЕЛОМАТЬСЯ сов.', разг. һынып (ваты
лып, емерелеп) бөтөү; карандашй переломались 
ҡәләмдәр һынып бөттө

ПЕРЕЛОМЙТЬ сов. 1. что һындырыу, һын
дырып сығарыу (урталай, икегә һ.б.)', перело
мйть палку таяҡты һындырыу 2. кого-что', пе
рен. һындырыу, ҡырҡа үҙгәртеү; переломйть ха
рактер ребёнка баланың холҡон ҡырҡа үҙгәртеү
3. что', перен., разг. (преодолеть) еңеү, еңеп 
сығыу; переломйть сон йоҡоно еңеү; переломйть 
болезнь сирҙе еңеп сығыу

ПЕРЕЛОМЙТЬСЯ соә. 1. һыныу, һынып 
сығыу (урталай, икегә һ.б.)', трость передо 
мйлась таяҡ урталай һынды 2. перен., разг. 
ҡырҡа үҙгәреү; характер мальчика переломйлся 
малайҙың холҡо ҡырҡа үҙгәрҙе 3. разг. (резко 
пойти на убыль) һындырыу, үтеп китеү; ночь 
переломйлась тон jr e n  китте

ПЕРЕЛбМНЫИ, ая, ое һынылыш ...ы; пе
реломный перйод һынылыш осоро

ПЕРЕМАЗАТЬ соә. 1. что яңынан (ҡайта
нан) һылау (буяу); перемазать оконные рамы 
тәҙрә ҡыҫандарын ҡайтанан һылау 2. что (на
мазать всё, многое) һылап (буяп) сығыу; пере
мазать рамы ҡыҫандарҙы һылап сығыу 3. ко
го-что', разг. бысратып (буяп) бөтөрөү; пере
мазать пальцы чернйлами бармаҡтарҙы ҡараға 
буяп бөтөрөү

ПЕРЕМАЗАТЬСЯ сов.', разг. буялып (бысра
нып) бөтөү; перемазаться сажей ҡоромға буя
лып бөтөү

ПЕРЕМАЗЫВАТЬ несов. см. перемазать
ПЕРЕМАЗЫВАТЬСЯ несоә. 1. см. пере

мазаться 2. страд, от перемазывать
ПЕРЕМАЛЫВАТЬ несов. см. перемолоть
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ПЕРЕМАЛЫВАТЬСЯ несов. 1. см. перемо
лоться 2. страд, от перемалывать

ПЕРЕМАНИВАТЬ несов. см. переманить
ПЕРЕМАНИТЬ сов. кого-что; разг. ҡыҙыҡ

тырып үҙеңә ылыҡтырыу (алыу), үҙ яғыңа 
ауҙарыу (йәлеп итеү); переманйть специалйста 
белгесте ҡыҙыҡтырып үҙеңә алыу

ПЕРЕМАТЫВАТЬ несов. см. перемотать 
ПЕРЕМАХИВАТЬ несов. см. перемахнуть 
ПЕРЕМАХНУТЬ сое.; разг. 1. что, через 

что һикереп (ырғып) сығыу; перемахнуть через 
забор ҡойманы һикереп сығыу 2. (переехать в 
новое место) китеп барыу, ысҡыныу, күсенеү 

ПЕРЕМЕЖАТЬ несов. аралаштырыу, сират
лаштырыу, ҡатнаштырыу; перемежать работу с 
отдыхом эште ял менән сиратлаштырыу

ПЕРЕМЕЖАТЬСЯ несов. аралашыу, алма
шыныу, сиратлашыу, ҡатнашыу; рассказ пере
межался с песней хикәйә йыр менән сиратлаш
ты; зной перемежается с прохладой эҫелек еләҫ 
һауа менән алмашына

ПЕРЕМЕЖАЮЩИЙСЯ, -аяся, -ееся 1. прич. 
от перемежаться 2. прил. алмашынып торған, 
әленән-әле (ваҡыт-ваҡыт) ҡабатланып торған; 
перемежающаяся лихорадка мед. ваҡыт ваҡыт 
ҡабатланып торған биҙгәк

ПЕРЕМЕЖЕВАТЬ сов. что 1. ҡайтанан 
(яңынан) межалап сығыу; перемежевать землю 
ҡайтанан межалап сығыу 2. (размежевать всё, 
многое) межалап сығыу (бөтөү)

ПЕРЕМЕЖЁВЫВАТЬ несов. см. переме
жевать

ПЕРЕМЁНА ж 1. см. переменйть — переме
нять, переменйться — переменяться 2. (то, что 
переменилось) үҙгәреш, үҙгәреү, алмашыныу; в 
жйзни без перемен тормошта үҙгәреш юҡ; рез
кая перемена температуры температураның ҡа 
пыл үҙгәреүе 3. разг. (сменный комплект 
одежды) алмаш кейем 4. (перерыв между урока
ми) тәнәфес; большая перемена ҙур тәнәфес 

ПЕРЕМЕНИТЬ сов. кого-что 1. (сменить) 
алмаштырыу; переменйть работу эште алмашты
рыу; переменйть кнйгу в библиотеке китапхана 
ла китап алмаштырыу 2. (изменить) үҙгәртеү; 
переменйть причёску прическаны үҙгәртеү; пе
ременйть мнение фекерҙе үҙгәртеү

ПЕРЕМЕНЙТЬСЯ сов. 1. үҙгәреү; погода пе- 
ременйлась һауа торошо үҙгәрҙе; жизнь переме- 
нйлась тормош үҙгәрҙе 2. разг. алмашыныу; ди
ректор переменйлся директор алмашынды 3. к 
кому (изменить своё отношение) мөнәсәбәтте 
үҙгәртеү 4. чем\ разг. (обменяться) алмашыу; 
переменйться местами урындарҙы алмашыу; пе
ременйться ролями ролдәрҙе алмашыу

ПЕРЕМЕННЫЙ, -ая, -ое алмашыныусан, 
үҙгәреүсән, үҙгәрешле; переменный ветер 
үҙгәреүсән ел; переменная погода алмашыныу- 
сан һауа торошо ♦ переменная величина мат.

үҙгәреүсән дәүмәл; переменный капитал эк. 
үҙгәреүсән капитал; переменный ток эл. алмаш 
ток

ПЕРЕМЁНЧИВОСТЬ ж; разг. алмашыныу - 
санлыҡ, үҙгәреүсәнлек; переменчивость погоды 
һауаның алмашыныусанлыгы

ПЕРЕМЕНЧИВЫЙ, -ая, -ое разг. алмашы- 
ныусан, үҙгәреүсән; переменчивый характер 
үҙгәреүсән холоҡ

ПЕРЕМЕНЙТЬ несов. см. переменйть 1 
ПЕРЕМЕНЙТЬСЯ несов. 1. см. переме

нйться 1, 2, 4; 2. страд, от переменйть 
ПЕРЕМЕРЗАТЬ несов. см. перемёрзнуть
ПЕРЕМЁРЗНУТЬ сов. 1. туңыу, өшөү, 

туңып (өшөп) бөтөү; все цветы перемёрзли бөтә 
сәскә туңып бөткән 2. разг. ныҡ өшөү; я пере
мёрз в дороге мин юлда ныҡ өшөнөм 3. (о во
доёмах) ҡуша (үтә) туңыу; озеро перемёрзло 
күл үтә туңған

ПЕРЕМЁРИТЬ и разг. ПЕРЕМЁРЯТЬ сов. 
что 1. (измерить ещё раз) яңынан (ҡайтанан) 
үлсәү; перемерить расстояние араны яңынан 
үлсәү 2. (примерить заново) яңынан (ҡабаттан) 
кейеп ҡарау; перемерить костюм костюмды 
яңынан кейеп ҡарау 3. (измерить всё, многое) 
үлсәп сығыу; перемерить посевную площадь 
сәсеү майҙанын үлсәп сығыу 4. (примерить всё, 
многое) кейеп ҡарау; перемерить шляпы эшлә
пәләрҙе кейеп ҡарау

ПЕРЕМЕРЙТЬ несов. см. перемерить 
ПЕРЕМЕСИТЬ сов. что баҫып ҡуйыу; пере 

месйть глйну балсыҡты баҫып ҡуйыу
ПЕРЕМЕСТИТЬ сов. кого-что күсереү, күсе

реп ҡуйыу; переместйть шкаф шкафты күсереп 
ҡуйыу; переместйть на другую работу икенсе 
эшкә күсереү

ПЕРЕМЕСТИТЬСЯ сов. күсеү, урын алмаш
тырыу

ПЕРЕМЁТ м; рыб. йәтмә, еле; ставить пере
мёт еле һалыу

ПЕРЕМЕТАТЬ I сов. что 1. (сложить зано
во) ҡабаттан (яңынан) өйөү (һалыу); переметать 
стог кәбәнде ҡабаттан (ҡайтанан) өйөү 2. (сло
жить всё, многое) өйөп (һалып, ҡуйып) 
бөтөрөү; переметать всё сено в стога бөтә 
бесәнде кәбәнгә һалып бөтөрөү

ПЕРЕМЕТАТЬ II сов. что 1. (сметать зано
во, иначе) ҡабаттан (ҡайтанан, яңынан, баш
ҡаса) типсеп (йүрмәп) сығыу; переметать пётлю 
ҡаптырманы ҡайтанан типсеп сығыу 2. (наме
тать или обметать всё, многое) типсеп 
(йүрмәп) сығыу; переметать все швы бөтә йөйҙө 
йүрмәп сығыу

ПЕРЕМЁТИТЬ сов. кого-что 1. (пометить 
заново, иначе) яңынан (ҡайтанан, ҡабаттан, 
тағы ла) билгеләп (билдәләп) сығыу; переметить 
носовые платкй ҡулъяулыҡтарҙы яңынан 
билгеләп сығыу 2. (пометить всё, многое) бил- 
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геләп (билдә ҡуйып, билдәләп) сығыу; пере
метить всё бельё бөтә эске кейемгә билдә ҡуйып 
сығыу

ПЕРЕМЕТНУТЬСЯ сое.; разг. 1. (перепрыг
нутъ) һикереп (ырғып) сығыу; переметнуться 
через ручёй шишмәне һикереп сығыу 2. не
одобр. (перейти к кому-чему-л. другому) ҡасып 
сығыу; переметнуться на сторону противника 
дошман яғына ҡасып сығыу

ПЕРЕМЁТНЫЙ, -ая, -ое 1. йәтмә ...ы, еле 
...ы; перемётный крючок еле ҡармағы 2. аша 
һалмалы, аҫмалы; перемётная сумка аша һалын- 
малы сумка ♦ сума перемётная презр. аумаҡай 
(кеше)

ПЕРЕМЁТЫВАТЬ I несов. см. переметать I 
ПЕРЕМЁТЫВАТЬ II несов. см. переметать II 
ПЕРЕМЁТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. перемет

нуться 2. страд, от перемётывать I
ПЕРЕМЕШАТЬ сов. что 1. болғау; (поленья, 

угли и т.д.) ҡағыштырыу; перемешать кашу 
бутҡаны болғау; перемешать угли ҡуҙҙы ҡағыш
тырыу 2. (нарушитъ порядок) бутау, ҡушыу; 
перемешать кнйги китаптарҙы бутау 3. с чем 
(смешать) ҡатнаштырыу, аралаштырыу, бутау; 
перемешать цемент с песком цементты ҡом 
менән ҡатнаштырыу 4. разг. (спутать) бутау 

ПЕРЕМЕШАТЬСЯ сов. 1. буталыу, арала
шыу, ҡатнашыу; мука перемешалась с крупой 
он ярма менән ҡатнашҡан 2. перен. буталыу; всё 
в голове перемешалось башта бөтәһе буталып 
бөттө

ПЕРЕМЕШИВАТЬ I несов. см. перемесйть 
ПЕРЕМЁШИВАТЬ II несов. см. перемешать 
ПЕРЕМЕЩАТЬ несов. см. переместить 
ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ несов. 1. см. перемес

титься 2. страд, от перемещать
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ с см. переместить — пере

мещать, переместиться — перемещаться; пере
мещение тела в пространстве есемдең арауыҡта 
урын алмаштырыуы; перемещение по службе 
хеҙмәт буйынса күсереү (күсеү)

ПЕРЕМЕЩЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от пе
реместить 2. в знач. сущ. перемещённые мн. см. 
перемещённые лйца ♦ перемещённые лйца 
ирекһеҙләп үҙ иленән алып кителгән кешеләр 

ПЕРЕМЙГИВАТЬСЯ несов. күҙ ҡыҫышыу; 
перемигиваться с подружками әхирәттәр менән 
күҙ ҡыҫышыу

ПЕРЕМИГНУТЬСЯ сов. см. перемигиваться 
ПЕРЕМИНАТЬСЯ несов. 1. см. перемяться

2. алмашлап баҫып тороу, тапаныу; переми
наться с ногй на ногу аяҡтарҙы алмашлап баҫып 
тороу 3. разг. (от смущения и т.п.) (ҡаушап, 
ҡыйыуһыҙланып) бер урында тапанып тороу 

ПЕРЕМИРИЕ с ваҡытлы килешеү (солох); 
заключить перемирие ваҡытлы килешеү төҙөү; 
условия перемирия ваҡытлы килешеү шарттары 

ПЕРЕМНОЖАТЬ несов. см. перемножить

ПЕРЕМНОЖИТЬ сов. что ҡабатлау, ҡабат
лап сығыу (бер нисә һанды цҙ-ара)

ПЕРЕМОГАТЬ несов. что; разг. сыҙау, 
түҙеү, сыҙап (түҙеп) тороу, еңеү, еңеп сығыу; пе
ремогать боль ауыртыуға түҙеү; перемогать сон 
йоҡоно еңеү

ПЕРЕМОГАТЬСЯ несов.', разг. сыҙарға (тү
ҙергә, бирешмәҫкә) тырышыу (ауыртыуға, һыҙ
лауға һ.б.)

ПЕРЕМОКАТЬ несов. см. перемокнуть
ПЕРЕМОКНУТЬ сов.', разг. лыс һыу булыу, 

ныҡ еүешләнеү; все вещи перемокли бөтә нәмә 
лыс һыу булды

ПЕРЕМ бЛ м см. перемолоть — перемалы
вать; пустить зерно в перемол ашлыҡты тар
тыуға ебәреү

ПЕРЕМОЛАЧИВАТЬ несов. см. перемоло
тить

ПЕРЕМОЛВИТЬСЯ сов. чем и без доп.; 
разг. һүҙ ҡатышыу, һөйләшеп алыу; нё с кем 
словом перемолвиться һүҙ ҡатышыр кеше юҡ 

ПЕРЕМОЛ ОТЙТЬ сов. что 1. (всё, многое) 
һуғып бөтөрөү; перемолотйть всю пшеницу 
бойҙайҙы һуғып бөтөрөү 2. (обмолотитъ за
ново) яңынан (ҡабаттан) һуғыу

ПЕРЕМОЛ бТ Ь  сов. что (всё, многое) тарт
тырып (тартып) бөтөрөү; перемолоть зерно 
игенде тартып бөтөрөү

ПЕРЕМОЛ бТЬСЯ сов. 1. тартылып бөтөү; 
всё зерно перемололось бөтә ашлыҡ тартылып 
бөттө 2 . в 3 л. ед. ч. буд. вр. перемелется; разг. 
тора-бара рәтләнер әле, бер яйы сығыр әле, йән 
биргәнгә йүн биргән ♦ (всё) перемелется — му
ка будет см. перемолоться 2

ПЕРЕМОНТИРОВАТЬ сов., несов. что 
яңынан (киренән) йыйыу (ҡороу, монтажлау); 
перемонтировать прибор приборҙы яңынан 
ҡороу; перемонтйровать фильм фильмды яңы
нан монтажлау

ПЕРЕМОНТИРОВАТЬСЯ несов. страд, от
перемонтйровать

ПЕРЕМОРИТЬ сов. кого-что; разг. ҡырып 
(үлтереп) бөтөү

ПЕРЕМОТАТЬ сов. что 1. урау (икенсе 
нәмәгә ); перемотать нитки с клубка на катушку 
епте йомғаҡтан кәтүккә урау 2. (смотать за
ново) яңынан (ҡабаттан, ҡайтанан, киренән) 
урау; перемотать шерсть йөндө ҡабаттан урау
3. (смотать всё, многое) урап бөтөрөү

ПЕРЕМбТКА ж см. перемотать — пере
матывать; перемотка нйток епте урау

ПЕРЕМОЧИТЬ сов. что 1. (намочитъ всё, 
многое) еүешләп бөтөрөү, лыс һыу итеү; перемо
чить обувь аяҡ кейемен еүешләп бөтөрөү
2. (испортитъ долгим мочением) артыҡ ныҡ 
ебетеү; перемочить лён етенде артыҡ ныҡ ебетеү 

ПЕРЕМбЧЬ сов. см. перемогать 
ПЕРЕМУЧЬСЯ сов. см. перемогаться
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ПЕРЕМУ ДРЙТЬ сое.; разг. үтә хикмәтләнде- 
реп (арттырып) ебәреү

ПЕРЕМУЧИТЬСЯ сов.', разг. яфаланып 
(ыҙаланып, ғазапланып) бөтөү

ПЕРЕМЫВАТЬ несоә. см. перемыть ♦ пере
мывать косточки кому ғәйбәт һатыу

ПЕРЕМЫТЬ сов. кого-что 1. (вымытъ зано
во) ҡайтанан (киренән, яңынан) йыуыу; пере
мыть пол иҙәнде киренән йыуыу 2. (вымытъ всё, 
многое) йыуып бөтөрөү (сығыу); (детей) йы
уындырып бөтөрөү (балалармы)

ПЕРЕМЫТЬСЯ сов.', разг. 1. (вымыться за
ново) киренән (ҡабаттан) йыуыныу 2. (о всех, 
многих) йыуынып бөтөү; все перемылись бөтәһе 
лә йыуынып бөттө

ПЕРЕМЫЧКА ж 1. (перехват) тоташтырғыс, 
беркеткес 2. (заграждение) кәртә, быуа (төҙө
лөш эшендә һыуҙы бцлеп тороу өсөн махсус 
кәртә) 3. (перекрытие оконных, дверных и т.п. 
проёмов) (тәҙрә, ишек) башы (арҡаһы)

ПЕРЕМЙТЬ сов. что 1. (измять всё, многое) 
иҙеп (тапап, таушалдырып, йомарлап) бөтөрөү; 
перемять бельё эске кейемде таушалдырып бөтө
рөү; перемять траву үләнде тапап бөтөрөү 2. (раз
мять заново) киренән (ҡабат, тағы, яңынан) иҙеү; 
перемять глйну балсыҡты киренән иҙеү (баҫыу) 

ПЕРЕМЙТЬСЯ сов.', разг. иҙелеп (таушалып, 
йомарланып, ойпаланып) бөтөү; платье пере
мялось күлдәк таушалып бөткән

ПЕРЕНАПРЯГАТЬ несов. см. перенапрячь 
ПЕРЕНАПРЯГАТЬСЯ несов. 1. см. перена

прячься 2. страд, от перенапрягать
ПЕРЕНАПРЯЖЁНИЕ c l .  см. перенапрячь — 

перенапрягать, перенапрячься перенапря 
гаться 2. эл. юғары көсөргәнеш

ПЕРЕНАПРЙЧЬ сов. что артыҡ көсөргәнеү, 
көс һалыу

ПЕРЕНАПРЙЧЬСЯ сов. үтә көсөргәнеү, көс 
һалыу

ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕ с халыҡ артыҡлығы, ха
лыҡтың үтә күплеге

ПЕРЕНАСЕЛЁННОСТЬ ж халыҡ артыҡлы
ғы, халыҡ күплеге; перенаселённость города ҡа
лала халыҡ күплеге

ПЕРЕНАСЕЛЁННЫЙ, ая, -ое 1. прич. от 
перенаселйть 2. прил. халҡы артыҡ тығыҙ бул
ған (урынлашҡан); перенаселённый район хал 
ҡы артыҡ тығыҙ булған район

ПЕРЕНАСЕЛИТЬ сов. что халыҡты артыҡ 
тығыҙ урынлаштырыу

ПЕРЕНАСЕЛЙТЬ несов. см. перенаселить 
ПЕРЕНАСЫТИТЬ сов. что үтә ныҡ туйын

дырыу; перенасытить раствор солью иретмәне 
тоҙға үтә ныҡ туйындырыу

ПЕРЕНАСЫЩАТЬ несов. см. перенасытить 
ПЕРЕНАШИВАТЬ несоә. см. переносйть II 2 
ПЕРЕНЕСЕНИЕ с см. перенестй — пере

носйть I
39

ПЕРЕНЕСТИ сов. 1. кого-что күсереү, (күсе
реп) сығарыу, алып сығыу; перенестй через до
рогу юл аша алып сығыу 2. кого-что (урыны
нан) күсереү, ташыу; перенестй вещи в комнату 
әйберҙәрҙе бүлмәгә ташыу 3. кого-что', перен. 
алып китеү, йүнәлдереү; мысли перенеслй его в 
прошлое уйҙары уны үткәндәргә алып китте 
4. что\ ә разн. знач. күсереү; перенестй столйцу 
в другой город баш ҡаланы бүтән ҡалаға күсе
реү; перенестй ворота левее ҡапҡаны һулғараҡ 
күсереү; перенестй внимание на другое иғтибар 
ҙы икенсе нәмәгә күсереү; перенестй продолже
ние романа в следующий номер романдың дауа 
мын киләһе һанға күсереү; перенестй условные 
обозначения на карту шартлы билдәләрҙе карта
ға күсереү 5. что (испытать) баштан үткәреү 
(кисереү), үткәреү; перенестй воспаление лёгких 
үпкә шешеүен үткәреү; перенестй много горя күп 
ҡайғы кисереү 6. что (выдержатъ) сыҙап 
(түҙеп) тороу, сыҙау, үткәреү, күтәреү; растения 
легко перенеслй засуху үҫемлектәр ҡоролоҡто 
еңел үткәрҙе; он не мог перенестй этого оскорб
ления ул бындай мәсхәрәне күтәрә алманы

ПЕРЕНЕСТИСЬ сов. 1. разг. (быстро пере
меститься) бик тиҙ (елдереп) барыу, елдереп 
үтеү 2. (переключиться — о мыслях, интересах 
и т.п.) (икенсегә) күсеү; внимание перенеслось 
на другое иғтибар икенсегә күсте 3. (предста
витъ себя в другом месте, положении и т.п.) 
әйләнеп ҡайтыу, ҡуйып ҡарау, күҙ алдына кил
тереү; он мысленно перенёсся в детство ул уйы 
менән бала сағына әйләнеп ҡайтты 

ПЕРЕНИМАТЬ несов. см. перенять 
ПЕРЕНбС м 1. см. перенестй 1 —5 — пере

носйть I 1; 2. (знак) һыҙыҡса (һцҙҙе икенсе юлга 
кцсерец билдәһе)

ПЕРЕНОСИМОСТЬ ж сыҙай (кисерә, күтә
рә, түҙә) алыусанлыҡ; переносймость органйзма 
организмдың күтәрә алыусанлығы

ПЕРЕНОСЙТЬ I несов. 1. см. перенестй
2. кого-чего (с отрицанием “не”) яратмау, йәне 
һөймәү

ПЕРЕНОСИТЬ II сов. кого-что 1. ташып 
(күсереп) бөтөрөү; переносйть вещи в вагон 
әйберҙәрҙе вагонға ташып бөтөрөү 2. (ребёнка — 
о беременной) артыҡ йөрөтөү

ПЕРЕНОСИТЬСЯ несов. 1. см. перенестйсь 
2. страд, от переносйть I

ПЕРЕНбСИЦА ж танау биле 
ПЕРЕНбСКА ж см. перенестй 1—3 — пере

носйть I 1; переноска мебели мебель күсереү 
ПЕРЕНОСНбЙ, -ая, -ое күсермәле, күсерел- 

мәле, күсереп йөрөтмәле; (о лодке) аша сығара 
(ташый) торған; переносная лампа күсермәле 
лампа

ПЕРЕНбСНЫЙ, ая, ое 1. см. переносной; 
переносная лодка аша сығара торған кәмә 2. (не 
буквальный) күсмә; употребйть слово в пере-
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П Е Р Е Н О С Ч И К

нбсном значении һүҙҙе күсмә мәғәнәлә ҡулла
ныу

ПЕРЕНбСЧИК м 1. ташыусы, күсереүсе; пе
реносчик тяжестей ауыр нәмәләр ташыусы 
2. чего таратыусы, йоҡтороусы; переносчики бо
лезней ауырыу таратыусылар

ПЕРЕНОЧЕВАТЬ сов. йоҡлап (ҡунып) сы
ғыу, төн үткәреү

ПЕРЕНУМЕРОВАТЬ сов. кого-что 1. (про
нумеровать заново) киренән (яңынан) нумер
лау; перенумеровать бумаги ҡағыҙҙарҙы ки
ренән нумерлау 2. (пронумеровать всё, многое) 
нумерлап бөтөү, нумер һуғып сығыу

ПЕРЕНУМЕРОВЫВАТЬ несов. см. перену
меровать

ПЕРЕНЙТЬ сов. что үҙләштереү, отоп алыу; 
перенять опыт тәжрибә үҙләштереү; перенять у 
старших старйнные песни ололарҙан боронғо 
йырҙарҙы отоп алыу

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ с см. переобо 
рудовать

ПЕРЕОБОРУДОВАТЬ сов., несов. что ки
ренән (яңынан, ҡайтанан) йыһазландырыу; пе
реоборудовать лабораторию лабораторияны ки 
ренән йыһазландырыу

ПЕРЕОБУВАТЬ несов. см. переобуть 
ПЕРЕОБУВАТЬСЯ несов. 1. см. пере

обуться 2. страд, от переобувать
ПЕРЕОБУТЬ сов. 1. кого-что икенсе аяҡ 

кейеме кейҙереү, аяҡ кейемен алмаштырыу; пе
реобуть детей балаларға икенсе аяҡ кейеме 
кейҙереү 2. что (сисеп, һалып) яңынан (ки
ренән) кейенеү (кейеү); переобуть сапогй итекте 
һалып яңынан кейеү

ПЕРЕОБУТЬСЯ сов. аяҡ кейемен алмашты
рып кейеү, аяҡты сисеп яңынан кейеү

ПЕРЕОБУЧАТЬ несов. см. переобучйть 
ПЕРЕОБУЧАТЬСЯ несов. 1. см. переобу

читься 2. страд, от переобучать
ПЕРЕОБУЧЁНИЕ с см. переобучйть — пе

реобучать, переобучиться переобучаться 
ПЕРЕОБУЧИТЬ сов. кого-что яңынан (ки

ренән, ҡабаттан) уҡытыу (өйрәтеү)
ПЕРЕОБУЧИТЬСЯ сов. яңынан (киренән, 

ҡабаттан, ҡайтанан) уҡыу (өйрәнеү)
ПЕРЕОДЕВАНИЕ с см. переодевать, пере

одеваться
ПЕРЕОДЕВАТЬ несов. см. переодеть 
ПЕРЕОДЕВАТЬСЯ несов. 1. см. пере

одеться 2. страд, от переодевать
ПЕРЕОДЁТЬ сов. 1. кого-что кейемен (өҫ

төн) алмаштырыу, икенсе кейем кейҙереү; пере
одеть ребёнка баланың өҫтөн алмаштырыу
2. что; разг. алмаштырып кейеү, икенсе кейем 
кейеү; переодеть платье күлдәк алмаштырып 
кейеү

ПЕРЕОДЁТЬСЯ сов. 1. во что и без. доп. 
кейемде (өҫтө) алмаштырыу, икенсе кейем ке

йеү; переодеться в чистое платье таҙа күлдәк 
кейеү 2. в кого, кем булып кейенеү, кейемен ке
йеү; переодеться женщиной ҡатын-ҡыҙ булып 
кейенеү

ПЕРЕОСВИДЁТЕЛЬСТВОВАНИЕ с см. пе
реосвидётельствовать; назначить на переосви 
дётельствование киренән ҡарауға (тикшереүгә) 
билдәләү

ПЕРЕОСВИДЁТЕЛЬСТВОВАТЬ соә., не- 
соә. кого-что яңынан (киренән) ҡарау (тикшереү) 

ПЕРЕОСВИДЁТЕЛЬСТВОВАТЬСЯ 1. сов., 
несов.; разг. яңынан (ҡабаттан, киренән) ҡара
лыу 2. несов. страд, от переосвидетельст
вовать

ПЕРЕОСНАСТИТЬ сов. что яңынан йыһаз
лау (йыһазландырыу); переоснастйть пред
приятие предприятиены яңынан йыһазлан
дырыу

ПЕРЕОСНАЩАТЬ несов. см. переоснастить
ПЕРЕОХЛАДИТЬ сов. кого-что үтә ныҡ 

һыуытыу, артыҡ һыуытып ебәреү
ПЕРЕОХЛАДИТЬСЯ соә. үтә ныҡ һыуы

ныу, артыҡ һыуынып китеү
ПЕРЕОХЛАЖДАТЬ несов. см. переохла

дить
ПЕРЕОХЛАЖДАТЬСЯ несов. 1. см. пере

охладиться 2. страд, от переохлаждать
ПЕРЕОХЛАЖДЁНИЕ с артыҡ һыуытып ебә

реү, үтә ныҡ һыуытыу
ПЕРЕОЦЕНИВАТЬ несов. см. переоценйть 
ПЕРЕОЦЕНИТЬ соә. 1. что (оценить зано

во) киренән (яңынан) баһалау (хаҡ ҡуйыу); пе
реоценйть товары тауарҙарға киренән (ҡайта
нан) хаҡ ҡуйыу 2. кого-что артыҡ баһалау, 
юғары баһа биреү; переоценйть свой силы үҙ 
көсөңдө артыҡ баһалау

ПЕРЕОЦЕНКА ж см. переоценить — пере
оценивать; переоценка дома өйгә яңынан хаҡ 
ҡуйыу

ПЕРЕПАД м төшөү, кәмеү, һикереү (темпе
ратура, баҫым, бейеклек һ.б. кимәленең айыр
маһы)

ПЕРЕПАДАТЬ соә.; разг. ҡойолоп (төшөп) 
бөтөү; кнйги перепадали с полки китаптар 
кәштәнән төшөп бөттө

ПЕРЕПАДАТЬ несов. 1. см. перепасть 2. (об 
осадках) төшкөләү, яуғылау, төшкөләп (яуғы
лап) ҡуйыу; йзредка перепадают дождй әллә 
ниҙә бер ямғыр яуғылай

ПЕРЕПАИВАТЬ I несов. см. перепоить 
ПЕРЕПАИВАТЬ II несов. см. перепаять 
ПЕРЕПАЙКА ж см. перепаять — пере

паивать II
ПЕРЕПАЛКА ж; разг. 1. атыш; ружейная 

перепалка мылтыҡ атышы 2. перен. (перебран
ка, ссора) талаш, әрләш-тиргәш

ПЕРЕПАЛЫВАТЬ несов. см. переполоть 
ПЕРЕПАРИВАТЬ несов. см. перепарить
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ПЕРЕПАРИВАТЬСЯ несов. 1. см. пере
париться 2. страд, от перепаривать

ПЕРЕПАРИТЬ сов. 1. что парҙа артыҡ то
тоу, артыҡ парлау; перепарить свёклу сөгөл
дөрҙө артыҡ парлау 2. кого-что; разг. (в бане) 
оҙаҡ сабындырып зыян килтереү 3. кого-что; 
/?язг. (всё, многое) бешекләп бөтөрөү (сығыу) 

ПЕРЕПАРИТЬСЯ сов. 1. (о пище) артыҡ бе
шекләнеү, артыҡ парланыу 2. разг. (в бане) 
оҙаҡ сабынып зыян алыу

ПЕРЕПАРЫВАТЬ несов. см. перепороть 
ПЕРЕПАСТЬ сов.; разг. 1. кому (достать

ся) өлөшкә тейеү, эләгеү, тәтеү 2. (об осадках) 
төшкөләү, яуғылау, төшкөләп (яуғылап) ҡуйыу 

ПЕРЕПАХАТЬ сов. что 1. (вспахать зано
во) киренән (яңынан) һөрөү 2. (вспахать цели
ком) һөрөп сығыу (бөтөрөү); перепахать дорогу 
юлды һөрөп бөтөрөү 3. (вспахивая, провести 
борозду поперёк чего-л.) арҡырыға һөрөп (бу
раҙналап) бөтөрөү

ПЕРЕПАХИВАТЬ несов. см. перепахать
ПЕРЕПАЧКАТЬ сов. кого-что бысратып 

бөтөрөү
ПЕРЕПАЧКАТЬСЯ сов. бысранып бөтөү 
ПЕРЕПАШКА ж; разг. см. перепахать — пе

репахивать
ПЕРЕПАЙТЬ сов. что 1. (запаять заново) 

яңынан (киренән, ҡабаттан) йәбештереү (паят
лау); перепаять кастрюлю кәстрүлде яңынан 
йәбештереү 2. (запаять всё, многое) йәбештереп 
(паятлап) сығыу (бөтөрөү)

ПЕРЕПЁВ м см. перепевать 2 
ПЕРЕПЕВАТЬ несов. 1. см. перепеть 2. что 

(билдәлене) ҡабатлау
ПЕРЕПЕКАТЬ несов. см. перепёчь 
ПЕРЕПЕКАТЬСЯ несов. 1. см. перепечься 

2. страд, от перепекать
ПЁРЕПЕЛ м бүҙәнә, бытбылдыҡ; перепёлка 

ж инә бүҙәнә (бытбылдыҡ)
ПЕРЕПЕЛЕНАТЬ сое. кого-что 1. (запеле

нать заново) ҡабаттан (яңынан) биләү; перепе
ленать ребёнка баланы ҡабаттан (киренән) 
биләү 2. (спеленать всех, многих) биләп бөтөү 
(ҡуйыу)

ПЕРЕПЕЛЁНЫВАТЬ несов. см. перепе
ленать

ПЕРЕПЕЛЙНЫЙ, -ая, -ое бүҙәнә ...ы, быт
былдыҡ ...ы; перепелйное гнездо бүҙәнә ояһы; 
перепелйный крик бытбылдыҡ тауышы

ПЕРЕПЕЛЙТНИК м 1. зоол. бүҙәнә (быт
былдыҡ) ҡарсығаһы 2. охот, (бытбылдыҡ) ау
лаусы

ПЕРЕПЁРЧИВАТЬ несов. см. переперчйть 
ПЕРЕПЁРЧИТЬ и ПЕРЕПЕРЧЙТЬ сов. что 

артыҡ ныҡ борослау
ПЕРЕПЁТЬ сов. 1. (спеть всё, многое) йыр

лап бөтөү (сығыу) 2. кого; разг. йырлауҙа уҙ
ҙырыу, йырҙа өҫтөнлөк алыу

ПЕРЕПЕЧАТАТЬ сов. что 1. (напечатать 
заново) ҡабаттан (яңынан) баҫтырыу (баҫыу); 
перепечатать старое издание иҫке баҫманы 
яңынан баҫтырыу 2. (на пишущей машинке) 
күсереп баҫыу

ПЕРЕПЕЧАТКА ж см. перепечатать — пере
печатывать; перепечатка рукописи ҡулъяҙманы 
яңынан баҫтырыу

ПЕРЕПЕЧАТЫВАТЬ несов. см. перепе
чатать

ПЕРЕПЁЧЬ сов. что 1. ныҡ бешереү, 
оҙағыраҡ ятҡырыу (мейестә) 2. разг. (испечь 
всё, многое) бешереп бөтөрөү

ПЕРЕПЁЧЬСЯ сов. үтә бешеү, оҙаҡ ятып 
ҡатыу (мейестә)

ПЕРЕПИВАТЬ несов. см. перепйть 
ПЕРЕПИВАТЬСЯ несов. см. перепиться 
ПЕРЕПЙЛИВАТЬ несов. см. перепилить
ПЕРЕПИЛИТЬ сое. что 1. бысып сығарыу; 

перепилйть бревно бүрәнәне бысып сығарыу
2. (распилить всё, многое) бысып бөтөрөү 
(сығыу)

ПЕРЕПИСАТЬ сов. 1. что (списать) кү
сереп яҙыу; переписать стихотворение ши
ғырҙы күсереп яҙыу; переписать набело аҡҡа 
күсереп яҙыу 2. что (составить документ за
ново, иначе) ҡабаттан (яңынан) яҙыу 3. ко
го-что яҙып алыу, исемлеккә теркәү; перепи
сать присутствующих килгәндәрҙе исемлеккә 
теркәү

ПЕРЕПИСКА ж 1. см. переписать — пере 
пйсывать 1; 2. собир. (үҙ-ара яҙышҡан) хаттар; 
издать перепйску А.П.Чехова А.П.Чеховтың 
хаттарын баҫтырып сығарыу

ПЕРЕПЙСЧИК м и ПЕРЕПЙСЧИЦА ж 
күсереп яҙыусы

ПЕРЕПИСЫВАНИЕ с см. перепйсывать; пе 
репйсывание ролей ролдәрҙе күсереп яҙыу 

ПЕРЕПИСЫВАТЬ несов. см. переписать 
ПЕРЕПИСЫВАТЬСЯ несов. 1. с кем и без

доп. хат яҙышыу (алышыу), хатлашыу 2. страд, 
от перепйсывать

ПЁРЕПИСЬ ж иҫәп (һан) алыу; перепись на
селения халыҡ иҫәбен алыу

ПЕРЕПИТЬ сов. чего и без доп.; разг. (вы
пить слишком много) самаһыҙ (артыҡ) эсеү; пе
репйть на свадьбе туйҙа артыҡ эсеү

ПЕРЕПИТЬСЯ сов/, разг. эсеп иҫерешеү 
ПЕРЕПЛАВИТЬ I сов. что 1. ҡабаттан 

(яңынан) иретеү, иретеп ҡойоу; переплавить 
пушки туптарҙы иретеп ҡойоу 2. (плавкой обра
ботать всё, многое) иретеп бөтөрөү

ПЕРЕПЛАВИТЬ II сов. что ағыҙыу, ағыҙып 
бөтөрөү; переплавить лес ағас ағыҙыу

ПЕРЕПЛАВИТЬСЯ сов. иреп бөтөү (металл 
нәмәләргә ҡарата)

ПЕРЕПЛАВЛЙТЬI несов. см. переплавить I 
ПЕРЕПЛАВЛЙТЬ II несов. см. переплавить II
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ПЕРЕПЛАВЛЙТЬСЯ I несов. страд, от пе
реплавлять I

ПЕРЕПЛАВЛЙТЬСЯ II несов. страд, от пе
реплавлять II

ПЕРЕПЛАНИРОВАНИЕ с см. перепланйро 
вать

ПЕРЕПЛАНИРОВАТЬ сов. что ҡайтанан 
(яңынан) планлаштырыу; перепланировать 
работу эште яңынан планлаштырыу

ПЕРЕПЛАНИРОВКА ж см. перепланйро- 
вать; перепланировка здания бинаны ҡайтанан 
планлаштырыу

ПЕРЕПЛАНИРОВЫВАТЬ несов. см. пере
планировать

ПЕРЕПЛАТА ж 1. см. переплатйть — пере
плачивать 1; 2. разг. артыҡ (түләнгән) сумма 

ПЕРЕПЛАТИТЬ сов. 1. что и без доп. артыҡ 
түләү 2. что; разг. түләүгә тотоноу

ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ несов. см. переплатить 
ПЕРЕПЛЕСТИ сов. что 1. төпләү, тышлау; 

переплестй кнйгу китап(ты) төпләү 2. (соеди
нитъ плетением) үреү, үреп сығыу 3. (сцепить 
пальцы рук) ҡаушырыу, салыштырыу 4. перен. 
(неразрывно соединитъ, связать) бәйләнеү, 
бәйле булыу 5. чем (заплетая, вплести что-л.) 
үреү; переплестй косы лентами сәсте таҫма 
менән үреү 6. (сплести заново) ҡабаттан 
(яңынан) үреү 7. (сплести всё, многое) үреп 
бөтөрөү

ПЕРЕПЛЕСТИСЬ сов. 1. (сплестись) үрелеп 
(сырмалып) бөтөү 2. перен. (соединиться в од
но целое) бергә ҡушылыу (буталыу)

ПЕРЕПЛЕТ м 1. см. переплестй — перепле
тать 1; отдать кнйгу в переплёт китапты 
төпләргә биреү 2. (обложка) тыш, китап тышы; 
кожаный переплёт күн тыш 3. рәшәткә, рам; 
оконный переплёт тәҙрә рәшәткәһе 4. перен., 
разг. буталсыҡ (ҡатмарлы, ауыр) хәл; попасть в 
переплёт буталсыҡ хәлгә килеп эләгеү 

ПЕРЕПЛЕТАТЬ несов. см. переплестй 
ПЕРЕПЛЕТАТЬСЯ несов. 1. см. переплес- 

тйсь 2. страд, от переплетать
ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ с 1. см. переплестй — пе

реплетать 2 — 5, переплестйсь переплетаться; 
переплетение нйтей ептәр ишелеү 2. үрелеш, 
ишелеш; узорчатое переплетение биҙәкле үрелеш 

ПЕРЕПЛЁТНЫЙ, -ая, -ое 1. төпләү ...ы, ки
тап төпләү ...ы; переплётное дёло китап төпләү 
эше; переплётная машйна китап төпләү маши
наһы 2. в знач. сущ. переплётная ж китап 
төпләү оҫтаханаһы

ПЕРЕПЛЁТЧИК м и ПЕРЕПЛЁТЧИЦА ж
китап төпләүсе

ПЕРЕПЛЫВАТЬ несов. см. переплыть
ПЕРЕПЛЫТЬ сов. что, через что (аша) 

йөҙөп сығыу
ПЕРЕПЛЙНУТЬ сов. 1. разг. (плюнутъ че

рез что-л.) (аша) төкөрөү 2. кого; прост, ары-
42

раҡ (йырағыраҡ) төкөрөү 3. кого; перен. (пре
взойти кого-л. в чём-л.) уҙҙырып ебәреү, өҫтөн 
сығыу

ПЕРЕПОДГОТАВЛИВАТЬ несов. см. пере
подготовить

ПЕРЕПОДГОТАВЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. 
переподготовиться 2. страд, от переподго
тавливать

ПЕРЕПОДГОТОВИТЬ сов. кого-что яңынан 
әҙерләү (уҡытыу), белемен арттырыу (күтәреү) 

ПЕРЕПОДГОТОВИТЬСЯ сов. яңынан әҙер
ләнеү (уҡыу), белемде арттырыу (күтәреү)

ПЕРЕПОДГОТОВКА ж см. переподго
товить — переподготовлять — переподготавли
вать, переподготовиться — переподготов
ляться — переподготавливаться; переподго
товка учителей уҡытыусыларҙың белемен 
күтәреү

ПЕРЕПОДГОТОВЛЯЛЪ несов. см. перепод
готовить

ПЕРЕПОДГОТОВЛЙТЬСЯ несов. 1. см. пе
реподготбвиться 2. страд, от переподготовлять

ПЕРЕПОИТЬ сов. кого-что 1. (опоитъ) ар
тыҡ (күп) эсереү (эсереп ташлау); перепойть 
лошадь атҡа артыҡ күп эсереү 2. разг. (напоитъ 
до опьянения) иҫертеү, артыҡ ныҡ иҫертеү 

ПЕРЕПОЙ: с перепоя (перепою) разг. күп 
әсеүҙән, артыҡ иҫереүҙән

ПЕРЕПОЛАСКИВАТЬ несов. см. перепо
лоскать

ПЕРЕПОЛЗАТЬ несов. см. переползтй
ПЕРЕПОЛЗТИ сов. 1. что, через что шыуы

шып аша сығыу (үтеү); переползтй через дорогу
шыуышып юл аша сығыу 2. через что; разг. (с 
трудом перейти через что-л.) көс-хәл менән 
сығыу (үтеү)

ПЕРЕПОЛНЕНИЕ с см. переполнить — пе
реполнять, переполниться — переполняться

ПЕРЕПОЛНИТЬ сов. 1. что артылдыра (ал
ҡындыра, аштыра) һалыу (ҡойоу), ныҡ тулты
рыу, туп-тулы итеү, таштырыу; переполнить 
ведро молоком һөттө күнәккә аштыра ҡойоу 
2. кого-что; перен. тултырыу, ҡаплап (солғап) 
алыу; радость переполнила моё сердце йөрәгем 
де шатлыҡ солғап алды

ПЕРЕПОЛНИТЬСЯ сов. 1. ташыу, ашыу, 
артылыу, артыҡ тулыу 2. перен. тулыу, тулы
шыу, эскә һыймау; сердце переполнилось гор
достью йөрәк ғорурлыҡ менән тулды

ПЕРЕПОЛНЙТЬ несов. см. переполнить 
ПЕРЕПОЛНЯТЬСЯ несов. 1. см. перепол

ниться 2. страд, от переполнять
ПЕРЕПОЛОСКАТЬ сов. что 1. (выполос

кать заново) ҡабаттан (яңынан) сайҡау 2. (вы
полоскать всё, многое) сайҡап бөтөү (сығыу) 

ПЕРЕПОЛОТЬ сов. что 1. (выполотъ зано
во) киренән (яңынан, ҡабаттан, тағы ла) утау; 
переполоть картофель картуфты ҡабаттан утау
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2. (выполотъ всё, многое) утап бөтөрөү (сы
ғыу); переполоть все грядки бөтә түтәлдәрҙе 
утап сығыу

ПЕРЕПОЛОХ м ғауға, ығы-зығы, шау-шыу; 
поднять переполох ығы-зығы ҡуптарыу

ПЕРЕПОЛОШИТЬ сов. кого-что; разг. ығы- 
зығы ҡуптарыу, ғауға һалыу, ғауғалау

ПЕРЕПОЛОШИТЬСЯ сов.; разг. ығы-зығы 
килеү, ғауғалашыу; переполошиться из-за пус
тяков юҡ өсөн ығы-зығы килеү

ПЕРЕПбНКА ж яры, пәрҙә, элпә; плаватель
ные перепонки йөҙөү ярылары ♦ барабанная пе
репонка ҡолаҡ ярыһы

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ мн.; зоол. яры 
ҡанатлылар (бал ҡорто, һагыҙаҡ, иңкеш һ.б.)

ПЕРЕПОНЧАТЫЙ, -ая, -ое ярылы; пере
пончатые плавники ярылы йөҙгөстәр

ПЕРЕПОРбТЬ сов. что һүтеп сығыу (бөтө
рөү); перепороть швы йөйҙәрҙе һүтеп сығыу 

ПЕРЕПбРТИТЬ сов. кого-что', разг. боҙоп 
бөтөрөү (ҡуйыу); перепортить работу эште 
боҙоп бөтөрөү

ПЕРЕПбРТИТЬСЯ сов.', разг. боҙолоп бө
төү; арбузы перепортились ҡарбуздар боҙолоп 
бөткән

ПЕРЕПОРУЧАТЬ несов. см. перепоручить
ПЕРЕПОРУЧИТЬ сов. что, кому йомошто 

(эште) башҡаға тапшырыу
ПЕРЕПОЙСАТЬ сов. кого-что і .  (опоясать) 

билен быуыу (бәйләү) 2. (опоясать заново, 
иначе) яңынан (яҡшылап) билен быуыу, бил
бауын яңынан бәйләү

ПЕРЕПОЙСАТЬСЯ сов. чем и без доп.
1. билде быуыу, билбау бәйләү 2. билде яңынан 
(ҡайтанан) быуыу; перепоясаться потуже билде 
ҡайтанан тығыҙыраҡ быуыу

ПЕРЕПОЙСЫВАТЬ несов. см. перепоясать 
ПЕРЕПОЙСЫВАТЬСЯ несов. 1. см. пере

поясаться 2. страд, от перепоясывать
ПЕРЕПРАВА ж 1. см. переправить — пере

правлять I 1, переправиться переправлять 
ея I; 2. (место) кисеү, һыу аша сығыу урыны
3. (приспособление) һыу аша сығыу ҡулайлама
һы (борам, кәмә һ.б.)

ПЕРЕПРАВИТЬ I сов. кого-что 1. аша сыға
рыу (үткәреү); переправить через горы тауҙар 
аша үткәреү 2. ебәреү, ары оҙатыу; переправить 
письмо адресату хатты адресатына ебәреү

ПЕРЕПРАВИТЬ II сов. что; разг. 1. (испра
витъ) төҙәтеү, дөрөҫләү, йүнәтеү; переправить 
статью мәҡәләне төҙәтеү 2. (выправитъ всё, 
многое) төҙәтеп (дөрөҫләп, йүнәтеп) ҡуйыу 

ПЕРЕПРАВИТЬСЯ сов. аша сығыу; пере
правиться через рёку йылға аша сығыу

ПЕРЕПРАВКА I ж см. переправить I — пере
правлять I

ПЕРЕПРАВКА II ж см. переправить II — пе
реправлять II
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ПЕРЕПРАВЛЙТЬI несов. см. переправить I 
ПЕРЕПРАВЛЙТЬ II несов. см. переправить II 
ПЕРЕПРАВЛЙТЬСЯ I несов. 1. см. пере

правиться 2. страд, от переправлять I
ПЕРЕПРАВЛЙТЬСЯ II несов. страд, от пе

реправлять II
ПЕРЕПРАВОЧНЫЙ, -ая, -ое һыу аша сығыу 

...ы, һыу аша сығыу өсөн; переправочные сред
ства һыу аша сығыу кәрәк-яраҡтары 

ПЕРЕПРЕВАТЬ несов. см. перепреть 
ПЕРЕПРЁЛЫЙ, -ая, -ое (үтә) янған, сереп 

(янып, күгәреп, бурһып, бәҫәреп) бөткән; пере
прелый навоз үтә янған тиреҫ; перепрелое зер
но янған иген

ПЕРЕПРЁТЬ сов. 1. бәҫәреп (сереп, янып, 
бурһып, ҡыҙып, күгәреп) бөтөү; солома пере
прела һалам күгәреп бөткән 2. (упреть слишком 
сильно) иҙелеп бөтөү; кушанье перепрело ашам
лыҡ иҙелеп бөткән

ПЕРЕПРОБОВАТЬ сов. что (барыһынан да) 
ашап (ҡабып, татып) ҡарау, (барыһынан да) 
ауыҙ итеү; перепробовать все кушанья ашам 
лыҡтың барыһынан да ауыҙ итеү

ПЕРЕПРОДАВАТЬ несов. см. перепродать 
ПЕРЕПРОДАЖА ж см. перепродать — пе

репродавать
ПЕРЕПРОДАТЬ сов. кого-что алып һатыу, 

алғанды һатыу
ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО с артыҡ етештереү 

(эшләп сығарыу)
ПЕРЕПРУДИТЬ сов. что; разг. быуыу, бы

уып ҡуйыу; перепрудить реку йылғаны быуып 
ҡуйыу

ПЕРЕПРУЖ ИВАТЬ несов. см. пере
прудить

ПЕРЕПРЫГИВАТЬ несов. см. перепрыгнуть
ПЕРЕПРЫГНУТЬ сов. 1. что, через что 

(перескочитъ) (аша) һикереп (ырғып) сығыу; 
перепрыгнуть через забор ҡойма аша һикереп 
сығыу; перепрыгнуть канаву канауҙы ырғып сы
ғыу 2. (прыжком переместиться куда-л.) һике
реү, ырғыу; перепрыгнуть с камня на камень 
таштан ташҡа һикереү

ПЕРЕПРЯГАТЬ несов. см. перепрячь 
ПЕРЕПРЙТАТЬ сов. кого-что 1. (спрятать 

ещё раз) яңынан (киренән, икенсе урынға) 
йәшереү 2. разг. (спрятать всё, многое) йәше
реп бөтөрөү (сығыу)

ПЕРЕПРЙТ АТЬСЯ сов. 1. яңынан (ҡабат
тан, киренән) йәшеренеү, икенсе урынға йәше
неү 2. разг. (обо всех, многих) йәшенешеп 
бөтөү

ПЕРЕПРЙТЫВАТЬ несов. см. перепрятать 
ПЕРЕПРЙТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. пере

прятаться 2. страд, от перепрятывать
ПЕРЕПРЙЧЬ сов. кого 1. (запрячь заново) 

туғарып егеү, яңынан егеү 2. (запрячь, меняя 
лошадей) алмаштырып егеү
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ПЕРЕПЕТ м; разг. ҡот алыныу, ныҡ ҡурҡыу, 
ҡурҡыш; с перепугу ныҡ ҡурҡыуҙан, ҡурҡыш
тан

ПЕРЕПУГАТЬ сов. кого-что ныҡ ҡурҡытыу, 
ҡотон алыу

ПЕРЕПУГАТЬСЯ сов. ныҡ ҡурҡыу, ҡот 
алыныу

ПЕРЕПУТАТЬ сов. 1. сейәлтеү, сеймәлтеү, 
сыуалтыу, сырмалтыу, сейәлтеп (сырмалтып) 
бөтөү; перепутать нйтки епте сейәлтеп бөтөү
2. (перемешать) бутау, ҡушыу, бутап (ҡушып) 
бөтөрөү 3. бутап (яңылыштырып) бөтөрөү; пере
путать адреса адрестарҙы бутап бөтөрөү

ПЕРЕПУТАТЬСЯ сов. 1. сейәлеү, сеймәлеү, 
сыуалыу, сырмалыу, сейәлеп (сырмалып) бөтөү; 
нйтки перепутались ептәр сейәлеп бөткән 2. (пе
ремешаться) буталыу, ҡушылыу 3. перен. бута
лып (яңылышып) бөтөү; мысли перепутались 
фекерҙәр буталып бөттө

ПЕРЕПУТЫВАТЬ несов. см. перепутать 
ПЕРЕПУТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. пере

путаться 2. страд, от перепутывать
ПЕРЕПУТЬЕ с юл саты, юл айырыһы ♦ на 

перепутье ике арала, ҡайҙа китергә белмәйенсә, 
ҡайһыныһын һайларға белмәйенсә

ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ несов. см. перера
ботать

ПЕРЕРАБАТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. пере
работаться 2. страд, от перерабатывать 1, 2

ПЕРЕРАБОТАТЬ сов. 1. что эшкәртеү; пе
реработать нефть нефть эшкәртеү; переработать 
статью мәҡәләне эшкәртеү 2. что эшкәртеү, 
үҙләштереү, һеңдереү; переработать пйщу ашты 
һеңдереү 3. что и без доп. (проработать доль
ше положенного) артыҡ эшләү, оҙағыраҡ 
(күберәк) эшләү; переработать два часа ике 
сәғәт артыҡ эшләү 4. разг. (переутомиться) 
күп эшләп хәлдән тайыу, күп эшләп өҙлөгөү 

ПЕРЕРАБбТ АТЬСЯ сов. 1. эшкәртелеү, үҙ
ләштерелеү; пйща переработалась аш эшкәртел
де 2. см. переработать 4

ПЕРЕРАБбТКА ж 1. см. переработать — 
перерабатывать, переработаться перера 
батываться 2. разг. арттырып эшләнгән эш (ва
ҡыт); уплатйть за переработку арттырып эшлән
гән эш өсөн түләү 3. (то, что переработано) 
эшкәртелгән нәмә

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ с см. перераспре
делить — перераспределять, перераспреде
литься — перераспределяться

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЙТЬ сов. кого-что яңы
нан (ҡабаттан) бүлеү, башҡаса бүлеү; перерас- 
пределйть сырьё между цехами сеймалды цех 
тар араһында ҡабаттан бүлеү

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЙТЬСЯ сов. яңынан (ҡа
баттан) бүленеү, башҡаса бүленеү

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЙТЬ несов. см. перерас
пределить

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЙТЬСЯ несов. 1. см. 
перераспределиться 2. страд, от перераспре
делять

ПЕРЕРАСТАНИЕ с см. перерастать
ПЕРЕРАСТАТЬ несов. см. перерастй
ПЕРЕРАСТИ сов. 1. кого-что (буйға, буйға 

үҫеп) уҙып китеү; сын перерос отца улы атаһын 
буйға уҙып киткән 2. кого-что; перен. (аҡыл 
үҫеше яғынан) уҙып китеү, өҫтөн булыу; пере
растй учйтеля остаҙыңды уҙып китеү 3. (стать 
старше, чем требуется для чего-л.) йәше уҙыу 
(үтеү, сығыу); для детского сада ребёнок пере
рос балалар баҡсаһына йөрөргә баланың йәше 
уҙған 4. во что үҫеп -ға/-гә әүерелеү; недо
вольство переросло в раздражение ризаһыҙлыҡ 
үҫеп асыуға әүерелде

ПЕРЕРАСХОД м 1. см. перерасходовать
2. артыҡ сығым; допустйть перерасход артыҡ 
сығым ебәреү; сумма перерасхода артыҡ сығым
дың суммаһы

ПЕРЕРАСХОДОВАТЬ сов., несов. что ар
тыҡ тотоноу (сығым яһау); перерасходовать 
кредиты кредитты артыҡ тотоноу

ПЕРЕРАСЧЕТ м яңынан (ҡабаттан) иҫәпләү
ПЕРЕРВАТЬ сов. что 1. өҙөү, өҙөп сығарыу; 

перервать верёвку бауҙы өҙөп сығарыу 2. разг. 
(разъединить) өҙөү, бүлеү; перервать телеграф
ную связь телеграф бәйләнешен өҙөү 3. разг. 
(разорвать всё, многое) йыртып (йыртҡылап) 
бөтөрөү

ПЕРЕРВАТЬСЯ сов. 1. өҙөлөү, өҙөлөп сы
ғыу; лента перервалась таҫма өҙөлдө 2. разг. 
(обо всём, многом) өҙөлөп бөтөү; все нйтки пе- 
рервалйсь барлыҡ ептәр өҙөлөп бөттө

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ж  яңынан (ҡайтанан) 
регистрациялау (иҫәпкә алыу, теркәү); перереги
страция членов общества йәмғиәт ағзаларын 
ҡайтанан теркәү

ПЕРЕРЕГИСТРЙРОВАТЬ сов., несов. кого- 
что 1. яңынан (киренән) регистрациялау (иҫәп
кә алыу, теркәү, яҙыу); перерегистрйровать чи
тателей библиотеки китапхана уҡыусыларын 
яңынан теркәү 2. (зарегистрировать всё, всех) 
регистрациялау, иҫәпкә алыу (алып бөтөрөү), 
теркәп сығыу (барыһын да); перерегистрйро
вать всех делегатов бөтә делегаттарҙы ла теркәп 
сығыу

ПЕРЕРЕГИСТРЙРОВАТЬСЯ 1. сов., несов. 
яңынан теркәлеү (иҫәпкә алыныу, регистрация- 
ланыу); перерегистрйроваться в спортйвной 
секции спорт секцияһында яңынан теркәлеү 
2. несов. страд, от перерегистрйровать

ПЕРЕРЁЗАТЬ сов. 1. что ҡырҡып (киҫеп) 
өҙөү (сығарыу); перерезать верёвку бауҙы 
ҡырҡып сығарыу 2. что (перекрыть) кәртәләү, 
киҫеү, быуыу; перерезать путь неприятелю 
дошмандың юлын киҫеү 3. что (пересечь) киҫеп 
үтеү; отроги перерезали равнйну тау тармаҡта
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ры тигеҙлекте киҫеп үткән 4. кого; разг. (заре
зать всех, многих) һуйып бөтөрөү; перерезать 
всех кур бөтә тауыҡтарҙы һуйып бөтөрөү 

ПЕРЕРЕЗАТЬ несов. см. перерезать 
ПЕРЕРЁЗАТЬСЯ сов. 1. ҡырҡылып (киҫе

леп) сығыу (өҙөлөү); проволока перерезалась 
сым ҡырҡылып сыҡты 2. разг. (порезаться) 
ҡырҡылып бөтөү 3. разг. (зарезаться — обо 
всех, многих) һуйылып бөтөү

ПЕРЕРЕЗАТЬСЯ несов. 1. см. перерезаться 
2. страд, от перерезать

ПЕРЕРЁЗЫВАТЬ несов. см. перерезать 
ПЕРЕРЁЗЫВАТЬСЯ несов. 1. см. пере

резаться 2. страд, от перерезывать 
ПЕРЕРЕШАТЬ несов. см. перерешить 
ПЕРЕРЕШИТЬ сов. что; разг. яңынан (ҡа

баттан) сығарыу, икенсе юл менән (башҡаса) си
сеү (хәл итеү); перерешйть задачу мәсьәләне 
икенсе юл менән сисеү

ПЕРЕРЖАВЕТЬ и ПЕРЕРЖАВЁТЬ сов.; 
разг. 1. тутығып бөтөү; лопата перержавела кә
рәк тутығып бөткән 2. (сломаться от ржавчи
ны) тутығып һыныу, тутығыуҙан өҙөлөп сығыу; 
проволока перержавела сым тутығыуҙан өҙөлгән 

ПЕРЕРИСОВАТЬ сов. 1. что (срисовать) 
(рәсемде) күсереп төшөрөү (яһау) 2. что (нари
совать заново, иначе) (рәсемде) яңынан төшө
рөү (яһау, күсереп алыу, төшөрөп алыу) 3. кого- 
что (нарисовать всё, всех) (һүрәткә) төшөрөп 
сығыу, төшөрөп ҡуйыу

ПЕРЕРИСОВЫВАТЬ несов. см. перери
совать

ПЕРЕРОДИТЬ сов. кого-что тамырынан үҙ
гәртеү, икенсе төрлөгә әйләндереү

ПЕРЕРОДЙТЬСЯ сов. 1. тамырынан үҙгә
реү, икенсе төрлөгә әйләнеү; нравственно пере
родиться әхлаҡ ягынан тамырынан үҙгәреү
2. элекке сифатын югалтыу, тоҡомо үҙгәреү; по
рода скота переродилась малдың тоҡомо үҙгәрҙе

ПЕРЕРОЖДАТЬ несов. см. переродйть 
ПЕРЕРОЖДАТЬСЯ несов. 1. см. переро

диться 2. страд, от перерождать
ПЕРЕРОЖДЕНИЕ с см. переродйться — 

перерождаться 1
ПЕРЕРОСТОК м йәше уҙған (бала, йәш цҫ- 

мер); ученйк-перербсток йәше уҙған уҡыусы 
ПЕРЕРУБАТЬ несов. см. перерубйть
ПЕРЕРУБИТЬ сов. 1. что урталай (икегә) 

ҡырҡыу (сабыу, ҡырҡып (сабып) өҙөү); переру
бйть кол ҡаҙыҡты урталай ҡырҡыу 2. что; разг. 
(срубить всё, многое) ҡырҡып (киҫеп) бөтөрөү
3. кого-что; разг. (убить саблей и т.п.) сабып 
(турап) ташлау (бөтөрөү)

ПЕРЕРУГАТЬСЯ сов.; разг. үҙ-ара әрләшеп 
(ыҙғышып, тиргәшеп) бөтөү

ПЕРЕРУГИВАТЬСЯ несов.', разг. әрләшеү, 
ирәгәләшеү, ҡаршы әйтешеү, әрепләшеү, тир
гәшеү

ПЕРЕРЫВ м 1. разг. (место разрыва) өҙөк, 
өҙөлгән урын (ер) 2. тәнәфес, ял, туҡтап (туҡта
лып) тороу; обеденный перерыв төшкө тәнәфес; 
отдохнуть во время перерыва тәнәфес ваҡытын 
да ял итеү

ПЕРЕРЫВАТЬ I несов. см. перервать 
ПЕРЕРЫВАТЬ II несов. см. перерыть 
ПЕРЕРЫВАТЬСЯ I несов. 1. см. пере

рваться 2. страд, от перерывать I
ПЕРЕРЫВАТЬСЯ II несов. страд, от пере

рывать II
ПЕРЕРЫТЬ сов. что 1. ҡаҙып сығыу (бөтө

рөү); перерыть весь сад бөтә баҡсаны ҡаҙып 
сығыу 2. арҡыры(ға) ҡаҙып (соҡоп) сығыу; пе
рерыть дорогу канавой юл арҡыры канау ҡаҙып 
сығыу 3. разг. аҡтарыу, аҡтарып сығыу (бөтөү), 
аҫтын-өҫкә әйләндереү; перерыть все вещи бөтә 
әйберҙең аҫтын-өҫкә әйләндереү

ПЕРЕСАДЙТЬ сов. 1. кого-что күсереп ул
тыртыу; пересадйть ученика за другую парту 
уҡыусыны икенсе партаға күсереп ултыртыу; пе
ресадйть огурцы ҡыяр күсереп ултыртыу; пере
садйть почку бөйөрҙө күсереп ултыртыу 2. что 
(насадить на что-л. другое) ултыртыу, һаплау; 
пересадйть топор на другое топорйще балтаны 
икенсе һапҡа һаплау 3. кого-что; разг. (аша) 
күтәреп сығарыу, сығарып ҡуйыу; пересадйть 
ребёнка через забор баланы ҡойма аша күтәреп 
сығарыу

ПЕРЕСАДКА ж 1. см. пересадйть — пере
саживать 1, 2; произвестй пересадку пасса 
жйров юлсыларҙы күсереп ултыртыу; пересадка 
растений үҫемлектәрҙе күсереп ултыртыу; пере
садка тканей и органов туҡымаларҙы һәм ағза
ларҙы күсереп ултыртыу 2. (в пути) төшөп 
(күсеп) ултырыу, пересадка; ехать без пере
садок күсеп ултырмай барыу

ПЕРЕСАЖИВАТЬ несов. см. пересадйть 
ПЕРЕСАЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. пере

сесть 2. страд, от пересаживать
ПЕРЕСАЛИВАТЬ несов. см. пересолйть 
ПЕРЕСДАВАТЬ несов. см. пересдать 
ПЕРЕСДАТЬ сов. что 1. яңынан (ҡабаттан) 

биреү; пересдать арендованную землю ҡуртымға 
алған ерҙе яңынан биреү 2. карт. яңынан таратып 
(өләшеп) сығыу 3. разг. яңынан (ҡабаттан) 
тапшырыу (биреү); пересдать экзамен по мате
матике математиканан имтиханды ҡабаттан тап
шырыу

ПЕРЕСДАЧА ж см. пересдать — пересдавать 
ПЕРЕСЕВАТЬ несов. см. пересеять
ПЕРЕСЕДЛАТЬ сов. кого 1. (оседлать зано

во) яңынан (ҡабаттан) эйәрләү; переседлать ко
ня атты ҡабаттан эйәрләү 2. разг. (оседлать 
всех, многих) эйәрләп сығыу; переседлать всех 
лошадей бөтә аттарҙы ла эйәрләп сығыу

ПЕРЕСЕДЛЫВАТЬ несов. см. переседлать 
ПЕРЕСЕКАТЬ несов. см. пересёчь
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ПЕРЕСЕКАТЬСЯ несов. 1. см. пересечься 
2. страд, от пересекать

ПЕРЕСЕЛЁНЕЦ м күсеп килгән кеше, кил
мешәк, күскенсе; вынужденный переселенец 
күсенергә мәжбүр кеше, мәжбүри күскенсе

ПЕРЕСЕЛЁНИЕ с см. переселить — пересе
лять, переселиться — переселяться

ПЕРЕСЕЛИТЬ сов. кого-что күсереү, күсе
реп урынлаштырыу, яңы ергә күсереү

ПЕРЕСЕЛЙТЬСЯ соә. күсеү, күсеп сығыу 
(урынлашыу), яңы ергә күсеү

ПЕРЕСЕЛЙТЬ несов. см. переселить 
ПЕРЕСЕЛЙТЬСЯ несов. 1 .см . Переселйться 

2. страд, от переселять
ПЕРЕСЁСТЬ сов. 1. күсеп (барып, килеп) ул

тырыу; пересесть поблйже к окну тәҙрәгә яҡын 
килеп ултырыу 2. күсеп ултырыу, пересадка 
яһау; пересесть на скорый поезд тиҙ йөрөшлө 
поезға күсеп ултырыу

ПЕРЕСЕЧЁНИЕ с 1. см. пересечь — пересе
кать 2 — 4, пересечься — пересекаться 2. (мес
то) сат, киҫешкән урын; на пересечении дорог 
юлдар киҫешкән урында

ПЕРЕСЕЧЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от пе
ресечь 2. прил. соҡорло-саҡырлы, тигеҙһеҙ; пе
ресечённая местность соҡорло-саҡырлы урын 

ПЕРЕСЁЧЬ сов. что 1. разг. (рассечь на
двое) киҫеп (сабып) төшөрөү 2. арҡыры (аша) 
сығыу (үтеү), киҫеп үтеү 3. (перерезать) киҫеп 
үтеү; железная дорога пересечёт гору тимер юл 
тауҙы киҫеп үтәсәк 4. кому-чему (преградить) 
киҫеү, кәртәләү, арҡыры төшөү; пересечь путь 
неприятелю дошмандың юлын киҫеү

ПЕРЕСЁЧЬСЯ сов. киҫешеү, киҫешеп үтеү; 
лйнии пересекутся һыҙыҡтар киҫешәсәк

ПЕРЕСЁЯТЬ сов. что 1. (засеять повтор
но) яңынан (ҡабаттан) сәсеү 2. (просеять пов
торно) яңынан (ҡабаттан) иләү

ПЕРЕСИДЁТЬ сов.', разг. 1. кого оҙағыраҡ 
ултырыу; пересидеть всех гостей ҡунаҡтарҙың 
барыһынан да оҙағыраҡ ултырыу 2. (просидеть 
дольше, чем нужно) оҙаҡ ултырып китеү (таш
лау) 3. что и без. доп. (просидеть, пережидая) 
ултырып тороу, көтөп ултырыу; пересидеть до 
утра иртәнгә тиклем көтөп ултырыу

ПЕРЕСИЖИВАТЬ несов. см. пересидеть 
ПЕРЕСИЛИВАТЬ несов. см. пересилить 
ПЕРЕСИЛИТЬ сов. 1. кого-что еңеү, өҫтөн 

сығыу, еңеп сығыу 2. что еңеү, баҫыу; пересй 
лить сон йоҡоно еңеү; пересйлить страх ҡур 
ҡыуҙы еңеү

ПЕРЕСЙНИВАТЬ несов. см. пересинить
ПЕРЕСИНИТЬ сов. что 1. (подсинить зано

во) яңынан (ҡабаттан) синкеләү (синкәгә маныу)
2. (подсинить слишком сильно) артыҡ (ныҡ) 
синкеләп ебәреү (ташлау); пересинйть бельё 
керҙе ныҡ синкеләп ташлау 3. разг. (подсинить 
всё, многое) синкеләп (синкәгә манып) бөтөрөү
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ПЕРЕСКАЗ м см. пересказать — пере
сказывать

ПЕРЕСКАЗАТЬ сов. что 1. (үҙ һүҙҙәрең ме
нән) һөйләп биреү (сығыу); пересказать содер
жание произведения әҫәрҙең йөкмәткеһен һөй
ләп биреү 2. разг. (рассказать заново) яңынан 
(ҡабаттан) һөйләү 3. разг. (рассказать всё, 
многое) һөйләп бөтөрөү (биреү); пересказать 
все новости бөтә яңылыҡты һөйләп биреү 

ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ несов. см. пересказать 
ПЕРЕСКАКИВАТЬ несов. см. перескочить 
ПЕРЕСКОЧИТЬ сов. 1. что, через что 

(аша, арҡыры) һикереп сығыу; перескочйть че
рез ров соҡорҙо һикереп сығыу 2. (скачком пе
реместиться куда-л.) һикереү, һикереп менеү 
(төшөү); перескочйть с камня на камень таштан 
ташҡа һикереү 3. на что\ разг. һикереү, күсеү; 
перескочйть с одной темы на другую бер тема 
нан икенсеһенә күсеү

ПЕРЕСЛАСТИТЬ сов. что\ разг. артыҡ тат
лы итеп (шәрбәтләп) ебәреү; пересластйть чай 
сәйҙе артыҡ шәрбәтләп ебәреү

ПЕРЕСЛАТЬ соә. что ебәреү, һалып ебәреү; 
переслать деньги по почте почта менән аҡса 
ебәреү

ПЕРЕСЛАЩИВАТЬ несов. см. пересластить 
ПЕРЕСМАТРИВАТЬ несов. см. пересмот

реть
ПЕРЕСМАТРИВАТЬСЯ несов. страд, от 

пересматривать
ПЕРЕСМЕИВАТЬСЯ несов.', разг. көлөшөү, 

бер-береңде мәрәкәләү, мәрәкәләшеү
ПЕРЕСМЁШНИК м и ПЕРЕСМЁШНИЦА

ж; разг. кешенән көлөүсе, кешенән көлөргә яра
тыусы, мәрәкәсел

ПЕРЕСМбТР м см. пересмотреть — пере
сматривать

ПЕРЕСМОТРЁТЬ соә. 1. что яңынан (ҡай
танан) ҡарап сығыу; пересмотреть все кнйги ки
таптарҙың барыһын да яңынан ҡарап сығыу 
2. кого-что', разг. (всё, многое, всех, многих) 
ҡарап сығыу (бөтөрөү); пересмотреть все спек
такли театра театрҙың барлыҡ спектаклдәрен 
ҡарап сығыу 3. что (обсудить заново) яңынан 
(ҡабаттан) ҡарау (тикшереү); пересмотреть воп
рос мәсьәләне ҡабаттан тикшереү

ПЕРЕСНИМАТЬ несов. см. переснять 
ПЕРЕСНИМАТЬСЯ несов. 1. см. пере

сняться 2. страд, от переснимать
ПЕРЕСНЙТЬ сов. кого-что яңынан (ҡабат

тан, киренән) төшөрөү (төшөрөп алыу); пере
снять фильм фильмды ҡабаттан төшөрөп алыу 

ПЕРЕСНЙТЬСЯ соә.', разг. (фотоға) яңынан 
(ҡабаттан) төшөү

ПЕРЕСбЛ м артыҡ (үтә) тоҙло булыу; ка
пуста с пересолом кәбеҫтә үтә тоҙло

ПЕРЕСОЛИТЬ сов. 1. что артыҡ (үтә) тоҙло 
итеү, тоҙҙо күп һалыу; пересолйть суп ашты ар-
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тыҡ тоҙло итеү 2. что и без доп.; перен., разг.
(переборщитъ) арттырып (аштырып) ебәреү, ар
тығын ҡыланыу

ПЕРЕСОРТИРОВАТЬ сов. что 1. (рассор
тировать заново) яңынан (ҡабаттан) сортҡа 
айырыу; пересортировать помидоры помидор 
ҙарҙы яңынан сортҡа айырыу 2. (рассортиро
вать всё, многое) сортҡа айырып сығыу

ПЕРЕСОРТИРбВКА ж см. пересортиро
вать — пересортировывать; пересортировка 
яблок алмаларҙы сортҡа айырып сығыу

ПЕРЕСОРТИРОВЫВАТЬ несов. см. пере
сортировать

ПЕРЕСОСТАВИТЬ сов. что яңынан (ҡабат
тан) төҙөү (яҙыу) (китапты, докладты һ.б.)

ПЕРЕСОСТАВЛЁНИЕ с см. пересоста
вить — пересоставлять

ПЕРЕСОСТАВЛЙТЬ несов. см. пересос
тавить

ПЕРЕСОХНУТЬ сов. 1. артыҡ ныҡ (ныҡ) 
кибеү, кибеп ҡатып бөтөү, кибеп ҡатыу; почва 
пересохла тупраҡ ныҡ кипкән; хлеб пересох 
икмәк кибеп ҡатҡан 2. (иссякнуть — об источ
нике, водоёме и т.п.) ҡороу, кибеү; речка пере
сохла инеш ҡороған

ПЕРЕСПАТЬ сов. 1. артыҡ (оҙаҡ) йоҡлау
2. что и без доп.; разг. йоҡлап уҙғарып (үткә
реп) ебәреү; переспать жару эҫене йоҡлап үткә
реү 3. (переночевать) йоҡлап (ҡунып) сығыу, 
төн үткәреү

ПЕРЕСПЕВАТЬ несов. см. переспеть
ПЕРЕСПЁЛЫЙ, -ая, -ое ныҡ (үтә) бешкән 

(өлгөргән) (емеш-еләккә ҡарата)
ПЕРЕСПЁТЬ сов. ныҡ (үтә) бешеү (өлгөрөү); 

дыня переспела ҡауын ныҡ бешкән
ПЕРЕСПбРИТЬ сов. кого бәхәсләшеп еңеү; 

его не переспоришь уны бәхәсләшеп еңә ал
маҫһың

ПЕРЕСПРАШИВАТЬ несов. см. переспро
сить

ПЕРЕСПРОСЙТЬ сов. 1. кого-что и без доп. 
ҡабатлап һорау; переспросйть последние слова
һуңғы һүҙҙәрҙе ҡабатлап һорау 2. кого-что; 
разг. (опросить всех, многих, обо всём, мно
гом) һорашып (һорап) сығыу

ПЕРЕССбРИТЬ сов. кого-что; разг. талаш
тырып (ыҙғыштырып) бөтөү

ПЕРЕССбРИТЬСЯ сов. талашып (ыҙғы
шып) бөтөү

ПЕРЕСТАВАТЬ несов. см. перестать
ПЕРЕСТАВИТЬ сов. кого-что күсереп 

ҡуйыу, икенсе урынға ҡуйыу, урынын алмашты
рып ҡуйыу; переставить стол өҫтәлде күсереп 
ҡуйыу; переставить слова в предложении
һөйләмдә һүҙҙәрҙең урындарын алмаштырып 
ҡуйыу

ПЕРЕСТАВ ЛЙТЬ несов. 1. см. переставить
2. что (в сочетании со словом “ноги") һөйрәп
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барыу; еле переставляет ноги аяғын саҡ һөйрәп 
бара

ПЕРЕСТАИВАТЬ несов. см. перестоять
ПЕРЕСТАНОВКА ж күсереп ҡуйыу, икенсе 

урынға ҡуйыу, урынын алмаштырыу; переста
новка мебели мебель күсереп ҡуйыу; переста
новка слов в предложении һөйләмдә һүҙҙәрҙең 
урындарын алмаштырыу

ПЕРЕСТАРАТЬСЯ сов.', разг. артыҡ тыры
шыу, кәрәгенән тыш тырышыу

ПЕРЕСТАРОК м; разг. йәше уҙған (сыҡҡан) 
кеше

ПЕРЕСТАТЬ сов. 1. с неопр. туҡтау, ташлау; 
перестать петь йырлауҙан туҡтау 2. с неопр. и 
без доп. (прекратиться — об осадках) туҡтау, 
тымыу

ПЕРЕСТЁГИВАТЬ несов. см. перестегнуть
ПЕРЕСТЕГНУТЬ сов. яңынан (ҡайтанан) 

ҡаптырыу; перестегнуть пряжку таралғыны ки
ренән ҡаптырыу; перестегнуть пуговицы
төймәләрҙе ҡаптырыу

ПЕРЕСТЕЛИТЬ сов.', разг. см. перестлать 
ПЕРЕСТИЛАТЬ несов. см. перестлать
ПЕРЕСТИРАТЬ сов. что 1. (выстирать за

ново) яңынан (киренән) йыуыу 2. разг. (высти
рать всё, многое) йыуып бөтөрөү

ПЕРЕСТИРЫВАТЬ несов. см. перестирать 
ПЕРЕСТЛАТЬ сов. что 1. (постлать зано

во) яңынан йәйеү (түшәү); перестлать постель 
түшәкте яңынан йәйеү 2. (настлать заново, 
иначе) яңынан (ҡабаттан, башҡаса) түшәү; пере
стлать паркет паркетты ҡабаттан түшәү

ПЕРЕСТОЙТЬ сов. 1. что и без доп.; разг. 
(үткәнен, бөткәнен) көтөү (көтөп тороу), (үткән
се, бөткәнсе) көтөп тороу; перестоять непогоду 
йонсоу көндәр үткәнен көтөү 2. (простояв в ка- 
ком-л. состоянии дольше, чем нужно, изме
ниться качественно) оҙаҡ тороп (ултырып) бо
ҙолоу; кефйр перестоял кефир оҙаҡ ултырып 
боҙолған

ПЕРЕСТРАДАТЬ сов. что күп ғазап (яфа) 
сигеү, күпте күреү (кисереү)

ПЕРЕСТРАИВАТЬ несов. см. перестроить 
ПЕРЕСТРАИВАТЬСЯ несов. 1. см. пере

строиться 2. страд, от перестраивать
ПЕРЕСТРАХОВАТЬ сов. кого-что 1. яңы

нан (ҡабаттан) страховкалау; перестраховать 
своё имущество үҙ мөлкәтеңде страховкалау 
2. разг. (застраховать всё, многое) страховка
лап бөтөү (сығыу)

ПЕРЕСТРАХОВАТЬСЯ сов. 1. яңынан (ҡа
баттан) страховкаланыу 2. разг. яуаплылыҡты 
үҙ әҫтәңдән төшөрөргә тырышыу

ПЕРЕСТРАХбВКА ж см. перестраховать — 
перестраховывать, перестраховаться — пере
страховываться

ПЕРЕСТРАХОВЩИК м\ разг. яуаплылыҡты 
үҙенән төшөрөргә тырышыусы



П Е Р Е С Т Р А Х О В Ы В А Т Ь

ПЕРЕСТРАХОВЫВАТЬ несов. см. пере
страховать

ПЕРЕСТРАХОВЫВАТЬСЯ несов. 1. см. не
рестраховаться 2. страд, от перестраховывать 

ПЕРЕСТРЕЛИВАТЬСЯ несов. атышыу 
ПЕРЕСТРЁЛКА ж атыш; ружейная пере

стрелка мылтыҡтан атыш, мылтыҡ атышы
ПЕРЕСТРЕЛЙТЬ сов. 1. кого-что (застре

лить всех, многих) атып бөтөрөү, атып үлтереп 
бөтөрөү; перестрелять всю дичь барлыҡ кейек- 
ҡошто атып бөтөрөү 2. что; разг. (израсходо
вать стрельбой) атып бөтөрөү, атыуға тотоп 
бөтөрөү; перестрелять все патроны бөтә патрон 
ды атып бөтөрөү

ПЕРЕСТРОИТЬ сов. 1. что яңынан (баш
ҡаса, үҙгәртеп) төҙөү (ҡороу, һалыу); пе
рестроить дом өйҙө яңынан һалыу 2. что 
үҙгәртеү, үҙгәртеп ҡороу (төҙөү); перестроить 
программу программаны үҙгәртеү; перестроить 
экономику страны илдең иҡтисадын үҙгәртеп 
ҡороу 3. кого-что яңынан (башҡаса) теҙеү; пе
рестроить рбту ротаны башҡаса теҙеү 4. что 
башҡаса (икенсе төрлө) көйләү; перестроить 
рояль роялде икенсе төрлө көйләү 5. что башҡа 
(икенсе һ.б.) тулҡынға көйләү; перестроить при
ёмник на короткие волны радиоалғысты ҡыҫҡа 
тулҡындарға көйләү

ПЕРЕСТРОИТЬСЯ сов. 1. яңынан (икенсе 
төрлө) теҙелеү; рота быстро перестроилась рота 
тиҙ генә яңынан теҙелде 2. башҡаса эшләй баш
лау, эш тәртибен үҙгәртеү

ПЕРЕСТРОЙКА ж см. перестроить — пере
страивать, перестроиться — перестраиваться; 
перестройка здания бинаны яңынан төҙөү; пере
стройка народного хозяйства халыҡ хужалығын 
үҙгәртеп ҡороу

ПЕРЕСТУКИВАТЬСЯ несов. 1. (издавать 
звук, ударяя друг о друга) тыҡылдашыу, тыҡ
тыҡ килеү 2. с кем и без доп. (обмениваться 
условными стуками) туҡылдатып хәбәрләшеү 

ПЕРЕСТУПАТЬ несов. 1. см. переступить 
2. атлау, атлап барыу; еле переступать ногами 
көскә атлап барыу

ПЕРЕСТУПИТЬ сов. 1. что, через что аша 
атлау, аша атлап сығыу; переступить порог туп
һа аша атлау 2. что и без доп.; перен. сигенән 
сығыу, арттырып ебәреү; переступить гранйцы 
прилйчия әҙәп сиктәренән сығыу

ПЕРЕСУД м 1. разг. яңынан суд; подать на 
пересуд яңынан судҡа биреү 2. только мн. 
пересуды; разг. ғәйбәт, имеш-мимеш, юҡ-бар 
һүҙ

ПЕРЕСУШИВАТЬ несов. см. пересушить 
ПЕРЕСУШИВАТЬСЯ несов. 1. см. Пересу 

шйться 2. страд, от пересушивать
ПЕРЕСУШИТЬ сов. что 1. (просушить за

ново) яңынан (ҡабаттан) киптереү 2. (высушить

больше, чем нужно) үтә (артыҡ) ныҡ киптереү; 
пересушйть сухарй шөкәрәне артыҡ ныҡ 
киптереү 3. разг. (высушить всё) киптереп 
бөтөү; пересушйть всё зерно барлыҡ ашлыҡты 
киптереп бөтөү

ПЕРЕСУШЙТЬСЯ сов. 1. артыҡ (ныҡ) ки- 
беү, кибеп китеү; сёно пересушйлось бесән ки
беп киткән 2. разг. (высушиться — обо всём) 
кибеп бөтөү

ПЕРЕСЧИТАТЬ сов. 1. кого-что (сосчи
тать) һанап (иҫәпләп) сығыу 2. кого-что (со
считать заново) яңынан (ҡабаттан) һанау 
(иҫәпләү); пересчитать кнйги китаптарҙы ҡабат 
һанау 3. что (выразить в других единицах) 
күсереп иҫәпләү

ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ несов. см. пересчитать 
ПЕРЕСЫЛАТЬ несов. см. переслать 
ПЕРЕСЫЛКА ж см. переслать — пересылать
ПЕРЕСЫЛЬНЫЙ, -ая, -ое оҙатыу ...ы, күсе

реү ...ы; пересыльный пункт оҙатыу пункты 
ПЕРЕСЫПАТЬ сов. что 1. һалыу, тултырыу, 

бушатыу (икенсе урыта); пересыпать соль в 
мешок тоҙҙо тоҡҡа бушатыу 2. (обсыпать 
чем-л.) (араларына) һибеү, һибеп (һалып) сы
ғыу; пересыпать шубу нафталйном тунға нафта 
лин һибеү 3. перен. (күп) ҡыҫтырып (ҡатнашты
рып) һөйләү; пересыпать речь пословицами 
мәҡәлдәр ҡыҫтырып һөйләү

ПЕРЕСЫПАТЬ I несов. см. пересыпать 
ПЕРЕСЫПАТЬ II несов. см. переспать 1, 2 
ПЕРЕСЫХАНИЕ с см. пересыхать; пересы

хание водоёма һыу ятҡылығының ҡороуы 
ПЕРЕСЫХАТЬ несов. см. пересохнуть 
ПЕРЕТАПЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. перето- 

пйться 2. страд, от перетапливать
ПЕРЕТАСКАТЬ сов. кого-что; разг. 1. та

шып бөтөрөү; перетаскать дрова в избу утынды 
өйгә ташып бөтөрөү 2. (постепенно выкрасть) 
үҙенә ташыу (ташып бөтөрөү)

ПЕРЕТАСКИВАТЬ несов. см. перетащйть 
ПЕРЕТАСОВАТЬ сов. 1. что; карт. бутау, 

аралаштырыу 2. кого-что; перен., разг. болға
тып (аралаштырып, күсереп) бөтөрөү; перетасо
вать бумаги в столё өҫтәл эсендәге ҡағыҙҙы ара
лаштырып бөтөрөү

ПЕРЕТАСбВКА ж см. перетасовать — пере
тасовывать

ПЕРЕТАСОВЫВАТЬ несов. см. перета
совать

ПЕРЕТАЩИТЬ сов. кого-что 1. күсереү, 
алып сығыу, һөйрәп (тартып) күсереү (аша сы
ғарыу, алып сығыу); перетащйть шкаф в другую 
комнату шкафты икенсе бүлмәгә алып сығыу 
2. перен., разг. тартыу, алыу; перетащйть хоро
ших игроков в свою команду яҡшы уйынсылар 
ҙы үҙ командаңа тартыу

ПЕРЕТЕКАТЬ несов. см. перетечь
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ПЕРЕТЕРЁТЬ сов. что 1. ышҡып (ҡырып) 
өҙөү; перетереть верёвку бауҙы ышҡып өҙөү
2. ҡырып (ыуып) бөтөрөү; перетереть яблоко на 
тёрке алманы ҡырғыс менән ҡырып бөтөрөү
3. разг. һөртөп сығыу (бөтөрөү); перетереть ок
на тәҙрәләрҙе һөртөп сығыу

ПЕРЕТЕРЁТЬСЯ сов. ышҡылып (ҡырылып, 
ашалып) өҙөлөү; верёвка перетёрлась бау ыш
ҡылып өҙөлгән

ПЕРЕТЕРПЁТЬ сов. 1. что күпте күреү (ки
сереү); перетерпеть много горя бик күп ҡайғы 
кисереү 2. что и без доп. түҙеү, сыҙау; перетер
петь боль ауыртыуға түҙеү

ПЕРЕТЁЧЬ сов. ағып сығыу (бөтөү) (бер 
урындан икенсе урыта)

ПЕРЕТИРАТЬ несов. см. перетереть
ПЕРЕТИРАТЬСЯ несов. 1. см. перетереться 

2. страд, от перетирать
ПЕРЕТбЛКИ только мн.\ разг. ғәйбәт, юҡ- 

бар һүҙ
ПЕРЕТОЛКОВАТЬ сов. 1. что яңылыш (бо

ҙоп, икенсе төрлө) аңлатыу (һөйләү); перетолко
вать слова чъи-л. берәйһенең һүҙҙәрен боҙоп 
аңлатыу 2. о ком-чём и без доп.; разг. һөйләшеп 
(гәпләшеп) алыу; нам с тобой нужно о многом 
перетолковать беҙгә һинең менән күп нәмә 
тураһында һөйләшеп алырға кәрәк

ПЕРЕТОЛКбВЫВАТЬ несов. см. перетолко
вать

ПЕРЕТОЛОЧЬ сов. что төйөп (онтап) 
бөтөү; перетолочь сухари шөкәрәне төйөп 
бөтөү

ПЕРЕТОПИТЬ I сов. что 1. (истопитъ всё, 
многое) разг. яғыу, яғып сығыу; перетопйть все 
пёчи мейестәрҙең барыһын да яғып сығыу
2. прост, (израсходовать на топку всё) яғып 
бөтөү; перетопйть все дрова барлыҡ утынды 
яғып бөтөү

ПЕРЕТОПИТЬ II сов. что (растопить) ире
теү, һыҙғыртыу, һыҙҙырыу; перетопйть масло 
май иретеү

ПЕРЕТОПИТЬ III сов. кого-что; разг. (уто
питъ, потопитъ всё, многое) (һыуға) батырып 
бөтөү

ПЕРЕТОПИТЬСЯ сов. 1. иреү һыҙғыртылыу, 
һыҙҙырылыу; масло перетопилось май ирегән
2. разг. (целиком или о многом) иреп (һыҙып) 
бөтөү

ПЕРЕТОПТАТЬ сов. кого-что тапап (иҙеп) 
бөтөү; перетоптать траву үләнде тапап бөтөү

ПЕРЕТОЧИТЬ сов. что 1. (наточитъ зано
во) яңынан ҡайрау (сарлау, үткерләү) 2. (нато
чить всё) ҡайрап (сарлап, үткерләп) ҡуйыу 
(сығыу); переточить ножй бысаҡтарҙы үткерләп 
сығыу

ПЕРЕТРАВИТЬ сов. кого-что 1. (отравитъ 
всех, многих) ағыулап ҡырып (үлтереп) бөтөрөү
2. (охотясь, затравитъ всех, многих) аулап (то-

топ) бөтөрөү (ҡырыу); перетравить волков
бүреләрҙе аулап ҡырыу

ПЕРЕТРЕВбЖ ИТЬ сов. кого-что; разг. ныҡ 
хафаландырыу (ҡуҙғытыу, борсоу, тынысһыҙ
лау); перетревожить пчёл в улье умарталағы 
ҡорттарҙы ныҡ ҡуҙғытыу

ПЕРЕТРЕВбЖИТЬСЯ сов.; разг. ныҡ хафа
ланыу (борсолоу, тынысһыҙланыу)

ПЕРЕТРЁСКАТЬСЯ сов.; разг. сатнау, сат
нап (ярылып) бөтөү

ПЕРЕТРбГАТЬ сов. кого-что тотҡолап сы
ғыу (ҡарау); перетрогать все вёщи әйберҙәрҙең 
барыһын да тотҡолап ҡарау

ПЕРЕТРУСИТЬ сов.; разг. ныҡ ҡурҡыу, 
ҡаты шөрләү

ПЕРЕТРУСИТЬ сов.; прост, ҡағып-һуғып 
әйләндереү, ҡаҡҡылау; перетрусить солому 
һаламды ҡаҡҡылау

ПЕРЕТРЯСАТЬ несов. см. перетрясти 
ПЕРЕТРЙСКА ж; разг. см. перетрясти — пе

ретрясать
ПЕРЕТРЯСТИ сов. что; разг. 1. (вытрясти, 

очищая) ҡаҡҡылап (һелккеләп, ҡағып) сығыу; 
перетрясти ковры келәмдәрҙе ҡағып сығыу 
2. аҡтарып бөтөү (сығыу); перетрястй все бу
маги бөтә ҡағыҙҙарҙы аҡтарып сығыу

ПЕРЕТРЙХИВАТЬ несов. см. перетряхнуть 
ПЕРЕТРЯХНУТЬ сов. что ҡаҡҡылау, һелк

келәү (таҙартыу, ҡабартыу һ.б. өсөн); пере
тряхнуть одежду өҫ кейемен ҡаҡҡылау

ПЕРЁТЬ несов.; прост. 1. (идти) барыу, һал
дырыу, йүгереү; переть по грязи бысраҡ ярып 
йүгереү 2. (ломиться) төрткөләп (этешә- 
төртөшә, тоноп, баҫып) килеү (барыу); прёт 
сквозь толпу халыҡ араһынан этешә-төртөшә ба
ра 3. что (тащитъ что-л. громоздкое) күтәреп 
(һөйрәп) алып барыу 4. что и без доп. (красть, 
вороватъ) сәлдереү

ПЕРЕТЙГИВАТЬ несов. см. перетянуть 
ПЕРЕТЯГИВАТЬСЯ несов. 1. см. перетя

нуться 2. страд, от перетягивать
ПЕРЕТЙЖКА ж см. перетянуть 1, 3 — 6, 8
ПЕРЕТЯНУТЬ сов. 1. кого-что һөйрәтеп кил

тереү (күсереү); перетянуть баржи в затон бар 
жаларҙы ҡултыҡҡа һөйрәтеп килтереү 2. кого; 
перен., разг. (переманить) үҙ яғыңа тартыу 
(күсереү), үҙ яныңа алыу (килтереү) 3. что; 
полигр. күсереү (наборҙың бер өлөшөн икенсе 
яҡҡа сыгарыу) 4. что тартып (ҡыҫып) бәйләү 
(быуыу); перетянуть талию билде ҡыҫып бәйләү 
5. что (затянутъ заново, иначе) яңынан тартыу 
(тарттырыу); перетянуть подпруги у седла 
эйәрҙең айылын яңынан тартыу 6. что артыҡ 
(үтә) ныҡ тарттырыу; перетянуть струну ҡылды 
артыҡ ныҡ тарттырыу 7. что и без доп. (пре
взойти в весе) баҫа төшөү, ауырыраҡ тартыу; 
левая чаша весов перетянула үлсәүҙең һул 
тәрилкәһе баҫа төшкән 8. что и без доп.; разг.

П Е Р Е Т Я Н У Т Ь
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(оказаться сильнее) тартышып еңеү; кто кого 
перетянет кем кемде тартышып еңер

ПЕРЕТЯНУТЬСЯ сов. ҡыҫып (тартып) бәй
ләү (быуыу); перетянуться поясом билбауҙы 
ҡыҫып быуыу

ПЕРЕУБЕДИТЬ сов. кого дүндереү, кире 
күндереү, фекеренән (уйынан) баш тарттырыу; 
его не переубедйшь уны дүндерә алмаҫһың 

ПЕРЕУБЕДИТЬСЯ сов. фекереңде (ҡара
шыңды) үҙгәртеү

ПЕРЕУБЕЖДАТЬ несов. см. переубедить 
ПЕРЕУБЕЖДАТЬСЯ несов. 1. см. переубе

диться 2. страд, от переубеждать 
ПЕРЕУЛОК м тыҡрыҡ
ПЕРЕУСЕРДСТВОВАТЬ сов.; разг. артыҡ 

(саманан тыш) тырышыу
ПЕРЕУСТРАИВАТЬ несов. см. переуст

роить
ПЕРЕУСТРбИТЬ сов. что үҙгәртеп ҡороу 

(төҙөү), яңынан төҙөү
ПЕРЕУСТРОЙСТВО с см. переустроить — 

переустраивать
ПЕРЕУТОМИТЬ сов. кого-что артыҡ (үтә) 

арытыу, хәлһеҙләндереү, талсыҡтырыу
ПЕРЕУТОМИТЬСЯ сов. артыҡ (үтә) арыу, 

талсығыу
ПЕРЕУТОМЛЙТЬ несов. см. переутомйть 
ПЕРЕУТОМЛЙТЬСЯ несов. 1. см. переуто

миться 2. страд, от переутомлять
ПЕРЕУЧЕСТЬ сов. кого-что яңынан (ҡабат

тан) иҫәпләү (иҫәпкә алыу); переучесть ос
тавшийся товар ҡалған тауарҙы яңынан иҫәпкә 
алыу

ПЕРЕУЧЕТ м см. переучесть — переучиты
вать; переучёт скота малды яңынан иҫәпләү 

ПЕРЕУЧИВАТЬ несов. см. переучить 
ПЕРЕУЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. пере

учиться 2. страд, от переучивать
ПЕРЕУЧИТЫВАТЬ несов. см. переучесть 
ПЕРЕУЧИТЬ сов. 1. кого (обучить заново, 

чему-л. иному) яңынан уҡытыу (өйрәтеү) 2. что 
(выучить снова) яңынан (ҡабаттан) уҡыу 
(өйрәнеү), ҡабатлау; переучйть урок дәресте 
ҡабаттан уҡыу 3. кого (обучить всех, многих) 
уҡытып (өйрәтеп) сығарыу

ПЕРЕУЧИТЬСЯ сов. 1. (обучиться зано
во) яңынан (ҡабаттан) уҡыу (өйрәнеү) 2. разг. 
артыҡ күп көс түгеп уҡып, үҙенә зыян кил
тереү

ПЕРЕФОРМИРОВАТЬ сов. кого-что яңы
нан (үҙгәртеп) формалаштырыу

ПЕРЕФОРМИРОВАТЬСЯ сов. яңынан (үҙ
гәреп) формалашыу

ПЕРЕФОРМИРОВЫВАТЬ несов. см. пере
формировать

ПЕРЕФОРМИРОВЫВАТЬСЯ несов. 1. см.
переформироваться 2. страд, от переформи
ровывать

ПЕРЕФРАЗИРОВАНИЕ с см. перефра 
зйровать

ПЕРЕФ РАЗИРОВАТЬ сов., несов. что 
үҙгәртеп әйтеү (һөйләү); перефразйровать афо 
рйзм афоризмды үҙгәртеп әйтеү

ПЕРЕФРАЗИРОВКА ж 1. см. перефразйро 
ватъ 2. (то, что перефразировано) үҙгәртелгән һүҙ 

ПЕРЕХВАЛИВАТЬ несов. см. перехвалить 
ПЕРЕХВАЛИТЬ сов. кого-что 1. артыҡ 

маҡтау, күп маҡтап ташлау 2. разг. (всех, мно
гих) маҡтап сығыу, барыһын да (бөтәһен дә) 
маҡтау

ПЕРЕХВАТ м 1. см. перехватйть 1—5, 7, 9, 
10; 2. (место) билтәк (билләнеп торған) урын 

ПЕРЕХВАТИТЬ сов. 1. кого-что эләктереп 
(тотоп) алыу (китеп, осоп барганда, юлда); пе
рехватйть мяч тупты һауала тотоп (эләктереп) 
алыу 2. что (захватить что-л.) эләктереү, ҡул
ға төшөрөү; перехватйть письмо кеше хатын 
эләктереү (ҡулға төшөрөү) 3. (схватить другой 
рукой) тотоу, тотоп алыу 4. что (перевязать, 
перетянуть) ҡыҫып (быуып) бәйләү 5. что тын
ды ҡыҫыу, ҡыҫып (быуып) алыу, быуып тороу, 
тын ҡыҫылыу (ҡурылыу); дыхание перехватйло 
безл. тын ҡыҫылды 6. что, чего и без доп.; разг. 
ҡапҡылап алыу, тамаҡ ялғап алыу 7. что, чего и 
без доп; разг. бурысҡа (көтәсәккә, үтескә) алып 
тороу; перехватйть сто рублей йөҙ һум бурысҡа 
алып тороу 8. без доп.; разг. (переборщить) арт
тырып (аштырып) ебәреү 9. что; перен. үҙ 
ҡулыңа алыу (төшөрөү); перехватйть инициа 
тйву инициативаны үҙ ҡулыңа алыу 10. что; пе
рен. (уловить взгляд, слова и т.п.) тотоп алыу 

ПЕРЕХВАТЫВАТЬ несов. см. перехватйть 
ПЕРЕХВОРАТЬ сов. чем и без доп.; разг.

1. (переболеть — обо всех, многих) ауырып 
(ауырышып) алыу, сирләп сығыу, ауырып 
үткәреү; вся семья перехворала бөтә ғаилә 
ауырып алды 2. (күп сир менән) ауырыу

ПЕРЕХИТРИТЬ сов. кого-что хәйләлә уҙ
ҙырып ебәреү, хәйләлерәк булып сығыу

ПЕРЕХЛЕСТНУТЬ сов. кого-что, через ко
го-что (аша) сайпылып (сәсрәп, һуғылып) инеү; 
волна перехлестнула через борт лодки тулҡын 
кәмә борты аша сайпылып инде

ПЕРЕХЛЁСТЫВАТЬ несов. см. перехлест
нуть

П ЕРЕХбД м 1. см. перейтй 1—4; переход 
через гранйцу сик аша сығыу; переход колйче 
ства в качество һандың сифатҡа күсеүе 2. (мес
то) үткәүел, аша сығыу юлы; подземный пере
ход ер аҫты үткәүеле 3. (коридор, галерея и 
т.п.) аралыҡ 4. (расстояние, которое можно 
пройти за день) көнлөк ара (юл)

ПЕРЕХОДИТЬ I несов. см. перейтй 
ПЕРЕХОДИТЬ II сов.; разг. икенсе төрлө 

йөрөү, йөрөштө үҙгәртеү (шахмат, шашка һ.б. 
уйында)
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ПЕРЕХОДНЫЙ и разг. ПЕРЕХОДНОЙ,
-ая, -ое 1. в разн. знач. күсеү ...ы, күсереү ...ы; 
переходной экзамен күсереү имтиханы; пере
ходный перйод күсеү дәүере 2. грам. күсемле; 
переходные глаголы күсемле ҡылымдар ♦ пере
ходный возраст үҫмер саҡ, күсеү осоро (йәше) 

ПЕРЕХОДЙЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от пере 
ходйть I; 2. прил. күсмә; переходящий кубок 
күсмә кубок 3. прил.; фин. күсерелә (күсә) 
торған; переходящие суммы күсә торған сумма
лар

ПЁРЕЦ м борос; красный пёрец ҡыҙыл бо
рос; чёрный пёрец ҡара борос ♦ задать пёрцу
кәрәген биреү

ПЕРЕЦЕДИТЬ сов. что 1. (процедить зано
во) яңынан (икенсегә) һөҙөү 2. (цедя, перелитъ) 
һөҙөп һалыу 3. (процедить всё, многое) һөҙөп 
ҡуйыу (бөтөрөү); перецедйть молоко һөт һөҙөп 
бөтөрөү

ПЕРЕЦЁЖИВАТЬ несов. см. перецедйть
ПЕРЕЦЕЛОВАТЬ сов. кого-что үбеп сығыу 

(барыһын да йәки кцбеһен)
ПЕРЕЦЕЛОВАТЬСЯ сов. үбешеү, үбешеп 

сығыу
ПЕРЕЧЕКАНИВАТЬ несов. см. перече

канить
ПЕРЕЧЕКАНИТЬ сов. что 1. (отчеканитъ 

заново, по-иному) яңынан һуғыу, ҡабат яһау
2. (отчеканитъ всё, многое) һуғып (сүкеп яһап) 
бөтөү

ПЕРЕЧЕКАНКА ж см. перечеканить — пе
речеканивать

ПЁРЕЧЕНЬ м теҙмә, исемлек; перечень книг
китаптар исемлеге

ПЕРЕЧЕРКАТЬ и п е р е ч ё р к а т ь  сов. что; 
разг. төҙәтеп (һыҙып, һыҙғылап) бөтөү

ПЕРЕЧЁРКИВАНИЕ с см. перечёркивать 
ПЕРЕЧЁРКИВАТЬ несов. см. перечеркнуть
ПЕРЕЧЕРКНУТЬ сов. что һыҙып ташлау; 

перечеркнуть странйцу битте һыҙып ташлау 
ПЕРЕЧЕРТИТЬ сов. что 1. (начертить за

ново) яңынан (ҡабат) һыҙыу; перечертйть план 
здания бинаның планын ҡабат һыҙыу 2. (снятъ 
копию чертежа) күсереп һыҙыу, күсермәһен 
алыу; перечертйть план на кальку калькаға 
пландың күсермәһен алыу 3. разг. (начертить 
всё, многое) һыҙып бөтөрөү (сығыу)

ПЕРЕЧЁРЧИВАТЬ несов. см. перечертйть 
ПЕРЕЧЕСАТЬ сов. кого-что 1. (причесать 

заново) яңынан (ҡабат) тарау 2. (всех, многих) 
тарап сығыу (бөтөү, ҡуйыу)

ПЕРЕЧЕСАТЬСЯ сов.; разг. яңынан тарау 
(сәсте)

ПЕРЕЧЁСТЬ I сов. см. пересчитать 
ПЕРЕЧЁСТЬ II сов. см. перечитать 
ПЕРЕЧЁСЫВАТЬ несов. см. перечесать
ПЕРЕЧИНИТЬ сов. что 1. (починитъ всё, 

многое) ямап сығыу (бөтөү); перечинить бельё
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эске кейемде ямап бөтөү 2. (починитъ заново, 
иначе) яңынан (ҡабаттан) ослау; перечинйть ка
рандаш ҡәләмде ҡабаттан ослау

ПЕРЕЧИСЛЁНИЕ с 1. см. перечйслить — 
перечислять 2. бухг. күсерелгән аҡса

ПЕРЕЧИСЛИТЬ сов. 1. кого-что (исемләп) 
һанап сығыу; перечйслить отсутствующих 
килмәгәндәрҙе һанап сығыу 2. кого-что күсе
реү, сығарыу; перечйслить в запас запасҡа 
күсереү 3. что; бухг. күсереү; перечйслить 
деньги на текущий счёт аҡсаны ағымдағы 
счетҡа күсереү

ПЕРЕЧИСЛИЛЪ несов. см. перечйслить
ПЕРЕЧИСТИТЬ сов. что 1. (вычистить всё, 

многое) таҙартып ҡуйыу (бөтөү, сығыу) 2. (вычис
титъ заново) яңынан (киренән) таҙартыу

ПЕРЕЧИТАТЬ сов. кого-что 1. (прочитать 
заново) яңынан (ҡабат) уҡып сығыу 2. (прочи
тать всё, многое) уҡып бөтөрөү (сығыу) 

ПЕРЕЧИТЫВАТЬ несов. см. перечитать 
ПЕРЁЧИТЬ несов. кому; разг. ҡаршы әйтеү, 

ҡаршылашыу
ПЕРЕЧИЩАТЬ несов. см. перечйстить
ПЁРЕЧНИЦА ж борос һауыты 
ПЕРЕЧУВСТВОВАТЬ сов. что күпте кисе

реү (хис итеү, баштан үткәреү)
ПЕРЕШАГИВАТЬ несов. см. перешагнуть 
ПЕРЕШАГНУТЬ сов. что, через кого-что 

(аша) атлап сығыу (үтеү); перешагнуть через 
порог тупһаны аша атлап сығыу

ПЕРЕШВЫРЯТЬ сов. что; разг. ырғытып 
(быраҡтырып) бөтөрөү; перешвырять дрова 
утынды ырғытып бөтөрөү 

ПЕРЕШЁЕК м муйын
ПЕРЕШЁПТЫВАТЬСЯ несов. бышылда

шыу, быш-быш һөйләшеү
ПЕРЕШИБАТЬ несов. см. перешибйть
ПЕРЕШИБИТЬ сов. что; разг. бәреп (һу

ғып) һындырыу, өҙә (һындыра) һуғыу 
ПЕРЕШИВАТЬ несов. см. перешйть 
ПЕРЕШИВКА ж см. перешйть — перешивать
ПЕРЕШИТЬ сов. что яңынан (төҙәтеп) те

геү; перешйть костюм костюмды төҙәтеп тегеү 
ПЕРЕШНУРОВАТЬ сов. что 1. (зашнуро

вать заново) яңынан (ҡабат) шнурлау; пере
шнуровать ботйнок ботинканы ҡабат шнурлау
2. разг. (зашнуровать всё, многое) шнурлап 
ҡуйыу (сығыу)

ПЕРЕШНУРОВЫВАТЬ несов. см. перешну
ровать

ПЕРЕШТбПАТЬ сов. что йүрмәп сығыу 
(ҡуйыу); перештопать чулкй ойоҡтарҙы йүрмәп 
ҡуйыу

ПЕРЕШТУКАТУРИВАТЬ несов. см. пере 
штукатурить

ПЕРЕШТУКАТУРИТЬ сов. что 1. (оштука
туритъ заново) яңынан (ҡабат) штукатурлау, 
иҙмә менән һылау (шымартыу); перештука-



ПЕРЕЩЕГОЛЯТЬ

турить потолок түшәмде ҡабат штукатурлау
2. разг. (оштукатуритъ всё, многое) штука
турлап сығыу (бөтөрөү); перештукатурить все 
стены бөтә стеналарҙы штукатурлап сығыу

ПЕРЕЩЕГОЛЙТЬ сов. кого-что', разг. артты
рып (уҙҙырып) ебәреү (берәй эштә, һцҙҙә һ.б.)

ПЕРЕЩЕЛКАТЬ сов. что\ разг. ярып (ва
тып) ашап бөтөрөү (бөтөү); перещёлкать орёхи 
сәтләүекте ярып ашап бөтөү

ПЕРЕЩИПАТЬ сов. кого-что', разг. ҡапшап 
(һәрмәп) сығыу

ПЕРЕЩИПЫВАТЬ несов. см. перещупать 
ПЕРЕЭКЗАМЕНОВАТЬ сов. кого-что', разг. 

яңынан (ҡабат) имтихан (экзамен) алыу
ПЕРЕЭКЗАМЕНОВАТЬСЯ сов.', разг. яңы 

нан (ҡабат) имтихан (экзамен) биреү (тапшырыу) 
ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКА ж яңынан (ҡабат) 

имтихан (экзамен) алыу
ПЕРЕЭКЗАМЕНОВЫВАТЬ несов. см. пере 

экзаменовать
ПЕРЕЭКЗАМЕНОВЫВАТЬСЯ несов. 1. см.

переэкзаменоваться 2. страд, от переэкза
меновывать

ПЕРИГЁЙ м\ астр, перигей (Ай орбита
һының Ергә иң яҡын өлөшө)

ПЕРИЛА только мн. яндауыр; лестничные 
перйла баҫҡыс яндауыры

ПЕРЙМЕТР м ; мат. периметр 
ПЕРИНА ж түшәк, күпмә; пуховая перина 

мамыҡ түшәк
ПЕРИОД м 1. осор, дәүер, ваҡыт, заман, ара; 

зймний перйод ҡышҡы осор; послевоенный пе 
рйод һуғыштан һуңғы осор; ледниковый перйод 
геол. боҙлоҡ дәүере; перйод детства бала ваҡыт; 
перйод между сессиями сессиялар араһындағы 
ваҡыт 2. мат. период 3. грам. теҙем

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ж осорҙарға (дәүерҙәргә) 
бүлеү; периодизация всемйрной истории бөтә 
донъя тарихын осорҙарға бүлеү

ПЕРИОДИКА ж собир. ваҡытлы матбуғат 
(гәзит һәм журналдар)', научная периодика 
ғилми ваҡытлы матбуғат

ПЕРИОДЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. миҙгел-миҙ
гел (ваҡыт-ваҡыт) булған (була торған); перио 
дйческие дождй миҙгел-миҙгел була торған ям
ғырҙар 2. ваҡытлы, периодик; периодйческая пе
чать ваҡытлы матбуғат ♦ периодйческая дробь 
мат. периодик кәсер; периодйческая система эле
ментов хим. элементтарҙың периодик системаһы 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ж ваҡыт-ваҡыт ҡабатла
нып тороу; периодйчность природных явлений 
тәбиғәт күренештәренең ваҡыт-ваҡыт ҡабат
ланып тороуы

ПЕРИОДЙЧНЫЙ, ая, ое см. перио 
дйческий 1

ПЕРИПЕТИИ мн. (ед. перипетйя ж) киҫкен 
боролош, ҡырҡа үҙгәреш (берәйһенең тормо
шонда, яҙмышында йәки берәй хәл-ваҡшала)

ПЕРИСКбП м перископ (оптик прибор)', пе
рископ подводной лодки һыу аҫты кәмәһенең 
перискобы

ПЕРИСТОЛИСТНЫЙ и ПЕРИСТОЛЙС 
ТЫИ, -ая, -ое ҡыйғас (ҡауырһын) япраҡлы; пе 
ристолйстная пальма ҡыйғас япраҡлы пальма 

ПЁРИСТЫЙ, -ая, -ое 1. зоол. ҡауырһынлы; 
перистые крылья ҡауырһынлы ҡанаттар 
2. ҡыйғас, ҡауырһын; пёристые лйстья ҡыйғас 
япраҡтар ♦ пёристые облака ҡыйғас болоттар 

ПЕРИТОНИТ м; мед. перитонит (ҡорһаҡ 
ярыһының шешеце)

ПЕРИФЕРЙИНЫИ, -ая, -ое перифериялағы; 
периферййные вузы перифериялағы юғары 
уҡыу йорттары

ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое периферик, 
үҙәктән ситтәге; периферйческая нервная сис
тема периферик нервы системаһы

ПЕРИФЕРИЯ ж периферия (1. цҙәктән 
ситтәге урындар, ойошмалар 2. берәй нәмәнең 
цҙәктән алыҫлашҡан өлөшө)

ПЕРИФРАЗ М И ПЕРИФРАЗА ж\ лит. пе
рифраз, перифраза (берәй һцҙҙең йәки әйтем
дең мәгәнәһен киңәйтеп, һцҙбәйләнеш менән 
аңлатыу, мәҫ., “нефть" урынына — “ҡара ал
тын")

ПЕРИФ РАЗИРОВАТЬ сов., несов. что', 
лит. перифразлау, перифраз менән биреү

ПЕРЛ м 1. уст. ынйы 2. чего', перен. йәүһәр, 
иң яҡшыһы, бына тигәне; перлы остроумия 
тапҡыр һүҙҙең иң яҡшыһы

ПЕРЛАМУТР мәрүәт (ҡабырсаҡтың эске 
йылтыр ҡатламы)

ПЕРЛАМУТРОВЫЙ, -ая, -ое 1. мәрүәт ...ы; 
перламутровый слой раковины ҡабырсаҡтың 
мәрүәт ҡатламы 2. мәрүәт, мәрүәттән эшләнгән; 
перламутровые пуговицы мәрүәт һиҙәптәр 

ПЕРЛбВКА ж; разг. арпа ярмаһы 
ПЕРЛбВЫ Й, -ая, -ое арпа ...ы, арпа яр

маһынан әҙерләнгән; перловая каша арпа 
бутҡаһы ♦ перловая крупа арпа ярмаһы

ПЕРМАНЁНТ м\ разг. перманент (сәс бөҙрә- 
ләтецҙең бер төрө)

ПЕРМАНЕНТНОСТЬ ж даимилыҡ, өҙлөк- 
һөҙлөк

ПЕРМАНЕНТНЫЙ, -ая, -ое даими, өҙлөк
һөҙ, туҡтауһыҙ дауам иткән; перманентное раз 
вйтие туҡтауһыҙ дауам иткән үҫеш

ПЕРНАТЫЙ, -ая, -ое 1. ҡанатлы, ҡауырһын
лы 2. в знач. сущ. пернатые мн. ҡоштар

П Е Р б с 1. ҡауырһын, ҡош йөнө, йөн; гу 
сйное перо ҡаҙ ҡауырһыны; набйть подушку пе
ром мендәргә ҡош йөнө тултырыу 2. (орудие 
письма) перо, ҡауырһын; стальное перо ҡорос 
перо; чертёжное перо һыҙма пероһы 3. перен. 
(символ искусства писателя) ҡәләм; у него 
острое перо уның ҡәләме үткер 4. (плавник у 
рыбы) ҡанат, йөҙгөс 5. разг. (зеленъ лука, чес-
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ПЕСОК
пока) ҡыяҡ (һуғанда, һарымһаҡта) 6. спец. 
кәрәк; перо сохй һуҡа көрәге

ПЕРОЧИННЫЙ: перочинный нож (ножик)
бәке

ПЕРПЕНДИКУЛЙР м\ мат. перпендикуляр; 
опустить перпендикуляр на плоскость яҫылыҡ
ҡа перпендикуляр төшөрөү

ПЕРПЁТУУМ М бБИ ЛЕ с нескл. перпе
туум-мобиле (мәңгелек двигатель)

П ЕРРбН  м перрон; выходить на перрон пер
ронға сығыу

ПЕРРбННЫ Й, -ая, -ое перрон ...ы; пер
ронный дежурный перрон дежурныйы

ПЁРСИ только мн.\ уст., трад.-поэт. 
күкрәк, түш

ПЕРСЙДСКИЙ, -ая, -ое фарсы ...ы; пер 
сйдский язык фарсы теле

ПЁРСИК м персик, шафталы 
ПЁРСИКОВЫЙ, -ая, -ое персик ...ы, шафта

лы ...ы; персиковая косточка шафталы төшө; 
персиковое варенье шафталы ҡайнатмаһы

ПЕРСбНА ж 1. дәрәжәле кеше, оло шәхес 
(зат); важная персона ҙур дәрәжәле кеше 2. ке
ше; сервйз на шесть персон алты кешелек 
сервиз

ПЕРСОНАЖ м персонаж (әҙәби әҫәрҙә ҡат
нашыусы); отрицательный персонаж кире 
персонаж; комйческий персонаж комик пер
сонаж

ПЕРСОНАЛ м персонал (берәй ойошмала, 
учреждениела эшләцселәр); преподавательский 
персонал уҡытыусылар персоналы; персонал 
театра театр персоналы

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое персональ, 
шәхси; персональное дёло персональ эш; персо
нальная пенсия персональ пенсия

ПЕРСПЕКТИВА ж 1. (видимое глазом про
странство) перспектива; лес в перспектйве 
перспективалағы урман 2. перспектива, алыҫтан 
күренеш; законы перспектйвы алыҫтан күренеш 
закондары, киләсәктәге өмөтлө закондар 
3. обычно мн. перспектйвы; перен. киләсәк, пер
спективалар; перспектйвы дальнейшего раз 
вйтия артабанғы үҫеш перспективалары; перс
пектйвы работы эш перспективалары ♦ в пер
спектйве яҡын киләсәктә

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ, -ая, -ое 1. перспектив; 
перспектйвный план работы перспектив эш пла 
ны 2. перспективалы; перспектйвный работник 
перспективалы хеҙмәткәр

ПЕРСТ м; трад.-поэт. бармаҡ, ҡул бармағы 
♦ одйн как перст япа-яңғыҙы, бер үҙе 

ПЁРСТЕНЬ м ҡашлы йөҙөк 
ПЁРСЫ мн. фарсылар / /  ед. перс м фарсы 

ир-аты; персиянка ж фарсы ҡатын-ҡыҙы
ПЕРТУРБАЦИЯ ж 1. книжн. кинәт үҙгәреш, 

киҫкен боролош (сыуалыш, буталыш) 2. астр. 
пертурбация (планетаның юлынан тайпылыуы)
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ПЕРФОКАРТА ж\ тех. перфокарта 
ПЕРФОЛЕНТА ж; тех. перфолента 
ПЕРФОРАТОР м перфоратор (1. ҡагыҙга, 

кинотаҫмаға һ.б. тишек тишкеләц приборы
2. тау. тау тоҡомон быраулау машинаһы) 

ПЕРФОРАЦИЯ ж 1. см. перфорйровать
2. тех. тишектәр (кино таҫмаһының йәки 
ҡагыҙ ситендәге) 3. мед. см. прободение

ПЕРФОРИРОВАНИЕ с см. перфорйровать 
ПЕРФОРИРОВАТЬ сов., несоә. что', тех.

1. перфоратор менән тишкеләү; перфорйровать 
киноленту кинотаҫманы перфоратор менән тиш
келәү 2. перфоратор менән (быраулап) тишеү

ПЁРХОТЬ ж ҡауаҡ 
ПЕРЦбВКА ж боросло араҡы 
ПЕРЦбВЫ Й, -ая, -ое боросло; перцовая 

водка боросло араҡы
ПЕРЧАТКА ж бирсәткә ♦ бросать перчатку 

см. бросать; поднять перчатку см. поднять
ПЕРЧИТЬ несов. что борослау, борос һибеү 
ПЕРШИТЬ несоә. безл.; разг. (тамаҡ) ҡы

мырйыу; у меня в горле першйт тамағым 
ҡымырйый

ПЁС м эт; сторожевой пёс ҡарауыл эте ♦ псу 
под хвост һыуға һалыу, әрәм итеү

ПЁСЕНКА ж; ласк, от песня ♦ песенка 
спета чья кемдеңдер йыры йырланған

ПЁСЕННИК м (сборник песен) йыр китабы 
ПЁСЕННЫЙ, -ая, -ое йыр ...ы; песенные 

жанры йыр жанрҙары
ПЕСЁТА ж песета (Испания аҡса берәмеге) 
ПЕСЁЦ м (зверь и его мех) аҡ төлкө; ворот 

нйк из песца аҡ төлкө яға
ПЕСНИ, -ья, -ье разг. эт ...ы; пёсья лапа эт 

тәпәйе
ПЕСКАРЬ м ташбаш
ПЕСНОПЁНИЕ с 1. церк. дини йыр

2. трад.-поэт. шиғыр, шиғри әҫәр
ПЕСНЬ ж 1. трад.-поэт. см. песня 2. лит. 

йыр (эпик поэманың айырым бцлеге) ♦ песнь 
песней йырҙарҙың йыры (ҙур әһәмиәткә эйә 
булған, кцтәренке рухлы әҙәби әҫәргә ҡа
рата)

ПЁСНЯ ж йыр; застольная песня табын йы
ры; колыбельная песня бишек йыры; сложйть 
пёсню йыр сығарыу ♦ долгая (длйнная) пёсня
осо-ҡырыйы күренмәгән эш; лебедйная пёсня 
аҡҡош йыры (таланттың һуңғы тапҡыр кцре- 
неце, һуңғы әҫәре)', старая пёсня иҫке йыр 
(теңкәгә тейгән, кцп тапҡыр тыңланған һцҙ, 
фекер һ.б. ҡарата)', тянуть одну и ту же пёсню 
бер үк йырҙы йырлау, бер балыҡ башын сәйнәү 
(бер нәмәне кцп һөйләц)

ПЁСО с нескл. песо (Латин Америкаһының 
ҡайһы бер дәцләттәрендә аҡса берәмеге)

ПЕСбК м 1. ҡом; речной песок йылға ҡомо
2. мн. пескй ҡомлоҡ 3. разг. (сахарный) шәкәр 
ҡомо, ҡом шәкәр ♦ песок сыплется из кого и без



ПЕСОЧНЫЙ

доп.; шутл. ҡомо ҡойола (бик ҡарт, кәре 
киткән кешегә ҡарата)

ПЕСбЧНЫЙ, -ая, -ое 1. ө разн. знач. ҡом 
...ы; песочная пыль ҡом саңы; песочный ящик 
ҡом йәшниге 2. ҡомло; песочный камень ҡом 
таш 3. разг. (о цвете) һоро, ҡом төҫөндәге; пе
сочное пальто ҡом төҫөндәге пальто 4. кул. (о 
тесте) ыуалып торған; (об изделии) ыуалып 
торған ҡамырҙан бешерелгән; песочное печенье 
ыуалып торған ҡамырҙан бешерелгән печенье 
♦ песочные часы ҡом сәғәте

ПЕССИМИЗМ м пессимизм, өмөтһөҙлөк, ру
хи төшөнкөлөк; впасть в пессимизм рухи 
төшөнкөлөккә бирелеү

ПЕССИМЙСТ м и ПЕССИМЙСТКА ж пес
симист, рухы төшөнкө кеше, донъянан төңөлгән 
кеше

ПЕССИМИСТЙЧЕСКИЙ, ая, ое пессимис 
тик, төшөнкө рухлы; пессимистический взгляд
төшөнкө рухлы ҡараш

ПЕССИМИСТЙЧНЫЙ, ая, ое см. песси 
мистический

ПЕСТ м төйгөс
ПЁСТИК м 1. уменьш. от пест 2. бот. емеш

лек
ПЁСТОВАТЬ несов. кого-что 1. у cm. ҡарап 

(бағып) үҫтереү; пестовать ребёнка баланы 
ҡарап үҫтереү 2. перен., высок, ҡәҙерләп (тәр
биәләп) үҫтереү

ПЕСТРЁТЬ I несов. 1. (виднеться — о 
чём-л. пёстром) сыбарланып (сыбар булып) 
күренеү 2. чем, от чего сыбарланыу, сыбарла
нып тороу; луга пестреют цветами болон 
сәскәләр менән сыбарланып тора 3. (становить
ся пёстрым) сыбарланыу, сыбар төҫкә инеү 

ПЕСТРЁТЬ II несов. 1. күренеү, күҙгә ташла
ныу (бәрелеү); на стенах пестрят афйши стена 
ларҙа афишалар күҙгә ташлана 2. чем; перен. ту
лыу, тулып ятыу; статья пестрйт цитатами 
мәҡәлә цитаталар менән тулған 3. разг. сып- 
сыбар (артыҡ сыбар) булыу, сыбарланып тороу; 
материя пестрйт туҡыма артыҡ сыбар

ПЕСТРИТЬ несов. 1. что (делать пёстрым) 
сыбарлау 2. чем; перен. йыш осрау, тулып ятыу; 
сочинение пестрйт ошйбками хаталар тулып ята 
3. безл. (күҙ алдын) сыбарлатыу; в глазах пест
рйт күҙ алды сыбарлана

ПЕСТРОТА ж; прям., перен. сыбарлыҡ, төр
лөлөк; пестрота окраски төҫтәр сыбарлығы; пе
строта публики публиканың төрлөлөгө

ПЕСТРЫЙ, -ая, -ое 1. сыбар, ала-ҡола; пёс
трая ткань сыбар туҡыма 2. перен. (неоднород
ный) сыбар, төрлө; пёстрый народ төрлө халыҡ 
(кешеләр)

ПЕСЦбВЫЙ, -ая, -ое аҡ төлкө, аҡ төлкө ти
реһенән булған; песцовый воротнйк аҡ төлкө яға 

ПЕСЧАНИК м ҡомташ; глйнистый песчаник
балсыҡлы ҡомташ

ПЕСЧАНИКОВЫЙ, -ая, -ое ҡомташ ...ы; 
песчаниковые отложения ҡомташ ултырмалары 

ПЕСЧАНЫЙ, ая, ое ҡомло; песчаный бёрег 
рекй йылғаның ҡомло яры 

ПЕСЧИНКА ж ҡом бөртөгө 
ПЁТЕЛЬНЫЙ, ая, ое элмәк ...ы; петельный 

крючок элмәк ҡаптырмаһы
ПЕТИТ м; типогр. петит (ваҡ шрифт) 
ПЕТИЦИЯ ж петиция (югары хөкцмәт ор

гандарына кцмәкләп яҙган цтенес хаты)
ПЕТЛИЦА ж 1. (петля) элмәк 2. (нашивка) 

петлица (формалы кейемдең яга осона айырыу 
билдәһе итеп баҫыла торган таҫма)

ПЁТЛЯ и ПЕТЛЙ ж 1. тоҡан, элмәк; завя
зать петлю тоҡан бәйләү 2. (движение, извив, 
поворот и т.п.) элмәк, борма 3. (при вязании) 
күҙ; спустйть петлю күҙ төшөрөп ҡалдырыу
4. охот, (силок) тоҙаҡ, мәскәү 5. (на одежде) 
элмәк; обметать петли элмәктәр йүрмәү 6. күгән, 
сығанаҡ; дверная петля ишек күгәне 7. урау юл, 
боролоп үтеү, ҡамау; сделать петлю для обхода 
опасного места хәүефле урынды урау юл менән 
үтеү ♦ хоть в петлю лезь аҫылынырға ғына ҡала 
(ауыр хәлгә ҡарата); мёртвая петля юғары пи
лотаж; метать пётли алдау, юл йәшереү

ПЕТЛЙТЬ несов.; разг. бормаланыу, урап- 
урап барыу (йүгереү, сабыу); заяц петляет ҡуян 
урап-урап саба; река петляет йылға бормаланып 
аға

ПЕТРОГРАФИЯ ж петрография (геология
ның тау тоҡомон өйрәнә торган бцлеге)

ПЕТРУШКА I ж петрушка (тәмләткес 
йәшелсә)

ПЕТРУШКА II 1. м Петрушка (урыҫ халыҡ 
ҡурсаҡ театрында төп комик ролде башҡар- 
ган ҡурсаҡ) 2. ж; перен., прост, ахмаҡлыҡ, йү
ләрлек, мәғәнәһеҙлек; что за петрушка был нин
дәй ахмаҡлыҡ

ПЕТ^Х м 1. (самец курицы) әтәс 2. (самец 
некоторых др. птиц отряда куриных) ата; фа
заний петух ата ҡырғауыл 3. разг. (о задирис
том человеке) сәркәш, әтәс ♦ индейский петух 
см. индейский; пустйть красного петуха ҡыҙыл 
әтәс ебәреү (ут төртөц); пустйть петуха 
сыйылдаҡ тауыш сығарыу (йырлағанда)

ПЕТУШИЙ, -ья, -ье әтәс ...ы; петуший хвост 
әтәс ҡойроғо ♦ петуший гребешок бот. әтәс кик
реге, хәтфә гөл

ПЕТУШЙНЫЙ, -ая, -ое 1. әтәс ...ы; пету
шиное перо әтәс ҡауырһыны 2. (задиристый) 
әтәс кеүек ҡунып барған, ҡыҙрас (кеше тура
һында) 3. (срывающийся — о голосе) сыйыл
даҡ, әсе

ПЕТУШИТЬСЯ несов/, разг. әтәсләнеү 
ПЕТЬ несов. 1. что и без доп. йырлау, 

көйләү; петь песню йыр йырлау; петь в опере 
операла йырлау 2. что башҡарыу, йырлау; петь 
партию Ленского Ленский партияһын башҡарыу
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ПЕШКА

3. (о птицах) һайрау; (о петухе) ҡысҡырыу
4. кого-что; уст., трад.-поэт. данлау, маҡтап 
йырлау

ПЕХбТА ж пехота, йәйәүле ғәскәр 
ПЕХОТИНЕЦ зг пехотасы, йәйәүле һалдат 
ПЕХбТНЫЙ, -ая, -ое пехота ...ы, йәйәүле 

ғәскәр ...ы; пехотная дивйзия пехота дивизияһы 
ПЕЧАЛИТЬ несов. кого-что ҡайғыға һалыу 

(төшөрөү), хафаландырыу, хәсрәтләндереү, кө
йөндөрөү; его что-то печалит уны ниҙер ҡайғыға 
һалған

ПЕЧАЛИТЬСЯ несов. ҡайғырыу, хәсрәт
ләнеү, бошоноу, хафаланыу, һағышланыу, көйө
нөү; что ты печалишься һин нимәгә ҡайғыраһың 

ПЕЧАЛЬ ж ҡайғы, хәсрәт, көйөнөс, һағыш, 
ғәм, зар, моң-зар ♦ тебе какая печаль һинең ни 
эшең бар

ПЕЧАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (выражающий пе
чаль) ҡайғылы, ғәмле, хәсрәтле; печальный 
взгляд ҡайғылы ҡараш 2. (протекающий в пе
чали) зарлы, моңһоу, яманһыу; печальная 
жизнь зарлы тормош; печальные дни яманһыу 
көндәр 3. (достойный сожаления) аяныслы, 
ҡыҙғаныс; печальная участь ҡыҙғаныс яҙмыш 
4. (наполненный печалью) ҡайғылы, һағышлы, 
моң-зарлы; печальные мелодии һағышлы көй
ҙәр; печальное известие ҡайғылы хәбәр

ПЕЧАТАНИЕ с см. печатать; печатание книг 
китап баҫтырыу

ПЕЧАТАТЬ несов. 1. что баҫыу; печатать га
зеты гәзит баҫыу; печатать рисунки на обоях
обойға биҙәк баҫыу 2. кого-что (публиковать) 
баҫтырыу, баҫтырып сығарыу; печатать статьй в 
журнале журналда мәҡәләләр баҫтырып сыға
рыу 3. что фотоға (ҡағыҙға) төшөрөп баҫтырыу; 
печатать вйды Уфы Өфө күренештәрен фотоға 
төшөрөп баҫтырыу

ПЕЧАТАТЬСЯ несов. 1. баҫтырыу, баҫты
рып сығарыу (цҙ әҫәрҙәреңде) 2. страд, от пе
чатать

ПЕЧАТКА ж : (печать на кольце) бәләкәй 
мисәт (мөһөр)

ПЕЧАТНИК м баҫмасы (полиграфия эшсеһе) 
ПЕЧАТНЫЙ, -ая, -ое 1. (китап) баҫыу ...ы; 

печатный станок китап баҫыу станогы 2. мат
буғат ...ы; печатный орган матбуғат органы 
3. баҫылған, баҫылып сыҡҡан; печатный текст 
баҫылған текст 4. (имеющий вид напечатанно
го) баҫма; писать печатными буквами баҫма 
хәрефтәр менән яҙыу 5. (с вытисненными узо
рами) биҙәкле; печатный пряник биҙәкле перә- 
ник ♦ печатный лист полигр. баҫма табаҡ (ки
таптың кцләмен билдәләц берәмеге)

ПЕЧАТЬ ж 1. мисәт, мөһөр; гербовая печать 
герблы мөһөр; заверить подпись печатью ҡул 
тамғаны мөһөр менән раҫлау 2. чего; перен. эҙ, 
билдә, тамға; печать горя на лице йөҙҙә хәсрәт 
билдәһе 3. баҫылыу, (китап) баҫыу; кнйга выш

55

ла из печати китап баҫылып сыҡты 4. (внешний 
вид напечатанного) баҫылған хәреф(тәр); 
убористая печать йыш баҫылған хәрефтәр; 
крупная печать эре баҫылған хәрефтәр 5. мат
буғат; периодйческая печать ваҡытлы матбуғат; 
свобода печати матбуғат ирке; выступить в пе
чати матбуғатта сығыш яһау; работники печати 
матбуғат хеҙмәткәрҙәре

ПЕЧЕНЁГИ мн. (ед. печенег м) бәшнәктәр 
(борошо төрки ҡәбиләләр берләшмәһе)

ПЕЧЁНИЕ с см. печь I; печение хлеба икмәк 
бешереү

ПЕЧЕНКА ж 1. бауыр (ашамлыҡ)', жареная 
печёнка ҡурылған бауыр 2. разг. см. пёчень 
♦ сидеть в печёнках у кого; прост, теңкәһенә 
тейеү, йәнен көйҙөрөү

ПЕЧЕНЫЙ, -ая, -ое (һыуһыҙ) бешкән (беше
релгән); печёный картофель һыуһыҙ бешерелгән 
картуф

ПЁЧЕНЬ ж; анат. бауыр; болезни печени
бауыр ауырыуҙары

ПЕЧЁНЬЕ с печенье; сдобное печенье тәм
ләткестәр ҡушып бешерелгән печенье

ПЁЧКА ж мейес; затопйть печку мейескә 
яғып ебәреү ♦ от печки (танцевать) берәй эште 
йәнә баштан, ғәҙәтләнгән урынынан башлау 

ПЕЧНИК м мейессе (мейес сыгарыусы) 
ПЕЧНбЙ, -ая, -ое мейес ...ы; печная труба 

мейес мөрйәһе; печное отопление мейес яғып 
йылытыу

ПЕЧУРКА ж; разг. бәләкәй мейес 
ПЕЧЬ I несов. 1. что бешереү; печь пирогй 

бәлеш бешереү 2. кого-что, во что и без. доп. 
ҡыҙҙырыу; солнце печёт ҡояш ҡыҙҙыра ♦ печь 
как блины ҡоймаҡ ҡойғандай бик тиҙ башҡарыу 

ПЕЧЬ II ж мейес; голландская печь голланд 
мейесе; топйть печь мейес яғыу

ПЁЧЬСЯ I несов. 1. (һыуһыҙ) бешеү, бешеп 
ултырыу; картофель печётся в золё картуф 
кәлдә бешә 2. разг. (на солнце) яныу, бешеү 
3. страд, от печь I

ПЁЧЬСЯ II несов. о ком-чём ҡайғыртыу, хәс
тәрләү, хәстәрен күреү; он печётся только о се
бе ул үҙен генә ҡайғырта

ПЕШ ЕХбД м йәйәүле, йәйәү йөрөүсе 
ПЕШ ЕХбДНЫЙ, -ая, -ое 1. йәйәүлеләр ...ы, 

йәйәү йөрөү өсөн; пешеходная тропйнка йәйәү
леләр һуҡмағы 2. йәйәү; пешеходное движение 
йәйәү хәрәкәт итеү (йөрөү)

ПЁШИЙ, -ая, -ее 1. (идущий пешком) йәйәү
ле; пешие путешественники йәйәүле сәйәхәт 
селәр 2. (совершаемый пешком) йәйәү; пеший 
путь йәйәү үткән юл 3. (пехотный) йәйәүлеләр 
...ы; пеший строй йәйәүлеләр сафы ♦ пешим 
ходом йәйәүләп

ПЁШКА ж 1. пешка; пойти пешкой пешка 
менән йөрөү 2. перен., разг. бәләкәй кеше, ҡур
саҡ, пешка



ПЕШКОМ

п е ш к о м  нареч. йәйәү(ләп); идти пешком 
йәйәү китеү

ПЕШИЙ и ПЁШНЯ л  с һөймән; пробить лёд 
пешнёй һөймән менән боҙ тишеү

ПЕЩЁРА ж мәмерйә, мәғәрә; пещера Шуль 
ган Таш Шүлгән-Таш мәмерйәһе

ПЕЩЁРНЫЙ, -ая, -ое 1. мәмерйә ...ы, мәғәрә 
...ы; пещерный свод мәмерйә көмбәҙе 2. мә
мерйәләге; пещерная река мәмерйәләге йылға 
3. (относящийся к доисторическому әремни) 
мәмерйә ...ы, мәғәрә ... ы, мәмерйәлә (мәғәрәлә) 
йәшәгән; пещерный человек мәмерйә кешеһе 

ПИАЛА и ПИАЛА ж каса; пить чай из пиалы 
каса менән сәй эсеү

ПИАНИНО с нескл. пианино; играть на пиа
нино пианинола уйнау

ПИАНЙСТ м и ПИАНЙСТКА ж пианиносы 
(пианинола уйнаусы)

ПИАНО муз. 1. нареч. пиано, әкрен генә, 
һалмаҡ ҡына; петь пиано әкрен генә йырлау; иг
рать пиано һалмаҡ ҡына уйнау 2. с нескл. пиа
но (әкрен башҡарылган музыкаль әҫәр йәки 
уның өлөшө)

ПИАСТР м пиастр (1. Төркиә, Мысыр һәм 
ҡайһы бер илдәрҙең аҡса берәмеге 2. борошо 
Испанияның ваҡ аҡсаһы булган песоның 
итальянса атамаһы)

ПИВНАЯ ж һырахана
пивнбй, -ая, -ое һыра ...ы; пивнбй завод

һыра заводы; пивная пёна һыра күбеге
ПЙВО с һыра; пенистое пйво күбекле һыра; 

пить пйво һыра эсеү
ПИВОВАР м һырасы (һыра ҡайнатыусы) 
ПИВОВАРЁНИЕ с һыра ҡайнатыу 
ПИВОВАРЕННЫЙ, -ая, -ое һыра ҡайнатыу 

...ы; пивоваренный завод һыра ҡайнатыу за
воды

ПИГАЛИЦА ж 1. зоол. тәгәрлек 2. разг. (о 
человеке) сибек кеше

ПИГМЁЙ м 1. пигмей, иргәйел 2. перен., 
презр. (ничтожный человек) түбән кеше, пигмей 

ПИГМЁНТ м пигмент (тереклек һәм цҫемлек 
туҡымаһына төҫ бирә торган матдә)

ПИГМЕНТАЦИЯ ж берәй төҫ алыу; пигмен
тация глаза күҙҙең берәй төҫ алыуы

ПИГМЁНТНЫЙ, -ая, -ое пигмент ...ы; пиг
ментные клетки пигмент күҙәнәктәре

ПИДЖАК м пинжәк, пиджак; однобортный 
пиджак бер яҡ ҡаптырмалы пинжәк; носйть пид
жак пинжәк кейеп йөрөү

ПИЖАМА ж пижама; мужская пижама ирҙәр 
пижамаһы

ПИЖАМНЫЙ, -ая, -ое пижама ...ы; пижам
ные брюки пижама салбары 

ПИЖМА ж гөлбаҙран 
пижбн м; разг. фырт егет, пижон 
ПИК м пик, сусаҡ, суҡы (тауҙа); пик горы 

тау сусағы ♦ часы пик пик сәғәте (транспорт,

электр станцияһы һ.б. эшендә иң көсөргәнешле 
ваҡыт)

ПИКА ж һөңгө; пронзйть пйкой һөңгө менән 
сәнсеү ♦ в пику кому кемгәлер үс (асыу) итеп 

ПИ КАДбР м пикадор (цгеҙҙе һөңгө менән 
сәнсеп ярһытыусы һыбайлы — цгеҙҙәр һугы- 
шында ҡатнашыусы)

пикАнтный, -ая, -ое 1. ҡырҡыу, әсе, 
өткөс; пикантная подливка ҡырҡыу тоҙлоҡ
2. перен. (возбуждающий острый интерес) 
ҡыҙыҡтырғыс, уятҡыс; пикантная новость 
ҡыҙыҡтырғыс яңылыҡ 3. перен. (не вполне при
стойный) әҙәпһеҙ, тәртипһеҙ; пикантный анек
дот әҙәпһеҙ көләмәс 4. перен. (соблазнитель
ный) тартып торған, ҡыҙығырлыҡ; пикантная 
внешность тартып торған ҡиәфәт

ПИКАП м пикап (йөк аәтомобиленең бер 
төрө)

ПИКЁ I с нескл. (ткань) пике (туҡыма 
төрө); платье из пике пике күлдәк

ПИКЁ II с нескл.; ав. пике (самолёттың ҙур 
тиҙлектә аҫҡа табан шыҡыйыуы); войти в пи
ке пикеға инеү; выйти из пике пикенан сығыу 

ПИКЁЙНЫЙ, -ая, -ое пике, пикенан те
гелгән; пикейное покрывало пике япма

ПИКЁТ I м пикет (1. ҙур булмаган һаҡсы 
төркөм 2. баш кцтәргән районда кцҙәтеп 
йөрөцсе эш ташлаган эшселәр төркөмө); кон
ный пикет атлы пикет (атлы һаҡсылар төр
көмө); пехотный пикет йәйәүле күҙәтселәр отря
ды (пикеты); быть в пикете пикетта булыу 
(йөрөү)

ПИКЁТ II м пикет (1. геод. берәй урындың 
һыҙымын төшөргән ваҡытта бейеклеген билдә- 
ләц өсөн алытан нөктә 2. геод. берәй урындың 
бейеклеген билдәләгәндә ергә ҡагып ҡуйыла 
торган номерлы ҡаҙыҡ 3. т.юл. тимер юл ли 
нияларын цлсәц берәмеге; бер пикет — 100 м) 

ПИКЁТЧИК м пикетсы (эш ташлап пикет
та ҡатнашыусы кеше)

ПИКИ мн. (ед. пйка ж; разг.); карт. ҡарға 
ПИКЙРОВАНИЕ с см. пикйровать 
ПИКИРОВАНИЕ с см. пикировать 
ПИКИРОВАТЬ сов., н е с о в а в .  пикеға китеү 
ПИКИРОВАТЬ сов., несов/, с.-х. күсереп ул

тыртыу; пикировать сеянцы үҫентеләрҙе күсереп 
ултыртыу

ПИКИРОВАТЬСЯ несов. (обмениваться 
колкостями) сәнскеле (төртмә) һүҙҙәр әйтешеү 

П И К И Р бВ К А I ж; с.-х. см. пикировать 
ПИКИРбВКА II ж см. пикироваться
ПИКНИК м пикник (кцңел асыу өсөн ҡала, 

ауыл ситенә сыгып яһалган йыйын)
ПИКНУТЬ сов.; разг. 1. сый итеү 2. (возра

зить) ҡаршы өндәшеү
ПИКОВЫИ I, -ая, -ое ҡарға ...ы; пйковая 

дама ҡарға дама; пйковая восьмёрка ҡарға 
һигеҙлек ♦ пйковое положение мөшкөл хәл; 
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ПИРОЖОК
остаться при пйковом интересе уңышһыҙлыҡҡа 
осрау, ҡоро ҡалыу

ПИКОВЫИ II, -ая, -ое спец, көсөргәнешле, 
иң юғары; пйковый расход энергии энергияның 
көсөргәнешле тотоноу мәле

ПИКРИНОВЫЙ: пикрйновая кислота пик
рин кислотаһы (артиллерияла ҡулланылған 
ағыулы шартлағыс матдә)

ПИКТОГРАММА ж\ спец. пиктограмма (бо
рошо һцрәт яҙыуында ҡулланылған шартлы 
рәсем)

ПИКТОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое спец, пик 
тография ...ы, пиктографик; пиктографйческое 
письмо пиктография яҙыуы

ПИКТОГРАФИЯ ж\ спец. пиктография 
(пиктограммалар менән башҡарылган бик бо
рошо яҙма)

ПИЛА ж 1. (инструмент) бысҡы; дйсковая 
пила түңәрәк бысҡы; электрйческая пила электр 
бысҡыһы 2. разг. игәү (мыжыҡ кеше)

ПИЛА РЫБА ж бысҡыбалыҡ 
ПИЛЕНЫМ, -ая, -ое бысылған, киҫелгән; (о 

сахаре) шаҡмаҡлы; пилёные дрова бысылған 
утын

ПИЛИКАТЬ несов.', разг. сыйылдатыу, ты
зылдатыу, сыйылдығын (тызылдығын) сығарыу; 
пилйкать на скрйпке скрипканы сыйылдатыу 
(сыйылдығын сығарыу)

ПИЛИТЬ несов. 1. что бысыу, киҫеү; пилйть 
дрова утын бысыу 2. кого-что; перен., разг. 
игәү, йөҙәтеү 3. что\ разг. (опиливать) игәү; пи
лйть деталь напйльником игәү менән деталь игәү 

ПИЛИТЬСЯ несов. 1. бысылыу, киҫелеү; 
брёвна пйлятся легко бүрәнә еңел бысыла 
2. страд, от пилйть

ПИЛКА I Ж СМ. ПИЛЙТЬ

ПИЛКА II ж 1. ҡул бысҡыһы 2. (для ногтей) 
игәү, тырнаҡ игәүе

ПИЛОРАМА ж пилорама (таҡта ярыу яй
ланмаһы)

пилбт М осоусы, ПИЛОТ 
ПИЛОТАЖ м пилотаж (осҡос аппараттар

ҙы йөрөтөц оҫталығы)
ПИЛОТИРОВАНИЕ с см. пилотйровать 
ПИЛОТИРОВАТЬ несов. что идара итеү 

(осоу аппараты менэн)\ пилотйровать самолёт 
самолёт менән идара итеү

ПИЛбТКА ж пилотка; носйть пилотку пи
лотка кейеү

пилыцик м бысҡысы, бысыусы 
ПИЛЮЛЯ ж төймә (борсаҡ) дарыу ♦ золо 

тйть пилюлю юхаланырға тырышыу (насарлыҡ 
эшләп, шуны йомшартырға тырышыу)', про 
глотйть пилюлю ауыр һүҙҙе өндәшмәй үткәреү 
(йотоу)

ПИЛЙСТРА Ж И ПИЛЯСТР м; архит. пи
лястра, пилястр (бер яғы стенаға инеп торған 
дцрт ҡырлы ярым колонна)

пимы мн. (ед. пим м) 1. (меховые сапоги) 
тире итек (төньяҡ халыҡтарында) 2. (валенки) 
быйма

ПИНАТЬ несов. кого-что', прост, тибеү, тип
келәү

ПИНАТЬСЯ несов.', прост. 1. тибеү, тибешеү 
2. страд, от пинать

ПИНГВИН м пингвин (Антарктидала йә- 
шәцсе, осмай торған эре диңгеҙ ҡошо)

пинг пбнг м пинг-понг (өҫтәл теннисы) 
ПИНЁТКИ мн. (ед. пинетка ж) быштый, 

сүбәк, пинетка
пинбк м\ разг. тибеү; дать пинка тибеп 

ебәреү
ПИНЦЁТ М ЭҪКӘК 
ПИНЧЕР м пинчер (эт тоҡомо) 
пибн м дөр-дөр, пион (баҡса гөлө) 
ПИОНЁР I м пионер (1. билдәһеҙ илгә, 

төбәккә башлап барып йәшәй башлаған кеше
2. кцсм. ниндәйҙер эшкә башланғыс һалған 
кеше)

ПИОНЁР II м пионер (цҫмерҙәр ойошмаһы 
вәкиле)

ПИОНЕРВОЖ АТЫЙ м и п и о н е р в о  
ЖАТАЯ ж пионервожатый

ПИОНЁРИЯ ж собир. пионерҙар 
ПИОНЁРСКИЙ, -ая, -ое пионер(ҙар) ...ы; 

пионерский галстук пионер галстугы
ПИПЁТКА ж тамыҙғыс (кцҙгә, танауға да

рыу һалыу өсөн)
ПИР м һый, мәжлес, туй; свадебный пир туй 

мәжлесе ♦ пир на весь мир бик ҙур һәм мул 
мәжлес; в чужом пиру похмелье см. похмелье 

ПИРАМИДА ж\ в разн. знач. пирамида; пя
тигранная пирамйда мат. биш ҡырлы пирамида; 
начертйть пирамйду мат. пирамида һыҙыу; 
егйпетские пирамйды Мысыр пирамидалары; 
пирамйда ружей воен. пирамида һымаҡ итеп 
ҡуйылған мылтыҡтар; гимнасты построили пи
рамйду гимнастар пирамида яһаны

ПИРАМИДАЛЬНЫЙ, -ая, -ое пирамидаль, 
пирамида һымаҡ (рәүешле); пирамидальный 
тополь пирамидаль тирәк

ПИРАМИД б Н  м пирамидон (дарыу )
ПИРАТ м пират, диңгеҙ юлбаҫары 
ПИРАТСКИМ, -ая, -ое пират(тар) ...ы; пи

ратское судно пираттар карабы
ПИРАТСТВО с пиратлыҡ, диңгеҙ юлба

ҫарлығы
ПИРОВАТЬ несов. һыйҙа (мәжлестә) булыу, 

һыйланыу
ПИ РбГ м бәлеш; пирог с мясом ит бәлеше 
ПИРбГА ж ҡайыҡ (Үҙәк һәм Көньяҡ Амери

ка индеецтарында тышы көплө, оҙон тар 
кәмә)

ПИРбЖ НО Е с пирожный 
П И РО Ж бК м\ разг. бөйөрөк; пирожкй с 

картофелем картуф бөйөрөгө
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ПИРОКСИЛИН

ПИРОКСИЛИН м пироксилин (шартлағыс 
матдәнең бер төрө)

ПИРбМЕТР м пирометр (юғары температу
раларҙы цлсәц приборы)

ПИРОТЁХНИК м пиротехник (пиротехника 
белгесе)

ПИРОТЕХНИКА ж пиротехника (техника
ның яна торған составтар эшләц, уларҙы 
төрлө осраҡта, мәҫ., ракета осорғанда, фейер
верк һ.б. эшләгәндә, ҡулланыу менән бәйле 
тармағы)

ПИРРОВ: пйррова победа Пирр еңеүе
(аҡланмаҫлыҡ ҡорбандар бәрәбәренә яуланған 
еңец)

ПИРС м; мор. пирс (караптар туҡтау өсөн 
эшләнгән ҡоролма)

ПИРУШКА ж; разг. һыйлы бәләкәй мәжлес 
ПИРУЭТ м пируэт (бейегәндә аяҡ осонда 

бер әйләнеп сығыу)
ПЙРШЕСТВО с мул һыйлы табын 
ПИСАКА м и ж] разг. яҙыусы ишараты 
ПИСАНИЕ с 1. см. писать 2. разг., upon. 

яҙма, яҙыу ♦ Священное Писание Изге Китап 
(мәҫ., Иҫке Ғәһет, Ҡөрьән)

ПИСАНЫИ, -ая, -ое 1. яҙма, яҙылған; писа
ная инструкция яҙылған инструкция 2. (распис
ной) биҙәрләнгән, биҙәрле; писаная дуга биҙәрле 
дуға ♦ пйсаная красавица ҡойоп (яһап) ҡуйған 
кеүек матур ҡатын-ҡыҙ; пйсаный красавец һыу 
һөлөгө кеүек егет, ҡойоп (яһап) ҡуйған кеүек 
ир егет; как (словно) по пйсаному бик шыма, 
бик оҫта

ПИСАРЬ м писарь; ротный писарь рота писары 
ПИСАТЕЛЬ м яҙыусы, әҙип; писательница ж

яҙыусы, әҙибә
ПИСАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое яҙыусы(лар) 

...ы, әҙип(тәр) ...ы, яҙыусылыҡ (әҙиплек) ...ы; 
писательский талант яҙыусылыҡ таланты; пи
сательская среда яҙыусылар мөхите

ПИСАТЬ несоә. 1. что и без доп. яҙыу; пи
сать мелко ваҡ яҙыу; писать буквы хәрефтәр 
яҙыу; ребёнок уже пйшет бала яҙа (башлаған) 
инде; ручка не пйшет ручка яҙмай; писать пись
мо хат яҙыу 2. что и без доп. (сочинятъ) яҙыу, 
ижад итеү; писать рассказы хикәйәләр яҙыу; пи
сать оперу опера яҙыу 3. кого-что и без доп. 
(рисовать) яҙыу, һүрәт төшөрөү (эшләү, яһау); 
писать портрет портрет төшөрөү (эшләү)

ПИСАТЬСЯ несов. (1 и 2 л. не употребля
ются) яҙылыу; здесь пйшется “о ” был урында 
“о” яҙыла

ПИСЁЦ м\ ист. күсереүсе (кцсереп яҙыусы) 
писк м сыйылдау, сырҡылдау, сырылдау, 

сипылдау; писк мышёй сысҡандар сыйылдауы; 
писк птенцов ҡош балаларының сырҡылдауы 

пискливыи, -ая, -ое сыйылдаҡ, сырҡыл- 
даҡ, сәрелдәк; писклйвый голос сәрелдәк та
уыш; писклйвый ребёнок сыйылдаҡ бала
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ПИСКЛЙВЫЙ, -ая, -ое разг. см. писклйвый
ПИСКНУТЬ сов. сый (сэр, сыр) итеп ҡуйыу 
ПИСКУН М И п и с к у н ь я  ж\ разг. сыйыл

даҡ, сырылдаҡ, сәрелдәк
ПИССУАР м писсуар (бәҙрәфтә бәцел 

ағыҙыу өсөн ҡуйылған раковина)
ПИСТОЛЁТ м пистолет; стрелять из писто

лета пистолеттан атыу
ПИСТОЛЕТНЫЙ, -ая, -ое пистолет ...ы; пи

столетная кобура пистолет кобураһы
п и с т б н  м пистон (1. патронда яһауын то

ҡандыра торған бәләкәс ҡалпаҡ 2. уйынсыҡ пи
столетта шартлатыу өсөн әҙерләнгән махсус 
ҡағыҙ 3. шнур кейҙерец өсөн ҡатырға, кцн һ.б. 
нәмәнең тишегенә беркетелгән металл тирәс
4. муз. тынлы музыка ҡоралының клапаны) 

ПИСЧЕБУМАЖНЫЙ, -ая, -ое 1. яҙыу ҡағы
ҙы ...ы; писчебумажная фабрика яҙыу ҡағыҙы 
фабрикаһы 2. яҙыу-һыҙыу ...ы; писчебумажные 
принадлежности яҙыу-һыҙыу кәрәк-яраҡтары 

п и с ч и и , -ая, -ее яҙыу ...ы; пйсчая бумага 
яҙыу ҡағыҙы

ПИСЬМЕНА только мн. яҙыу тамғалары, 
хәрефтәр; древние письмена боронғо яҙыу 
тамғалары

ПИСЬМЕННОСТЬ ж 1. яҙыу, әлифба; баш
кйрская пйсьменность башҡорт яҙыуы 2. (сово
купность письменных памятников эпохи, наро
да) яҙмалар, яҙма әҙәбиәт; древнетюркская 
пйсьменность боронғо төрки яҙмалар

ПЙСЬМЕННЫИ, -ая, -ое 1. яҙма; пйсьмен 
ная работа яҙма эш; пйсьменный язык яҙма тел 
2. яҙыу ...ы; пйсьменный стол яҙыу өҫтәле 

п и с ь м б  с 1. хат; заказное письмб заказлы 
хат; написать письмб хат яҙыу 2. яҙыу, яҙа бе
леү; разлйчные способы письма яҙыуҙың төрлө 
ысулдары 3. (письменность) яҙыу, әлифба; 
арабское письмб ғәрәп яҙыуы 4. (документ) ҡа
ғыҙ; гарантййное письмб гарантия ҡағыҙы

ПИСЬМОНбСЕЦ м хат ташыусы (тара
тыусы)

ПИТАНИЕ с 1. см. питать 1, 2 — питаться
2. аҙыҡ, ризыҡ, ашау; молочное питание һөт 
аҙығы; диетйческое питание диетик аҙыҡ
3. спец. энергия, туйындырыу көсө; питание 
рации рацияға кәрәкле энергия ♦ общественное 
питание йәмәғәт туҡланыуы

ПИТАТЕЛЬНОСТЬ ж туҡлыҡлылыҡ; пита
тельность кормов аҙыҡтарҙың туҡлыҡлылығы 

ПИТАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. туҡлыҡлы, фай
ҙалы; питательная пйща туҡлыҡлы аҙыҡ 2. туй
ҙырыусы, туҡландырыусы; питательный насос 
туҡландырыусы насос

ПИТАТЬ несоә. 1. кого туҡландырыу, туйҙы
рыу, ашатыу 2. что (снабжать необходимым) 
туйындырыу, тәьмин итеү; питать город элект
роэнергией ҡаланы электр энергияһы менән 
тәьмин итеү 3. что\ перен. бағлау, һаҡлау, то-



ПЛАВИТЬСЯ
тоу; питать надежду өмөт бағлау; питать злобу
асыу һаҡлау

ПИТАТЬСЯ несоә. 1. кем-чем (кормиться) 
ашау, ейеү, туҡланыу; питаться овощами йә
шелсә менән туҡланыу 2. туйыныу, туҡланыу, 
аҙыҡланыу; питаться в столовой ашханала 
туҡланыу 3. чем тәьмин ителеү, файҙаланыу, 
туйыныу; завод питается углём завод күмер 
менән тәьмин ителә 4. страд, от питать 1, 2 

ПИТЕКАНТРОП м питекантроп (май
мылға оҡшаған бик боронғо ҡаҙылдыҡ кеше 
төрө)

ПИТбМЕЦ м чей, кого-чего тәрбиәләнеүсе, 
тәрбиәләнгән кеше; питомец университета уни
верситетта тәрбиәләнгән кеше

п и т б м н и к  м питомник; обезьяний питбм
ник маймыл питомнигы; плодоягодный питбм
ник емеш-еләк питомнигы

п и т б н  м питон (тропикта йәшәцсе ағыу
һыҙ быуар йылан)

ПИТЬ несоә. что и без доп. эсеү; пить чай 
сәй эсеү; пить за здоровье друга дуҫтың һаулы
ғына эсеү ♦ пить горькую (мёртвую) ныҡ эскегә 
һалышыу; пить кровь ҡанын эсеү (яфалау); как 
пить дать һис шикһеҙ (һүҙһеҙ)

ПИТЬЕ с 1. см. пить; употреблять для питья 
әсеүгә тотоноу 2. эсемлек; очень вкусное питьё 
бик тәмле эсемлек

ПИТЬЕВбЙ, -ая, -ое 1. эсәр, әсеүгә (эсергә) 
яраҡлы; питьевая вода әсеүгә яраҡлы һыу
2. әсеүгә (эсергә) тәғәйенләнгән, эсә торған; 
питьевая кружка һыу эсә торған көрөшкә

ПИХАТЬ несоә.', прост. 1. кого-что (тол
кать) әтеү, төртөү, эткеләү, төрткөләү; пихать 
локтем терһәк менән төрткөләү 2. что (тороп
ливо засовывать что-л. куда-л.) тығыу, тығыҙ
лап тултырыу; пихать вещи в чемодан әйберҙәр- 
ҙе сумаҙанға тығыу

ПИХАТЬСЯ несоә.', прост. 1. (толкаться) 
этешеү, төртөшөү 2. страд, от пихать

ПИХНУТЬ сов. 1. кого-что этеп (төртөп) ебә
реү 2. тығып ҡуйыу, тығыҙлап тултырып ҡуйыу 

ПИХТА ж аҡ шыршы
ПИХТОВЫИ, -ая, -ое аҡ шыршы ...ы; пихто

вая смола аҡ шыршы сайыры; пихтовое масло
аҡ шыршы майы

ПИЧКАТЬ несоә. кого, чем; разг. 1. көсләп 
(кәрәгенән артыҡ) ашатыу, тығындырыу; пйч 
кать ребёнка сладостями балаға тәмле-татлыны 
кәрәгенән артыҡ ашатыу 2. перен. баш(ын) 
ҡатырыу (юҡ-бар нәмә менән)', пйчкать ненуж
ными сведениями кәрәкһеҙ хәбәрҙәр менән баш 
ҡатырыу

ПИЧУГА и ПИЧУЖКА ж\ разг. ҡошҡай, 
ҡошсоҡ

ПИШУЩИИ, -ая, -ее 1. прич. от писать 
2. прил. яҙыу ...ы, яҙа торған; пйшущая ма
шинка яҙыу машинкаһы

ПИЩА ж 1. аш, аҙыҡ, ризыҡ, аш-һыу, аҙыҡ- 
түлек, тәғәм, ниғмәт, ашамлыҡ; мясная пйща ит 
аҙығы; растйтельная пйща үҫемлек аҙығы; мо
лочная пйща һөт ашы; приготовить пйщу аш-
һыу әҙерләү 2. перен. аҙыҡ; духовная пйща 
рухи аҙыҡ ♦ давать пйщу чему, для чего аҙыҡ 
биреү, сәбәпсе булыу (берәй нәмәнең таралы
рына, килеп сығыуына)

ПИЩАТЬ несоә. 1. (о птицах, некоторых 
животных) сырылдау, сипылдау; (о щенятах) 
сәңкелдәү; (о ребёнке) сәрелдәү, сыйылдау; 
цыплята пищат себештәр сипылдай 2. что и без 
доп.; разг. (говорить, петь тонким голосом) 
сыйылдау, сәрелдәү

ПИЩЕВАРЕНИЕ с аш һеңеү (һеңдереү); 
процесс пищеварения аш һеңеү процесы

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое аш һеңеү 
(һеңдереү) ...ы; пищеварительные органы аш
һеңдереү ағзалары

ПИЩ ЕВбД м; анат. ҡыҙыл үңәс, аш 
юлы

ПИЩ ЕВбЙ, -ая, -ое в разн. знач. аҙыҡ ...ы, 
ашамлыҡ ...ы, аш ...ы, аҙыҡ-түлек ...ы; пище
вые отходы аҙыҡ-түлек ҡалдыҡтары; пищевая 
соль аш тоҙо; пищевая промышленность аҙыҡ- 
түлек сәнәғәте

ПИЩИК м һыбыҙғы (1. ҡош аулаусы ҡулла
на торған ҡорамал 2. тынлы музыка ҡора
лында тауыш сығарыу пластинкаһы) 

ПИЩ ^ХА ж сипылдаҡ (һайрар ҡош) 
ПИЙВКА ж : һөлөк; ставить пиявки һөлөк 

һалыу
ПЛАВ: на плаву спец, һыу өҫтөндә, йөҙөп 

барғанда
ПЛАВАНИЕ и ПЛАВАНЬЕ с см. плавать; 

дальнее плавание алыҫҡа йөҙөп йөрөү
ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое йөҙөү ...ы, пла 

вательный бассейн йөҙөү бассейны
ПЛАВАТЬ несоә. 1. йөҙөү, йөҙөп йөрөү; 

плавать в рёчке йылғала йөҙөп йөрөү 2. батмау, 
йөҙөп йөрөү; в воде плавает дерево ағас һыуҙа 
йөҙөп йөрөй 3. разг. (служить на судне) 
хеҙмәт итеү (пароходта) 4. перен., разг. һай 
йөҙөү, һөйләй алмау, аҙ белеү, буталыу; 
плавать на экзамене имтиханда аҙ белеү 
♦ мелко плавать һай йөҙөү, теше батмау 
(үтмәү)

ПЛАВИЛЬНИК м; тех. плавильник (ме
талл иретец приборы)

ПЛАВИЛЬНЫЙ, -ая, -ое тех. иретеү ...ы; 
плавильный цех иретеү цехы

ПЛАВИЛЬНЯ ж; тех. иретеү бинаһы 
ПЛАВЙЛЫЦИК м иретеүсе (эшсе) 
ПЛАВИТЬ несов. что иретеү; плавить ме

талл металл иретеү
ПЛАВИТЬСЯ несоә. 1. иреү; олово в огне 

плавится аҡ ҡурғаш утта ирей 2. страд, от 
плавить
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ПЛАВКА

ПЛАВКА ж 1. см. плавить; плавка металла
металл иретеү 2. иретмә, иретем; первая плавка 
чугуна суйындың тәүге иретмәһе

ПЛАВКИ только мн. плавка (һыу ингәндә, 
ҡыҙынғанда ир-ат кейә торған ҡыҫҡа трусик) 

ПЛАВКИИ, -ая, -ое иреүсән, тиҙ ирей торған; 
плавкий металл иреүсән металл

ПЛАВЛЁНИЕ с см. плавить, плавиться; тем
пература плавления иреү температураһы; точка 
плавления иреү нөктәһе

ПЛАВЛЕНЫЙ: плавленый сыр йомшаҡ сыр 
ПЛАВНИ только мн. ҡамышлы уйһыу яр 
ПЛАВНИК м; анат. йөҙгөс, ҡанат; (жабер

ный) елберләк
ПЛАВНОСТЬ ж : һалмаҡлыҡ, талғынлыҡ; 

плавность движений хәрәкәттәрҙең талғынлығы; 
плавность речи телмәрҙең һалмаҡлығы

ПЛАВНЫЙ, ая, ое һалмаҡ, талғын; плавная 
походка һалмаҡ йөрөш ♦ плавные согласные 
лингә. талғын тартынҡылар ( “р ”, “л ” өндәре) 

ПЛАВУНЁЦ м йөҙгәләк, һыу ҡуңыҙы 
ПЛАВУЧЕСТЬ ж йөҙөүсәнлек, йөҙә алыу; 

плавучесть судна судноның йөҙөүсәнлеге
ПЛАВУЧИЙ, -ая, -ее йөҙмә, йөҙөп йөрөгән; 

плавучий маяк йөҙөп йөрөгән маяҡ; плавучее 
растение йөҙөп үҫкән үҫемлек

ПЛАГИАТ м плагиат (кеше яҙған әҫәрҙе 
цҙенеке итеп кцрһәтец, цҙләштерец)

ПЛАГИАТОР м плагиатсы, әҙәбиәт ҡарағы 
(буры)

ПЛАГИАТОРСТВО с плагиатлыҡ, әҙәби 
ҡараҡлыҡ (бурлыҡ)

ПЛАЗМА л к; биол., спец. плазма 
ПЛАЗМАТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое биол. плазма 

...ы; плазматйческие клётки плазма күҙәнәктәре 
ПЛАЗМЕННЫЙ, -ая, -ое спец. 1. плазма 

...ы; плазменное состояние плазма хәле 2. плаз 
малы, плазмаға ҡоролған; плазменная резка 
плазмалы киҫеү; плазменная металлургйя плаз
маға ҡоролған металлургия

ПЛАКАЛЬЩИК м и п л Ак а л ы ц и ц а  ж
(ялланған) илаусы (ҡайһы бер халыҡтарҙа, 
мәйет оҙатыу йолаһында, илап барыу өсөн ял
ланған кеше)

ПЛАКАТ м плакат; вывесить плакат плакат 
элеү

ПЛАКАТНЫЙ, -ая, -ое плакат ...ы; пла
катная мастерская плакат оҫтаханаһы

ПЛАКАТЬ несов.; прям., перен. илау, һыҡ
тау, йәш түгеү, балауыҙ һығыу; горько плакать 
һығылып илау; плакать навзрыд үкһеп илау; 
жалобно плакала скрйпка әрнетеп скрипка ила
ны ♦ плакали денежки аҡсаһы елгә осто, аҡса
һынан ҡолаҡ ҡаҡты; хоть плачь ултыр ҙа ила 
инде, илаһаң да булмай

ПЛАКАТЬСЯ несов. на кого-что, с союзом 
“что" и без доп.; разг. зарланыу, һыҡраныу, 
илау; плакаться на свою судьбу үҙ яҙмышыңдан
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зарланыу ♦ плакаться в жилетку upon, меҫкен
ләнеү, бәхетһеҙлектән зарланыу

ПЛАКСА м ж ж; разг. илаҡ, һытыҡ (кеше) 
ПЛАКСИВЫЙ, -ая, -ое разг. 1. илаҡ, илап 

барыусан (барған), илаусан; плаксйвый ребёнок 
илаҡ бала 2. иламһыраған, иларға торған кеүек; 
плаксйвый голос иламһыраған тауыш

ПЛАКУЧИЙ, ая, ее 1. см. плаксйвый; пла 
кучий ребёнок илаҡ бала 2. (о деревьях и кус
тарниках) тәлгәш, бөҙрә; плакучая йва бөҙрә тал 

ПЛАМЕНЁТЬ несов. ялҡынланыу, ҡыҙарып 
(балҡып) күренеү; пламенеет вечерняя заря 
киске шәфәҡ ҡыҙарып күренә

ПЛАМЕННЫЙ, -ая, -ое 1. ялҡынланып (бал
ҡып) торған, уттай ҡыҙыл; пламенный закат 
ялҡынланып торған шәфәҡ 2. перен. (пылкий) 
ялҡынлы, ҡайнар; пламенная речь ялҡынлы 
телмәр; пламенный привет ялҡынлы сәләм

ПЛАМЯ с; прям., перен. ялҡын; пламя свечй 
шәм ялҡыны; пламя гнева асыу ялҡыны

ПЛАН м ; в разн. знач. план; план города 
ҡаланың планы; план здания йорттоң планы; 
план экономического развития иҡтисади үҫеш 
планы; план урока дәрес планы; передний план 
алғы план; актёр комедийного плана комик 
пландағы актёр; составить план план төҙөү; дать 
лицо крупным планом йөҙҙө ҙур планда биреү 
(күрһәтеү); обсудить вопрос в теоретическом 
плане мәсьәләне теоретик планда тикшереү 

ПЛАНЕР и ПЛАНЕР м планёр, планер (мо
торһыҙ оса торған ҡанатлы аппарат)

ПЛАНЕРИЗМ м планеризм (планёрҙа осоу 
оҫталығы)

ПЛАНЕРИСТ м планёрсы (планёрҙа осоусы) 
ПЛАНЁРНЫЙ и ПЛАНЕРНЫЙ, ая, ое

планер ...ы; планёрный спорт планер спорты 
ПЛАНЁТА ж планета; большие планеты эре

(ҙур) планеталар; малые планеты ваҡ (бәләкәй) 
планеталар

ПЛАНЕТАРИИ м планетарий (1. планета
ларҙың һәм башҡа кцк есемдәренең хәрәкәтен 
кцрһәтә торған аппарат 2. шул аппарат яр
ҙамында планеталар хәрәкәтен кцрһәтә тор
ған бина)

ПЛАНЁТНЫЙ, -ая, -ое планета(лар) ...ы; 
планетная система планеталар системаһы

ПЛАНИМЁТРИЯ ж планиметрия (геомет
рияның яҫылыҡтағы фигураларҙы өйрәнә 
торған бцлеге)

ПЛАНИРОВАНИЕ I с см. планйровать I; 
планйрование города ҡаланы планлаштырыу 

ПЛАНИРОВАНИЕ II с см. планйровать II 
ПЛАНЙРОВАТЬ I и ПЛАНИРОВАТЬ не-

соә. что; в разн. знач. планлаштырыу; планйро
вать здание бинаны планлаштырыу; планйровать 
перестройку чего-л. нимәнелер үҙгәртеп төҙөүҙе 
планлаштырыу; планйровать экспедицию на
июнь экспедицияны июнгә планлаштырыу



ПЛАТА

ПЛАНИРОВАТЬ II несов. аҡрынлап түбә
нәйеү, һалмаҡ ҡына түбәнәйә барыу (төшөү); са
молёт планирует самолет аҡрынлап түбәнәйә 

ПЛАНИРОВКА ж см. планйровать I; плани
ровка работ эштәрҙе планлаштырыу

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ, ая, -ое планлашты 
рыу ...ы; планировочные работы планлаштырыу 
эштәре

ПЛАНКА ж планка, йоҡа тар таҡта ♦ при
цельная планка тоҫҡау планкаһы

ПЛАНКТОН м; биол. планктон (һыуҙа йә
шәп, ағым менән кцсеп йөрөгән цҫемлектәр һәм 
тереклектәр)

ПЛАНОВИК м плановик (производствола 
эш планы төҙөц белгесе)

ПЛАНОВОСТЬ ж планлылыҡ (плата ни
геҙләнгән булыу) плановость хозяйства хужа
лыҡтың планлылығы

ПЛАНОВЫЙ, ая, ое 1. план ...ы; плановый 
расчёт план иҫәбе; плановый отдел план бүлеге 
2. планлы; плановое стройтельство планлы тә 
ҙөлөш

ПЛАНОМЁРНОСТЬ ж планлылыҡ, планлы 
рәүештә булыу; планомерность в работе эштәге 
планлылыҡ

ПЛАНОМЁРНЫЙ, -ая, -ое планлы рәүештә, 
план буйынса эш итә торған; планомерное пре
образование природы тәбиғәтте планлы рәүештә 
үҙгәртеп ҡороу

ПЛАНТАТОР м плантатор (плантация х у 
жаһы)

ПЛАНТАТОРСКИЙ, -ая, -ое плантатор(ҙар) 
...ы; плантаторские владения плантатор билә 
мәләре

ПЛАНТАЦИОННЫЙ, ая, ое плантация 
...ы; плантационное хозяйство плантация хужа 
лығы; плантационный чай плантация сәйе

ПЛАНТАЦИЯ ж плантация (1. берәй махсус 
цҫемлек цҫтерец менән шөгөлләнгән хужалыҡ
2. нәмәлер сәселгән ҙур майҙан); свекловичные 
плантации сөгөлдөр плантациялары; чайные 
плантации сәй плантациялары

ПЛАНШЁТ м планшет (1. карта һалып йө- 
рөц өсөн тышы цтә кцренмәле итеп эшләнгән 
яҫы сумка 2. геод. ерҙең планын төшөрөц өсөн 
ҡагыҙ йәбештереп яһалган таҡта 3. геод. 
плата һыҙылган геодезия кцсермәһе)

ПЛАНШЁТКА ж; спец., разг. см. план
шет 1, 2

ПЛАСТ м; прям., перен. ҡатлау, ҡатлам; 
угольный пласт күмер ҡатламы; пласт почвы 
тупраҡ ҡатламы; разные пласты населения ха
лыҡтың төрлө ҡатламдары ♦ пластом лежать 
ләж ятыу, һынһыҙ булып ятыу

ПЛАСТАТЬ несов. 1. что; разг. ҡатлаулау, 
ҡатламдарға айырыу; пластать дёрн кәҫте ҡат
ламдарға айырыу 2. кого; спец, (разделывать 
рыбу) ярып таҙартыу

ПЛАСТИКА ж пластика (1. һынлы һцрәт 
яһау сәтәте 2. ритмик тән хәрәкәте яһау оҫ
талығы 3. һындағы, хәрәкәттәге матурлыҡ, 
нәфислек)

ПЛАСТИКАТ м пластикат (пластик масса
ның һығылмалы тө^ө)

ПЛАСТИКОВЫЙ, ая, ое пластик; пласти 
ковая плёнка пластик пленка

ПЛАСТИЛИН м пластилин; делать игруш
ки из пластилйна пластилиндан уйынсыҡтар 
яһау

ПЛАСТИЛЙНОВЫЙ, ая, ое 1. пластилин 
...ы; пластилйновый цех пластилин цехы
2. пластилин, пластилиндан яһалған; пласти 
лйновые фигурки зверей пластилиндан яһалған 
йәнлек һындары

ПЛАСТЙНА ж пластина; железная пластйна
тимер пластина; деревянная пластйна ағас 
пластина

ПЛАСТИНКА ж 1. уменъш. от пластйна 2. в
разн. знач. пластинка; долгоиграющая пластйн 
ка оҙаҡ уйнала торған (уйналмалы) пластинка; 
проявйть пластйнку фото. пластинканы 
асығайтыу

ПЛАСТЙНЧАТЫЙ, -ая, -ое пластинкалы, 
пластинка рәүешендәге (һымаҡ); пластйнчатые 
грибы бот. пластинкалы бәшмәктәр

ПЛАСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. пластик, 
һығылмалы, пластика ...ы; искусство пластйче 
ского изображения пластик һыйлау оҫталығы; 
пластйческая гимнастика пластик гимнастика; 
пластйческий танец һығылмалы бейеү 2. плас
тик, үҙле, һынмай торған, ыуалмаусан; плас
тйческая масса пластик масса (һығылмалы, 
яһалма полимер материал) 3. мед. пластик; 
пластйческая операция пластик операция

ПЛАСТИЧНОСТЬ ж 1. һығылмалылыҡ, 
нәфислек; пластйчность движений хәрәкәттәрҙең 
һығылмалылығы 2. үҙлелек, йомшаҡлыҡ, ыуал- 
маусанлыҡ; пластйчность раскалённого железа 
ҡыҙҙырылған тимерҙең үҙлелеге

ПЛАСТЙЧНЫИ, -ая, -ое 1. һығылмалы, 
нәфис, һалмаҡ; пластйчный танец һалмаҡ бейеү
2. см. пластйческий 2

ПЛАСТМАССА ж пластмасса; изделия из 
пластмассы пластмассанан эшләнгән әйберҙәр 

ПЛАСТМАССОВЫЙ, -ая, -ое пластмасса, 
пластмассанан эшләнгән; пластмассовая посуда 
пластмассанан эшләнгән һауыт-һаба

ПЛАСТОВАТЬ несов.; разг., спец. см. плас
тать

ПЛАСТОВбЙ, -ая, -ое ҡатлаулы, ҡатлы-ҡат
лы хәлдәге; пластовая горная порода ҡатлаулы 
тау тоҡомо; пластовой уголь ҡатлаулы күмер 

ПЛАСТЫРЬ м пластырь; положйть на рану 
пластырь яраға пластырь йәбештереү

ПЛАТА ж хаҡ, түләм, бәйә, әжер, түләү; 
входная плата инеү хаҡы; заработная плата эш
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ПЛАТАН

хаҡы; подённая плата көнлөк түләү; повысить 
плату бәйәһен арттырыу 

ПЛАТАН м платан (ағас)
ПЛАТЕЖ м 1. см. платйть 2. (сумма) түләү, 

түләнә торған (тейешле) аҡса; взыскание плате
жей тейешле аҡсаны түләтеү; крупные платежй 
ҙур түләүҙәр ♦ наложенный платёж см. на
ложенный

ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТЬ ж түләй алыу,
түләй алыу һәләте; платёжеспособность банка
банкының түләй алыу һәләте

ПЛАТЁЖЕСПОСОБНЫЙ, ая, -ое түләй ала 
торған, түләүгә һәләтле булған; платёжеспособ
ное предприятие түләүгә һәләтле булған пред
приятие

ПЛАТЕЖНЫЙ, -ая, -ое түләү ...ы; платёж
ная ведомость түләү ведомосы; платёжные 
сроки түләү сроктары

ПЛАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. күлдәк ...ы; 
плательные пуговицы күлдәк һиҙәптәре 2. күл
дәклек; плательная ткань күлдәклек туҡыма 

ПЛАТЁЛЫЦИК м и ПЛАТЕЛЬЩИЦА ж 
түләүсе; плательщик налогов һалым түләүсе 

ПЛАТИНА ж ағалтын, платина 
ПЛАТИНИРОВАТЬ сов., несов. что; тех. 

ағалтын йүгертеү
ПЛАТИНИРОВАТЬСЯ несов. страд, от 

платинйровать
ПЛАТИНОВЫЙ, -ая, -ое 1. ағалтын (плати

на) ...ы; платиновая руда ағалтын рудаһы
2. (сделанный из платины) ағалтын, платина; 
платиновая посуда ағалтын һауыт-һаба

ПЛАТИТЬ несов. 1. что, чем и без доп. тү
ләү; платйть золотом алтынлата түләү; платйть 
за усл5ти хеҙмәт күрһәткән өсөн түләү; платйть 
долгй бурыс(ты) түләү 2. чем түләү, ҡайтарыу, 
яуап биреү; платйть добром за добро изгелеккә 
изгелек менән яуап биреү

ПЛАТНЫЙ, -ая, -ое в разн. знач. түләүле, 
түләнә торған, хаҡ менән (булған); платное ле
чение түләүле дауалау; платное обслуживание 
түләүле хеҙмәт; платная должность түләүле ва
зифа

ПЛАТ (5 с нескл. яйла, яҫы таулыҡ 
ПЛАТбК м яулыҡ; кружевной платок сел 

тәрле яулыҡ; завязать платок яулыҡ бәйләү 
ПЛАТОНЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. енси хистәр 

ҡатнашмаған, саф, рухи, платоник; платонйче- 
ская любовь саф мөхәббәт 2. (отвлечённый) 
тормошсан булмаған, тормоштан ситләшкән 
(тормошҡа ашмаҫтай); платонйческие мечты 
тормошсан булмаған хыялдар

ПЛАТ бЧН Ы Й , -ая, -ое 1. яулыҡ ...ы; пла
точная бахрома яулыҡ сәсәге 2. яулыҡлыҡ; пла
точный материал яулыҡлыҡ туҡыма

ПЛАТФбРМА ж; в разн. знач. платформа; 
грузовая платформа йөк платформаһы; изби
рательная платформа партии фирҡәнең һайлау

платформаһы; поезд остановйлся у платформы
поезд платформа янында туҡтаны; грузйть ма 
ІІПІН Ы  на платформы машиналарҙы платформа
ларға тейәү

ПЛАТЬЕ с 1. собир. (одежда, носимая по
верх белья) өҫ кейеме, кейем; мужское платье 
ирҙәр кейеме 2. (женская одежда) күлдәк; шёл
ковое платье ебәк күлдәк

ПЛАТЬЕВбЙ, -ая, -ое күлдәклек; платьевые 
ткани күлдәклек туҡымалар

ПЛАТЯНбЙ, -ая, -ое кейем ...ы, өҫ кейеме 
...ы; платяной шкаф кейем шкафы; платяная 
щётка өҫ кейеме щеткаһы 

ПЛА^Н м көкөрт үләне
П ЛАФ б Н  м плафон (аҫылмалы электр лам

паһы абажуры)
ПЛАХА ж 1. ярҡа (урталай ярылған бцрәнә, 

тцмәр) 2. йәлләт түмәре; умереть на плахе 
йәлләт түмәрендә үлеү

ПЛАЦ м; воен. плац (өйрәнец һәм парад 
майҙаны)

ПЛАЦДАРМ м плацдарм (1. хәрби операция 
әҙерләнә һәм башҡарыла торған арауыҡ 2. хәр
би хәрәкәт башлау өсөн сығанаҡ булыр ер) 

ПЛАЦЁНТА ж; анат. (у женщин) һуң
ғылыҡ, бала ятҡыһы; (у самок животных) сүп, 
сыу, сыуын

ПЛАЦКАРТА ж плацкарт (вагонда урын 
кцрһәтеп бирелгән өҫтәмә билет)

ПЛАЦКАРТНЫЙ, -ая, -ое плацкартлы; 
плацкартный билет плацкартлы билет; плац
картное место плацкартлы урын

ПЛАЧ м 1. см. плакать; громкий плач ҡыс
ҡырып илау 2. (обрядовая песня) сеңләү, зар
лау; слагать плач зарлы йыр сығарыу ♦ плач 
растений бот. һабағы йәрәхәтләнгәндә үҫем
лектәрҙең һут сығарыуы

ПЛАЧЁВНЫЙ, ая, ое 1. (жалобный) ҡыҙ
ғаныс, көйөнөслө, иларлыҡ, йән әрнеткес; пла
чевный голос иламһыраған тауыш 2. (жалкий) 
алама, аяныс, насар, хөрт; плачевный результат 
насар һөҙөмтә; плачевное состояние аяныс хәл 

ПЛАЧУЩИЙ, -ая, -ое 1. прич. от плакать 
2. прил. иламһыраған; плачущий голос иламһы
раған тауыш

ПЛАШКА ж 1. (деревянная пластинка) яҫы 
ағас таҡта 2. (ловушка) ҡамас 3. (инструмент 
для нанесения резьбы на металлические 
винты, болты и т.п.) плашка

ПЛАШМЯ нареч. йәйенке (яҫы) яғы менән; 
ударить шашкой плашмя ҡылыстың яҫы яғы ме 
нән һуғыу ♦ упасть плашмя йөҙ түбән (салҡан) 
йығылыу

ПЛАЩ м плащ; накрыться плащом плащ 
ябыныу

ПЛАЩ ЕВбЙ, ая, ое плащлыҡ; плащевая 
ткань плащлыҡ туҡыма

ПЛАЩ п а л Ат к а  ж плащ-палатка
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ПЛЕБЁЙ м плебей (1. тар. Борото Римда 
иң тцбән ҡатлам вәкиле 2. тцбән ҡатлам ке
шеһе)

ПЛЕБИСЦИТ м плебисцит (1. тар. Боронғо 
Римда плебейҙар йыйылышында ҡабул ителә 
торған ҡарар 2. бөтә халыҡ тауышын йыйыу 
сараһы); провестй плебисцйт плебисцит үткәреү 

ПЛЕВА ж; спец. яры, пәрҙә (хайуан йәки 
цҫемлек организмында)

ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА ж төкөрөк һауыты 
ПЛЕВАТЬ несоә. 1. төкөрөү 2. на кого-что; 

перен., прост, төкөрөү, төкөрөп ҡарау; плевать 
на замечания иҫкәртмәләргә төкөрөп ҡарау 
♦ плевать в потолок түшәмгә төкөрөп ятыу, 
(эшһеҙ) бот күтәреп ятыу

ПЛЕВАТЬСЯ несовразг. төкөрөнөү, төкөрөү 
ПЛЁВЕЛ м тиле үлән, тиле бойҙай 
ПЛЕВбК м төкөрөк ♦ плевка не стоит 

прост, төкөргән төкөрөккә лә тормай 
ПЛЁВРА ж; анат. үпкә ярыһы, плевра 
ПЛЕВРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое анат. плевра ...ы, 

үпкә ярыһы ...ы; плевральная полость үпкә 
ярыһы ҡыуышлығы

ПЛЕВРЙТ м; мед. плеврит (цпкә ярыһының 
шешеце)

ПЛЕД м плед (ҡалын ҙур шәл) 
ПЛЕМЕННбЙ, -ая, -ое 1. ҡәбилә ...ы; пле

менной союз ҡәбилә берләшмәһе 2. нәҫел (то
ҡом) ...ы; племенной бык нәҫел үгеҙе 3. тоҡом 
(нәҫел) малы ...ы; племенное хозяйство тоҡом 
малы хужалығы

ПЛЁМЯ с 1. ҡәбилә, ҡәүем; кочевые племена
күсмә ҡәбиләләр 2. высок, тоҡом, быуын, зат; 
это наше племя был беҙҙең зат 3. уст. халыҡ, 
милләт ♦ на племя с.-х. нәҫелгә, нәҫел алыу 
(үрсетеү) өсөн

ПЛЕМЙННИК м эне, ир туған (бер туған
дың улы); племянница ж һеңле, ҡыҙ туған (бер 
туғандың ҡыҙы)

ПЛЕН м; прям., перен. тотҡонлоҡ, әсирлек; 
взять в плен әсирлеккә алыу; быть в плену 
тотҡонлоҡта булыу; в плену предрассудков 
хөрәфәттәр тотҡонлоғонда

ПЛЕНАРНЫЙ, -ая, -ое пленар, ғөмүми; пле
нарное заседание пленар ултырыш

ПЛЕНЙТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое һоҡландырғыс, 
ғәжәп матур, таң (хайран) ҡалдырырлыҡ; пле
нительная красота һоҡландырғыс матурлыҡ; 
пленительный голос ғәжәп матур тауыш

ПЛЕНИТЬ сов. кого-что 1. книжн. әсир
леккә төшөрөү; пленйть солдат противника дош 
ман һалдаттарын әсирлеккә төшөрөү 2. чем; пе
рен. һоҡландырыу, таң ҡалдырыу, күңелде би
ләп алыу, әсир итеү; пленйть красотой матур
лыҡ менән әсир итеү

ПЛЕНИТЬСЯ сов. кем-чем һоҡланыу, таң 
ҡалыу, әсир булыу; пленйться красотой матур
лығына таң ҡалыу

ПЛЕНКА ж 1. яры, шекәрә, ҡаҫмаҡ; плёнка 
желтка йомортҡа һарыһының ярыһы; плёнка 
льда боҙ шекәрәһе 2. фото., кино. пленка; цвет
ная плёнка төҫлө пленка; концерт в записи на 
плёнку пленкаға яҙылған концерт

ПЛЁННИК м и ПЛЁННИЦА ж әсир,
ТОТҠОН

ПЛЁННЫЙ, -ая, -ое 1. әсирҙәге, тотҡондағы, 
әсиргә (тотҡонға) эләккән 2. в знач. сущ. 
пленный м и пленная ж тотҡон

ПЛЁНОЧНЫЙ, -ая, -ое пленка, пленкалы; 
плёночная теплица пленка теплица ♦ плёночный 
фотоаппарат пленкалы фотоаппарат

ПЛЁНУМ м пленум; провестй пленум пленум 
үткәреү

ПЛЕНЧАТЫЙ, -ая, -ое ярылы, шекәрәле; 
плёнчатые кольца на ножке гриба бәшмәк 
һабағындағы ярылы дүңгәләктәр 

ПЛЕНЙТЬ несов. см. пленйть 
ПЛЕНЙТЬСЯ несов. см. пленйться 
ПЛЕС м плёс, ятыу; глубина плёса ятыуҙың 

тәрәнлеге
ПЛЁСЕННЫЙ, -ая, -ое үңәҙле, күк ...ы, 

күгәргән; плесенный запах күк еҫе
ПЛЁСЕНЬ ж үңәҙ, күк
ПЛЕСК м сапылдау, супылдау, сәпелдәү, ша

пылдау; плеск волн тулҡындар сапылдауы 
ПЛЕСКАНИЕ с см. плескать, плескаться
ПЛЕСКАТЬ несов. 1. сапылдау, супылдау, 

сәпелдәү, шапылдау; волны плещут о берег 
тулҡындар ярға бәрелеп сапылдай 2. сапылда
тыу, супылдатыу, шапылдатыу; плескать вёсла
ми по водё ишкәк менән һыуҙы сапылдатыу
3. на кого-что, чем сәсрәтеү; плескать водой в 
лицо биткә һыу сәсрәтеү 4. что и без доп. сай- 
пылдырыу; плескать воду на пол һыуҙы иҙәнгә 
сайпылдырыу 5. (трепетать — о флагах, па
русах и т.п.) елберләү; флаги плещут әләмдәр 
елберләй

ПЛЕСКАТЬСЯ несоә. 1. см. плескать 1;
2. (расплёскиваться) сайпылыу 3. (обдавать 
брызгами) (һыу) сәсрәтеү, супырлау; дети 
плещутся в реке балалар йылғала супырлай
4. см. плескать 5

ПЛЁСНЕВЕТЬ несов. үңәҙләнеү, күгәреү; (о 
молочных продуктах) ҡаҡһыу; хлеб плесневеет 
от сырости еүешлектән икмәк күгәрә

ПЛЕСНЕВбЙ, -ая, -ое үңәҙ ...ы, күк ...ы; 
плесневой налёт күк ҡунығы; плесневые грибы 
үңәҙ бәшмәктәре

ПЛЕСНУТЬ сов. 1. см. плескать 1—4; 
2. что, чего; разг. әҙерәк ҡойоу; плеснйте чай
ку әҙерәк сәй ҡойоғоҙ

ПЛЕСТИ несоә. что 1. үреү, бәйләү; плестй 
корзйны кәрзин үреү; плестй кружева селтәр 
бәйләү 2. перен., разг. ҡороу, ҡуптарыу, кил
тереп сығарыу; плестй интригу аҫтыртын эш 
ҡороу 3. перен., разг. (говорить что-л. несу-
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ПЛЕСТИСЬ

разное) юҡ-бар һөйләү, сафсата һатыу, уйлап 
сығарып һөйләү

ПЛЕСТИСЬ несоә. 1. разг. һөйрәлеү, һөй
рәлеп барыу; плестйсь по дороге юлда һөйрәлеп 
барыу 2. страд, от плестй

ПЛЕТЁЛЫЦИК м и ПЛЕТЕЛЬЩИЦА ж
үреүсе, бәйләүсе; плетельщик корзйн кәрзин 
үреүсе

ПЛЕТЁНИЕ с 1. см. плестй 2. (способ со
единения нитей, стеблей и т.д.) үрелеү, үреү, 
бәйләнеү, бәйләү; кружевное плетение селтәр
ләп бәйләү 3. (плетёное изделие) үрелгән 
(бәйләнгән) әйбер

ПЛЕТЕНКА ж; разг. 1. үреп (бәйләп) 
эшләнгән ситән (кәрзин һ.б.) 2. (хлеб) үрмә 
ҡалас

ПЛЕТЕНЫЙ, -ая, -ое үрелгән, бәйләнгән, 
үрмә; плетёный пояс үрелгән билбау; плетёная 
корзйна үрелгән кәрзин

ПЛЕТЁНЬ м ситән; высокий плетёнь бейек 
ситән; огородйть плетнём ситән менән уратыу

ПЛЕТКА ж ҡамсы; плестй плётку ҡамсы 
Үреү .. „

ПЛЕТНЁВЫЙ, -ая, -ое 1. ситән ...ы; плетнё
вые подпорки ситән таяуҙары 2. ситән, үреп 
эшләнгән; плетнёвый мост ситән күпер (баҫма); 
плетнёвый сарай ситән һарай

ПЛЕТЬ ж 1. ҡамсы; плеть с темляком 
бөлдөргөлө ҡамсы 2. (ветвь или стебель вью
щегося растения) ян һабаҡ, еле; плеть клуб- 
нйки еләк елеһе; плеть тыквы ҡабаҡ елеһе; пус- 
тйть плеть еле ебәреү

ПЛЕЧЕВбЙ, -ая, -ое иңбаш (ҡулбаш) ...ы; 
плечевая кость ҡулбаш һөйәге; плечевой сустав
ҡулбаш быуыны

ПЛЁЧИКО с; разг. 1. уменъш.-ласк. от пле
чо 1; 2. иңһәлек (ҡатын-ҡыҙ, балалар өҫ кейе
мендә иңбашҡа эстән ҡатлап тегелә торган 
тауар) 3. мн. плечики (вешалка) кейем элгес, 
яурынса

ПЛЕЧИСТЫЙ, -ая, -ое яурынлы, яурынтаҡ, 
иңсәр; плечистый парень яурынтаҡ егет

ПЛЕЧб с 1. анат. ҡулбаш, иңбаш, яурын, 
иң; худые плёчи ҡаҡса яурын; пожимать пле
чами иңбаштарҙы һикертеп ҡуйыу 2. тех. 
иңбаш, көйәнтә (һалмауырҙың терәк 
нөктәһенән көс төшкән нөктәгә тиклемге 
өлөшө) ♦ вынести (вывезти) на свойх плечах үҙ 
иңеңдә алып барыу, бер үҙең үтәп сығыу; за пле
чами быть (стоять, иметь и т.п.): 1) үткәндә, 
уҙғанда (булыу, тороу); 2) яҡында булыу (то
роу); на плёчи взвалйть (переложйть и т.п.) 
елкәһенә йөкмәтеү (һалыу); по плечу кому көс 
етә, хәлдән килә (эшкә ҡарата)', с чужого пле
ча (об одежде) кеше кейеме, кешенән ҡалған 
кейем; с плеч долой өҫтән йөк төштө; с плеч 
сбросить (стряхнуть, свалйть и т.п.) иңдән алып 
ташлау, тамам ҡотолоу; плечо к плечу; плечом к

64

плечу; плечо в плечо: 1) иңгә иң терәп, йәнәш; 
2) берҙәм рәүештә, бергә

ПЛЕШИВЕТЬ несов. ялтасланыу, пеләшләнеү 
ПЛЕШИВОСТЬ ж ялтаслыҡ, пеләшлек 
ПЛЕШИВЫИ, -ая, -ое ялтас, таҡыр, пеләш; 

плешйвая голова ялтас баш
ПЛЕШИНА ж 1. (на шерсти, мехе) ялтас 

(йөнө ҡырылған) урын 2. (место, лишённое рас
тительности) таҡыр (ҡаҡ, яланғас) ер (урын) 
3. (лысина) ялтас, пеләш, таҡыр, ҡаҡбаш 

ПЛЕШЬ ж см. плешйна
ПЛЕЙДА ж; книжн. плеяда, арҙаҡлы төркөм 

(бер осорҙа бер әлкәлә эшләгән кешеләр)
ПЛИ межд.; воен. (команда) пли, ат 
ПЛИНТУС м плинтус (стена буйлатып 

иҙәнгә ҡагылган өс ҡырлы тар планка)
ПЛИС м плис (эре ептән бәрхәткә оҡша

тып, өбөрөләп һуҡҡан туҡыма)
ПЛЙСОВЫЙ, ая, ое плис; плйсовые шаро 

вары плис салбар
ПЛИССЁ с нескл. 1. плиссе (материяға мах

сус эшләнгән буй-буй һыр); сделать плиссе на 
шарфе шарфҡа плиссе яһау (эшләү), шарфты 
плисселау 2. в знач. прил. плиссе; юбка плиссё 
плиссе итәк

ПЛИССИРбВАННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 
плиссировать 2. прил. плисселы; плиссирован
ные оборки плисселы итәк

ПЛИССИРОВАТЬ несоә. что плисселау, 
плисселы итеү, плиссе эшләү (яһау); плиссиро
вать юбку итәккә плиссе яһау

ПЛИССИРОВАТЬСЯ несоә. страд, от 
плиссировать

ПЛИССИРбВКА ж 1. см. плиссировать 
2. см. плиссё 1

ПЛИТА ж; в разн. знач. плита; мраморная 
плита мәрмәр плита; газовая плита газ плитаһы 

ПЛИТКА ж 1. уменьш. от плита 2. в разн. 
знач. плитка; плйтка шоколада бер плитка шо
колад; готовить на плйтке плиткала бешереү 

плитнйк м ҡатламлы (плиткалы) таш; ог
рада из плитняка плиткалы таштан эшләнгән 
ҡойма

ПЛЙТОЧНЫЙ, ая, ое 1. плита ...ы; 
плиточный завод плита заводы 2. таҡта, плитка, 
таҡта рәүешендәге, плиткалы; плиточный пол 
плитка иҙән; плиточный чай таҡта сәй

плов м былау; готовить плов былау бе
шереү

ПЛОВЁЦ м 1. йөҙөүсе; соревнование плов
цов йөҙөүселәр ярышы 2. диңгеҙҙә (оло 
һыуҙарҙа) йөҙөп хеҙмәт итеүсе 

ПЛОВЧЙХА ж йөҙөүсе
ПЛОД м 1. емеш, орлоҡ; съедобные плоды

ашауға яраҡлы емештәр 2. (зародыш) яралғы, 
түл, ҡарындағы бала 3. чего; перен. емеш, 
һөҙөмтә; плоды многолётнего труда күп йыллыҡ 
хеҙмәт емештәре



ПЛОТНИЧЕСКИМ

плодить несов. кого-что 1. тыуҙырыу, 
үрсетеү; плодйть овец һарыҡ үрсетеү 2. перен. 
тыуҙырыу, барлыҡҡа килтереү, арттырыу; пло
дйть себе врагов үҙеңә дошман арттырыу

ПЛОДИТЬСЯ несов/, разг. үрсеү, артыу, 
күбәйеү, ишәйеү; кролики быстро плодятся 
йорт ҡуяндары тиҙ үрсей

плбдный, -ая, -ое 1. (оплодотворённый) 
аталанған; плодное яйцо аталанған йомортҡа
2. (плодоносный) емеш биргән (бирә торған); 
плодная вйшня емеш биргән сейә

ПЛОДОВИТОСТЬ ж 1. емешлелек, емеште 
мул биреү, мул емешле булыу; плодовйтость 
растения үҫемлектең мул емешле булыуы
2. (способность быстро размножаться) үрсем
лелек, үрсеүсәнлек, түллелек 3. перен. ижади 
емешлелек, ижади әүҙемлек, күп ижад итеүсән- 
лек, күп ижад итеү; плодовйтость писателя 
яҙыусының ижади әүҙемлеге

плодовитыи, -ая, -ое 1. (о растениях) 
емешле; (о людях, животных) үрсемле, түлле, 
тиҙ үрсеүсән; кролики плодовйты йорт ҡуянда
ры тиҙ үрсеүсән 2. перен. ижады емешле, ижады 
әүҙем; плодовйтый писатель ижады емешле 
яҙыусы

плодовбдство с емешселек, емеш үҫте- 
реүселек

ПЛОДОВОДЧЕСКИЙ, ая, ое емешселек 
...ы, емеш үҫтереү(селек) ...ы; плодоводческая 
бригада емеш үҫтереү бригадаһы

ПЛОДОВЫЙ, -ая, -ое емеш ...ы; плодовые 
деревья емеш ағастары; плодовые консервы 
емеш консервалары

ПЛОДОЖОРКА ж алма күбәләге 
ПЛОДОНОЖКА ж\ бот. емеш һабағы 
ПЛОДОНОСИТЬ несов. емеш биреү (бирә 

алыу)
ПЛОДОНОСНЫЙ, -ая, -ое емеш биргән 

(бирә торған); плодоносные растения емеш бирә 
торған үҫемлектәр

ПЛОДОНОШЕНИЕ С СМ. ПЛОДОНОСЙТЬ

ПЛОДООВОЩНОЙ, -ая, -ое йәшелсә-емеш 
...ы; плодоовощное хозяйство йәшелсә-емеш ху
жалығы; плодоовощной магазин йәшелсә-емеш 
магазины

ПЛОДОРОДИЕ с уңдырыш, уңдырышлы
лыҡ; плодородие почвы тупраҡтың уңдырыш
лылығы

ПЛОДОРОДНЫ Й, -ая, -ое уңдырышлы; 
плодородная земля уңдырышлы ер 

ПЛОДОСБОР м емеш йыйыу 
ПЛОДОТВОРНОСТЬ ж һөҙөмтәлелек, 

уңышлылыҡ, уңышлы (һөҙөмтәле) булыу
ПЛОДОТВОРНЫ Й, -ая, -ое һөҙөмтәле, 

уңышлы; плодотворный труд һөҙөмтәле 
хеҙмәт

ПЛОДОХРАНЙЛИЩ Е с емеш һаҡлау 
урыны

ПЛОДОЯГОДНЫЙ, -ая, -ое емеш-еләк ...ы; 
плодоягодное вино емеш-еләк шарабы; пло
доягодные консервы емеш-еләк консервалары 

ПЛОМБА ж; в разн. знач. пломба; наложйть 
пломбу на дверь ишеккә пломба һалыу; поло 
жйть пломбу в дупло зуба теш ҡыуышына плом
ба һалыу

ПЛОМБИР м пломбир (туңдырма төрө) 
ПЛОМБИРОВАНИЕ с см. пломбировать 
ПЛОМБИРОВАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 

пломбировать 2. прил. пломбалы; пломбирован
ные зубы пломбалы тештәр

ПЛОМБИРОВАТЬ несов. что\ в разн. знач. 
пломбалау; пломбировать вагон вагонды плом
балау; пломбировать зубы тештәрҙе пломбалау 

ПЛОМБИРОВАТЬСЯ несов. страд, от 
пломбировать

ПЛОМБИРОВКА ж  см. пломбировать 
ПЛОСКИЙ, -ая, -ое 1. яҫы, ялпаҡ; плоская 

крыша яҫы түбә; плоский лоб яҫы маңлай; 
плоский нос ялпаҡ танау 2. (менее высокий, 
глубокий и т.п., чем обычно — о вещах) яҫы, 
ялпаҡ; (о посуде) йәйпәк, йәйенке; плоская по
суда йәйпәк һауыт 3. перен. (банальный, пош
лый) тупаҫ, тапалған, ҡыҙыҡһыҙ; плоская 
шутка тупаҫ шаяртыу

ПЛОСКОГОРЬЕ с яҫы таулыҡ, яйла 
ПЛОСКОГРУДЫЙ, -ая, -ое яҫы күкрәкле 
ПЛОСКОГУБЦЫ только мн. ҡарғаморон, 

ҡыпсыуыр
ПЛОСКОДОНКА ж яҫы төплө (күкрәкһеҙ) 

кәмә
ПЛОСКОСТОПИЕ с; мед. яҫы табанлылыҡ 
ПЛОСКОСТЬ ж 1. мат. яҫылыҡ; пересе

чение плоскостей яҫылыҡтарҙың киҫешеүе
2. перен. ҡараш нөктәһе, күҙлек, йүнәлеш; рас
смотреть вопрос в другой плоскости мәсьәләне 
икенсе күҙлектән ҡарау 3. аә. (крыло самолёта) 
самолет ҡанаты ♦ катиться по наклонной 
плоскости түбәнгә тәгәрәү, түбән төшөү (әхлаҡи 
яҡтан боҙолоу)

ПЛОТ м һал; связать плот һал бәйләү; спус
кать плот һал төшөрөү; сплав плотов һал
ағыҙыу

ПЛОТВА ж сабаҡ (балыҡ)
ПЛОТИНА ж быуа, плотина; бетонная пло- 

тйна бетон быуа; плотйна со шлюзами шлюзлы 
плотина

ПЛОТИТЬ несов. что\ спец. һаллау; плотйть 
брёвна бүрәнә һаллау

ПЛОТИТЬСЯ несов. страд, от плотйть 
п л б т н и к  м балта оҫтаһы 
ПЛбТНИЧАТЬ несов. балта оҫтаһы булып 

эшләү, балта эшендә эшләү
ПЛбТНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое балта оҫтаһы 

...ы, балта оҫталығы ...ы; плотническое ремесло 
балта оҫтаһы һәнәре; плотнический инструмент 
балта оҫталығы ҡорамалы 

65
3 зак. 2.0007.06



ПЛОТНИЧЕСТВО
ПЛбТНИЧЕСТВО с балта оҫталығы; обу 

чйться плотничеству балта оҫталығына өйрәнеү 
плбтничий, -ья, -ье балта оҫтаһы ...ы; 

плотничья артель балта оҫталары артеле; 
плотничье дело балта оҫтаһы эше

плбтничный, -ая, -ое балта оҫталығы 
...ы, балта ...ы; плотничные работы балта 
эштәре

плбтно нареч. 1. тығыҙ, тығыҙлап, тығыҙ 
итеп; плбтно утрамбовать грунт ерҙе тығыҙлап 
төйөү 2. (вплотную) терәп, ныҡ яҡын килтереп 
(ҡыҫып); приставить шкаф плбтно к етене
шкафты стенаға терәп үк ҡуйыу 3. (наглухо) 
ныҡ итеп, нығытып, еткерә; плбтно закрыть 
дверь ишекте еткерә ябыу 4. разг. (сытно) ныҡ, 
бик яҡшылап, туйғансы; плбтно поесть бик 
яҡшылап ашап алыу

плбтность ж 1. бешелек, ныҡлыҡ, тығыҙ
лыҡ; плбтность ткани туҡыманың бешелеге 
2. физ. тығыҙлыҡ; единица плотности тығыҙлыҡ 
берәмеге 3. спец. тығыҙлыҡ, ҡуйылыҡ; плбт
ность артиллерийского огня артиллерия утының 
тығыҙлығы; плбтность населения халыҡтың 
тығыҙлығы

ПЛбТНЫЙ, -ая, -ое 1. тығыҙ, ҡуйы; плотная 
масса ҡуйы масса; плотный дым ҡуйы төтөн 
2. ҡалын, тығыҙ, беше; плотная ткань беше 
туҡыма 3. йыш, ҡуйы, тығыҙ; плотный забор 
йыш ҡойма; плотный орешник ҡуйы сәтләүеклек 
4. (крепко сложенный) мыҡты, баҙыҡ, тос, ты
ғыҙ тәнле; плотный мужчйна мыҡты ир 5. разг. 
(сытный) туҡлыҡлы, ныҡлы, төйөрөм; плотный 
обед туҡлыҡлы төшкө аш

ПЛОТОВЩИК м һалсы (һал һаллаусы) 
плотогбн м һал ағыҙыусы 
плотойдный, -ая, -ое 1. йыртҡыс (ит 

менән туйыныусы)', плотоядный зверь йыртҡыс 
януар 2. перен. хайуани (енси) теләкле, аҙғын; 
плотоядный взгляд енси теләкле ҡараш

ПЛОТЬ ж; уст. тән, кәүҙә ♦ плоть и кровь 
чья; плоть от плоти чьей үҙ ҡаны, үҙ балаһы 

ПЛбХО 1. нареч. насар, яман, алама; плохо 
обращаться с кем-л. берәйһе менән насар мөғә
мәлә итеү 2. кому, с кем-чем в знач. сказ., безл. 
насар, ауыр; ему плохо уның хәле ауыр; было 
плохо с рабочими эшселәр менән ҡыйынлыҡтар 
булды 3. в знач. сущ. плохо с нескл. насар бил
дәһе, икеле билдәһе; получить плохо насар бил
дәһе алыу ♦ плохо лежит күренеп (күҙ алдын
да) ята, йыйып ҡуйылмаған; кончить плохо см. 
кончить; из рук вон плохо см. рука

плохбй, -ая, -ое 1. в разн. знач. ҡы
йынлыҡ), насар, яман, әшәке, алама, хөрт, 
мөшкөл; плохая погода алама көн; плохие усло
вия насар шарттар; плохбй организатор насар 
ойоштороусы; плохое утешение насар йыуаныс; 
плохбй человек алама кеше; плохая одежда ала 
ма кейем; плохая привычка алама ғәҙәт 2. (не

благоприятный, не предвещающий хорошего) 
хәүефле, ҡурҡыныслы, шомло, яҡшы түгел; 
плохое предчувствие хәүефле һиҙенеү; плохйе 
анализы анализдар яҡшы түгел 3. в знач. сущ. 
плохое с хәүеф, ҡурҡыныс 4. (больной) насар, 
алама; плохое сердце йөрәк насар 5. в кратк. 
ф. (в тяжёлом состоянии) көсһөҙ, (хәлдәр) 
мөшкөл; он был плох уның хәле мөшкөл 
♦ шутки плохи с кем-чем кем-нимә менән шая
рып булмай; из рук вон плохбй см. рука

ПЛбШ КА ж 1. прост, йәйпәк (һауыт)
2. (сосуд с салом и т.п. для освещения) шәм 
һауыты

ПЛОЩАДКА ж і. в разн. знач. майҙансыҡ; 
спортйвная площадка спорт майҙансығы; строи
тельная площадка төҙөлөш майҙансығы; сцени
ческая площадка сәхнә майҙансығы 2. (часть 
вагона) өлөш; передняя площадка трамвая 
трамвайҙың алғы өлөшө

ПЛОЩ АДН бЙ, -ая, -ое тупаҫ, әҙәпһеҙ, 
хаяһыҙ; площадная брань тупаҫ һүгенеү

ПЛбЩ АДЬ ж; в разн. знач. майҙан; Красная 
площадь Ҡыҙыл майҙан; посевная площадь 
сәсеү майҙаны; жилая площадь торлаҡ майҙаны; 
площадь треугольника мат. өсмөйөштөң 
майҙаны

ПЛУГ м һабан; однолемешный плуг бер
төрәнле һабан

ПЛУГАРЬ м һабансы (һабан һөрөцсе) 
ПЛУГОВбЙ, -ая, -ое һабан ...ы, һабан 

менән; плуговая обработка землй ерҙе һабан 
менән эшкәртеү

ПЛУТ м 1. (обманщик) алдар, алдаҡсы, 
ялғансы 2. (хитрец) хәйләкәр, хәйлә тоҡсайы, 
мут; (в игре) хәрәмсе

ПЛУТАТЬ несов.; разг. аҙашып йөрөү; плу
тать в лесу урманда аҙашып йөрөү

ПЛ^ТНИ мн. (ед. плутня ж); разг. хәйлә, 
хәйләле эш, мутлыҡ

ПЛУТОВАТЫЙ, -ая, -ое мут, хәйләле; плу
товатый человек мут кеше; плутоватый взгляд
хәйләле ҡараш

ПЛУТОВАТЬ несов. мутлашыу, хәйләләү, 
алдау, хәрәмләшеү; плутовать при игре в карты
кәрт уйынында хәрәмләшеү

ПЛУТОВСКбЙ, -ая, -ое 1. ялғансыларға (ал
даҡсыларға) хас; плутовскйе приёмы алдаҡсы
ларға хас алымдар 2. (выражающий плутовст
во) мутлыҡты (хәйләне) сағылдырған, мут, хәй
ләкәр; плутовской взгляд мут ҡараш

ПЛУТОВСТВб с 1. (обман) алдыҡ 2. (хит
рость) мутлыҡ, хәйләкәрлек

ПЛУТОКРАТ м; книжн. плутократ (хаким
лыҡ итецсе синыфтың иң бай, югары ҡатлам 
вәкиле)

ПЛУТОКРАТИЯ ж; книжн. плутократия (иң 
бай, югары ҡатлам вәкилдәренең хакимлыгына 
нигеҙләнгән сәйәси ҡоролош)
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плывун м туйын (тупраҡ аҫтындағы һыу
лы ҡатлам; урынынан ҡуҙғалып китерлек һыу
ға бай тупраҡ ҡатламы)

ПЛЫТЬ несоә. 1. йөҙөү, йөҙөп барыу (йө
рөү); плыть на спинё салҡан йөҙөү; плыть про
тив течения ағымға ҡаршы йөҙөү 2. ағыу, ағып 
барыу (килеү, китеү); по реке плывут брёвна 
йылғанан бүрәнәләр ағып бара 3. барыу, йөҙөү; 
плыть на пароходе пароходта барыу 4. перен. 
йөҙөү, ағылыу; луна плывёт по нёбу күктә ай 
йөҙә; тучи плывут болоттар ағыла 5. (представ
ляться взору движущимся) йөҙгәндәй булып 
күренеү, һалмаҡ ҡына алға барыу

ПЛЮГАВЫЙ, -ая, -ое разг., презр. меҫкен 
ҡиәфәтле, килбәтһеҙ, шыҡһыҙ, ҡойто

ПЛЮНУТЬ сов. см. плевать ♦ раз плюнуть 
кому бер ни тормай, ап-анһат эшләүе (башҡа- 
рыуы)

ПЛЮРАЛИЗМ м плюрализм, күп төрлөлөк; 
плюралйзм мнений фекерҙәр төрлөлөгө

ПЛЮРАЛИСТЙЧЕСКИИ, ая, ое плюрали 
стик, күп төрлө; плюралистическое мировоз
зрение донъяға плюралистик ҡараш

ПЛЮС м 1. мат. (знак) плюс, ҡушыу билдә
һе 2. нескл.; мат. ҡушыу, плюс; два плюс три 
равняется пятй икегә өстө ҡушһаң, биш була
3. нескл. (при указании на температуру выше 
нуля) плюс; сегодня плюс пятнадцать (градусов) 
бөгөн плюс ун биш (градус) 4. перен., разг. өҫтөн
лөк, плюс, артыҡлыҡ; этот проект имеет много 
плюсов был проекттың өҫтөнлөктәре күп 5. плюс
лы; получить пять с плюсом плюслы биш алыу 

ПЛЮСНА ж\ анат. табан (табандың цксә- 
нән бармаҡтарға тиклемге өлөшө)

ПЛЮ СНЕВбЙ, -ая, -ое анат. табан ...ы; 
плюсневые кости табан һөйәктәре

ПЛЙХАТЬСЯ несов. см. плюхнуться 
ПЛЮХНУТЬСЯ сов.', разг. лап (шап) итеп 

барып төшөү, лап (шап) итеп ултырыу (йығы
лыу); плюхнуться на стул ултырғысҡа лап итеп 
ултырыу

ПЛЮШ м плюш, хәтфә; обшйть диван плю
шем диванды хәтфә менән тышлау

ПЛЙШ ЕВЫЙ, -ая, -ое 1. хәтфә, плюш, 
хәтфә ...ы, плюш ...ы; плюшевое производство 
хәтфә етештереү(се) 2. плюш, хәтфә, хәтфә 
(плюш) менән тышланған, хәтфәнән (плюштан) 
эшләнгән; плюшевый воротнйк хәтфә яға; плю
шевая мебель хәтфә менән тышланған мебель 

ПЛЮШКА ж күмәс; печь плюшки күмәс 
бешереү

ПЛЮЩ м сырмауыҡ, үрмәле гөл 
плющить несов. что яҫыртыу, ялпайтыу, 

йәйпәкләү, йәмшәйтеү; плющить железо тимерҙе 
(сүкеп) йәйпәкләү

ПЛЯЖ м пляж, һыу инеү; морской пляж
диңгеҙ пляжы; песчаный пляж ҡомло һыу инеү 
урыны

ПО

пляжный, -ая, -ое һыу инеү ...ы, пляж 
...ы; пляжный костюм һыу инеү костюмы

ПЛЯС м; разг. см. плясать; пустйться в пляс
бейергә төшөү

ПЛЯСАТЬ несоә. 1. что и без доп. бейеү; 
плясать вприсядку сүгәләп бейеү 2. перен. бейе
шеү; буквы пляшут перед глазами хәрефтәр күҙ 
алдында бейешә ♦ плясать перед кем берәйһе 
алдында бейеп тороу (ялағайланыу)', плясать 
под дудку чью см. дудка

ПЛЙСКА ж 1. см. плясать 2. (танец) бейеү; 
ансамбль песни и пляски йыр һәм бейеү ан 
самбле

плясовбй, -ая, -ое 1. бейеү ...ы; плясовая 
поза бейеү позаһы 2. в знач. сущ. плясовая ж 
бейеү көйө; заиграли плясовую бейеү көйөн уй
нап ебәрҙеләр

ПЛЯСАН м и уст. плясунья ж\ разг. 
(оҫта) бейеүсе

ПНЕВМАТИКА ж пневматика (ҡыҫылған 
һауа менән хәрәкәткә килтерелә торған меха
низмдар, ҡулайламалар)

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое пневматик; 
пневматйческое оружие пневматик ҡорал; пнев 
матйческий насос пневматик насос

ПНЕВМОНИЯ м; мед. пневмония, үпкә ше- 
шеүе

ПНУТЬ сов. см. пинать
по предлог 1. с дат. п. (при обозначении 

предмета, места, на поверхности которого 
происходит или на которое направлено дейст
вие) -дан/-дэн, -ға/-гә, буйлап; гладить по голо
ве баштан һыйпау; идти по улице урамдан ба
рыу, урам буйлап барыу; разложйть книги по 
столу китаптарҙы өҫтәлгә таратып ташлау

2. с дат. п. (при обозначении места, предме
та, в границах которого происходит дейст
вие) -ла/-лә, буйлап; ходить по комнате бүл
мәлә йөрөү; гулять по саду баҡсала йөрөү; путе
шествовать по стране ил буйлап сәйәхәт итеү

3. с дат. п. (при обозначении предмета, по 
направлению к которому совершается дейст
вие) ыңғайына, -дан/-дэн; гладить по шерсти 
йөндөң ыңғайына һыпырыу; идти по ветру ел 
ыңғайына барыу; идтй по следу зверя йәнлектең 
әҙенән барыу; плыть по течению ағым ыңғайына 
йөҙөү

4. с дат. п. (при указании на то, в соответ
ствии с чем, согласно чему совершается дей
ствие) -ға/-гә, буйынса, нигеҙендә, менән; жить 
по правде дөрөҫлөк менән йәшәү; уехать по со
вету врачей табиптарҙың кәңәше буйынса китеү; 
уволиться по собственному желанию үҙ теләгең 
менән эштән китеү; писать по старой орфо
графии иҫке орфография буйынса яҙыу; движе
ние по графику график буйынса хәрәкәт

5. с дат. п. (при указании на основание для 
действия, состояния) -ҡа/-кә ҡарап; судйть по
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по...
внешности тышҡы ҡиәфәткә ҡарап фекер йө
рөтөү

6. с дат. п. (при обозначении предмета, по
средством которого совершается действие) 
менән, арҡыры, аша, -дан/-дэн; послать по поч
те почта менән ебәреү; говорйть по телефону те
лефондан һөйләшеү; передать по радио радио 
аша тапшырыу

7. с дат. п. (при обозначении причины дейст
вия) арҡаһында, сәбәпле; отсутствовать по бо
лезни ауырыу сәбәпле булмау; ошибйться по 
рассеянности хәтерһеҙлек арҡаһында яңылышыу

8. с дат. п. (при обозначении цели, области, 
сферы совершения действия) буйынса; работы 
по озеленению города ҡаланы йәшелләндереү 
буйынса эштәр; исследование по фйзике физи
ка буйынса тикшеренеү; приказ по школе мәк
тәп буйынса приказ; хлопоты по хозяйству ху
жалыҡ буйынса хәстәрлек

9. с дат. п. (при указании на предмет, свой
ство, состояние, при помощи которых харак
теризуется кто-что-л.) буйынса, яғынан; брат 
по матери әсәй яғынан ағай; учйтель по профес
сии профессияһы буйынса уҡытыусы; старший 
по возрасту йәш яғынан өлкәне; важный по зна
чению әһәмиәте буйынса мөһим

10. с дат. п. (с сущ. во мн. ч. — при указа
нии на ряд однородных предметов, лиц, отрез
ков времени и т.п., с которыми связано одно и 
то же действие) -ға /  ғә; рассадйть по местам 
урындарға ултыртып сығыу; разлйть по ста
канам стакандарға ҡойоп сығыу; смотреть по 
сторонам тирә яҡҡа ҡарау; ходйть по театрам 
театрҙарға йөрөү

11. с дат. п. (со словами “скучатъ", “тоско
вать" , “тоска"', соответствует предлогу “о”) 
-ды/-де һағыныу (юҡһыныу); тоска по родине 
тыуған илде һағыныу; соскучиться по детям ба
лаларҙы юҡһыныу

12. с дат. п. (при указании количества ко- 
го-чего-л.) а р /  эр; в каждой комнате по одному 
окну һәр бүлмәлә берәр тәҙрә; все купйли по од
ной кнйге бөтәһе лә берәр китап һатып алды; за
ниматься по часу в день көнөнә берәр сәғәт 
шөғөлләнеү

13. с дат. п. (при указании на одно лицо, 
предмет, которые в результате действия при
ходятся на кого-что-л. каждое) -лап/-лэп; кле
вать по зёрнышку бөртөкләп сүпләү; платйть по 
часам сәғәтләп түләү; расфасовать яблоки по 
килограмму алманы килограмлап үлсәп төрөү

14. с вин. п. (при указании предела, границы 
действия) тиклем, ҡәҙәр, -дан/-дэн, ала; стоять 
по пояс в воде билгә ҡәҙәр һыу эсендә тороу; снег 
по колено ҡар тубыҡтан; прочитать с первой по 
десятую главу беренсенән унынсы бүлеккә тиклем 
уҡыу; по сей день ошо көнгә тиклем

15. с вин. п. (при указании количества ко-
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го-чего-л., которое приходится кому-чему-л. 
каждому) -арлап/-әрләп, -шарлап; по два ике
шәрләп; пб три өсәрләп; по четыре дүртәрләп; 
по пятеро бишәрләп; по шестеро алтышарлап

16. с предл. п. (при обозначении действия, 
события, после которого что-л. совершается) 
-дан/-дән һуң, -ғас/-гәс; по истечении срока ва
ҡыты уҙғандан һуң; по окончании работы эш 
бөткәс

П О ... приставка 1. ҡылым яһаганда ҡулла
нып, тцбәндәгеләрҙе аңлата: 1) эш-хәлдең ҡыҫ
ҡа ваҡыт эсендә булыуын, мәҫ., поиграть уйнап 
алыу, бер аҙ уйнау; поработать эшләп алыу; 
2) эш-хәлдең ҡабатланыуын, мәҫ., поглядывать 
ҡараштырыу, ҡарай-ҡарай тороу; почйтывать 
уҡыштырыу; 3) эш-хәрәкәттең аҙһытылган дә
рәжәлә булыуын, мәҫ., помазать бер аҙ буяу; по
отстать бер аҙ артта ҡалыу; 4) эш-хәрәкәт менән 
берәй билдәнең, сифаттың, тороштоң көсә- 
йецен, мәҫ., повысить арттырыу, көсәйтеү; по 
нйзить кәметеү; 5) эш-хәрәкәттең бөтә нәмәгә, 
ергә таралыуын йәки бөтәһен цҙ эсенә алыуын, 
мәҫ., попрятать йәшереп бөтөрөү; помёрзнуть ту
ңып бөтөү; 6) эш-хәрәкәттең башланыуын, мәҫ., 
побежать йүгереп китеү; повестй алып китеү

2. сифат яһаганда ҡулланып, тцбәндә
геләрҙе аңлата: 1) һөҙөмтәһе аңлатҡан һцҙҙән 
һуң булганды, мәҫ., пореформенный реформа
нан һуңғы; посмертный үлгәндән һуң; 2) һцҙҙең 
нигеҙе аңлатҡанга ярашлы эшләнгәнлекте, 
цлсәнгәнлекте, бцленгәнлекте, мәҫ., поголов
ный баш иҫәбенән; подворный йорт башынан; 
почасовой сәғәт иҫәбенән

3. ниҙер эргәһендә, йәнәшендә булган, урын
лашҡанды белдергән сифат, шулай уҡ шуга 
ярашлы мәгәнәләге исем яһаганда ҡулланыла, 
мәҫ., погранйчный сик буйындағы; подорожный 
юл буйындағы; побережье яр буйы; поморье 
диңгеҙ буйы

4. тцбәндәге рәцеш төрҙәрен яһаганда ҡул
ланыла: 1) төбәц килештәге иҫемдәрҙән, мәҫ., 
пойстине ысынлап та; поутру иртәнсәк; 2) си
фаттарҙың ҡыҫҡартылған формаһынан, мәҫ., 
подолгу оҙаҡ итеп; потихоньку яйлап; 3) рәцеш- 
тәрҙән, мәҫ., повсюду бөтә ерҙә лә; поныне 
әлегәсә

5. сифат һәм рәцештең сағыштырма дәрә
жәһен яһаганда йомшартыу, аҙһытыу мәғәнә
һе бирец өсөн ҡулланыла, мәҫ., побольше күбе
рәк; поменьше әҙерәк; постарше олораҡ

ПО-... приставка', сифат, зат алмашы ме
нән килеп, рәцеш яһай, мәҫ., по-нбвому яңыса; 
по-хорбшему яҡшылап, яҡшы итеп; по-мбему 
минеңсә

ПОБАИВАТЬСЯ несов. кого-чего и с неопр. 
ҡурҡыбыраҡ (шөрләберәк) тороу; побаиваться 
ходйть по лесу урманда йөрөргә шөрләберәк 
тороу



ПОБОЛЕТЬ

ПОБАЛАГУРИТЬ сов.; разг. мәрәкәләү, 
мәрәкәләп алыу

ПОБАЛИВАТЬ несов.; разг. ауырыбыраҡ 
(ауырыштырып, ауыртссылап) тороу; голова по
баливает баш ауырыбыраҡ тора

ПОБАЛОВАТЬ сов. кого; разг. шаяртып 
алыу, бер аҙ шаяртыу

ПОБАЛОВАТЬСЯ сов.; разг. 1. шаярып 
алыу, бер аҙ шаярыу 2. чем үҙ күңелеңде күтә
реү, үҙеңде наҙлау

ПОБАСЕНКА ж; разг. 1. (забавный рас
сказ) көлкөлө хикәйә, мәҙәк, мәрәкә һүҙ 2. (вы
думка, небылица) сафсата, буш һүҙ

ПОБЁГ I м ҡасыу, ҡасып китеү; побег из 
тюрьмы төрмәнән ҡасыу

ПОБЁГ II м үренде, шытым; молодые побеги 
йәш үренделәр

ПОБЁГАТЬ сов. йүгереп алыу, бер аҙ йү
гереү

ПОБЕГУШКИ: быть на побегушках разг.:
1) йомошсо булыу, ваҡ йомошҡа йөрөү; 2) у ко
го; перен. йомошсоһо булыу (берәйһенең 
әйткән бер йомошона йцгереп тороу)

ПОБЁДА ж еңеү, яуланған өҫтөнлөк (уңыш); 
спортйвная победа спорттағы еңеү; одержать 
победу над врагом дошманды еңеп сығыу 
♦ пйррова победа см. пйрров

ПОБЕДИТЕЛЬ м и ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ж 
еңеүсе, еңеп (өҫтөн) сығыусы; победйтель спор 
тйвных состязаний спорт ярыштары еңеүсеһе 

ПОБЕДИТЬ сов. кого-что; прям., перен. 
еңеү, еңеп сығыу, өҫтөнлөк алыу, уңыш яулау; 
победить врага дошманды еңеп сығыу; победить 
засуху ҡоролоҡто еңеү; победить страх ҡурҡыу
ҙы еңеү

ПОБЁДНЫЙ, -ая, -ое 1. еңеү ...ы; победная 
песнь еңеү йыры 2. см. победоносный 3

ПОБЕДОНОСНЫЙ, -ая, -ое 1. еңеүле, еңеү 
килтергән, өҫтөнлөк алған; победоносное на
ступление еңеү килтергән һөжүм 2. еңеүсе; по
бедоносные войска еңеүсе ғәскәрҙәр 3. еңгән; 
победоносный вид еңгән ҡиәфәт

ПОБЕЖАТЬ сов. 1. (начатъ передвигаться 
бегом) йүгереп китеү, йүгерә башлау 2. (обра
титься в бегство) ҡасыу, ҡасып китеү 3. аға 
башлау, ағып китеү; с гор побежали ручьй тау
ҙарҙан өйәрҙәр аға башланы

ПОБЕЖДАТЬ несов. см. победйть 
ПОБЕЛЁТЬ сов. см. белеть 2 
ПОБЕЛИТЬ сов. что ағартып (аҡлап, бур

лап) алыу; побелйть потолок түшәмде ағартып 
алыу

ПОБЁЛКА ж 1. см. побелйть 2. разг. бур (эз
биз) иҙмәһе

ПОБЕРЁЖЬЕ с яр буйы; морское побе
режье диңгеҙ яры буйы

ПОБЕРЁЧЬ сов. кого-что 1. (сохранитъ, не 
тратя что-л.) һаҡлап тороу, күҙ-ҡолаҡ булып
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тороу, имен-аман хәлдә тотоу 2. һаҡлау, ҡәҙер
ләү, ҡайғыртыу, хәстәрлекле булыу, ҡарау; по
беречь своё здоровье сәләмәтлегеңде һаҡлау 

ПОБЕРЁЧЬСЯ сов. һаҡланыу, хәүеф- 
хәтәрҙән үҙеңде ҡурсыу, һаҡ булыу; врач сове
товал поберечься табип һаҡланырға кәңәш 
бирҙе

ПОБЕСЕДОВАТЬ сов. әңгәмәләшеп (әңгәмә 
ҡороп) алыу

ПОБЕСПОКбИТЬ сов. кого-что бер аҙ ты
нысһыҙлау, тынғыһыҙлау, маҙаһыҙлау, мәшә
ҡәтләү, борсоу

ПОБЕСПОКбИТЬСЯ сов. 1. (поволновать
ся) бер аҙ тынысһыҙланыу (мәшәҡәтләнеү, бор
солоу) 2. (проявитъ заботу о ком-чём-л.) ҡай
ғыртыу, хәстәрен күреү, мәшәҡәтләнеү; побес
покоиться о дётях балалар тураһында ҡай
ғыртыу

ПОБИТЬ сов. 1. см. бить 1, 5; 2. кого-что 
(победить в игре) еңеү, еңеп сығыу 3. кого; 
разг. (убитъ всех, многих) ҡырып һалыу (бөтө
рөү) 4. что (уничтожитъ посевы) һуғыу, һуғып 
китеү; град побйл пшенйцу бойҙайҙы борсаҡ 
һуҡҡан 5. что; разг. (разбить) ҡыйратып (ва
тып) бөтөрөү

ПОБИТЬСЯ сов.; разг. 1. иҙелеп (йәмшәйеп, 
йәнселеп) бөтөү; яблоки побйлись алмалар йән
селеп бөткән 2. ватылып (ҡырылып) бөтөү; по
суда побйлась һауыт-һаба ватылып бөткән ♦ по 
бйться об заклад малға (аҡсаға) бәхәсләшеү, 
еңешеү

ПОБЛАГОДАРИТЬ сов. см. благодарйть; 
поблагодарйть за внимание иғтибар өсөн рәхмәт 
белдереү

ПОБЛАЖКА ж; разг. артыҡ үҙһендереү 
(иркәләү), яҡлау, ҡотортоу; давать поблажки 
кому-л. берәйһен артыҡ ҡотортоп ебәреү

ПОБЛЕДНЁТЬ сов. см. бледнеть; поблед
неть внезапно ҡапыл ағарынып китеү

ПОБЛЁКЛЫЙ и ПОБЛЁКЛЫЙ, ая, ое 
шиңеп (һулып) бөткән, төҫһөҙләнгән; поблёклые 
цветы шиңеп бөткән сәскәләр

ПОБЛЁКНУТЬ и ПОБЛЁКНУТЬ сов. 
см. блёкнуть

ПОБЛЁСКИВАТЬ и ПОБЛЁСКИВАТЬ не-
сов. йымылдаштырыу, йымылдап ҡуйыу

ПОБЛИЗОСТИ нареч. и предлог 1. нареч. 
яҡында, тирәлә, яҡын-тирәлә; поблйзости ни 
душй яҡында йән әҫәре юҡ 2. предлог с род. п. 
тирәһендә; поблйзости от дома өй тирәһендә 

П О БбИ  только мн. туҡмаҡ, туҡмау, һуғыу; 
следы побоев һуҡҡан эҙҙәр

ПОБбИЩ Е с 1. ист. (битва) ҙур һуғыш, 
оло яу 2. разг. (кровавая драка) ҡанлы һуғыш 

ПОБОЛЁТЬ I сов.; разг. (пробыть некото
рое время больным) ауырып алыу (ятыу); он 
поболел около месяца ул айға яҡын ауырып 
алды



ПОБОЛЕТЬ

ПОБОЛЁТЬ II сов. (болеть некоторое вре
м я) ауыртып тороу; голова поболела и прошла
баш ауыртып торҙо ла үтте

ПОБОЛТАТЬ I сов. 1. что', разг. (разме
шать) болғатып алыу (ҡуйыу) 2. чем һелкетке
ләп алыу; поболтать ногами аяҡтарҙы һелкет
келәп алыу

ПОБОЛТАТЬ II сов.', разг. (поговоритъ о 
чём-л. несерьёзном) лығырлап (лаҡылдап) 
алыу

ПОБОРНИК м и ПОБОРНИЦА ж; книжн. 
яҡлаусы, яҡлап көрәшеүсе; поборник свободы 
ирек яҡлап көрәшеүсе

ПОБОРОТЬ сов. 1. кого-что еңеү, еңеп (өҫ
төн) сығыу; побороть протйвника ҡаршы яҡты 
еңеү; побороть всех конкурентов бөтә конку 
ренттарҙан өҫтөн сығыу 2. что (преодолеть) 
еңеү, баҫыу; побороть страх ҡурҡыуҙы еңеү 

ПОБОРОТЬСЯ сов. с кем-чем-л. көрәшеү, 
ҡаршылыҡ күрһәтеү

п о б Ор ы  мн. (ед. побор м)', уст. ҙур 
һалымдар

ПОБОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. икенсе дәрәжәләге, 
өҫтәмә; побочный продукт производства етеште 
реүҙең өҫтәмә продукты 2. уст. никахһыҙ тыу
ған; побочный ребёнок никахһыҙ тыуған бала 

ПОБОЙТЬСЯ сов. кого-чего и с неопр. ҡур- 
ҡыңҡырап тороу, ҡурҡа төшөү; побояться ска
зать правду дөрөҫөн әйтеп бирергә ҡурҡыңҡы- 
рап тороу

ПОБРАНЙТЬ соә. см. бранйть
ПОБРАНЙТЬСЯ сов. 1. с кем и без доп. 

асыуланышып (әрләшеп) алыу 2. см. браниться 1 
ПОБРАТАТЬСЯ сов. см. брататься 1 
ПОБРАТИМ м туғанлашҡан кеше 
ПОБРЁЗГАТЬ и ПОБРЕЗГОВАТЬ сов. см. 

брезгать
ПОБРЕСТИ соә. һалмаҡ (ауыр) атлап барыу 
ПОБРЙТЬ см. брить 
ПОБРЙТЬСЯ соә. см. брйться 1
ПОБРОДИТЬ сов.; разг. йөрөштөрөү, йөрөп 

килеү
ПОБРОСАТЬ соә. 1. что ырғытҡылау, бы

раҡтырып (ташлап) бөтөрөү, атып бәреү, теләһә 
ҡайҙа ташлау; побросать вёщи әйберҙәрҙе бы
раҡтырып бөтөрөү 2. кого-что (оставитъ всё, 
всех) ташлап китеү (ҡалдырыу)

ПОБРБІЗГАТБ соә. 1. һибәләү, һибәләп 
алыу, һипкеләү, һипкеләп алыу; дождик по
брызгал ямғыр һибәләп алды 2. кого-что, на ко
го-что и без доп. бөркөү, сәсрәтеү; побрызгать 
водой һыу бөркөү

ПОБРЬІЗГАТЬСЯ соә. һыу һибешеп (сәсрә
тешеп) алыу

ПОБРЮ ЗЖАТЬ соә.', разг. мыжып алыу, 
бер аҙ мығырлау

ПОБРЙКАТЬ соә.', разг. шалтыратып (шыл
тыратып, сылтыратып, дыңғырлатып) алыу

ПОБРЙКИВАНИЕ с 1. см. побрякивать
2. (звуки) шалтыраған (шылтыраған, сылты
раған, дыңғырлаған) тауыш

ПОБРЙКИВАТЬ несов.; разг. шалтыратҡы- 
лау, салтыратҡылау, дыңғырлатҡылау

ПОБРЯКУШКА 'Ж', разг. 1. (игрушка) шал
тырауыҡ 2. обычно мн. побрякушки; перен. 
шаҡы-шоҡо, ваҡ-төйәк

ПОБУДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ҡуҙғатыусы, 
уятыусы, мәжбүр итеүсе; побудительная при 
чйна мәжбүр итеүсе сәбәп

ПОБУДИТЬ I соә. кого-что', разг. 1. (бу
дитъ некоторое время) уятып ҡарау 2. (разбу
дитъ всех, многих) уятып сығыу

ПОБУДИТЬ II сов. кого-что, к чему и с не
опр. күндереү, теләк уятыу, димләп ризалатыу, 
сәбәп булыу; побудить к решительным действи
ям ҡәтғи саралар күрергә теләк уятыу

п о б Уд к а  ж; өоен. уятыу сигналы; утрен
няя побудка иртәнге уятыу сигналы 

ПОБУЖДАТЬ несов. см. побудйть II 
ПОБУЖДЕНИЕ с 1. см. побудйть II по 

буждать 2. теләк, уй, ниәт; добрые побуждения 
изге ниәттәр

ПОБУРЁТЬ сов. см. бурёть
ПОБЫВАТЬ соә. 1. булғылау, булып (йөрөп, 

тороп, барып) ҡайтыу; побывать в родном горо
де тыуған ҡалала булып ҡайтыу; побывать на 
Кавказе Кавказда йөрөп ҡайтыу 2. булыу, ҡат
нашыу; побывать в походе походта булыу 3. бу
лыу; успеть побывать в отпуске ялда булырға 
өлгөрөү

ПОБЫВКА ж\ разг. ҡыҫҡа ваҡытлы ял 
(кцберәк хәрби хеҙмәткәрҙәргә ҡарата)', 
приехать домой на побывку өйгә ҡыҫҡа ваҡыт 
лы ялға ҡайтыу

ПОБЫТЬ соә. 1. бер аҙ тороу (тороп китеү); 
он побыл дома ул өйҙә тороп китте 2. разг. (про
быть некоторое время в каком-л. положении) 
булып алыу (тороу)

ПОВАДИТЬСЯ соә. с неопр.', разг. ғәҙәт
ләнеп (өйрәнеп) китеү (гәҙәттә ярамаган эшкә) 

ПОВАДКА ж; разг. ғәҙәт, ҡылыҡ; повадка 
людей кешеләрҙең ҡылығы

ПОВАДНО 1. нареч. яҡшы, еңел; вместе 
работать повадно бергә эшләү еңел 2. кому ө 
знач. сказ., безл. яҡшы, еңел; с ним повадно 
уның менән яҡшы ♦ чтобы нё было повадно 
икенсе улай булмаһын (эшләмәһен) өсөн

ПОВАЛИТЬ I соә. кого-что ауҙарыу, ҡола
тыу, йығыу, ауҙарып ташлау, йығып һалыу; по 
валйть дерево ағасты ауҙарыу; дождь повалйл 
хлеба ямғыр ашлыҡтарҙы йығып һалған

ПОВАЛИТЬ II соә.', разг. 1. (о толпе) ағыла 
(ябырыла) башлау; народ повалйл на площадь 
халыҡ майҙанға ағыла башланы 2. (о дыме, па
ре) урғыла (борҡола) башлау; (о снеге) баҫып 
(ишелеп) яуа башлау
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п о в а л и т ь с я  сов. ауыу, ҡолау, йығылыу, 
тәгәрәү, ауып китеү, йығылып (тәгәрәп) төшөү 

ПОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое барыһына ла ҡағыла 
(береһен дә ҡалдырмай) торған, күмәкләп; по
вальные обыски береһен дә ҡалдырмай торған 
тентеү; повальное увлечение күмәкләп мауығыу 

ПОВАЛЙТЬ сов. кого-что; разг. әүәләү, тә- 
гәр(л)әтеү, әүәләп, тәгәр(л)әтеп алыу; повалять 
тесто в муке онда ҡамыр әүәләү

ПОВАЛЙТЬСЯ сов.; разг. аунау, аунап 
ятыу, поваляться на травё үләндә аунап алыу; 
поваляться на диване диванда аунау

П бВА Р м и разг. ПОВАРИХА ж ашнаҡсы, 
аш-һыу әҙерләүсе

ПОВАРЕННЫЙ, -ая, -ое аш ...ы, аш-һыу 
әҙерләү ...ы; поваренная кнйга аш-һыу әҙерләү 
китабы; поваренная соль аш тоҙо

ПОВАРЕНОК м; разг. ашнаҡсы ярҙамсыһы, 
ашнаҡсы малай

ПОВАРЕШКА ж\ разг. (аш) сүмес(е), ижау; 
деревянная поварёшка ағас сүмес

ПОВАРИТЬ сов. что бешереңкерәү, бешерә 
биреү (төшөү)

ПОВАРСКОЙ, -ая, -ое ашнаҡсы ...ы, аш-һыу 
әҙерләүсе ...ы; поварское искусство аш-һыу 
әҙерләүсе оҫталығы; поварской нож ашнаҡсы 
бысағы

ПОВЁДАТЬ сов. что, о чём һөйләү, әйтеү, 
һөйләп (әйтеп) биреү; поведать свою тайну 
үҙеңдең эс сереңде һөйләп биреү

ПОВЕДЕНИЕ с тәртип, үҙ-үҙеңде тотош; 
примерное поведение өлгөлө тәртип

ПОВЕЗТИ сов. 1. кого-что алып китеү (ба
рыу) (ат, машина һ.б. тейәп)', повезтй вещи на 
вокзал әйберҙәрҙе вокзалға алып китеү 
2. см. везтй 2; ему повезло уның эше уңды 

ПОВЕЛЕВАТЬ несоә. 1. кем-чем идара итеү, 
бойороҡ биреп тороу 2. см. повелеть

ПОВЕЛЙНИЕ с бойороҡ, әмер; дать пове
ление бойороҡ биреү

ПОВЕЛЁТЬ сов. с неопр. бойороу, әмер 
биреү

ПОВЕЛЙТЕЛЬ м и ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ж
әмир, бойороусы

ПОВЕЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое бойороу ...ы; 
говорить повелительным тоном бойороу тауышы 
менән әйтеү ♦ повелйтельное наклонение грам. 
бойороҡ һөйкәлеше

ПОВЕНЧАТЬ сов. см. венчать 4 
ПОВЕНЧАТЬСЯ сов. см. венчаться 2 
ПОВЕРГАТЬ несов. см. повергнуть 
ПОВЁРГНУТЬ сов. 1. кого-что', высок, (по

валитъ) ауҙарыу, йығыу, ҡолатыу 2. кого-что, 
во что төшөрөү, дусар итеү; повергнуть в от
чаяние өмөтһөҙлөккә төшөрөү

ПОВЕРЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от пове
рить II; 2. в знач. сущ. поверенный м (офицалъ- 
ное лицо) вәкил 3. в знач. сущ. поверенный м и
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поверенная ж (тот (та), кому поверяют 
что-л.) ышаныслы кеше, серҙәш; избрать свойм 
поверенным кого-л. берәйһен үҙеңә серҙәш итеп 
һайлау

п о в ё р и т ь  I сов. кому-чему, в кого-что 
ышаныу, инаныу; повёрить в успех уңышҡа 
ышаныу; повёрить слухам имеш-мимештәргә 
ышаныу; повёрить другу дуҫҡа ышаныу

ПОВЁРИТЬ II сов. кому (доверяя, сооб
щитъ) ышанып әйтеп (һөйләп) биреү; повёрить 
свою тайну кому-л. берәйһенә ышанып эс- 
серенде һөйләп биреү

ПОВЁРКА ж 1. тикшереү, ҡарау; повёрка 
времени ваҡытты тикшереү 2. (перекличка) бар
лау, тикшереү; утренняя повёрка иртәнге барлау 

ПОВЕРНУТЬ сов. 1. кого-что бороу, бороп 
ҡуйыу, әйләндереү, әйләндереп һалыу; повер
нуть ключ в замкё йоҙаҡтағы асҡысты бороу; 
повернуть больного на другой бок ауырыуҙы 
икенсе яғына әйләндереп һалыу 2. кого-что бо
роу, бороп ебәреү; повернуть разговор на дру
гую тёму һүҙҙе икенсе темаға бороу 3. (свер
нутъ) боролоу; повернуть за угол мөйөшкә бо
ролоу; повернуть на юг көньяҡҡа боролоу

ПОВЕРНУТЬСЯ сов. 1. боролоу, әйләнеү; 
повернуться лицом к окну йөҙ менән тәҙрәгә бо 
ролоу; повернуться на другой бок икенсе яҡҡа 
әйләнеп ятыу 2. перен. боролоу, үҙгәреү, башҡа 
төҫ (йүнәлеш) алыу; дёло повернулось совсём 
иначе эш бөтөнләй башҡа төҫ алды

ПОВЁРОЧНЫЙ, -ая, -ое тикшереү ...ы, 
ҡарау ...ы; повёрочные работы тикшереү эштәре 

ПОВЕРТЁТЬ сов. кого-что, кем-чем бор
ғолау, әйләндергеләү, борғолап (әйләндергеләп) 
алыу

ПОВЕРТЁТЬСЯ сов. 1. (повращатъся) (бер 
аҙ) әйләнеү, өйрөлөү; колесо повертёлось и ос 
тановйлось тәгәрмәс бер аҙ әйләнде лә туҡтаны 
2. (из стороны в сторону) борғоланып (әйлән
геләп) тороу, ураланыу; он повертёлся и ушёл 
ул әйләнгеләне лә китеп барҙы

ПОВЁРТЫВАТЬ несов. см. повернуть 
ПОВЁРТЫВАТЬСЯ несоә. 1. см. повер

нуться 2. страд, от повёртывать
п о в е р х  предлог с род. п. 1. (на поверхнос

ти чего-л., сверху кого-чего-л.) өҫтөнән, өҫтөнә; 
надёть плащ повёрх костюма костюм өҫтөнән 
плащ кейеү 2. (при обозначении предмета, вы
ше которого направлено действие) өҫтөнән, 
ашаһынан; посмотрёть повёрх очков күҙлек 
өҫтөнән ҡарау

ПОВЕРХНОСТНОСТЬ ж өҫтән-мөҫтән генә 
булыу, һайлыҡ; повёрхностность знаний белем 
дең һайлығы

ПОВЕРХНОСТНЫЙ, ая, ое 1. өҫкө, өҫтәге, 
өҫтә ятҡан; повёрхностный слой почвы туп
раҡтың өҫкө ҡатламы 2. перен. өҫтән-мөҫтән 
генә булған, төплө (тәрән) булмаған, һай; по-
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вёрхностные знания т ө п л ө  б у л м а ғ а н  б е л е м ;  по
верхностное суждение ө ҫ т ә н - м ө ҫ т ә н  г е н ә  б у л ғ а н  

ф е к е р

п о в е р х н о с т ь  ж 1. ө ҫ ,  й ө ҙ ;  поверхность 
воды һ ы у  ө ҫ т ө ;  поверхность земли е р  й ө ҙ ө  

2. мат. й ө ҙ ө ;  поверхность шара ш а р ҙ ы ң  й ө ҙ ө  

♦ лежать на поверхности ү ҙ е н ә н  ү ҙ е  б и л д ә л е ,  

а с ы ҡ  б у л ы у ;  скользйть по поверхности чего 
ө ҫ т ә н  г е н ә  а л д ы р т ы у ,  а с ы л ы н а  т ө ш м ә ү

ПбВЕРХУ нареч.; разг. 1 .  ө ҫ т ә н ,  ө ҫ к ө  я ҡ т а н ;  

ж елезо закрепили поверху ҡ а л а й ҙ ы  ө ҫ т ә н  

я п ҡ а н д а р  2. перен. ө ҫ т ә н  г е н ә ,  ө ҫ т ә н - м ө ҫ т ә н ,  

һ а й ;  мыслит поверху һ а й  ф е к е р  й ө р ө т ә

ПОВЁРЬЕ с  ы ш а н ы у ,  и н а н ы у ,  х ө р ә ф ә т ;  ста 
рйнные поверья б о р о н ғ о  ы ш а н ы у ҙ а р  

ПОВЕРЙТЬ несоө. см. поверить II 
ПОВЁСА м; у  cm. е л ғ ы у а р  

ПОВЕСЕЛЁТЬ сов. см. веселеть 
ПОВЕСЕЛИТЬ сов. кого-что к ү ң е л е н  а с ы у  

( к ү т ә р е ү ) ;  повеселить зрителей т а м а ш а с ы л а р 

ҙ ы ң  к ү ң е л е н  а с ы у

ПОВЕСЕЛЙТЬСЯ соө. к ү ң е л  а с ы у  ( а с ы п  

а л ы у )

ПОВЁСИТЬ сов. см. вешать I; повесить кар
тину к а р т и н а н ы  э л е п  ҡ у й ы у

п о в ё с и т ь с я  сов. см. вешаться I 1 
ПОВЕСТВОВАНИЕ с  1 .  см. повествовать

2. ( рассказ)  х и к ә й ә

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЙ, а я ,  о е  х и к ә й ә

( х и к ә й ә л ә ү )  . . . ы ;  повествовательный стиль 
х и к ә й ә л ә ү  с т и л е  ♦  повествовательное предло
жение грам. х ә б ә р  һ ө й л ә м

ПОВЕСТВОВАТЬ несоө. о чём  и  без доп. 
х и к ә й ә л ә ү ,  х и к ә й ә  и т е ү ,  һ ө й л ә п  ( я ҙ ы п )  б и р е ү  

ПОВЕСТИ соө. 1 .  кого-что ( е т ә к л ә п ,  э й ә р 

т е п )  а л ы п  б а р ы у  ( к и т е ү ) ;  повестй ребёнка к вра
чу б а л а н ы  т а б и п ҡ а  а л ы п  б а р ы у  2. кого-что а л ы п  

с ы ғ ы у ,  к и л т е р е п  с ы ғ а р ы у ;  тропйнка повела нас 
к дбму һ у ҡ м а ҡ  б е ҙ ҙ е  й о р т  я ғ ы н а  а л ы п  с ы ҡ т ы

3. чем һ и к е р т е ү ,  һ е л к е т е ү ;  повестй бровями ҡ а ш  

һ и к е р т е ү ;  повестй плечом и ң б а ш  һ и к е р т е ү

ПОВЕСТИСЬ соө. 1 .  ғ ә ҙ ә т к ә  и н е п  к и т е ү ,  ғ ә 

ҙ ә т  б у л ы п  к и т е ү ,  ш у л а й  б у л ғ а н ;  йздавна так по
велось э л е к т ә н  ү к  ш у л а й  ғ ә ҙ ә т  б у л ы п  к и т к ә н  2. с 
кем; разг. (начатъ дружитъ) д у ҫ л а ш ы у ,  д у ҫ л а 

ш ы п  к и т е ү  ♦  с кем поведёшься, от того и набе
рёшься к е м  а р б а һ ы н а  у л т ы р һ а ң ,  ш у н ы ң  й ы р ы н  

й ы р л а р һ ы ң

ПОВЕСТКА ж 1 .  с а ҡ ы р ы у  ҡ а ғ ы ҙ ы ,  п о в е с т к а ;  

повестка в суд с у д ҡ а  п о в е с т к а  2. разг. см. по
вестка дня ♦  повестка дня к ө н  т ә р т и б е

ПбВЕСТЬ ж п о в е с т ь ;  написать повесть п о 

в е с т ь  я ҙ ы у ;  прочитать повесть п о в е с т ь  у ҡ ы у  

ПОВЁТРИЕ с  1 .  у  cm. (эпидемия) к и ҙ е ү

2. перен., разг. с и р  (киц таралган тиҫкәре кц- 
ренеш йәки йогошло нәмә)

ПОВЁШЕНИЕ с  а ҫ ы у ,  д а р ғ а  а ҫ ы у ;  казнь 
через повешение д а р ғ а  а ҫ ы у  я з а һ ы

ПОВЁЯТЬ соө. 1 .  (подут ь)  и ҫ ә  б а ш л а у

2. чем обычно безл .; прям., перен. к и л ә  ( а ң ҡ ы й )  

б а ш л а у ,  и ҫ к ә  т ө ш ө ү ;  повеяло весной я ҙ  е ҫ е  

а ң ҡ ы й  б а ш л а н ы

П О ВЗДбРИ ТЬ С О в .  СМ. вздорить 
ПОВЗРОСЛЁТЬ соө. см. взрослеть 
ПОВИВАЛЬНЫЙ: повивальная бабка уст. 

к е н д е к  ә б е й е  ( и н ә һ е )

ПОВИДАТЬ соө. 1 .  что (пережитъ) к ү п т е  

к ү р е ү ,  к и с е р е ү  2. кого-что; разг. к ү р е ү ,  к ү р е п  

с ы ғ ы у

ПОВИДАТЬСЯ соө. с кем  и  без доп.; разг. 
к ү р е ш е ү ,  к ү р е п  һ ө й л ә ш е ү

ПО ВЙДИМОМУ вводн. сл. к ү р ә һ е ң ,  б у л һ а  

к ә р ә к ,  - ғ а / - г ә  о ҡ ш а й ;  весна, по-вйдимому, 
будет ранняя к ү р ә һ е ң ,  я ҙ  и р т ә  к и л е р

ПОВИДЛО с п о в и д л о ;  яблочное повйдло а л  

м а  п о в и д л о һ ы

ПОВЙЛИВАТЬ несов. см. вилять 1
ПОВИЛИКА ж к е с е р т к ә н  е б ә г е  (цлән) 
ПОВИЛЯТЬ сов. б о л ғ а п  ( һ е л к е п )  ҡ у й ы у ,  

( б е р  а ҙ )  б о л ғ а п  ( һ е л к е п )  т о р о у

повинйться С О в .  СМ. ВИНЙТЬСЯ 

ПОВИННОСТЬ ж й ө к л ә м ә ;  трудовая по 
вйнность х е ҙ м ә т  й ө к л ә м ә һ е

ПОВЙННЫЙ, а я ,  о е  ғ ә й е п л е ;  он ни в чём 
не повйнен у л  б е р  ҙ ә  ғ ә й е п л е  т ү г е л  ♦  прийтй с 
повйнной (головой) ғ ә й е п т е  т а н ы у ,  ғ ә й е б е ң д е  

и ҡ р а р  и т е ү

ПОВИНОВАТЬСЯ несоө. кому-чему  б у й һ о 

н о у ,  һ ү ҙ е н  т ы ң л а у ;  повиноваться приказу п р и 

к а з ғ а  б у й һ о н о у ;  повиноваться родйтелям а т а

ә с ә н е ң  һ ү ҙ е н  т ы ң л а у

ПОВИНОВЁНИЕ с  б у й һ о н о у ;  беспрекос 
ловное повиновение б е р  һ ү ҙ һ е ҙ  б у й һ о н о у ;  выйти 
из повиновения б у й һ о н о у ҙ а н  с ы ғ ы у  

ПОВИСАТЬ несов. см. повиснуть
п о в и с ё т ь  сов. ( б е р  а ҙ )  а ҫ ы л ы н ы п  ( э л е н е п )  

т о р о у

ПОВИСНУТЬ соө. 1 .  а ҫ ы л ы н ы у ,  а ҫ ы л ы н ы п  

т о р о у ;  повйснуть на шёе м у й ы н ғ а  а ҫ ы л ы н ы у  

2. һ а л ы н ы п  т ө ш ө ү ;  волосы повйсли прядями с ә с

ш ә л к е м д ә р е  һ а л ы н ы п  т ө ш к ә н  ♦  повйснуть в 
воздухе һ а у а л а  а ҫ ы л ы н ы п  ҡ а л ы у  (берәй эштең 
билдәһеҙлек арҡаһында тормошҡа ашырылмай 
ятыуы)

п о в л ё ч ь  сов. 1 .  кого-что (потянуть за со
бой)  һ ө й р ә к л ә п  а л ы п  к и т е ү  ( к и л е ү )  2. что 
(вызвать как последствие) к и л т е р е п  с ы ғ а р ы у ,  

т ы у ҙ ы р ы у ;  повлёчь серьёзные осложнёния е т д и  

ҡ ы й ы н л ы ҡ т а р  к и л т е р е п  с ы ғ а р ы у  

ПОВЛИЯТЬ сов. СМ. ВЛИЯТЬ 

П бВ О Д  I м  т е ҙ г е н ;  натянуть повод т е ҙ г е н д е  

т а р т ы у  ♦  быть на поводу у  кого-л. берәйһенең 
ҡ у р а й ы н а  б е й е ү  ( и х т ы я р ы н а  б у й һ о н о у )

П бВ О Д  II м  с ә б ә п ,  һ ы л т а у ;  без всякого 
повода б е р  н и н д ә й  с ә б ә п һ е ҙ ;  повод для ссоры 
ы ҙ ғ ы ш  с ы ғ ы у ғ а  с ә б ә п  ♦  дать повод кому  с ә б ә п
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ПОВТОРИТЬСЯ
булыу; по поводу кого-чего хаҡында, тураһын
да, айҡанлы

ПОВОДИТЬ I сов. 1. кого-что йөрөткөләү, 
йөрөтөп алыу (сығыу); поводйть машйну маши
наны йөрөтөп алыу 2. чем, по чему йөрөтөү, 
йөрөтөп алыу; поводйть указкой по карте 
күрһәткес таяҡты карта буйлап йөрөтөү 

ПОВОДЙТЬ II несов. см. повестй 3 
поводбк м (для лошади) ҡыҫҡа теҙген; 

(для собаки) муйынсаҡлы бау, ҡарғы, муйын
саҡ

ПОВОДЫРЬ м йөрөтөүсе, етәкләп йөрөтөүсе; 
поводырь слепого һуҡырҙы етәкләп йөрөтөүсе; 
собака поводырь йөрөтөүсе эт

ПОВОЕВАТЬ сов. һуғышыу, һуғышып алыу 
повозйть сов. кого-что йөрөтөп алыу, 

(бер аҙ) ултыртып йөрөтөү, (ташыу, ташып 
алыу); повозйть по городу ҡала буйлап бер аҙ 
ултыртып йөрөтөү; повозйть сено бесән ташып 
алыу

ПОВОЗИТЬСЯ сов. 1. (поворочаться) 
әйләнеп-тулғаныу 2. (побаловаться) ығы-зығы 
килеү, шаярып (айҡашып, ҡайнашып) алыу; 
дети повозйлись и уснули балалар шаярып 
алғандан һуң йоҡлап киттеләр 3. с кем-чем мә
шәҡәтләнеү, маташыу, булышыу; он очень лю
бил повозйться с сыном ул улы менән булы 
шырға бик тә ярата торғайны 

ПОВбЗКА ж арба, йөк арбаһы 
повбйник м повойник (урыҫ крәҫтиән 

ҡатындарының борошо баш кейеме)
ПОВОЛбКА ж шекәрә, томанһыу булып то

роу ♦ глаза с поволокой һағышлы күҙҙәр, 
моңһоу күҙҙәр

поволочйть сов. СМ. ВОЛОЧЙТЬ 1

ПОВОЛОЧИТЬСЯ сов. һөйрәлеп барыу; ве
рёвка поволочйлась по землё бау ергә һөйрәлеп 
бара ине

поволбчь сов. кого-что', разг. һөйрәп 
алып китеү

ПОВОРАЧИВАТЬ несов. см. повернуть 
ПОВОРАЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. повер

нуться 2. страд, от поворачивать
ПОВОРОЖИТЬ сов. күрәҙәлек итеү, ноҡот 

һалыу
ПОВОРбТ м 1. см. повернуть поворачи 

вать, повернуться — поворачиваться 2. борол 
ма; поворот дороги юл боролмаһы 3. перен. (пе
релом) боролош, һынылыш; поворот дела эштең 
боролошо

ПОВОРбТЛИВЫ Й, -ая, -ое өлгөр, етеҙ, сос, 
еңел һөйәкле; поворотливый человек еңел 
һөйәкле кеше

ПОВОРбТНЫ Й, -ая, -ое 1. (служащий для 
поворота) бороу (әйләндереү) ...ы, боролоу 
(әйләнеү) ...ы 2. перен. (переломный) боролош 
(һынылыш) ...ы; поворотный пункт в развйтии
чего-л. пиҙеңдер үҫешендәге боролош пункты

ПОВОРЧАТЬ сов. (о человеке) һуҡранып 
(мығырлап) ҡуйыу (кешегә ҡарата)', (о живот
ных) ырылдап ҡуйыу (эткә ҡарата)

ПОВРЕДИТЬ сов. 1. см. вредйть 2. что 
имгәтеү, боҙоу, эштән сығарыу, рәтен ебәреү; 
повредйть нбгу аяҡты имгәтеү; повредйть замок 
йоҙаҡты боҙоу

ПОВРЕЖДАТЬ несов. см. повредйть 2 
ПОВРЕЖДЁНИЕ с 1. см. повредйть — по

вреждать 2. (место) боҙолған (ватылған) 
урын

ПОВРЕМЕНИТЬ сов. с чем и с неопр.; разг. 
(бер аҙ) көтөү, көтөп (тороп) тороу, кисектереү; 
повременйть с женйтьбой әйләнеүҙе кисектереү; 
повременйть несколько дней бер нисә көн тороп 
тороу

ПОВРЕМЁННЫЙ, -ая, -ое 1. книжн. (пери
одический) ваҡытлы; повременные издания 
ваҡытлы баҫмалар 2. ваҡыт иҫәбенән, ваҡытҡа 
(ҡарап) иҫәпләнгән; повременная оплата ваҡыт 
иҫәбенән түләү

ПОВСЕДНЁВНОСТЬ ж көндәлек тормош 
ПОВСЕДНЁВНЫЙ, ая, ое 1. көндәге, 

көндәлек, көн дә була торған; повседневные 
нужды населения халыҡтың көндәлек ихтыяж
дары 2. (обыденный, будничный) көндәге, 
ғәҙәттәге, ғәҙәти

ПОВСЕМЕСТНЫЙ, -ая, -ое бөтә ерҙә лә бу
ла торған; повсеместное явление бөтә ерҙә лә 
була торған күренеш

ПОВСКАКАТЬ сов.', разг. һикерешеп тороу, 
(бер-бер артлы) тороп баҫыу; все повскакали с 
мест барыһы ла урындарынан һикерешеп торҙо 

ПОВСКАКИВАТЬ сов/, разг. см. повскакать 
ПОВСТАНЕЦ м баш күтәреүсе 
ПОВСТАНЧЕСКИЙ, ая, ое баш күтә 

реүсе(ләр) ...ы; повстанческий отряд баш 
күтәреүселәр отряды

ПОВСТРЕЧАТЬ сов. см. встретить 1 
ПОВСТРЕЧАТЬСЯ сов.] разг. см. встретить

ся; он мне повстречался на улице ул миңә урам
да осраны

ПОВСібДУ нареч. бөтә (һәр, бар) ерҙә, һәр 
ҡайҙа

ПОВТОРЕНИЕ с 1. см. повторйть — повто
рять, повторйться — повторяться 2. (слова и 
т.п., которые повторяются) ҡабатлау, ҡабат
ланған урын; в статье есть повторения мәҡәләлә 
ҡабатланған урындар бар

ПОВТОРИТЬ сов. что', в разн. знач. ҡабат
лау; повторйть песню йырҙы ҡабатлау; повто
рйть архитектуру старого города иҫке ҡаланың 
архитектураһын ҡабатлау; повторйть к экзамену 
грамматйческие правила имтиханға грамматик 
ҡағиҙәләрҙе ҡабатлау

ПОВТОРЙТЬСЯ сов. 1. ҡабатланыу; разго
вор повторйлся һөйләшеү ҡабатланды; ошйбка 
повторйлась хата ҡабатланды 2. үҙ-үҙен (әйткә-
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ПО ВТОРН Ы Й
нен) ҡабатлау; он повторйлся ул әйткәнен ҡа
батланы

ПОВТбРНЫ Й, -ая, -ое ҡабат (булған), ҡа
баттан (булған), ҡабатланған, икенсе ҡат; пов
торный медицинский осмотр икенсе ҡат медици 
на тикшереүе; повторное объяснение ҡабат 
аңлатыу; повторный заказ ҡабатланған заказ 

ПОВТОРЯТЬ несов. см. повторить 
ПОВТОРЯТЬСЯ несов. 1. см. повторйться 

2. страд, от повторять
ПОВЫСИТЬ сов. 1. что (поднятъ) күтәреү; 

повысить уровень воды һыу кимәлен күтәреү
2. что (увеличитъ) күтәреү, арттырыу; по
высить производительность труда хеҙмәт етеш 
тереүсәнлеген күтәреү; повысить продуктив
ность скота малдың продуктлылығын арттырыу
3. что (улучшитъ) арттырыу, яҡшыртыу, кө
сәйтеү; повысить качество продукции продук 
цияның сифатын яҡшыртыу; повысить ак 
тйвность активлыҡты көсәйтеү 4. кого үрләтеү, 
күтәреү; повысить по службе хеҙмәт буйынса 
үрләтеү ♦ повысить голос (тон) ҡысҡырып (еке
реп) әйтеү, асыуҙан ҡысҡырып һөйләй башлау

ПОВЫСИТЬСЯ сов. 1. күтәрелеү, артыу; 
уровень воды повысился һыуҙың кимәле күтә 
релгән 2. артыу, яҡшырыу; интерес к занятиям 
повысился дәрестәргә ҡыҙыҡһыныу артты; каче
ство продукции повысилось продукцияның СИ 
фаты яҡшырҙы 3. в чём (в чъём-л. мнении) 
үҫеү, дәрәжә күтәрелеү; повыситься в глазах 
людей кешеләр алдында дәрәжә күтәрелеү
4. разг. үрләү, күтәрелеү; повыситься по служ
бе хеҙмәт буйынса үрләү

ПОВЫШАТЬ несов. см. повысить 
ПОВЫШАТЬСЯ несов. 1. см. повыситься 

2. страд, от повышать
ПОВЫШЕНИЕ с 1. см. повысить ИОВЫ 

шать, повыситься повышаться; повышение 
урожайности уңыштың күтәрелеүе; повышение 
зарплаты эш хаҡының артыуы 2. (возвышение) 
ҡалҡыу урын

ПОВЫШЕННЫЙ, ая, ое 1. прич. от по 
высить 2. прил. күтәренке, юғары; повышенная 
температура юғары температура

ПОВЯЗАТЬ сов. 1. кого-что бәйләү, бәйләп 
ҡуйыу; повязать голову платком башҡа яулыҡ 
бәйләү 2. бәйләү, тағыу; повязать галстук гал
стук тағыу

ПОВЯЗАТЬСЯ сов. чем бәйләү, бәйләп алыу, 
быуыу; повязаться платком яулыҡ бәйләү; повя
заться кушаком билбау быуыу

ПОВЯЗКА ж бәйләмес; наложйть повязку на 
рану яраға бәйләмес һалыу

ПОВЙЗЫВАТЬ несов. см. повязать 
ПОВЯЗЫВАТЬСЯ несов. 1. см. повязаться 

2. страд, от повязывать
ПОВЯНУТЬ сов. шиңеү, һулыу, шиңеп (һу

лып) бөтөү; цветы повяли сәскәләр шиңеп бөткән
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ПОГАДАТЬ сов. күрәҙәлек (бағымсылыҡ) итеп 
алыу

ПОГАНКА ж 1. бот. {гриб) ағыулы бәшмәк
2. зоол. (утка-нырок) сыпҡай

ПОГАНЫЙ, ая, ое 1. (несъедобный) ашарға 
ярамаған, ашамай торған; поганый гриб ашарға 
ярамаған (ағыулы) бәшмәк 2. (запретный по ре
лигиозным соображениям) хәрәм; поганая пйща 
хәрәм ризыҡ 3. разг. сүп-сар (йыуынтыҡ) ...ы; 
поганое ведро йыуынтыҡ күнәге 4. разг. (от
вратительный) хөрт, ерәнес, насар; поганое 
дёло ерәнес эш; поганое настроение насар кәйеф 

ПОГАСАТЬ несов. см. погаснуть 
ПОГАСИТЬ сов. что 1. см. гасйть 1,2; пога

сить лампу шәмде һүндереү 2. түләү, түләп 
ҡуйыу (бөтөрөү); погасить задолженность 
бирәсәкте түләп ҡуйыу

ПОГАСНУТЬ сов.; прям., перен. һүнеү, 
һүнеп бөтөү; огонь погас ут һүнгән; страсти по
гасли дәрт һүнеп бөткән

ПОГАШАТЬ несов. см. погасить 2 
ПОГАШЕНИЕ с см. погасйть 2 погашать; 

погашение займа заёмды түләү
ПОГАШЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от пога

сйть 2. прил. түләнгән, түләп бөтөрөлгән (ҡуйыл
ған); погашенная облигация түләнгән облигация 

ПОГИБАТЬ несов. см. погйбнуть 
ПОГИБЕЛЬ I ж; уст. һәләкәт, үлем 
ПОГЙБЕЛЬ II: согнуть в три погйбели: 

1) ныҡ бөгөү; 2) (смиритъ) бишкә бөгөү, 
буйһондороу; согнуться в три погйбели ныҡ 
бөгөлөү

ПОГИБНУТЬ сов.; прям., перен. һәләк бу
лыу, һәләкәткә осрау; деревья погйбли от мо
роза ағастар һыуыҡтан һәләк булды; погйбнуть 
в бою һуғышта һәләк булыу; погиб весь флот 
тотош флот һәләкәткә осраған; мечты погйбли 
хыялдар һәләк булды

ПОГИБШИИ, -ая, -ое 1. прич. от погйбнуть
2. прил. бөткән, эштән (кешелектән) сыҡҡан; он 
человек погибший ул бөткән кеше

ПОГЛАДИТЬ сов. 1. кого-что һыйпау, һый
пап ҡуйыу; погладить по голове башынан һый
пап ҡуйыу 2. что; разг. см. выгладить

ПОГЛАЖИВАТЬ несов. кого-что һыйпаш
тырыу; поглаживать бороду һаҡалды һыйпаш
тырыу

ПОГЛАЗЁТЬ сов.; прост, (ауыҙ асып) ҡарап 
тороу

ПОГЛОДАТЬ сов.; разг. 1. что, чего (по
грызть немного) кимереп алыу 2. что (сгло
дать всё, многое) кимереп ҡуйыу (бөтөрөү) 

ПОГЛОТИТЕЛЬ м йотҡос, һендергес; хи 
мйческий поглотйтель химик һеңдергес; погло
титель влаги дым һеңдергес

ПОГЛОТИТЬ сов. 1. что йотоу, һеңдереү, 
тартыу; поглотить влагу дым тартыу 2. кого-что 
(принять в себя) йотоу, убыу; море поглотйло
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корабль диңгеҙ карапты йотҡан 3. кого-что 
(всецело захватитъ) бик мауыҡтырыу, мауыҡ
тырып ебәреү, үҙенә тартыу, зиһенен (күңелен, 
уйын) биләү; новая идея поглотйла его яңы 
идея уның уйын биләне 4. что (взятъ) йотоу, 
талап итеү; работа поглотйла все сйлы эш бар 
булған көстө талап итте; стройтельство погло 
тйло все деньги төҙөлөш бөтә аҡсаны йотто 

поглотйться сов. 1. (вобраться) йото
лоу, һеңеү, һеңеп бөтөү 2. (увлечься) ныҡ 
мауығыу, мауығып китеү

ПОГЛОЩАТЬ несов. см. поглотить 
ПОГЛОЩАТЬСЯ несов. 1. см. поглотйться 

2. страд, от поглощать
ПОГЛОЩЕНИЕ с см. поглотить — погло

щать, поглотйться — поглощаться; поглощение 
влаги дым һеңеү; поглощение света яҡтылыҡ 
йотолоу

ПОГЛУМИТЬСЯ сов. над кем-чем мыҫҡыл
лау, мәсхәрәләү, мыҫҡыллап (мәсхәрәләп) алыу 

п о г л у п ё т ь  сов. см. глупеть 
п о г л я д е т ь  сов. 1 .см . глядеть 1, 2; погля

деть в окно тәҙрәнән ҡарап алыу; поглядеть с 
удивлением ғәжәпһенеп ҡарап ҡуйыу 2. за 
кем-чем; разг. ҡарап (күҙ һалып) тороу, күҙ- 
ҡолаҡ булыу; поглядеть за ребёнком балаға 
күҙ-ҡолаҡ булыу

ПОГЛЯДЕТЬСЯ сов. ҡаранып алыу; погля
деться в зеркало көҙгөгә ҡаранып алыу

ПОГ Л ЙДЫВАТЬ несов. 1. ҡараштырғылау, 
ҡараштырып ҡуйыу, ҡарап алғылау, күҙ һал
ғылау; поглядывать по сторонам тирә яҡҡа күҙ 
һалғылау 2. за кем-чем; разг. ҡараштырғылап 
(күҙ-ҡолаҡ булып, күҙәткеләп) тороу; погляды
вать за детьмй балаларға күҙ-ҡолаҡ булып 
тороу

ПОГНАТЬ сов. кого-что 1. (насильно по
слать) ҡыуып алып китеү; погнать стадо в поле 
көтөүҙе ҡырға ҡыуып алып китеү 2. (начатъ 
гнать) ҡыуалау, ҡыуа башлау; погнать лошадей 
вскачь аттарҙы ҡыуалап саптырыу

ПОГНАТЬСЯ сов. 1. за кем-чем (вдогонку) 
ҡыуып китеү (барыу); погнаться за зайцем ҡуян 
артынан ҡыуып барыу 2. за чем; разг. ынты
лыу, ҡыуыу; погнаться за славой дан артынан 
ҡыуыу

ПОГНИТЬ сов.; разг. сереү, сереп бөтөү 
ПОГНАТЬ сов. что бөгөү, эйеү, кәкрәйтеү 
ПОГНАТЬСЯ сов. бөгөлөү, эйелеү, кәкрәйеү 
ПОГНУШАТЬСЯ сов. см. гнушаться 
ПОГОВАРИВАТЬ несов. о ком-чём и с сою

зом “что”; разг. һөйләнеү, һөйләү, һүҙ сығарыу 
(ҡуҙғатыу), хәбәр (һүҙ) йөрөү; он поговаривает 
об отъезде ул китеү тураһында һөйләнә

ПОГОВОРИТЬ сов. һөйләшеп алыу; погово 
рйть о работе эш тураһында һөйләшеп алыу 

ПОГОВбРКА ж әйтем; войтй в поговорку 
әйтем булып китеү

ПОГбДА ж көн, һауа, һауа торошо; хорошая 
погода яҡшы көн; дождлйвая погода ямғырлы 
көн; погода портится көн боҙола; сводка погоды 
һауа торошо тураһында мәғлүмәт ♦ делать по
году хәл итеү, шарт тыуҙырыу

погодйть сов.; разг. 1. см. повременйть 
2. повел, погодй тороп (көтөп) төр, сабыр ит; 
погодй, скоро приду көтөп төр, тиҙҙән киләм 
♦ немного погодй бер аҙҙан

погбдный I, -ая, -ое йыллыҡ (йыллап 
алып барылган); погодные записи йыллыҡ 
яҙмалар

погбдный II, -ая, -ое һауа ...ы; погодные 
условия һауа шарттары

погбдок м бер йәшкә кесе (өлкән) бер 
туған (һеңле, ҡусты йәки апай, агай)

погбжий, -ая, -ое яҡшы, аяҙ; погожие дни 
аяҙ көндәр

поголбвный, -ая, -ое 1. (баш) иҫәбенән 
(иҫәбен); поголовный счёт скота мал иҫәбен 
алыу 2. (всеобщий) тотош, дөйөм; поголбвный 
учёт дөйөм иҫәп алыу

ПОГОЛбВЬЕ с (баш) иҫәбе (һаны), һан; 
конское поголовье аттарҙың һаны

ПОГОЛОДАТЬ сов. асығып алыу, (бер аҙ) 
аслы-туҡлы тороу

ПОГОЛУБЁТЬ сов. зәңгәрләнә (күгелйем
ләнә) төшөү

ПОГбННЫЙ, ая, ое погон (дөйөм оҙон
лоҡҡа һалынған цлсәмгә ҡарата); погонный 
метр погон метр

погбнщик м ҡыуыусы, әйҙәүсе; погбнщик 
коров һыйырҙар ҡыуыусы

погбня ж  1. за кем-чем ҡыуа китеү 
(төшөү, барыу), баҫтырып барыу (килеү) 2. (че
ловек или группа людей, преследующие кого-л.) 
ҡыуғын; выслать погоню ҡыуғын ебәреү; орга
низовать погоню ҡыуғын ойоштороу 3. за чем; 
перен. ҡыуыу, ынтылыу; погбня за прйбылью 
табыш артынан ҡыуыу; погбня за славой дан ар
тынан ҡыуыу

ПОГОНЙТЬ I несов. кого 1. ҡыуыу, ҡыуа
лау; погонять лошадей аттарҙы ҡыуалау 2. пе
рен., разг. ҡыуыу, ашыҡтырыу; его погонять не 
приходится уны ашыҡтырып тораһы юҡ

ПОГОНЙТЬ II сов. кого-что; разг. (гонятъ 
некоторое время) ҡыуыу, ҡыуып алыу (барыу, 
йөрөтөү); погонять мяч туп ҡыуыу; погонять ко
ня атты ҡыуыу

погонйться сов. за кем-чем; разг. ҡыуып 
йөрөү; погоняться за зайцем ҡуян ҡыуып йөрөү 

ПОГОРЕВАТЬ сов. ҡайғырып (хәсрәтләнеп, 
көйөнөп) алыу

ПОГОРЁЛЕЦ м йорт-ере (мөлкәте) янған ке
ше, янғындан бөлгән кеше

п о г о р ё т ь  сов. 1. (сгореть целиком) яныу, 
янып бөтөү 2. (сгнить, сопретъ) яныу, ҡыҙып 
яныу (күгәреү) 3. (засохнутъ от зноя) көйөү,
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көйөп (ҡороп) бөтөү; яровые погорели от за
сухи һабан ашлыҡтар ҡоролоҡтан көйөп бөттө
4. разг. (лишиться имущества во время пожа
ра) мөлкәт яныу, янып бөтөү 5. яна биреү, (бер 
аҙ) янып тороу; свеча погорела и погасла шәм 
яна бирҙе лә һүнде 6. на чём и без доп.; перен., 
прост, яныу, бәләгә тарыу, ауыҙ бешеү

ПОГОРЯЧИТЬСЯ сов. ҡыҙып китеү (алыу); 
он зря погорячйлся ул юҡҡа ҡыҙып китте 

погбст м ҡәберлек, ауыл зыяраты 
ПОГОСТИТЬ сов. (бер аҙ) ҡунаҡ булыу; по

гостить двое суток ике тәүлек ҡунаҡ булыу 
ПОГРАН... ҡушма һщҙәрҙең “сик буйы”, 

“сик буйындағы” мәғәнәһен аңлатҡан берен
се өлөшө, мәҫ., погранзастава сик буйы за
ставаһы

ПОГРАНИЧНИК м сик һаҡсыһы, погра
ничник

ПОГРАНИЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (указывающий 
границу) сик буйы ...ы, сик ...ы; погранйчная 
лйния сик буйы һыҙығы; погранйчный знак сик 
билдәһе; погранйчный столб сик бағанаһы; по 
гранйчные войска сик буйы ғәскәрҙәре 2. (рас
положенный на границе) сик буйындағы; погра
нйчный город сик буйындағы ҡала; погранйчный 
пост сик буйындағы һаҡ 3. (смежный) сиктәш; 
погранйчные с Башкортостаном области Баш 
ҡортостан менән сиктәш әлкәләр 4. сик һаҡсыһы 
...ы, пограничник ...ы; погранйчная форма сик 
һаҡсыһы формаһы

ПбГРЕБ м баҙ, мөгәрәп; вйнный погреб ша
рап баҙы; пороховой погреб дары баҙы; по
ставить сметану в погреб ҡаймаҡты мөгәрәпкә 
төшөрөп ҡуйыу

ПОГРЕБАЛЬНЫЙ, -ая, -ое күмеү ...ы, ерләү 
...ы; погребальный обряд ерләү йолаһы 

ПОГРЕБАТЬ несов. см. погрести I 
ПОГРЕБЁНИЕ с см. погрестй I — погре

бать
ПОГРЕМУШКА ж шылтыраҡ; трястй погре

мушкой шылтыраҡ һелкетеү
ПОГРЕСТИ I сов. 1. кого (похоронитъ) 

ерләү, күмеү; погрестй покойного мәйет ерләү
2. что; перен. (укрытъ, скрытъ) йәшереү, 
йыйып (ҡасырып) ҡуйыу 3. кого-что, под чем 
(засыпать, завалить) күмеү, күмеп ташлау 

ПОГРЕСТИ II сов. (веслом) ишә биреү, (бер 
аҙ) ишеү; (граблями) йыйыштырыу, йыя биреү, 
(бер аҙ) тырмалау

ПОГРЁТЬ сов. кого-что и без доп. йылытып 
алыу, (бер аҙ) йылытыу; погреть воду һыу йы
лытып алыу

ПОГРЁТЬСЯ сов. йылынып алыу, (бер аҙ) 
йылыныу

ПОГРЕШИТЬ сов. против чего, чем хаталыҡ 
(хилафлыҡ, яңылышлыҡ) эшләү (ҡылыу), хата
ланыу; погрешйть против йстины хәҡиҡәткә хи 
лафлыҡ ҡылыу

п о г р е ш н о с т ь  ж 1. хата, яңылышлыҡ, ха
талыҡ; погрешность в вычислении хисаплауҙағы 
яңылышлыҡ; стилистйческие погрешности сти 
листик хаталар 2. (недостаток в работе како- 
го-л. устройства) кәмселек, етешһеҙлек; по
грешности в моторе моторҙағы кәмселектәр 

ПОГРОЗИТЬ сов. кому и без доп. янау, янап 
ҡуйыу; погрозйть пальцем бармаҡ янау

ПОГРбМ  м погром (берәй милләтте йәки 
уның төркөмөн цлтерец, ҡырыу, талау өсөн 
ойошторолған реакцион-шоәинистик сығыш) 

ПОГРбМНЫЙ, -ая, -ое погромға саҡырған 
(өндәгән); погромные выступления погромға 
саҡырған сығыштар

ПОГРбМЩ ИК м погромсы 
ПОГРУБЁТЬ сов. см. грубеть; кожа погру

бела тире ҡытыршылана төшкән; голос у него 
погрубел уның тауышы ҡалынайған 

п о г р у ж а т ь  несов. см. погрузйть 
п о г р у ж а т ь с я  несов. 1. см. погрузйться 

2. страд, от погружать
ПОГРУЖЕНИЕ с см. погрузйть 1, 2 — по

гружать, погрузйться 1 ,2  — погружаться
ПОГРУЗИТЬ сов. кого-что 1. во что баты

рыу, сумырыу; погрузйть ведро в воду биҙрәне 
һыуға сумырыу; погрузйть ноги в песок 
аяҡтарҙы ҡомға батырыу 2. во что; перен. тал
дырыу, батырыу, һалыу, сумырыу; погрузйть в 
раздумья уйға батырыу; погрузйть в сон йоҡоға 
талдырыу 3. тейәү; погрузйть мешкй на телегу 
тоҡтарҙы арбаға тейәү

ПОГРУЗЙТЬСЯ сов. 1. во что и без доп. ба
тыу, сумыу; ведро погрузилось в воду күнәк 
һыуға батты 2. во что; перен. батыу, сумыу, та
лыу; погрузйться в мечты хыялға сумыу; погру
зйться в чтение (китап) уҡырға сумыу; погру
зйться в тишину тынлыҡҡа сумыу; погрузйться 
в сон йоҡоға талыу 3. тейәлеү; пассажйры по- 
грузйлись в вагоны пассажирҙар вагондарға 
тейәлде

ПОГРУЗКА ж см. погрузйть 3 — погружать, 
погрузйться 3 погружаться; погрузка угля
күмер тейәү

ПОГРУЗОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (йөк) тейәү ...ы; 
погрузочные работы тейәү эштәре 2. тейәй 
торған; погрузочные машйны тейәй торған ма
шиналар

ПОГРУЗЧИК м тейәгес; ковшовый по
грузчик сүмесле тейәгес

ПОГРУСТЙТЬ сов. бошоноп (яманһыулап) 
алыу

п о г р у с т н ё т ь  сов.; разғ. бошоноп 
(яманһыулап) китеү

ПОГРЫЗТЬ сов. что (бер аҙ) кимереү, киме
реп алыу (һөйәкте); ярып ашау (сәтләцекте) 

ПОГРЫЗТЬСЯ сов. 1. (о животных) 
тешләшеп алыу 2. перен., разғ. талашып бөтөү 

ПОГРЯЗАТЬ несов. см. погрязнуть
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ПОГРЯЗНУТЬ сов. в чём\ прям., перен. ба
тыу, сумыу, батып (сумып) ҡалыу; погрязнуть в 
грязй батҡаҡҡа батыу; погрязнуть в невежестве
наҙанлыҡта батыу

ПОГУБИТЬ сов. см. губйть; град погубйл 
хлеба боҙлауыҡ игенде һәләк иткән

ПОГУДЁТЬ сов. геүләү, ҡысҡыртыу, ге
үелдәп (ҡысҡыртып) алыу, ҡысҡыртып тороу

ПОГУЛИВАТЬ несов.', разг. 1. (похажи
вать) йөрөштөрөү 2. (изредка кутитъ) типтер- 
геләү

ПОГУЛЯТЬ сов. 1. йөрөү, йөрөп алыу; погу
лять перед сном йоҡо алдынан йөрөп алыу
2. разг. (повеселиться) күңел асыу, теттереү, 
типтереү, әйттереү; погулять на свадьбе туйҙа 
әйттереү

ПОД I м мейес төбө
ПОД II и ПОДО предлог 1. с вин. п. (при 

указании предмета, места, лица и т.п., ниже 
которого направлено действие) аҫтына, төбөнә; 
поставить чемодан под кровать сумаҙанды кара 
уат аҫтына ҡуйыу; положйть под стекло быяла 
аҫтына һалыу; смотреть под ноги аяҡ аҫтына 
ҡарау; спустйться под воду һыу төбөнә төшөү

2. с вин. п. (при обозначении состояния, по
ложения, в которое ставят кого-что-л.) аҫты
на, -ға/-гә; отдать под суд судҡа биреү; взять 
под свою защйту үҙ ҡанатың аҫтына алыу

3. с вин. п. (при указании места, в непосред
ственную близость которого направляется 
кто-что-л.) алдынан, -ға/-гә табан (яҡын, ҡар
шы); под Москву Мәскәүгә яҡын

4. с вин. п. (при указании на время, которое 
непосредственно предшествует чему-л.) алды
нан, -ға/-гә табан (яҡын, ҡаршы); под праздник 
байрам алдынан; под вечер кискә табан; в ночь 
под Новый год Яңы йылға ҡаршы төндө

5. с вин. п. (при приблизительном указании 
на возраст, количество) самаһы, тирәһе, 
-ға/-гә яҡын; лет под шестьдесят алтмыш 
йәштәр самаһы

6. с вин. п. (при указании на звуки, сопро
вождающие действие, состояние) аҫтында, 
-ға/-гә ҡушылып; под аплодисменты ҡул са
быуҙар аҫтында; петь под гитару гитараға ҡушы
лып йырлау

7. с вин. п. (при указании на назначение 
предмета) -ға/-гә тигән, өсөн; бутылка под мо
локо һөткә тигән шешә; взять землю под сад
баҡса өсөн ер алыу

8. с вин. п. (при указании на сходство, подо
бие) -ға/-гә оҡшатып, -на/-нэ (тура) килтереп; от
делать под мрамор мәрмәргә оҡшатып эшләү; 
выбрать под цвет төҫөнә тура килтереп һайлап алыу

9. с тә. п. (при указании лица, предмета, 
места, ниже которого находится кто-что-л.) 
аҫтында, төбөндә, аҫтынан; идтй под дождём 
ямғыр аҫтында барыу; стоять под деревом ағас

төбөндә тороу; под головой баш аҫтында; лодка 
проходит под мостом кәмә күпер аҫтынан үтә; 
работать под землёй ер аҫтында эшләү; умыться 
под краном кран аҫтында йыуыныу

10. с те. п. (при указании условий, которые 
создаются для кого-чего-л.) аҫтында, 
-ында/ ендә; под надзором күҙәтеү аҫтында; под 
руководством етәкселегендә; под защйтой друга 
дуҫтың ҡанаты аҫтында

И . с те. п. (при указании на то, в резуль
тате, вследствие чего совершается действие) 
аҫтында, д ан / дэн; пригибаться под тяжестью 
ауырлыҡтан эйелеү; под впечатлением поездки 
йөрөп ҡайтыу тәьҫиренән; под действием тепла 
йылылыҡ тәьҫиренән

12. с те. п. (при указании условия особого 
обстоятельства совершения действия) аҫтын
да, менән, итеп; уйтй под предлогом болезни 
ауырыу һылтауы менән китеү; сообщйть под 
секретом сер итеп хәбәр итеү; свидетельство
вать под присягой ант итеп раҫлау; писать под 
псевдонймом псевдоним менән яҙыу

13. с те. п. (при указании места, около ко
торого находится кто-что-л.) янында, 
яҡынында, эргәһендә; под городом ҡала янын
да; под окном тәҙрә эргәһендә

14. с те. п. (при указании на характерный 
признак чего-л.) -лы/-ле, булған; дом под же
лезной крышей ҡалай түбәле йорт; лампа под 
абажуром абажурлы лампа

15. с те. п. (при разъяснении смысла чего-л.) 
-дан/-дән, аҫтында; что понимать под этим 
словом? был һүҙҙән ни аңларға һуң? ♦ взять 
под руку ҡултыҡлап алыу; под залог залогка 
(әйбер) ҡуйып; под распйску ҡул ҡуйҙырып; 
под честное слово һүҙенә ышанып; прятать под 
замок бикләп ҡуйыу; (хранйть) под замком 
бикләп (һаҡлау); не под сйлу хәлдән килмәү, 
көс етмәү; под носом танау аҫтында; под стать 
яраҡлы, тура килгән

П О Д ... (п одо ..., подъ ...) приставка 
1. ҡылым яһағанда ҡулланылып, тцбәндәге- 
ләрҙе аңлата: 1) аҫтан өҫкә булган эш-
хәрәкәтте, мәҫ., подбросить сөйөп ебәреү;
2) берәй нәмәнең аҫтынан, аҫтында булған эш- 
хәрәкәтте, мәҫ., подложйть аҫтына һалыу; под
гореть аҫты көйөү; подставить аҫтына ҡуйыу;
3) эшхәрәкәттең берәй нәмәнең аҫтына та
ралғанын, мәҫ., подшйть аҫтан тегеп ҡуйыу; 
подмочйть аҫтан еүешләү; 4) кемгәлер, нимә
гәлер яҡынайыуҙы, мәҫ., подойтй янына килеү; 
5) өҫтәцҙе, мәҫ., подлить өҫтәп ҡойоу; 6) һө
ҙөмтәһен яҡшыртыу йәһәтенән булған өҫтәмә 
эш-хәрәкәтте, мәҫ., подварйть ҡайната төшөү, 
ҡайнатыңҡырау; подвинтйть бора төшөү, бо- 
роңҡорау; 7) эш-хәлдең аҙһытылған дәрәжәлә 
булыуын, мәҫ., подлечиться дауаланып алыу, 
бер аҙ дауаланыу; подкрасить буяштырып
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ҡуйыу; 8) эш-хәлдең йәшерен булыуын, мәҫ., 
подглядывать йәшерен ҡарап тороу, ситтән 
(аҫтан) генә күҙәтеү; подкрасться боҫоп барыу 
(килеү); 9) эш-хәрәкәттең пиҙеңдер артынан 
ҡабатланырын йәки икенсе берәцҙең эш- 
хәрәкәтенә ҡушылырын, мәҫ., подпевать ҡушы
лып йырлау; поддакивать йөпләп тороу

2. исем һәм сифат яһаганда тцбәндәгеләрҙе 
аңлата: 1) берәй нәмәнең аҫҡы, тцбәндәге
өлөшөндә булганды, мәҫ., поджелудочный аш
ҡаҙан аҫтындағы; подкожный тире аҫтындағы; 
2) туранан-тура пиҙеңдер янында урынлаш
ҡанды, булмнды, мәҫ., подгородный ҡала 
янындағы; 3) берәй бөтөндөң өлөшөн, бцлеген 
тәшкил иткәнде, мәҫ., подгруппа төркөмсә; 
подотдёл бүлексә; 4) берәй нәмәгә ҡараганды, 
берәй нәмәнең ҡарамагында булганды, мәҫ., 
поднадзорный күҙәтеү аҫтындағы; подследст
венный тикшереү аҫтындағы; 5) дәрәжәһе икен- 
сенекенән тцбән берәй шөгөл, вазифа һ.б. 
буйынса кемдеңдер ярҙамсыһы булганды, мәҫ., 
подмастерье оҫта(ның) ярҙамсыһы; подпасок 
көтөүсе ярҙамсыһы

ПОДАВАТЬ несоә. см. подать ♦ подаёт на
дежды см. надежда

ПОДАВАТЬСЯ несоә. 1. см. податься 
2. страд, от подавать

ПОДАВИТЬ сов. 1. что (бер аҙ) баҫып (ҡы
ҫып) тороу; подавйть больное место ауыртҡан 
урынды баҫып тороу 2. что (раздавитъ всё, 
многое, всех, многих) һытып (иҙеп) бөтөрөү; по
давйть все яйца бөтә йомортҡаларҙы һытып 
бөтөрөү 3. что баҫыу, баҫтырыу; подавйть мя
теж фетнәне баҫтырыу 4. что; перен. еңеү, 
тыйып (баҫып, тыйылып) ҡалыу, тыйылыу, 
туҡталыу; подавйть страх ҡурҡыуҙы еңеү; пода
вйть улыбку йылмаймай тыйылып ҡалыу 5. ко
го-что, чем баҫып (ҡаплап) тороу, баҫыу; пода
вйть авторитетом абруй менән баҫып тороу; по
давйть свойм велйчием үҙеңдең мөһабәтлелегең 
менән баҫыу 6. кого-что (привести в мрачное 
состояние) рухын төшөрөү, күңел төшөнкөлө
гөнә килтереү

ПОДАВИТЬСЯ сов. тамаҡҡа тороу (тығы
лыу, ҡаҙалыу)

ПОДАВЛЕНИЕ с см. подавйть 3, 4 по 
давлять

ПОДАВЛЕННОСТЬ ж күңел (рух) төшөн
көлөгө

ПОДАВЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от пода
вйть 2. прил. әкрен, ишетелер-ишетелмәҫ; по
давленный стон ишетелер-ишетелмәҫ ыңғыра
шыу 3. прил. төшөнкө, бойоҡ, рухи иҙелгән; по
давленное настроение төшөнкө кәйеф

ПОДАВЛЙТЬ несов. см. подавйть 3 — 6 
подав лйющий, -ая, -ее 1. прич. от по

давлять 2. прил. иң ҙур, өҫтөнлөк иткән; подав
ляющее большинство өҫтөнлөк иткән күпселек

ПОДАВНО нареч.; разг. күптән, һис шикһеҙ; 
он подавно согласен ул күптән риза

ПОДАГРА ж подагра (быуынга тоҙ улты
рыу ауырыуы)

ПОДАГРИК м; разг. подагра ауырыулы кеше 
ПОДАЛЬШЕ нареч.; разг. (тағы ла) арыраҡ; 

отойтй подальше от большой дороги оло юлдан 
арыраҡ китеү ♦ от греха подальше см. грех 

ПОДАРИТЬ сов. см. дарйть; подарйть на па
мять иҫтәлеккә бүләк итеү

ПОДАРОК м бүләк; денежный подарок аҡ 
салата бүләк; свадебный подарок туй бүләге; 
преподнестй кнйгу в подарок бүләккә китап 
биреү

п о д а р о ч н ы й , -ая, -ое бүләклек, бүләккә 
тигән, бүләк итеп бирелгән; подарочное изда
ние бүләккә тәғәйенләнгән баҫма, бүләк баҫмаһы 

ПОДАТЕЛЬ М и ПОДАТЕЛЬНИЦА ж ; 
офиц. тапшырыусы, биреүсе; податель письма 
хат тапшырыусы

п о д а т л и в ы й , -ая, -ое 1. эшкәртеүгә 
килгән, бөгөлөүсән һығылыусан, үҙле; податли
вая глйна үҙле балсыҡ; податливый материал
эшкәртеүгә килгән материал 2. (уступчивый) 
һүҙ тыңлаусан, ыңғайға килгән, ҡарышмаған, 
күндәм, ипле, юл биреүсән; податливый ха
рактер ипле характер

ПбДАТЬ ж; ист. һалым (реөолюцияга тик
лем Рәсәйҙә йән башынан алынган)

ПОДАТЬ сов. 1. что и с неопр. биреү, алып 
(килтереп) биреү; подать пальто пальтоны алып 
биреү; подать напйться эсергә килтереп биреү
2. что килтереү, килтереп ҡуйыу (ултыртыу); 
подать обёд төшкө аш килтереп ултыртыу
3. что и без доп. (милостыню) хәйер биреү
4. что (килтереп) ҡуйыу, биреү; поезд подали 
на первую платформу поезды беренсе юлға 
ҡуйҙылар 5. что килтереп тороу; подать руду к 
домне мәғдәнде домнаға килтереп тороу; подать 
лес на стройку төҙөлөшкә ағас килтереп тороу 
6. что и без доп. биреү; подать заявление ғари
за биреү 7. что и без доп.; разг. (этәреп) ебәреү, 
алып китеү, күсереп ҡуйыу, биреү; подать брев
но в сторону бүрәнәне ситкә күсереп ҡуйыу; по
дать машйну вперёд машинаны алға биреү; по
дать немного назад артҡараҡ күсереп ҡуйыу 
8. что биреү, итеү; подать весть хәбәр биреү; 
подать помощь ярҙам итеү; подать совет кәңәш 
биреү; подать сигнал сигнал биреү ♦ подать 
голос: 1) (заявитъ о своём присутствии) та
уыш биреү, өндәшеү; 2) за кого (проголосовать) 
тауыш биреү; подать пример үрнәк күрһәтеү; 
подать руку ҡул биреү, ҡул һуҙыу

ПОДАТЬСЯ сов. 1. урынынан ҡуҙғалыу; 
дверь подалась под ударами һуға торғас, ишек 
урынынан ҡуҙғалды 2. тайпылыу, тайшаныу; 
податься в сторону ситкә тайшаныу 3. перен., 
разг. (согласиться, уступитъ уговорам) күнеү, 
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ПОДВАЛИТЬ

риза булыу 4. разг. (уехать, уйти) китеп ба
рыу; податься в город ҡалаға китеп барыу 

ПОДАЧА ж см. подать — подавать
ПОДАЧКА ж; разг. 1. һыныҡ, киҫәк (эткә, 

тереклеккә ташлатан ашамлыҡ) 2. перен. хә
йер, саҙаҡа; жить подачками хәйер һоранып көн 
күреү

ПОДАЯНИЕ с хәйер
ПОДБАВИТЬ сов. что, чего өҫтәү, өҫтәй би

реү (төшөү); подбавить сахару в чай сәйгә 
шәкәр өҫтәй биреү

ПОДБАВЛЙТЬ несов. см. подбавить 
ПОДБАДРИВАТЬ несов. см. подбодрить 
ПОДБАДРИВАТЬСЯ несов. 1. см. подбод

риться 2. страд, от подбадривать
ПОДБАЛТЫВАТЬ несов. см. подболтать 
ПОДБЕГАТЬ несов. см. подбежать 
ПОДБЕЖАТЬ сов. 1. к кому-чему йүгереп 

килеү (барыу); подбежать к дому йорт янына 
йүгереп килеү 2. подо что (аҫтына) йүгереп инеү; 
подбежать под мост күпер аҫтына йүгереп инеү 

ПОДБЁЛИВАТЬ несов. см. подбелить 
ПОДБЕЛИТЬ сов. что 1. ағарта биреү (тө

шөү), әҙерәк (бер аҙ) ағартып алыу; подбелйть 
печь мейесте әҙерәк ағартып алыу 2. прост, 
(приправитъ сметаной, молоком) (бер аҙ) һөт 
(ҡаймаҡ) һалыу (сәйгә, борщҡа)

ПОДБЕРЁЗОВИК м ҡайын бәшмәге 
ПОДБИВАТЬ несов. см. подбйть 
ПОДБИРАТЬ несов. см. подобрать 
ПОДБИРАТЬСЯ несов. 1. см. подобраться 

2. страд, от подбирать
ПОДБИТЬ сов. 1. что (аҫтынан) ҡағыу (һа

лыу); подбйть подмётки к туфлям туфлиға ол
тан һалыу; подбйть подкову даға ҡағыу 2. что, 
чем; разг. эсләү, эслек ҡуйыу; подбйть пальто 
шёлком пальтоға ебәк эслек ҡуйыу 3. кого-что; 
разг. (уронитъ, сбитъ, ударив снизу) аҫтан һу
ғып ебәреү, һуғып (бәреп) төшөрөү (йығыу); 
подбйть самолёт самолетты бәреп төшөрөү
4. что бәреп (һуғып) имгәтеү (йәрәхәтләү); под
бйть глаз күҙҙе һуғып йәрәхәтләү 5. на что и с 
неопр.; перен., разг. ҡотортоу, әйҙәләү; подбйть 
на шалость шаярыуға ҡотортоу

ПОДБОДРИТЬ сов. кого күңелен күтәреп 
(дәртләндереп) ебәреү; подбодрйть больного 
ауырыуҙың күңелен күтәреп ебәреү

ПОДБОДРИТЬСЯ сов. күңелләнеп (күңел 
күтәрелеп) китеү

ПОДБОДРЙТЬ несов. см. подбодрйть 
ПОДБОДРЙТЬСЯ несов. 1. см. подбод

риться 2. страд, от подбодрйть
ПОДБОЛТАТЬ сов. разг. болғата-болғата өҫ

тәү; подболтать мукй в опару әсеткегә болғата- 
болғата он өҫтәү

П О ДБбР м 1. см. подобрать 1, 2, 5 — под
бирать 2. (коллекция) һайланыш, һайлап алған 
(нәмә); подбор книг китаптарҙы һайлап алыу
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♦ как на подбор һайлап алған кеүек (бөтәһе лә 
бер тигеҙ)

ПОДБбРКА ж 1. разг. см. подобрать 5;
2. спец, шәлкем; подборка статей мәҡәләләр шәл
кеме

ПО ДБОРбДНИК м; спец. 1. (часть конской 
узды) һағалдыраҡ 2. (у скрипки, альта) эйәк 
мендәре (эйәк менән ҡорамалды йәпле тотоу 
өсөн)

ПОДБОРбДОК м эйәк
ПОДБОРбДОЧНЫ Й, ая, ое эйәк . ..ы; под 

бородочная мышца эйәк мускулы
ПОДБбРЩ ИК м 1. һайлаусы, сортҡа айы

рыусы; подборщик мехов тиреләрҙе сортҡа айы
рыусы 2. (механизм) йыйғыс (яйланма); бара
банный подборщик барабанлы йыйғыс

ПОДБбРЩ ИЦА ж см. подборщик 1
ПОДБОЧЕНИВАТЬСЯ несов. см. подбо

чениться
ПОДБОЧЕНИТЬСЯ сов.; разг. бөйөргә (бил

гә) таяныу
ПОДБРАСЫВАНИЕ с см. подбрасывать
ПОДБРАСЫВАТЬ несов. см. подбросить
ПОДБРИВАТЬ несов. см. подбрйть
ПОДБРИТЬ сов. кого-что ян-яғын (сит-си

тен) ҡырыу; подбрйть усы мыйыҡтың сит-ситен 
ҡырыу

ПОДБРбСИТЬ сов. 1. кого-что (подкинуть 
вверх) сөйөү, ырғытыу, һикертеү, сөйөп (ырғы
тып, һикертеп) ебәреү; подбросить мяч тупты 
сөйөү 2. кого-что обычно безл. һиңкетеп (һи
кертеп) ебәреү; нас сйльно подбросило на ухабе 
беҙҙе һикәлтәлә ныҡ ҡына һикертте 3. что, чем; 
разг. (вскинутъ руку, голову) кинәт күтәреп 
(ташлап) ебәреү 4. что, чего (броситъ немного) 
өҫтәү, өҫтәй төшөү, өҫтәп ташлау; подбросить 
дров в печь мейескә утын өҫтәү 5. кого-что 
(тайком подложитъ) ташлап (ҡалдырып) ки
теү, килтереп ташлау (йәшерен рәцештә); под
бросить письмо хат ҡалдырып китеү 6. кого- 
что; разг. (подвезти) илтеп ҡуйыу (ташлау); 
подбросить до станции кого-л. берәйһен стан
цияға илтеп ташлау

ПОДБРНШІНИК м (часть сбруй) бауыр
лыҡ, подтянуть подбрюшник бауырлыҡты 
тартыу

ПОДВАЛ м 1. иҙән аҫты, подвал 2. (в газе
те) подвал

ПОДВАЛИВАТЬ несов. см. подвалить
ПОДВАЛИТЬ I сов. 1. что; разг. янына өйөү 

(ауҙарыу, бушатыу); подвалить к забору песок 
ҡойма янына ҡом килтереп ауҙарыу 2. что, че
го; прост, өҫтәп һалыу, өҫтәй төшөү (биреү); 
подвалйть в костёр хворосту усаҡҡа сыбыҡ 
сабыҡ өҫтәп һалыу

ПОДВАЛИТЬ II сов. кого-чего безл.; прост, 
(прийти куда-л. в большом количестве) өҫ
тәлеү, килеп йыйылыу, өҫтө-өҫтөнә килеү



ПОДВАЛЬНЫЙ

ПОДВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. иҙән аҫты ...ы, 
подвал ...ы; подвальные окна иҙән аҫты 
тәҙрәләре 2. (расположенный в подвале) иҙән 
аҫтындағы, подвалдағы; подвальное помещение 
иҙән аҫтындағы бүлмәләр; подвальная камера 
иҙән аҫтындағы камера 3. (в газете) подвал ...ы; 
подвальная статья подвал мәҡәләһе

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЙ, ая, ое ведомство 
ҡарамағындағы; подведомственное учреждение 
ведомство ҡарамағындағы учреждение

ПОДВЕЗТИ сов. 1. кого-что ултыртып алып 
барыу (килеү), килтереү; подвезтй до города 
ҡалаға тиклем ултыртып алып барыу 2. что, че
го килтереү, алып килеү; подвезтй товар в мага 
зйн магазинға тауар алып килеү 3. кому безл.; 
разг. см. везтй 2

ПОДВЕНЕЧНЫЙ, ая, ое никах . ..ы; подве 
нечное платье никах күлдәге

ПОДВЕРГАТЬ несов. см. подвергнуть 
ПОДВЕРГАТЬСЯ несов. 1 .см . подвергнуть

ся 2. страд, от подвергать
п о д в е р г н у т ь  сов. кого-что, чему дусар 

итеү, -ға/-гә ҡуйыу (алыу, тарттырыу), аҫтына 
ҡуйыу; подвергнуть выступление критике 
сығышты тәнҡиткә алыу; подвергнуть проект 
обсуждению проектты тикшереүгә ҡуйыу; под
вергнуть свою жизнь опасности ғүмереңде 
ҡурҡыныс аҫтына ҡуйыу; подвергнуть нака
занию язаға тарттырыу

ПОДВЁРГНУТЬСЯ соә. дусар булыу (ите
леү), -ға/-гә тарыу (төшөү, тарттырылыу, элә
геү), аҫтына эләгеү; подвергнуться крйтике 
тәнҡиткә эләгеү; подвергнуться наказанию язаға 
тарттырылыу

ПОДВЕРЖЕННЫЙ, -ая, -ое дусар булған 
(ителгән), -ға/-гә тиҙ бирелеүсән (бирешеүсән); 
человек, подверженный болезням ауырыуҙарға 
тиҙ бирешеүсән кеше

ПОДВЕРНУТЬ сов. что 1. ҡайтарыу, һыҙ
ғаныу, ҡайтарып (бөкләп) ҡуйыу; подвернуть 
рукава еңдәрҙе ҡайтарып ҡуйыу 2. (завернутъ 
края подо что-л.) ҡыҫтырыу, ҡымтыу; подвер
нуть одеяло юрғанды ҡымтыу 3. (согнув ногу, 
руку и т.д., поместить подо что-л.) бөкләп 
аҫҡа ҡуйыу (һалыу) 4. (повредитъ) кимәлйетеү; 
подвернуть ногу аяҡты кимәлйетеү 5. (убавитъ 
огонь) баҫыу, ҡыҫыу, баҫа (ҡыҫа) төшөү; под
вернуть лампу лампаны ҡыҫыу 6. (завинтить) 
бора төшөү (биреү), бороп ҡуйыу (сығыу); под
вернуть винт винтты бора биреү

ПОДВЕРНУТЬСЯ сов. 1. (загнуться) ҡайта
рылыу, ҡыҫылып (бөкләнеп) ҡалыу; край 
шляпы подвернулся внутрь эшләпәнең сите эскә 
ҡайтарылған 2. (неловко подогнуться) тайша
ныу, тайпылыу, ҡайырылып (тайшанып) ҡалыу 
(ҡуйыу) 3. (повредиться — о ноге) кимәлйеү
4. разг. тап булыу, килеп сығыу, юлығыу; под
вернулась интересная кнйга ҡыҙыҡлы китап тап

булды; подвернулась путёвка путевка килеп 
сыҡты ♦ подвернуться под руку кому ҡулға 
эләгеү

ПОДВЁРТЫВАТЬ несов. см. подвернуть 
ПОДВЁРТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. подвер

нуться 2. страд, от подвёртывать
п о д в е с и т ь  сов. что аҫып (элеп, тағып) 

ҡуйыу; подвесить лампу к потолку шәмде 
түшәмгә аҫып ҡуйыу ♦ язык хорошо подвешен 
см. язык

ПОДВЕСИТЬСЯ сов/, разг. аҫылынып тороу 
ПОДВЁСКА ж 1. см. подвесить — подвеши

вать 2. (подвешенное украшение) сулпы; 
люстра со стеклянными подвесками быяла сул 
пылы шәмдәл

ПОДВЕСНОЙ, -ая, -ое аҫылмалы, аҫмалы; 
подвесная лампа аҫмалы лампа; подвесной мост
аҫылмалы күпер

ПОДВЁСОК м; разг. см. подвеска 2
ПОДВЕСТИ сов. 1. кого-что алып килеү, 

килтереү, килтереп еткереү; подвестй лошадь к 
воротам атты ҡапҡа янына килтереү 2. что, по
до что (аҫтына) ҡуйыу, (аҫтына) һалыу; подвес
тй фундамент под здание йортҡа нигеҙ һалыу 
3. что, подо что нигеҙләү; подвестй научную 
базу под программу фәнни базаны программаға 
нигеҙләү 4. кого-что и без доп.; разг. ҡыйын 
хәлдә ҡалдырыу, ултыртыу; подвестй товарища 
иптәшеңде ҡыйын хәлдә ҡалдырыу 5. что 
сығарыу, яһау; подвестй итоги йомғаҡтар яһау 
6. что буяу, һөрмә тартыу; подвестй глаза күҙгә 
һөрмә тартыу 7. кого-что безл.; разг. тартылыу, 
ҡыҫылыу, ҡыҫылып бөтөү; живот от голода под
вело асығыуҙан эс ҡыҫылып бөткән ♦ подвестй 
часы сәғәттең телен күсереү; подвестй черту та
мамлау, йомғаҡ яһау

ПОДВЁТРЕННЫЙ, -ая, -ое ел теймәгән, елдән 
ышыҡ; подветренная сторона ел теймәгән яҡ 

ПОДВЕШИВАНИЕ с см. подвешивать 
ПОДВЕШИВАТЬ несов. см. подвесить 
ПОДВЕШИВАТЬСЯ несов. 1 .см . подвесить

ся 2. страд, от подвешивать
подвздбшный, -ая, -ое анат. бығым 

(кцкрәк ауыҙындағы); подвздошная мышца 
бығым мускулы ♦ подвздошная кость бығым 
һөйәге

ПОДВИВАТЬ несов. см. подвить 
ПОДВИВАТЬСЯ несов. 1. см. подвйться 

2. страд, от подвивать
пбдвиг м батырлыҡ, ҡаһарманлыҡ; совер

шить пбдвиг ҡаһарманлыҡ эшләү; трудовой 
пбдвиг хеҙмәт батырлығы

ПОДВИГАТЬ сов. что, чем (двигать неко
торое время) әҙерәк (бер аҙ) күсереү, күсереп 
(шыуҙырып) ҡуйыу, һелкетеп (ҡыймылдатып) 
ҡуйыу; подвйгать пальцами бармаҡтарҙы ҡый
мылдатып ҡуйыу; подвйгать задвйжку келәне 
бер аҙ күсереп ҡуйыу
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ПОДГАДЫВАТЬ

ПОДВИГАТЬ несов. см. подвинуть
ПОДВИГАТЬСЯ сов. йөрөп (ҡыймылдап) алыу 
ПОДВИГАТЬСЯ несов. 1. см. подвинуться 

2. страд, от подвигать
ПОДВИД м; биол, төрсә, ярым төр 
ПОДВЙЖНИК м и ПОДВИЖНИЦА ж; вы

сок. фиҙаҡәр, ҡаһарман; подвйжник науки фән 
ҡаһарманы

ПОДВИЖ НИЧЕСКИЙ, -ая, -ое высок, 
фиҙаҡәрҙәрсә, ҡаһармандарса, батырҙарса; под
вижническое отношение фиҙаҡәрҙәрсә мөнә 
сәбәт

ПОДВИЖНИЧЕСТВО с; высок, фиҙаҡәр- 
лек, ҡаһарманлыҡ

ПО ДВИЖ НбЙ и ПОДВИЖНЫЙ, ая, ое
1. хәрәкәтләнә (ҡуҙғала) торған, шыумалы, 
хәрәкәтләнмәле, ҡуҙғалмалы; подвижной блок 
шыумалы блок; подвижные части машйны ма 
шинаның хәрәкәтләнмәле өлөштәре 2. күсмә, 
күсеп йөрөмәле; подвижной магазйн күсмә мага
зин 3. (о человеке, животном) хәрәкәтсән, тере
мек, йылғыр, сос; (о лице) хәрәкәтсел, уйнап 
торған; подвйжный ребёнок теремек бала; по
движной мальчик сос малай 4. перен. отҡор; 
подвйжный ум отҡор аҡыл ♦ подвижной состав 
спец. хәрәкәттәге состав; подвйжные йгры 
хәрәкәтле уйындар

ПОДВИЖНОСТЬ ж 1. хәрәкәтләнә (ҡуҙғала, 
шыуа) торған булыу, хәрәкәтсән булыу, ҡуҙ
ғалып тороусанлыҡ; подвйжность блока блок
тың ҡуҙғалып тороусанлығы 2. күсмәлек, күсеп 
йөрөмәлелек 3. хәрәкәтсәнлек, хәрәкәтселлек; 
подвйжность лица биттең хәрәкәтселлеге; отли
чаться подвйжностью хәрәкәтсәнлек менән айы
рылып тороу 4. перен. отҡорлоҡ, етеҙлек; по
двйжность ума аҡыл етеҙлеге

ПОДВИЗАТЬСЯ несов.', книжн., неодобр. 
эшләп килеү, эш алып барыу; успешно подви
заться в науке фән әлкәһендә уңышлы эшләп 
килеү

ПОДВИНТИТЬ сов. что 1. бора биреү, ны
ғыраҡ бороу; подвинтйть шуруп шөрөптө бора 
биреү 2. (привинтитъ) бороп беркетеү, (аҫтан) 
бороп ҡуйыу; подвинтйть конькй к ботйнкам 
конькиҙы ботинкаларға бороп беркетеү

ПОДВИНУТЬ сов. 1. кого-что күсереү, 
шыуҙырыу, шылдырыу, күсереп (шыуҙырып, 
шылдырып) ҡуйыу; подвйнуть стул к столу ул
тырғысты өҫтәл янына күсереп ҡуйыу 2. что; 
перен., разг. алға ебәреү; подвйнуть работу эш
те алға ебәреү

ПОДВИНУТЬСЯ сов. 1. күсә төшөү, яҡыны
раҡ килеү (шыуыу, күсеү, шылыу) 2. перен. 
алға китеү (барыу); работа значйтельно по 
двйнулась эш байтаҡ алға китте

ПОДВИНЧИВАТЬ несов. см. подвинтйть 
ПОДВИТЬ сов. что еңелсә (бер аҙ) бөҙ

рәләтеү; подвйть волосы сәсте еңелсә бөҙрәләтеү

ПОДВИТЬСЯ сов.', разг. еңелсә (бер аҙ) бөҙ
рәләп алыу

ПОДВЛАСТНЫЙ, -ая, -ое ҡул аҫтындағы, 
буйһонған

ПО ДВбДА ж ылау; пароконная подвода пар
атлы ылау

ПОДВОДИТЬ несов. см. подвестй
подвбдник м подводник (1. һыу аҫты 

кәмәһендә хеҙмәт итецсе 2. һыу аҫты белгесе) 
подводнбй, -ая, -ое тоташтыра торған, 

тоташтырғыс; подводные трубы тоташтырғыс 
торбалар

подвбдный, -ая, -ое һыу аҫты ...ы; под
водные растения һыу аҫты үҫемлектәре; под
водная лодка һыу аҫты кәмәһе; подводные ра
боты һыу аҫты эштәре

подвбз м см. подвезтй 1, 2 — подвозйть 
ПОДВОЗИТЬ несов. см. подвезтй 1, 2 
ПОДВбЗКА ж см. подвезтй 1, 2 — под

возйть
ПО ДВбЗЧИК м ташыусы; подвозчик брёвен

бүрәнә ташыусы
подвбй м; сад. ялғанмыш (икенсе бер 

цҫемлектең өлөшө ялгатан цҫемлек)
П О ДВ бРН Ы Й , -ая, -ое йорт башына 

һалынған (булған, төшкән); подворная подать 
йорт башына һалынған һалым

ПОДВОРОТНИЧбК м яға эслеге (таҫмаһы) 
ПОДВОРбТНЯ ж 1. (щель между воротами 

и землёй) ҡапҡа аҫты 2. (доска, закрывающая 
такую щель) ҡапҡа аҫты таҡтаһы

подвбх м; разг. этлек, хөсөтлөк; почув
ствовать подвбх этлек һиҙеү

ПОДВЫВАТЬ несов. 1. ҡушылып олоу; вол 
чйца подвывает волку инә бүре ата бүрегә 
ҡушылып олой 2. разг. (выть время от време
ни) олоп-олоп ҡуйыу

ПОДВЫПИТЬ сов. чего и без доп.; разг. 
төшөрөп алыу, (әҙерәк) эсеп алыу

ПОДВЯЗАТЬ сов. что тағыу, бәйләү, тағып 
(бәйләп) ҡуйыу, (бәйләп) аҫып ҡуйыу; подвя
зать колокольчик к дуге дуғаға ҡыңғырау 
тағыу; подвязать больную руку ауыртҡан ҡул
ды аҫып ҡуйыу; подвязать платье пояском 
күлдәктең билбауын бәйләп ҡуйыу

ПОДВЯЗАТЬСЯ сов. бәйләү, быуыу, бәйләп 
(быуып) ҡуйыу (алыу); подвязаться кушаком 
билбау быуып алыу

ПОДВЙЗКА ж 1. см. подвязать — подвязы
вать 2. (резинка, тесьма для чулок) ҡысмау, 
ҡунысбау

ПОДВЙЗЫВАТЬ несов. см. подвязать 
ПОДВЙЗЫВАТЬСЯ несов. 1. см. подвя

заться 2. страд, от подвязывать
ПОДГАДАТЬ сов.; разг. етешеү, өлгөрөү; 

подгадать к отъезду поезда поезд китеүгә 
өлгөрөү

ПОДГАДЫВАТЬ несов. см. подгадать
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ПОДГИБАТЬ несов. см. подогнуть 
ПОДГИБАТЬСЯ несов. 1. см. подогнуться 

2. страд, от подгибать
ПОДГЛАДИТЬ сов. что; разг. яңынан 

(тағы) үтекләү; подгладить воротник яғаны 
яңынан үтекләү

ПОДГЛАЖИВАТЬ несов. см. подгладить
ПОДГЛАЗНЙЧНЫЙ, ая, -ое анат. күҙ со

ҡоро аҫты ...ы; подглазничные железы күҙ
соҡоро аҫты биҙҙәре

ПОДГЛАЗНЫЙ, -ая, -ое күҙ төбөндәге; под
глазные мешкй күҙ төбөндәге шешмәк 

ПОДГЛАЗЬЕ с күҙ төбө 
ПОДГЛЯДЁТЬ сов. что күреп ҡалыу 
ПО ДГ ЛЙДЫВАНИЕ с см. подглядывать 
ПОДГЛЯДЫВАТЬ несов. ҡараштырыу, аҫ

тыртын (йәшерен) ҡарап тороу
ПОДГНИВАТЬ несов. см. подгнить 
ПОДГНИТЬ сов. 1. (сгнить в нижней час

ти) аҫтан (төптән) сереү 2. (немного сгнить) се- 
реңкерәү, серей төшөү (биреү); ягоды подгнили 
еләктәр сереңкерәгән

ПОДГОВАРИВАТЬ несов. см. подговорить
ПОДГОВОРИТЬ сов. ҡотортоу, ҡотортоп 

эшләтеү, димләү, өндәү, ҡотҡо һалыу; подгово
рить детей на проказы балаларҙы шуҡлыҡҡа 
ҡотортоу

подголбвник м 1. яҫтау (яҫтыҡ аҫтына 
ҡуйыла торган кцтәрмә таҡта) 2. баш терәгес 
(ҡуйғыс) (креслоға, ултырғысҡа ҡуйыла тор
ған терәц)

подголбсок м 1. муз. ҡушылыусы (эйәр
сен) тауыш (йырҙа төп тауышҡа ҡушылған 
тауыш) 2. перен. йырын йырлаусы, көйөн көй- 
ләүсе, ҡуштан

подгбн м см. подогнать 1 —4 — подгонять 
ПОДГбНКА ж см. подогнать 1, 4 — подго

нять
подгонйть несов. см. подогнать 
ПОДГОРАТЬ несов. см. подгореть 
ПОДГОРЁЛЫЙ, -ая, ое (о хлебе и т.п.) 

көйгән; (о молоке) күмһегән; подгорелый хлеб 
көйгән икмәк

ПОДГОРЁТЬ сов. 1. (о хлебе) көйөү; (о мо
локе и т.п.) күмһеү 2. разг. (сгореть снизу) 
аҫтан (төптән) яныу

П О ДГбРН Ы Й , -ая, -ое тау аҫтындағы 
(итәгендәге), тау ...ы; подгорный роднйк тау 
аҫтынан сыҡҡан шишмә

ПОДГОРбДНЫ И, -ая, -ое ҡала янындағы 
(тирәһендәге); подгородные земли ҡала 
тирәһендәге ерҙәр

ПОДГбРЬЕ с тау итәге (аҫты) 
ПОДГОТАВЛИВАТЬ несов. см. подготовить 
ПОДГОТАВЛИВАТЬСЯ несов. 1 .см . подго

товиться 2. страд, от подготавливать
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое әҙерлек 

...ы, әҙерләү ...ы; подготовительные работы
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әҙерлек эштәре; подготовительные курсы әҙер
лек курстары

ПОДГОТОВИТЬ сов. 1. что әҙерләү, хәстәр
ләү, әҙерләп (хәстәрләп) ҡуйыу; подготовить 
лекцию лекция әҙерләү; подготовить кнйгу к пе
чати китапты баҫтырыуға әҙерләү 2. кого-что 
әҙерләү, әҙерләп сығарыу; подготовить к экзаме
нам имтиханға әҙерләү; подготовить специа
листов белгестәр әҙерләп сығарыу 3. кого-что 
(настроить определённым образом) (алдан) 
әҙерләү, (алдан) әҙерләп ҡуйыу; подготовить к 
разговору һөйләшеүгә әҙерләү

подготбвиться сов. әҙерләнеү, әҙер
ләнеп ҡуйыу (тороу); подготбвиться к севу сә
сеүгә әҙерләнеү; подготбвиться к отъезду ки
теүгә әҙерләнеп ҡуйыу

ПОДГОТОВКА ж 1. см. подготовить — под
готовлять — подготавливать, подготбвиться — 
подготовляться — подготавливаться; подго
товка уроков дәрес әҙерләү 2. (запас знаний) 
әҙерлек

ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ж әҙерләнгәнлек,
әҙерлеклек; подготовленность кадров кадрҙар
ҙың әҙерлеклеге

подготовлйть несов. см. подготовить 
подготовлйться несов. 1. см. подго

тбвиться 2. страд, от подготовлять 
ПОДГРЕБАТЬ несов. см. подгрести
ПОДГРЕСТИ сов. 1. что көрәп өйөп 

(йыйып) ҡуйыу; (сено) тырмап өйөү (килтереү) 
2. ишеп яҡынлау, ишеп килеп туҡтау; подгрестй 
к берегу ишеп ярға яҡынлау

ПОДГРУДОК м муйын аҫты (ҡайһы бер 
хайуандарҙың муйын аҫтында аҫылынып 
торған тире)

П бДГРУЗДЬ м ҡарағай бәшмәге 
ПОДГРУППА М төркөмсә 
подгузник м аҫлыҡ, бала сепрәге, бәләкәй 

йүргәк
ПОДГУЛЙТЬ сов.', разг. ҡыҙмасаланыу, 

ҡыҙмаса булып алыу
ПОДДАВАТЬ несов. см. поддать 
ПОДДАВАТЬСЯ несов. см. поддаться
ПОДДАВКИ только м н .; разг. бирешле уйын 

(кем шашкаһын алдараҡ биреп бөтә, шул еңә) 
ПОДДАКИВАТЬ несов. кому-чему һүҙен 

хуплап (йөпләп, эйе тип) тороу; поддакивать 
рассказчику һөйләүсенең һүҙен йөпләп тороу 

П б  Д ДАННЫЙ м подданный (берәй дәцләт 
гражданлығындағы кеше)

ПбДДАНСТВО с подданныйлыҡ (кешенең 
берәй дәцләттең даими гражданлығын алыуы)', 
принять подданство подданныйлыҡ ҡабул итеү; 
переменйть подданство подданныйлыҡты ал
маштырыу

ПОДДАТЬ сов. 1. что, чем юғарыға 
ырғытыу, сөйөп ебәреү; поддать мяч тупты 
сөйөп ебәреү 2. чего', разг. өҫтәү, арттырыу,
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шәбәйтеү, өҫтәй (арттыра, шәбәйтә) төшөү; под
дать ходу аҙымды шәбәйтә төшөү 3. что; разг. 
(в игре) биреү, ашатыу; поддать пешку пешканы 
ашатыу ♦ поддать газу газ өҫтәй төшөү (двига
телдең әйләнеш һанын һәм ҡецәтен кцбәйтеп, 
тиҙлекте шәбәйтец); поддать жару (пару) 
прост, дәрт менән эшләп китеү, ҡыҙыуыраҡ 
эшләй башлау

ПОДДАТЬСЯ сов. кому-чему и без. доп.; в 
разн. знач. бирешеү, бирелеү; поддаться на уго
воры димләүҙәргә бирелеү; поддаться влиянию 
йоғонтоға бирелеү; поддаться унынию һағышҡа 
бирелеү; поддаться протйвнику ҡаршы яҡҡа би
решеү; поддаться дремоте йоҡоға бирешеү 

ПОДДЕВАТЬ I несов. см. поддеть I 
ПОДДЕВАТЬ II несов. см. поддеть II 
ПОДДЕВКА ж бөрмәле бишмәт (ирҙәр 

кейеме)
ПОДДЁЛАТЬ сов. что (алдап) яһау, оҡшатып 

ҡуйыу; подделать документ ялған документ яһау 
ПОДДЕЛАТЬСЯ сов. 1. под кого-что бу

лырға (оҡшарға, оҡшатырға) тырышыу, булып 
ҡыланыу; подделаться под чужую речь башҡа 
кешегә оҡшатырға тырышып һөйләшеү 2. к ко
му; разг. ярау, ярамһаҡланыу; подделаться к 
начальнику түрәгә ярау

ПОДДЁЛКА ж 1. см. подделать — подделы
вать 2. ялған (оҡшатып яһалған) нәмә; подделка 
под жемчуг ынйыға оҡшатып яһалған нәмә 

ПОДДЕЛЫВАТЬ несов. см. подделать 
ПОДДЕЛЫВАТЬСЯ несов. 1. см. подделать

ся 2. страд, от подделывать
ПОДДЁЛЬНЫЙ, ая, -ое ялған, яһалма; под

дельный документ ялған документ; поддельные 
цветы яһалма сәскәләр

ПОДДЁРГИВАТЬ несов. см. поддёрнуть 
ПОДДЕРЖАТЬ сов. 1. кого-что тотоп алыу; 

поддержать больного под руку ауырыуҙы ҡул 
тығынан тотоп алыу 2. кого-что (помочь) ярҙам 
итеү, булышыу; поддержать др5та дуҫҡа ярҙам 
итеү 3. кого-что (выступитъ в защиту) яҡлау, 
хуплау; поддержать предложение тәҡдимде 
яҡлау 4. что (не датъ прекратиться, нару
шиться) туҡтатмау, өҙмәү, дауам иттереү, һаҡ
лау, тотоу; поддержать разговор һөйләшеүҙе 
дауам иттереү; поддержать огонь утты өҙмәү; 
поддержать порядок тәртип тотоу (һаҡлау); 
поддержать знакомство танышлыҡты туҡтатмау 

ПОДДЕРЖИВАНИЕ с см. поддерживать; 
поддерживание связей бәйләнештәрҙе өҙмәү 

ПОДДЕРЖИВАТЬ несов. 1 .см . поддержать 
2. что тотоп тороу; балки поддерживают пото
лок түшәмде өрлөктәр тотоп тора

ПОДДЁРЖКА ж 1. см. поддержать — под
держивать 2. ярҙам (булышлыҡ); оказать под
держку ярҙам итеү 3. прям., перен. (опора) тая
ныс, Терәк; сын — моя поддержка улым — ми
нең таянысым

ПОДДЕРНУТЬ сов. что; разг. күтәрә төшөү, 
тартып (күтәреп) ҡуйыу; поддёрнуть голенища 
сапог итек ҡуныстарын күтәрә төшөү

ПОДДЁТЬ I сов. 1. кого-что (зацепив, при
поднятъ) сәнсеп элеп алыу, эләктереп алыу; 
поддеть крышку ҡапҡасты эләктереп алыу 2. ко
го-что и без. доп.; перен., разг. (һүҙ менән) 
төрттөрөп (сәнсеп) алыу; поддеть в разговоре 
кого-л. кемгәлер һөйләшкәндә төрттөрөп алыу 

ПОДДЁТЬ II сов. что эстән кейеү; поддеть 
свитер под пальто пальто эсенән свитер кейеү 

ПОДДРАЗНИВАТЬ несов. см. поддразнить 
ПОДДРАЗНИТЬ сов. кого-что; разг. үсекте

реү, үсектереп (ирештереп) алыу 
ПОДДУВАЛО с еллек (мейестә) 
ПОДДУВАТЬ несов. безл. өрөңкөрәү, бер аҙ 

(әҙерәк) өрөү; от окна поддувает тәҙрәнән бер аҙ 
өрә

ПОДЕЙСТВОВАТЬ сов. см. действовать 3; 
лекарство хорошо подействовало дарыу яҡшы 
тәьҫир итте

ПОДЕКАДНЫЙ, -ая, -ое ун көн һайын бул
ған, ун көнгә бер булған; подекадный отчёт ун 
көнгә бер булған отчёт

ПОДЁЛАТЬ сов. что; разг. 1. эшләп тороу 
(алыу); поделать гимнастику гимнастика эшләп 
алыу; поделать опыты тәжрибәләр эшләп тороу 
2. (сделать всё, многое) эшләп ҡуйыу (сығыу); 
поделать все рамы бөтә ҡыҫандарҙы эшләп 
ҡуйыу ♦ что (ж е) поделать (поделаешь) ни 
эшләргә (эшләйһең) инде; ничего не поделаешь 
см. ничто

ПОДЕЛИТЬ сов. что 1. бүлеү, бүлешеү, бүл
геләү, бүлеп биреү; поделйть добычу табыш бүл
геләү 2. (пережитъ вместе с кем-л.) бүлешеү, 
уртаҡлашыу

ПОДЕЛЙТЬСЯ сов. см. делйться 3, 5; дёти 
поделйлись конфетами балалар кәнфиттәрен 
бүлеште; поделиться радостью шатлыҡ ур
таҡлашыу

ПОДЁЛКА ж 1. обычно мн. поделки (мелкая 
работа) ваҡ-төйәк эш; заниматься поделками
ваҡ-төйәк эш менән булыу 2. (мелкое изделие, 
изготовленное ручным способом) ваҡ-төйәк нә
мәләр; поделки из кости һөйәктән эшләнгән ваҡ- 
төйәк нәмәләр

ПОДЕЛбМ нареч.; разг. шул кәрәк, үҙенә 
күрә таман; поделом ему уға шул кәрәк

ПОДЁЛОЧНЫЙ, -ая, -ое спец. ваҡ-төйәккә 
(ваҡ-төйәк эшкә, ваҡ-төйәк нәмә яһауға) китә 
торған; поделочное дерево ваҡ-төйәк нәмә 
яһауға китә торған ағас

ПОДЁЛЫВАТЬ несов.; разг. эшләштереү, эш 
бөтөрөү; что поделываете? ни эш бөтөрәһегеҙ? 

ПОДЁНКА ж һыу мыры 
ПОДЁННЫЙ, ая, ое 1. көнлөк; подённая 

плата көнлөк түләү; подённая работа көнлөк эш
2. в знач. сущ. подённая ж; разг. (временная
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работа) көнлөк; наниматься на подённую
көнлөккә ялланыу 3. в знач. сущ. подённый м 
(временный рабочий) көнлөксө; подённого на
нять көнлөксө яллау

ПОДЁНЩИК м и ПОДЁНЩИЦА ж көн
лөксө; наниматься подёнщиком көнлөксө булып 
ялланыу

ПОДЕНЩИНА ж көнлөк; выходить на по
дёнщину көнлөккә сығыу

ПОДЕРГАТЬ сов. 1. кого-что, чем, за что 
тартҡылау, тартҡыслау, тартҡылап ҡуйыу; по
дёргать за волосы сәстән тартҡылау 2. что; 
разг. (выдернутъ всё, многое) тартып (һурып) 
бөтөрөү (сығыу); подёргать все гвозди бөтә 
сөйҙө һурып сығыу

ПОДЁРГИВАНИЕ с см. подёргивать, подёр
гиваться

ПОДЕРГИВАТЬ несоә. 1. за что тартҡылау, 
тартҡыслау, тартҡылап ҡуйыу; подёргивать за 
конец верёвки бау осон тартҡыслау 2. чем 
һикерткеләп (һикертеп) ҡуйыу; подёргивать 
бровью ҡаш һикерткеләп ҡуйыу 3. безл. ҡалты
раныу, тартышыу; губы его подёргивало ирен
дәре тартышты

ПОДЕРГИВАТЬСЯ несов. тартышыу, ҡалты
раныу; нервно подёргиваться ғасабиланып 
ҡалтыраныу

ПОДЕРЖАНИЕ: на подержание ҡулланып 
(тотоноп) тороуға; взять на подержание ҡулла
нып тороуға алыу

ПОДЁРЖАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от по
держать 2. прил. тотонолған, ҡулланылған; ма 
газйн подержанных вещей тотонолған әйберҙәр 
магазины

ПОДЕРЖАТЬ сов. кого-что тотоп тороу, 
(бер аҙ) тотоу; подержать ребёнка баланы тотоп 
тороу; подержать окна открытыми тәҙрәләрҙе 
бер аҙ асыҡ тотоу

ПОДЕРЖАТЬСЯ сов. (күпмелер) тотоноп то
роу, (бер аҙ) тороу

ПОДЕРНУТЬ сов. что, чем ҡаплау, ябыу; 
реку подёрнуло льдом йылғаны боҙ ҡаплаған

ПОДЕРНУТЬСЯ сов. чем ҡапланыу, ябы
лыу

ПОДЕШЕВЁТЬ сов. арзаная (осһоҙлана) 
төшөү

ПОДЖАРИВАНИЕ с см. поджаривать
ПОДЖАРИВАТЬ несов. см. поджарить
ПОДЖАРИВАТЬСЯ несоә. 1. см. под

жариться 2. страд, от поджаривать
п о д ж а р и с т ы й , -ая, -ое 1. разг. ҡыҙарып 

(ҡыҙыуҙа) бешкән, яҡшы ҡыҙҙырылған; под
жаристая корка хлеба ҡыҙарып бешкән икмәк 
ҡыртышы 2. у cm. см. поджарый

ПОДЖАРИТЬ сов. что, чего ҡура (ҡыҙ
ҙыра) биреү, ҡурыу, ҡыҙҙырыу; поджарить мя
со итте ҡура төшөү; поджарить картошки 
картуф ҡыҙҙырыу

п о д ж Ар и т ь с я  сов. ҡурылып (ҡыҙҙыры
лып) етеү; мясо поджарилось ит ҡурылып еткән 

ПОДЖАРКА ж 1. см. поджарить — под
жаривать 2. (кушанье) ҡурҙаҡ (йоҡа телемләп 
ҡурылған ит)

ПОДЖАРЫЙ, -ая, -ое сандыр, асҡаҡ; под
жарое тёло сандыр кәүҙә

ПОДЖАТЬ сов. 1. что (ноги, колени) 
бөкләү; (губы) ҡымтыу; (хвост) ҡыҫыу; под
жать под себя ноги аяҡ бөкләп ултырыу 2. (при
жатъ, придавитъ) ҡыҫырыҡлау, юлын быуыу; 
поджать к борту бортҡа ҡыҫырыҡлау ♦ поджать 
хвост ҡойроғон ҡыҫыу, шым булыу

ПОДЖЕЛУДОЧНЫЙ: поджелудочная же
леза анат. ашҡаҙан аҫты биҙе, йоҡолоҡ; под
желудочный сок анат. ашҡаҙан аҫты биҙенең 
һуты

ПОДЖЁЧЬ сов. что 1. ҡабыҙыу, тоҡанды
рыу, яндырып ебәреү; поджечь дрова утынды 
яндырып ебәреү 2. ут төртөү, үрт һалыу; под
жечь сарай һарайға ут төртөү

ПОДЖИВАТЬ несоә. см. поджйть 
ПОДЖИГАТЕЛЬ м и п о д ж и г Ат е л ь н и

ЦА ж 1. ут төртөүсе, үрт һалыусы, үртәүсе 
2. перен. ҡотортоусы, башлап ебәреүсе, тоҡан
дырыусы; поджигатели войны һуғыш тоҡанды
рыусылар

поджигАть несов. см. поджечь
ПОДЖИДАТЬ несов. кого-что, кого-чего; 

разг. көтөп тороу; поджидать гостя ҡунаҡты 
көтөп тороу

поджйлки только мн.\ разг. тубыҡ тара
мышы (һеңере) ♦ поджйлки трясутся тубыҡ 
ҡалтырай (ҡурҡыуҙан, тулҡынланыуҙан) 

ПОДЖИМАТЬ несов. см. поджать 
поджйть соө.; разг. бөтәшә башлау, уңала 

биреү (төшөү); рана поджила яра уңала төшкән 
поджОг м ут төртөү, үрт һалыу, үртәү 
ПОДЗАБЫВАТЬ несоә. см. подзабыть 
ПОДЗАБЫТЬ сов. кого-что; разг. онотоп 

ебәреү, онота төшөү (биреү)
ПОДЗАГОЛОВОК м өҫтәмә исем (китапта) 
ПОДЗАДОРИВАТЬ несов. см. подзадорить 
ПОДЗАДОРИТЬ сов. кого; разг. ҡотортоу, 

сәмләндереү
ПОДЗАРАБОТАТЬ сов. что, чего и без 

доп.; разг. (бер аҙ) аҡса эшләп алыу
ПОДЗАТЫЛЬНИК м; разг. елкә төбөнә ҡун

дырыу (тондороу); дать подзатыльник кому-л. 
берәйһенең елкә төбөнә ҡундырыу

ПОДЗАЩИТНЫЙ м и ПОДЗАЩИТНАЯ ж 
яҡланыусы, яҡлана торған кеше

ПОДЗЕМЁЛЬЕ с ер аҫты ҡыуышлығы 
ПОДЗЁМНЫЙ, -ая, -ое в разн. знач. ер аҫты 

...ы, ер аҫтындағы; подземный переход ер аҫты 
юлы, ер аҫты үткеле, үткәүел; подземные ра
боты ер аҫты эштәре; подземные воды ер аҫты 
һыуҙары
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ПОДЗЕРКАЛЬНИК м көҙгө аҫты, көҙгө 
өҫтәле (ҙур көҙгө аҫтына ҡуйыу өсөн) 

подзбл м (почва) көлһыу тупраҡ 
подзблистый, -ая, -ое көлһыу; под

золистая почва көлһыу тупраҡ
П О Д ЗбР  м 1. (кружевная кайма по краю че

го л .) селтәр, ҡайма; покрывало с подзором 
селтәрле япма (йәймә) 2. архит. һырлы кәрниз, 
селтәр кәрниз; окна с подзорами селтәрле кәр
низле тәҙрәләр

ПО ДЗбРН Ы Й, -ая, -ое күҙәтеү ...ы; под
зорная труба күҙәтеү торбаһы

ПОДЗУДИТЬ сов. кого-что; прост, ҡо
тортоу

ПОДЗУЖИВАТЬ несов. см. подзудйть 
ПОДЗЫВАТЬ несов. см. подозвать
ПОДИ разг. 1. повел, от пойтй; подй сюда

кил бында; подй прочь кит бынан 2. вводи, сл. 
(вероятно, пожалуй) ихтимал, моғайын; ты, по
дй, всю работу уже сделал һин, моғайын, бөтә 
эшеңде эшләгәнһеңдер әле

ПОДИВИТЬ сов. кого-что; разг. ғәжәпләнде
реү, ғәжәпкә (таң, хайран) ҡалдырыу

ПОДИВИТЬСЯ сов. кому-чему, на ко
го-что; разг. ғәжәпләнеү, ғәжәпкә (таң, хайран) 
ҡалыу

ПОДИРАТЬ несов. кого-что и без доп.; разг. 
семеттереү, сымырлатыу ♦ мороз по коже поди
рает см. мороз

ПОДКАЛЫВАНИЕ с см. подкалывать 
ПОДКАЛЫВАТЬ несов. см. подколоть 
ПОДКАПЫВАНИЕ с см. подкапывать, под

капываться
ПОДКАПЫВАТЬ несов. см. подкопать 
ПОДКАПЫВАТЬСЯ несов. 1. см. подко

паться 2. страд, от подкапывать
ПОДКАРАУЛИВАТЬ несов. см. подка

раулить
ПОДКАРАУЛИТЬ сов. кого-что; разг. 

һағалап (аңдып) көтөү
ПОДКАРМЛИВАНИЕ с  см. подкармливать 
ПОДКАРМЛИВАТЬ несов. см. подкормить 
ПОДКАРМЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. под

кормиться 2. страд, от подкармливать
ПОДКАТИТЬ сов. 1. кого-что тәгәр(л)әтеп 

килтереү; подкатить бочку к машине мискәне 
машина янына тәгәрләтеп килтереү 2. разг. (бы
стро подъехать) елдереп (осортоп, саптырып) 
килеп туҡтау; к дому подкатила машйна өй яны
на машина елдереп килеп туҡтаны 3. обычно 
безл.\ разг. (о боли и т.п.) (тамаҡҡа, йөрәккә) 
тығылыу (төйөлөү); подкатйло к горлу тамаҡҡа 
төйөлдө

ПОДКАТИТЬСЯ сов. 1. тәгәр(л)әп килеп 
етеү, тәгәр(л)әп инеп китеү; мяч подкатйлся под 
стол туп өҫтәл аҫтына тәгәрләп инеп китте 2. см. 
подкатить 2

ПОДКАТЫВАТЬ несов. см. подкатйть

ПОДКАТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. подка
титься 2. страд, от подкатывать

ПОДКАЧАТЬ сов. 1. что, чего һурҙыра би
реү, (бер аҙ) һурҙырыу; подкачать воды в котёл 
ҡаҙанға бер аҙ һыу һурҙырыу 2. прост, һына
тыу; он не подкачал, просьбу выполнил ул һы 
натманы, үтенесте башҡарҙы

ПОДКАЧИВАНИЕ с см. подкачивать 
ПОДКАЧИВАТЬ несов. см. подкачать 1 
ПОДКАШИВАНИЕ с см. подкашивать 1 
ПОДКАШИВАТЬ несов. см. подкосйть 
ПОДКАШИВАТЬСЯ несов. 1. см. подко

ситься 2. страд, от подкашивать 1
ПОДКАШЛИВАНИЕ с ; разг. см. подкаш 

ливать
ПОДКАШЛИВАТЬ несов/, разг. тамаҡ ҡыр

ғылау
подкиднбй, -ая, -ое 1. юғарыға ташлай 

(сөйә) торған; подкидная доска юғарыға сөйә 
торған таҡта (мәҫ., циркта) 2. в знач. сущ. под
киднбй м см. подкиднбй дурак ♦ подкиднбй ду
рак ташлаш уйын, подкидной

ПОДКИДЫВАНИЕ с см. подкйдывать 
ПОДКИДЫВАТЬ несов. см. подкйнуть 
ПОДКИДЫШ м ташландыҡ бала 
ПОДКИНУТЬ сов. кого-что 1. (подброситъ 

вверх) сөйөү, һикертеү, юғары ырғытыу; 
подкйнуть мяч туп сөйөү 2. разг. (вскинутъ) 
кинәт күтәреп (ташлап) ебәреү; (о животных) 
артын һикертеп ебәреү 3. что, чего өҫтәү, өҫтәй 
төшөү, өҫтәп ебәреү; подкйнуть дров в печь ме
йескә утын өҫтәп ебәреү 4. (тайком подложитъ) 
ташлап (ҡалдырып) китеү, килтереп ташлау; 
подкйнуть письмо хат ҡалдырып китеү

ПОДКЛАДКА ж 1. эслек, аҫтар; подкладка 
пальто пальто эслеге 2. (предмет, подкладывае
мый под что-л.) тыйғыс 3. перен. (подоплёка) 
йәшерен сәбәп

ПОДКЛАДНбЙ, -ая, -ое аҫҡа ҡуйыла (һалы
на) торған, аҫҡа һалмалы; подкладной брус аҫҡа 
һалына торған бурса

ПОДКЛАДОЧНЫЙ, -ая, -ое эслек, аҫтар
лыҡ; подкладочные ткани эслек туҡымалар 

ПОДКЛАДЫВАНИЕ с см. подкладывать 
ПОДКЛАДЫВАТЬ несов. см. подложйть
ПОДКЛАСС м; биол. ярым класс (хайуан

дар һәм цҫемлектәр системаһындагы класс 
төркөмсәһе)

ПОДКЛЕИВАТЬ несов. см. подклеить
п о д к л ё и т ь  сов. что йәбештереү, йәбеште

реп ҡуйыу (сығыу); подклёить подошву олтан 
йәбештереп ҡуйыу; подклёить разорванную 
страницу кнйги китаптың йыртылған битен 
йәбештереп ҡуйыу

ПОДКЛЁЙКА ж 1. см. подклёить — под- 
клёивать 2. разг. йәбештерелгән нәмә; бумажная 
подклёйка переплёта китап тышлығына йәбеш
терелгән ҡағыҙ
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ПОДКЛЕТЬ

ПОДКЛЁТЬ ж и ПОДКЛЁТ м\ ар хит. аҫҡы 
өй (ҡат) (гәҙәттә, кеше йәшәмәй торган); под- 
клёт церкви сиркәүҙең аҫҡы ҡаты

ПОДКЛЮЧАТЬ несов. см. подключить 
ПОДКЛЮЧАТЬСЯ несов. 1. см. подклю

чаться 2. страд, от подключать
ПОДКЛЮЧЕНИЕ с см. подключйть — под

ключать
подключить сов. 1. что тоташтырыу, ин

дереү, ҡуйыу, үткәреү; подключйть телефон те
лефон үткәреү; подключйть газ газ индереү 
2. кого-что; разг. ҡушыу, килтереп ҡушыу; под
ключйть к работе мастеров эшкә оҫталарҙы 
ҡушыу

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ сов. 1. тоташыу; под- 
ключйться к телефонной сети телефон селтә 
ренә тоташыу 2. разг. (стать участником) ҡу
шылыу, ҡушылып китеү; подключйться к проек
ту проектҡа ҡушылыу

ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ, ая, -ое анат. умрау 
аҫты ...ы; подключичная артерия умрау аҫты ар
терияһы

ПОДКбВА ж даға; медная подкова еҙ даға; 
сапожные подковы итек дағалары; прибить под
кову даға ҡағыу

ПОДКОВАТЬ сов. кого-что 1. дағалау; под
ковать лошадь ат дағалау 2. перен., разг. (датъ 
запас знаний) әҙерләү, белемен нығытыу

ПОДКОВАТЬСЯ сов.; разг. мәғлүмәтле (бе
лемле) булыу, әҙерлек алыу

ПОДКОВНЫЙ, ая, ое даға . ..ы; подковный 
след даға эҙе; подковный гвоздь даға ҡаҙауы 

ПОДКОВООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое даға рәүе
шендәге (кеүек), дағаға оҡшаш; подковообраз
ный магнит даға рәүешендәге магнит

ПОДКбВЫВАТЬ несов. см. подковать 
ПОДКбВЫВАТЬСЯ несов. 1. см. подко

ваться 2. страд, от подковывать
ПОДКОВЫРИВАТЬ несов. см. подковырнуть 
ПОДКОВЫРКА ж; разг. төртмә (сәнскеле, 

төртмәле) һүҙ; слова с подковыркой төртмәле 
һүҙҙәр

ПОДКОВЫРНУТЬ сов. 1. что ҡуптарып 
алыу, соҡоп сығарыу; подковырнуть коросту 
ҡутырҙы ҡуптарып алыу 2. кого-что; перен. 
төрттөрөү, сәнскеле (төртмәле) һүҙ әйтеү

подкбжный, -ая, -ое 1. тире аҫтындағы; 
подкожный слой жйра тире аҫтындағы май ҡат
ламы; подкожная клетчатка тире аҫтындағы 
күҙәнәклек 2. (производимый под кожу) тире 
аҫтына (торған); подкожное впрыскивание тире 
аҫтына дарыу ебәреү

п о д к о л е н н ы й , -ая, -ое анат. тубыҡ 
аҫтындағы; подколенная ямка тубыҡ аҫтындағы 
соҡор; подколенные мышцы тубыҡ аҫтындағы 
мускулдар

ПОДКОЛбДНЫЙ: змея подколодная бран. 
ҡара йылан (мәкерле кешегә ҡарата)

подколбть сов. 1. что ҡаҙап (ҡыҫтырып, 
ҡайтарып) ҡуйыу; подколоть подол итәкте ҡыҫ
тырып ҡуйыу; подколбть кбсу толомдо ҡаҙап 
ҡуйыу 2. что теркәп ҡуйыу; подколбть справку 
к заявлению белешмәне ғаризаға теркәп ҡуйыу
3. кого и без. доп.; перен. төрттөрөп (һүҙ менән 
сәнсеп) алыу

ПОДКОМИССИЯ ж ярҙамсы комиссия 
ПОДКОНТРбЛЬНЫ Й, -ая, -ое контролле- 

гендәге, контроль аҫтындағы, контролгә алын
ған; подконтрольные министерству органы ми- 
нистрлыҡ контроллегендәге органдар

подкбп м 1. см. подкопать — подкапы
вать, подкопаться — подкапываться 2. ер аҫты 
юлы (ҡаҙып эшләнгән); подкбп под крепостной 
стеной ҡәлғә диуары аҫтынан үткән ер аҫты юлы
3. перен., разг. (козни) соҡор (ҡаҙыу), тоҙаҡ 
(ҡороу)

ПОДКОПАТЬ сов. что 1. (подрытъ) аҫтан (аҫ
тын, төбөн) ҡаҙыу; подкопать столб бағана төбөн 
ҡаҙыу 2. разг. (вырытъ частъ клубней от куста, 
напр., картофеля) юллап алыу

ПОДКОПАТЬСЯ сов. 1. подо что (аҫтына 
ҡаҙып) инеү; крот подкопался под дерево һу 
ҡыр сысҡан ағас аҫтын ҡаҙып ингән 2. под кого; 
перен., разг. соҡоноу, ғәйеп эҙләү

ПО ДКбРМ  м 1. см. подкормйть — подкарм
ливать 2. өҫтәмә аҙыҡ; жйдкий подкорм шыйыҡ 
өҫтәмә аҙыҡ

ПОДКОРМИТЬ сов. 1. кого; разг. ашатып 
(туйындырып) алыу; подкормйть ребёнка бала
ны ашатып алыу 2. что; с.-х. өҫтәмә туҡланды
рыу (ашлама индереү); подкормйть озймые 
ужымдарҙы өҫтәмә туҡландырыу

ПОДКОРМИТЬСЯ сов.; разг. ашап (туйы
нып) алыу

ПОДКбРМ КА ж 1. см. подкормйть — под
кармливать 2. см. подкорм 2

ПОДКОРОТИТЬ сов. что; разг. ҡыҫҡарта 
төшөү; подкоротить платье күлдәкте ҡыҫҡарта 
төшөү

ПО ДКбС I м; разг. см. подкосйть — под
кашивать 1; подкос травы үлән сабыу

ПО ДКбС II м; тех. терәү, таяу; подкбс 
стропила атлама таяуы

ПОДКОСИТЬ сов. 1. что (салғы менән) са
быу, сабып ташлау; подкосйть сорнякй сүп үлән
дәрен сабып ташлау 2. кого аяҡтан йығыу; пуля 
его подкосила пуля уны аяҡтан йыҡты 3. ко
го-что; перен. хәлдән тайҙырыу, аяҡтан йығыу; 
горе его подкосйло ҡайғы уны аяҡтан йыҡты 

ПОДКОСИТЬСЯ сов. быуын бушау (аяҡҡа 
ҡарата); ноги подкосйлись от страха ҡурҡыу 
ҙан аяҡ быуындары бушаны

ПОДКРАДЫВАТЬСЯ несов. см. под
красться

ПОДКРАСИТЬ сов. что 1. әҙерәк (еңелсә, 
бер аҙ) буяп алыу (ебәреү); подкрасить губы
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ПОДЛЕЧИТЬСЯ
иренде бер аҙ буяп ебәреү 2. (добавочно под
краситъ) буяп ҡуйыу, буяуын яңыртыу

ПОДКРАСИТЬСЯ сов.', разг. еңелсә (бер аҙ) 
буяныу (биҙәнеү)

п о д к р а с т ь с я  сов. 1. һиҙҙермәйенсә ки
леү (барыу), боҫоп килеү (барыу); подкрасться 
к окну тәҙрә янына һиҙҙермәйенсә килеү 2. пе- 
рен. көтмәгәндә килеп етеү (берәй кцренеш, 
әаҡша һ.б. ҡарата)', зима подкралась неза
метно ҡыш һиҙҙермәй генә килеп етте

ПОДКРАШИВАТЬ несов. см. подкрасить 
ПОДКРАШИВАТЬСЯ несов. 1. см. под

краситься 2. страд, от подкрашивать
ПОДКРЕПИТЬ сов. 1. что нығытыу; под

крепить забор подпоркой ҡойманы терәү менән 
нығытыу 2. кого-что нығытыу, көсләндереү, 
хәлләндереү, хәл индереү; сон подкрепйл боль
ного йоҡо ауырыуға хәл индерҙе 3. что, чем\ пе- 
рен. нығытыу, иҫбатлау, дәлилләү; подкрепйть 
своё заключение примерами үҙеңдең һығым 
танды миҫалдар менән нығытыу

ПОДКРЕПЙТЬСЯ сов. ашап (тамаҡ ялғап) 
алыу; подкрепиться перед дорогой юлға сығыр 
алдынан ашап алыу

ПОДКРЕПЛЁНИЕ с см. 1. подкрепйть — 
подкреплять, подкрепиться подкрепляться
2. (о людских резервах) өҫтәмә көс, ярҙам 

ПОДКРЕПЛЙТЬ несов. см. подкрепить 
ПОДКРЕПЛЙТЬСЯ несов. 1. см. подкре

питься 2. страд, от подкреплять
ПОДКРУТИТЬ сов. что бора биреү (төшөү), 

әҙерәк (бер аҙ) бороу; подкрутйть гайку гайканы 
бора биреү

ПОДКРУТЙТЬСЯ сов. борола биреү, бер аҙ 
(әҙерәк) боролоу

ПОДКРУЧИВАТЬ несов. см. подкрутйть 
ПОДКРУЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. подкру 

тйться 2. страд, от подкручивать
ПОДКУЗЬМИТЬ сов. кого; прост, аҫтан 

ҡырҡыу, ҡыйын хәлдә ҡалдырыу
ПОДКУЛАЧНИК м; ист. кулак ҡуштаны 

(эйәрсәне)
ПбДКУП м см. подкупить — подкупать 1 
ПОДКУПАТЬ несов. см. подкупить
ПОДКУПИТЬ сов. 1. кого-что һатып алыу 

(аҡса, бцләк биреп, һыйлап һ.б.)', подкупйть 
свидетелей шаһиттарҙы һатып алыу 2. кого-что', 
перен. үҙенә ҡаратыу (тартыу), үҙ яғына ауҙа
рыу; он подкупает добротой ул киң күңеллелеге 
менән үҙенә ҡарата 3. что, чего тағы бер аҙ (өҫ
тәмә рәүештә) һатып алыу; подкупйть сахару 
тағы бер аҙ шәкәр һатып алыу

ПО ДКУП Н бЙ , ая, -ое һатлыҡ, һатыла 
торған; подкупной свидетель һатлыҡ шаһит 

ПОДКУРИВАТЬ несов. см. подкурить 
ПОДКУРИТЬ сов. кого-что, чего', в разн. 

знач. (әҙерәк) төтөн ебәреү, төтәҫләп алыу; под
кур йть пчёл пчел, бал ҡорттарын төтәҫләп алыу
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ПОДЛАДИТЬ сов. что', разг. 1. (голос или 
музыкальный инструмент) көйләү; подладить 
скрйпку под рояль скрипканы рояль тауышына 
көйләү 2. (приспособитъ) (ыңғайына) яйлау, 
яраҡлаштырыу 3. ҡулайлаштырыу, яһап (эш
ләп) ҡуйыу, тура килтереү; подладить ось к те
леге күсәрҙе арбаға ҡулайлаштырыу

ПОДЛАДИТЬСЯ сов. к кому-чему 1. яйла
шыу, яраҡлашыу; подладиться к работе напар
ника иптәшеңдең эшенә яйлашыу 2. (приспосо
биться к кому-чему-л.) ярау, яраҡлашыу, ярар
ға (яраҡлашырға) тырышыу 3. ҡулайлашыу, ту
ра килеү

ПОДЛАЖИВАТЬ несов. см. подладить 
ПОДЛАЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. под

ладиться 2. страд, от подлаживать
ПОДЛАМЫВАТЬ несов. см. подломить 
ПОДЛАМЫВАТЬСЯ несов. 1. см. подло

миться 2. страд, от подламывать
ПбДЛЕ нареч. и предлог 1. нареч. эргәһенә, 

яҡын, янына; сесть подле янына ултырыу; при
ютиться подле яҡын урынлашыу 2. предлог с 
род. п. (при обозначении лица, предмета, мес
та, рядом с которым совершается действие) 
янына, янында, эргәһенә, эргәһендә, тирәһенә, 
тирәһендә; подле дома өй эргәһендә; усадйть 
подле себя үҙ яныңа ултыртыу

ПОДЛЕДНЫЙ, -ая, -ое 1. боҙ аҫтындағы; 
подлёдная вода боҙ аҫтындағы һыу 2. (произ
водимый подо льдом) боҙ аҫты; подлёдный лов 
рыбы боҙ аҫтынан балыҡ тотоу

ПОДЛЕЖАТЬ несов. чему тейеш(ле) булыу; 
подлежать учёту иҫәпкә алынырға тейешле ♦ не 
подлежйт сомнению шикләнергә урын юҡ 

ПОДЛЕЖАЩЕЕ с; грам. эйә 
ПОДЛЕЗАТЬ несов. см. подлезть 
ПОДЛЁЗТЬ сов. шыуышып (мүкәйләп) инеү; 

подлезть под стол өҫтәл аҫтына мүкәйләп инеү 
ПОДЛЁСОК м ваҡ ағаслыҡ; (берёзовый) 

сауҡалыҡ; (хвойный) бешәлек; (дубовый) туй
ралыҡ

ПОДЛЁСЬЕ с см. подлёсок 
ПОДЛЕТАТЬ несов. см. подлететь 
ПОДЛЕТЁТЬ сов. 1. осоп килеү; птица под

летела к гнезду ҡош ояға осоп килде 2. разг. 
(подбежать, быстро подойти) йүгереп (осоп) 
килеп етеү 3. разг. (взлететь) һикереү; мяч под
летел до потолка туп түшәмгә тиклем һикерҙе 

ПОДЛЁЦ м әҙәм аҡтығы 
ПОДЛЁЧИВАТЬ несов. см. подлечить 
ПОДЛЕЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. подле

читься 2. страд, от подлечивать
ПОДЛЕЧИТЬ сов. кого-что; разг. әҙерәк 

(бер аҙ) дауалау, дауалап алыу, дауалаштырыу; 
подлечить старую рану иҫке яраны дауалап 
алыу

ПОДЛЕЧЙТЬСЯ сов.', разг. әҙерәк (бер аҙ) 
дауаланыу (дауаланып алыу), әҙерәк (бер аҙ)



ПОДЛЕЩИК
дауалау; подлечиться на курорте шифаханала 
бер аҙ дауаланыу

ПОДЛЁЩИК м ҡарағанат, (ваҡ) ҡорман, 
ҡорбан (балыҡ)

ПОДЛЙВА ж см. подлйвка 2 
ПОДЛИВАТЬ несов. см. подлить 
ПОДЛЙВКА ж 1. см. подлить — подливать 

2. кул. аш тәмләткес (соус)
ПОДЛЙЗА м и ж; раз г. ялағай, йомаҡай, юха 
ПОДЛИЗАТЬ сов. что ялап ҡуйыу 
ПОДЛИЗАТЬСЯ сов. к кому, разг. ялағайла

ныу, юхаланыу, йомаҡайланыу
ПОДЛЙЗЫВАТЬ несов. см. подлизать 
ПОДЛИЗЫВАТЬСЯ I несов. см. подли

заться
ПОДЛИЗЫВАТЬСЯ II несов. страд, от 

подлйзывать
пбдлинник М ТӨП НӨСХӘ 
пбдлинность ж төп нөсхә (ысын) булыу, 

дөрөҫлөк; заверить пбдлинность подписи ҡул
тамғаның ысын булыуын раҫлау

пбдлинный, -ая, -ое 1. төп нөсхә, үҙ; 
подлинная подпись үҙ ҡултамғаһы 2. (истин
ный) ысын; пбдлинный друг ысын дуҫ; пбдлин
ный учёный ысын ғалим

подлйть сов. что, чего өҫтәп ҡойоу (һа
лыу); подлйть супу аш өҫтәп һалыу ♦ подлйть 
масла в огонь утҡа кәрәсин һибеү (хаслыҡ 
мөнәсәбәтен тагы ла киҫкенләштерец)

ПбДЛИЧАТЬ несов.', разг. ҡәбәхәтләнеү, 
әшәкелек (ҡәбәхәтлек) эшләү

ПОДЛОВИТЬ сов. кого-что', разг., прям., 
перен. тотоу, тотоп алыу, аңлап (белеп, эләкте
реп) алыу; подловйть на слове кого-л. эләктереп 
алыу

подлбг м алдап яһау, ялған; подлбг доку
ментов алдап документтар яһау

ПОДЛОЖИТЬ сов. 1. что (аҫтына) һалыу, 
(аҫтына) ҡуйыу; подложйть подушку под голо
ву баш аҫтына мендәр һалыу 2. что, чего өҫтәү, 
өҫтәп һалыу; подложйть дров в печь мейескә 
утын өҫтәү 3. что йәшерен һалыу (һалып ки
теү); подложйть анонймное письмо имзаһыҙ хат 
һалып китеү

ПОДЛбЖНЫЙ, -ая, -ое ялған, алдап 
яһалған; подложный документ ялған документ 

подлокбтник м таянсыҡ (ултырғыста 
һ . б . )

ПОДЛОМИТЬ сов. что аҫтан һындырыу 
(һындырып алыу); подломйть сук ботаҡты аҫтан 
һындырып алыу

ПОДЛОМИТЬСЯ сов. (аҫтан) һыныу, сат
нау, ватылыу, ярылыу; лёд подломйлся под но
гами баҫып торған ерҙә боҙ ватылды ♦ нбги под- 
ломйлись теҙ быуындары йомшаны

пбдлость ж; в разн. знач. әшәкелек, 
ҡәбәхәтлек, этлек; сделать пбдлость әшәкелек 
эшләү; не идтй на пбдлость этлеккә бармау
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пбдлый, -ая, -ое әшәке, ҡәбәхәт; пбдлый 
поступок әшәке ҡылыҡ

ПОДМАЗАТЬ сов. 1. что (слегка смазать) 
әҙерәк (бер аҙ) һөртөү (майлау, һылау) 2. кого; 
перен., прост, (датъ взятку) майлау, ришүәт 
биреү

ПОДМАЗАТЬСЯ сов. 1. разг. (подкрасить
ся) буяныу, яғыныу 2. к кому-чему, перен., 
прост, һырпаланыу, ярамһаҡланыу

ПОДМАЗКА ж см. подмазать — подмазывать 
ПОДМАЗЫВАТЬ несов. см. подмазать 
ПОДМАЗЫВАТЬСЯ несов. 1. см. под

мазаться 2. страд, от подмазывать
ПОДМАЛЕВАТЬ сов. что', прост. 1. әҙерәк 

(еңелсә, бер аҙ) буяп алыу (ебәреү) 2. (добавоч
но подкраситъ) буяп ҡуйыу, буяуын яңыртыу 

ПОДМАНИВАТЬ несов. см. подманить 
ПОДМАНИТЬ сов. кого-что', разг. ымлап 

(ҡыҙыҡтырып) саҡырып килтереү; подманйть 
ребёнка баланы ымлап саҡырып килтереү

ПОДМАРЁННИК м бөрмәкәй, ҡыҙыл тамыр; 
подмаренник весенний яҙғы бөрмәкәй

ПОДМАСЛИВАТЬ несов. см. подмаслить 
ПОДМАСЛИТЬ сов. 1. что әҙерәк (бер аҙ) 

майлау, май өҫтәү (һала биреү); подмаслить 
кашу бутҡаға май өҫтәү 2. кого; перен., прост. 
майлау, ришүәт биреү

ПОДМАСТЁРЬЕ м оҫта ярҙамсыһы, өйрәнсек 
ПОДМАХИВАТЬ несов. см. подмахнуть 
ПОДМАХНУТЬ сов. 1. что', разг. ҡабаланып 

(уҡып тормаҫтан) ҡул ҡуйыу; подмахнуть заяв
ление ғаризаға уҡып тормаҫтан ҡул ҡуйыу
2. прост, (наскоро подмести) (тиҙ генә) һепе
реп алыу, һеперештереү

ПОДМАЧИВАТЬ несов. см. подмочить 
ПОДМЁН М И ПОДМЁНА ж 1. см. подме

нить — подменять — подменивать; подмена де
журного дежурҙы алмаштырыу 2. алмаш; под
мена пришла алмаш килде

ПОДМЕНИВАТЬ несов. см. подменить 
ПОДМЕНИТЬ сов. 1. кого-что (һиҙҙермәҫ

тән) алмаштырыу; подменйть карту һиҙҙермәҫ
тән кәртте алмаштырыу 2. кого; разг. (временно 
заменить) алмаштырып тороу

ПОДМЕНЙТЬ несов. см. подменить 
ПОДМЕРЗАТЬ несов. см. подмёрзнуть 
ПОДМЁРЗНУТЬ сов. 1. әҙерәк (бер аҙ) ту

ңыу, туңаҙыу, туңа биреү; саженцы подмёрзли 
үҫентеләр туңа биргән; земля подмёрзла ер ту- 
ңаҙыған 2. безл. әҙерәк (бер аҙ) туңдырыу, туңа
ҙытыу; на улице подмёрзло урамда бер аҙ туң
дырған

ПОДМЕСИТЬ сов. что, чего ҡушып (өҫтәп) 
баҫыу; подмесйть мукй в тёсто ҡамырға он ҡу
шып баҫыу

ПОДМЕСТИ сов. что 1. (метя, очиститъ) 
һепереү, һепереп сығарыу; подместй комнату 
бүлмәне һепереү 2. (метя, собратъ что-л.) һе-



подносчик
переп алыу (йыйыу); подместй сор сүпте һепе
реп алыу

ПОДМЕТАТЬ I несов. см. подместй
ПОДМЕТАТЬ II сов. что типсеү, типсеп сы

ғыу; подметать подкладку к пальто пальтоға эс
лек типсеп сығыу

ПОДМЁТИТЬ сов. кого-что күреп алыу (ҡа
лыу); подметить недостатки етешһеҙлектәрҙе 
күреп алыу

ПОДМЕТКА ж 1. см. подметать II — подмё
тывать 2. олтан; подмётка сапог итек олтаны ♦ в 
подмётки не годйтся кто, кому тырнағына ла 
тормай, олтораҡҡа ла ярамай

ПОДМЁТЫВАТЬ несов. см. подметать II 
ПОДМЕЧАТЬ несов. см. подметить 
ПОДМЕШАТЬ сов. что, чего ҡушып болға

тыу (бутау); подмешать песку в цемент цемент
ҡа ҡом ҡушып бутау

ПОДМЕШИВАТЬ I несов. см. подмесить 
ПОДМЕШИВАТЬ II несов. см. подмешать 
ПОДМЙГИВАНИЕ с см. подмигивать 
ПОДМИГИВАТЬ несов. см. подмигнуть 
ПОДМИГНЁТЪ сов. кому күҙ ҡыҫыу (ҡыҫып 

ҡуйыу)
ПОДМИНАТЬ несов. см. подмять
ПОДМбГА ж; разг. ярҙам, булышлыҡ; идтй 

на подмогу ярҙамға килеү
ПОДМОКАТЬ несов. см. подмокнуть
ПОДМбКНУТЬ сов. аҫтан еүешләнеү (дым 

тартыу, дымланыу); сено подмокло бесән аҫтан 
дымланған

ПОДМОРАЖИВАТЬ несов. см. подморо
зить

ПОДМОРбЗИТЬ сов. 1. что әҙерәк туңды
рыу (туңдырып алыу), әҙерәк (бер аҙ) өшөтөү; 
подморозить мясо итте әҙерәк туңдырып алыу 
2. безл. әҙерәк (бер аҙ) туңдырыу, туңаҙытыу; к 
вечеру подморозило кискә табан туңаҙытты 

подмбстки только мн. 1. (помост) түшә
мә, һәндерә 2. (сцена) сәхнә; театральные под
мбстки театр сәхнәһе

ПОДМбЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от под- 
мочйть 2. прил.; перен., разг. тапланған, ямана
ты сыҡҡан, абруйы төшкән; подмоченная репу
тация яманаты сыҡҡан исем

подмочйть сов. что еүешләү, дымланды
рыу, сылатыу; подмочйть нбги аяҡтарҙы сы
латыу

ПОДМЫВАТЬ несов. 1. см. подмыть 2. кого 
обычно безл.; разг. ҡырсыныу, ҡыҙышыу; так и 
подмывает сказать әйтергә ҡырсынып ҡына тора 

ПОДМЫВАТЬСЯ несов. 1. см. подмыться 
2. страд, от подмывать 1

ПОДМЫТЬ сов. 1. кого бот-сатты йыуыу; 
подмыть ребёнка баланың бот-сатын йыуыу
2. что; разг. (наскоро вымытъ) һөртөштөрөп 
(йыуыштырып) алыу; подмыть пол иҙәнде һөр
төштөрөп алыу 3. что (размытъ) йыуыу, йыуып
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өңөү (ашау); река подмыла берег йылға ярын 
йыуған

ПОДМЫТЬСЯ сов. йыуынып сайыныу, тәһә
рәтләнеү

ПОДМЫШЕЧНЫЙ, -ая, -ое ҡултыҡ аҫты 
(төбө) ...ы; подмышечная впадина ҡултыҡ аҫты 
соҡоро

ПОДМЫШКА ж ҡултыҡ аҫты (төбө) 
ПОДМЫШНИК м ҡултыҡ аҫты кештәге 
подмять сов. кого-что; прям., перен. ба

ҫып (өҫтөнә йығылып) иҙеү
ПОДНАДЗбРНЫЙ, -ая, -ое күҙәтеү аҫтын

дағы, күҙәтеүҙәге
ПОДНАЖАТЬ сов.; прост. 1. на кого-что и 

без доп. нығыраҡ әтеү; поднажать на дверь ишек
те нығыраҡ әтеү 2. на кого-что и без доп.; перен. 
(побудитъ к действию) ҡыҫмаҡҡа алыу, ҡыҫыу; 
поднажать на лентяев ялҡауҙарҙы ҡыҫмаҡҡа алыу 
3. на что и без доп.; перен. (усерднее принять
ся за что-л.) нығыраҡ тырышыу, тырыша төшөү 

ПОДНЕБЕСЬЕ с кук йөҙө, һауа 
ПОДНЕВбЛЬНЫИ, ая, ое 1. (зависимый) 

буйһонған, ирекһеҙ, ҡул аҫтындағы 2. (принуди
тельный) ирекһеҙләп (көсләп) тағылған

ПОДНЕСТИ сов. 1. кого-что яҡын(ыраҡ) 
килтереү, яҡын(ыраҡ) алып килеү (ҡулга то
топ, кцтәреп); поднестй ребёнка к окну бала
ны тәҙрәгә яҡыныраҡ алып килеү 2. что, чего, 
без доп. и с неопр.; разг. (угоститъ) һыйлап 
биреү (һоноу) 3. что, кому (подаритъ) бүләк 
итеү (итеп биреү); поднестй букет цветов сәскә 
гөлләмәһе бүләк итеү

ПОДНИМАТЬ несов. см. поднять 
ПОДНИМАТЬСЯ несов. 1. см. подняться 

2. страд, от поднимать
ПОДНОВИТЬ сов. что яңырта төшөү (би

реү), яңы төҫкә индереү; подновйть краски на 
картйне картинаның буяуҙарын яңырта төшөү 

ПОДНОВИТЬСЯ сов.; разг. яңыра төшөү, 
яңы төҫкә инеү

подновлйть несов. см. подновйть 
ПОДНОВЛЯТЬСЯ несов. 1 .см . подновйться 

2. страд, от подновлйть
ПОДНОГбТНАЯ ж; разг. (ныҡ йәшерелгән) 

ысын хәл (дөрөҫлөк), дөрөҫө; знать подно
готную дөрөҫөн белеү

ПОДНбЖИЕ с 1. итәк; подножие горы тау 
итәге 2. нигеҙ, төп; положйть цветы к подножию 
памятника һәйкәл нигеҙенә сәскәләр һалыу; под
ножие статуи статуяның нигеҙе

ПОДНбЖКА ж 1. баҫҡыс; подножка трам
вая трамвай баҫҡысы 2. разг. аяҡ салыу

поднбжный, -ая, -ое аяҡ аҫтындағы 
♦ поднбжный корм аяҡ аҫтындағы аҙыҡ (цлән) 

ПОДНбС м батмус 
ПОДНОСИТЬ несов. см. поднестй 
поднбсчик м ташыусы, килтереп тороу

сы; поднбсчик раствора иҙмә килтереп тороусы



ПОДНОШЕНИЕ

ПОДНОШЁНИЕ с 1. см. подносйть 2, 3;
2. (подарок) бүләк

ПОДНЫРИВАТЬ несов. см. поднырнуть
ПОДНЫРНУТЬ сов. (аҫтына) сумыу, сумып 

инеү; поднырнуть под лодку кәмә аҫтына сумыу
ПОДНЙТИЕ С СМ. ПОДНЯТЬ, ПОДНЯТЬСЯ

поднять сов. кого-что 1. күтәреү, күтәреп 
алыу; поднять мешок тоҡто күтәреп алыу; под
нять штангу штанга күтәреү; поднять ребёнка 
бала күтәреү 2. перен., разг. (разобрать в поис
ках) ҡарап сығыу; поднять архив архивты ҡарап 
сығыу 3. (переместить наверх) мендереү, 
күтәреү; поднять чемодан на третий этаж су 
маҙанды өсөнсө ҡатҡа мендереү 4. (сместить 
вверх) күтәреү; поднять руку ҡул күтәреү; под
нять воротнйк яғаны күтәреү; поднять флаг 
флаг күтәреү 5. (вернуть в прежнее положение) 
торғоҙоу, аяҡҡа баҫтырыу; поднять упавшего 
человека йығылған кешене торғоҙоу; поднять 
повалйвшийся забор ауған ҡойманы торғоҙоу
6. (вылечить) һауыҡтырыу, аяҡҡа баҫтырыу; 
поднять больного ауырыуҙы аяҡҡа баҫтырыу
7. (наладить) аяҡҡа баҫтырыу, күтәреү, яҡшыр
тыу; поднять хозяйство хужалыҡты аяҡҡа 
баҫтырыу 8. (побудить к действию) ҡуҙғатыу, 
күтәреү; поднять полк в атаку полкты атакаға 
күтәреү 9. (начать действие) күтәреү, ҡупта
рыу, ҡуҙғатыу; поднять шум тауыш ҡуптарыу; 
поднять дело против кого-л. кемгәлер ҡаршы 
эш ҡуҙғатыу 10. (сделать более высоким) кү
тәрә (ҡалҡыта, бейегәйтә) биреү (төшөү); под
нять фундамент нигеҙҙе күтәрә биреү; поднять 
уровень воды һыуҙың кимәлен күтәрә төшөү 
11. перен. (возвысить) күтәреү, үҫтереү; под
нять в глазах людей кешеләр алдында үҫтереп 
ебәреү 12. (повысить) күтәреү, арттырыу; под
нять давление пара парҙың баҫымын арттырыу; 
поднять урожай уңышты күтәреү; поднять цёны 
хаҡтарҙы күтәреү 13. перен. күтәреү, яҡшыр
тыу, һәйбәтләндереү (кәйефте һ.б.У, поднять 
настроение кәйефте яҡшыртыу 14. (вспахать) 
күтәреү, һөрөү; поднять пар пар күтәреү; под
нять целину сиҙәм күтәреү ♦ поднять бокал 
см. бокал; поднять глаза күтәрелеп ҡарау; под
нять голову башты юғары тотоу, кәйефләнеү; 
поднять голос ҡаты әйтеү, ҡырҡа киҫеп әйтеү; 
поднять меч (оружие) ҡорал күтәреү, ҡорал 
менән ҡаршы сығыу; поднять на воздух һауаға 
осороу, шартлатыу; поднять на смех кого көлкө
гә ҡалдырыу; поднять перчатку дуэлде ҡабул 
итеү

ПОДНЯТЬСЯ сов. 1. күтәрелеү, менеү; под
няться на крышу ҡыйыҡҡа менеү; подняться по 
лестнице баҫҡыстан менеү; подняться на гору 
тауға менеү 2. (взойти) күтәрелеү, ҡалҡыу, 
сығыу; луна поднялась ай ҡалҡты; туман под
нялся томан күтәрелде 3. (встать) тороу, 
күтәрелеү, ҡалҡыу; затоптанная трава быстро
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поднялась тапалған үлән тиҙ ҡалҡты 4. разг. 
(выздоровев, начать ходить) тороу, ҡалҡыу, 
аяҡҡа баҫыу; подняться после болезни сирҙән 
һуң аяҡҡа баҫыу 5. перен. аяҡҡа баҫыу, 
күтәрелеү, яҡшырыу; хозяйство поднялось ху
жалыҡ аяҡҡа баҫты 6. (встать с места) тороу, 
(аяҡҡа) ҡалҡыу; подняться со стула ултырғыс
тан тороу 7. ҡуҙғалыу, күтәрелеү; подняться в 
атаку атакаға күтәрелеү 8. (начаться) күтәре
леү, ҡубыу, сығыу; поднялась метель буран 
сыҡты 9. (стать более высоким) күтәрелә 
(ҡалҡа, бейегәйә) төшөү; фундамент поднялся 
на два метра нигеҙ ике метрға ҡалҡа төштө 
10. (о тесте) күтәрелеү, ҡалҡыу; тесто под
нялось ҡамыр күтәрелгән 11. (увеличиться) 
күтәрелеү, артыу; производйтельность труда 
поднялась хеҙмәт етештереүсәнлеге артты; тем
пература поднялась температура күтәрелде; 
цёны поднялйсь хаҡтар күтәрелде 12. перен. 
күтәрелеү, яҡшырыу, һәйбәтләнеү; настроение 
поднялось кәйеф яҡшырҙы ♦ подняться на но
ги: 1) аяҡҡа баҫыу, һауығыу; 2) үҙ алдына 
йәшәй башлау

ПОДО предлог см. под II
ПОДО... приставка см. под...
ПОДОБАТЬ несов. кому-чему обычно безл. 

килешеү, ярау, барыу, тейеш (ятышлы) булыу; 
так поступать не подобает улай ҡыланыу 
килешмәй

ПОДОБАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от подо
бать 2. прил. тейешле, лайыҡлы, ятышлы, ки
лешле; занять подобающее положение лайыҡлы 
урынды алыу

ПОДбБИЕ с 1. мат. оҡшашлыҡ, оҡшаған 
булыу (кеүек, һымаҡ); подобие двух треуголь
ников ике өсмөйөштөң оҡшашлығы 2. йорат, 
ишарат; подобие улыбки йылмайыу ишараты; 
подобие человеческой фигуры кеше кәүҙәһе 
ишараты

ПОДбБЛАЧНЫ Й, -ая, -ое болот аҫтындағы, 
болоттар янындағы

П О ДбБНО предлог с дат. п. (так же, как 
кто-что-л.) кеүек, шикелле, һымаҡ

ПОДбБНЫ Й, -ая, -ое 1. кому-чему (сход
ный, похожий) оҡшаш(лы), кеүек, һымаҡ 
2. бындай, шундай, ундай, быға оҡшаған; я не 
читал подобных статей быға оҡшаған мәҡәлә
ләрҙе уҡығаным юҡ 3. мат. оҡшаш, үҙ-ара оҡ
шаш булған; подобные треугольники оҡшаш 
өсмөйөштәр ♦ ничего подобного һис тә улай тү
гел; и тому подобное (и т.п.) һәм башҡа шун- 
дайҙар (һ.б.ш.)

ПОДОБОСТРАСТИЕ С и ПОДОБО  
СТРАСТНОСТЬ ж ялағайлыҡ, ярамһаҡлыҡ, 
әпкәләйлек

ПОДОБОСТРАСТНЫЙ, ая, ое ялағай,
ярамһаҡ, әпкәләй; подобострастный взгляд
ярамһаҡ ҡараш



подойник
ПОДОБРАТЬ сов. 1. что (поднятъ, со

братъ) йыйып алыу, алып ҡуйыу; подобрать 
доску таҡтаны алып ҡуйыу 2. кого; разг. (взятъ 
на своё попечение) үҙеңә алыу, үҙең менән алыу; 
подобрать щенка көсөктө үҙеңә алыу 3. что 
төҙәтеп (рәтләп, ҡыҫтырып) ҡуйыу, йыйыу; по
добрать волосы сәсте рәтләп ҡуйыу 4. что (при
поднятъ вверх) күтәреү, күтәреп ҡыҫтырып ҡу
йыу; подобрать полы пальто пальтоның итәген 
күтәреү 5. кого-что һайлап алыу, һайлау, табыу, 
яратыу; подобрать хороших помощников яҡшы 
ярҙамсылар һайлап алыу; подобрать ключ к 
замку йоҙаҡҡа асҡыс яратыу

ПОДОБРАТЬСЯ сов. 1. йыйылыу, тупла
ныу; подобралась хорошая библиотека яҡшы 
китапхана тупланды 2. (подкрасться) һиҙҙер
мәй килеү 3. (принятъ подтянутый вид) тура
йыу, төҙәтенеү 4. (сжаться) ҡымтыныу, йыйы
ныу 5. к кому; перен., разг. (войти в доверие) 
ярамһаҡланып (ярап) алыу

ПОДОБРЁТЬ сов. яҡшыланып (киң күңелле
ләнеп) китеү, яҡшылана (күңеле йомшара) төшөү 

ПОДОБРУ нареч.; прост, яҡшылыҡ менән, 
яҡшылап ♦ подобру-поздорову (убирайся, ухо
ди и т.п.) яҡшы сағында, бер-бер хәл булмаҫ бо
рон (кит, һыпырт һ.б.)

подбвый, -ая, -ое 1. мейес төбө ...ы; по
дбвый кирпйч мейес төбө кирбесе 2. мейес тө
бөндә бешкән; подбвый хлеб мейес төбөндә беш
кән икмәк

ПОДОГНАТЬ сов. 1. кого-что ҡыуып килте
реү, килтереп ҡуйыу; подогнать скот к воротам 
малды ҡапҡаға ҡыуып килтереү 2. кого-что (за
гнать) (аҫтына) индереп ҡуйыу, ҡыуып индереү; 
подогнать лодку под мост кәмәне күпер аҫтына 
индереп ҡуйыу; подогнать цыплят под навес се 
бештәрҙе лапаҫ аҫтына ҡыуып индереү 3. кого- 
что и без доп. ҡыуалау, ашыҡтырыу; подогнать 
лошадей аттарҙы ҡыуалау; подогнать отстающих 
артта ҡалыусыларҙы ашыҡтырыу 4. что (прила
дить) яйлау, ипләү, яратыу, яйлап (яратып) ҡу
йыу; подогнать рамы к окнам ҡыҫандарҙы тәҙрә 
уйымына яратып ҡуйыу 5. что; разг. (приуро
чить) тура (тап) килтереү; подогнать свадьбу к 
празднику туйҙы байрамға тура килтереү

ПОДОГНАТЬ сов. что; в рази. знач. бөгөү, 
ҡайтарыу; (о ногах) бөкләү, бөкләп ҡуйыу; по
догнуть рукав еңде ҡайтарыу; подогнуть край 
листа железа ҡалайҙың ситен бөгөү; подогнуть 
ноги под себя аяҡ бөкләп ултырыу

ПОДОГНУТЬСЯ сов.; в рази. знач. бөгөлөү, 
бөкләнеү, эйелеү; поля шляпы подогнулись 
эшләпәнең ситтәре бөкләнгән; листы кнйги по
догнулись китаптың биттәре бөкләнгән; колени 
подогнулись тубыҡтар бөгөлгән

ПОДОГРЁВ м см. подогреть — подогревать, 
подогреться подогреваться; бассейн с подо 
гревом йылытылмалы бассейн

ПОДОГРЕВАНИЕ с см. подогревать — по
догреваться

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ м йылытҡыс 
ПОДОГРЕВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое йылытыу 

...ы; подогревательный аппарат йылытыу аппа
раты

ПОДОГРЕВАТЬ несов. см. подогреть 
ПОДОГРЕВАТЬСЯ несов. 1. см. подо

греться 2. страд, от подогревать
ПОДОГРЁТЬ сов. 1. что йылытыу, йылыта 

биреү (төшөү); подогреть воду һыу йылытыу 
2. кого-что; перен., разг. ҡыҙҙырыу, ярһытыу; 
подогреть страсти дәртте ҡыҙҙырыу

п о д о г р ё т ь с я  сов. 1. йылыныу; чайник 
уже подогрелся сәйнүк йылынған инде 2. яр
һыу, ҡыҙыу

ПОДОДВИГАТЬ несов. см. пододвинуть 
ПОДОДВИГАТЬСЯ несов. 1. см. пододвй- 

нуться 2. страд, от пододвигать
ПОДОДВИНУТЬ сов. кого-что яҡыныраҡ 

килтереү (шылдырыу), яҡынайта төшөү; подо
двинуть стул к столу ултырғысты өҫтәлгә 
яҡыныраҡ шылдырыу (яҡынайтыу)

ПОДОДВИНУТЬСЯ сов. яҡыныраҡ килеү 
(шылыу), яҡыная төшөү

ПОДОДЕЯЛЬНИК м одеял (юрған) тышы 
ПОДОЖДАТЬ сов. 1. кого-что, чего и без 

доп. көтөп тороу; подождать др5та дуҫты көтөп 
тороу; подождать поезд поезд көтөп тороу; 2. с 
чем и с неопр. (повременитъ) тороп (туҡтап) то
роу, сабыр итеү, кисектереп тороу; подождать с 
ответом яуап биреүҙе кисектереп тороу

ПОДОЗВАТЬ сов. кого-что саҡырып алыу 
(килтереү)

ПОДОЗРЕВАТЬ несов. кого-что 1. шиклә
неү, шөбһәләнеү, шик (шөбһә) тотоу; подозре
вать собеседника в нейскренности әңгәмәлә 
шеңдең ихласлығына шикләнеү 2. о чём тип 
уйлау (белеү, күреү); я подозреваю, что он за
болел мин уны ауырып киткәндер тип уй
лайым

ПОДОЗРЕВАТЬСЯ несов. страд, от подо
зревать 1

ПОДОЗРЕНИЕ с шик, шөбһә; необоснован
ное подозрение нигеҙһеҙ шик; быть под подо
зрением шик аҫтында булыу

ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТЬ ж шиклелек, шик- 
ләнеүсәнлек; излишняя подозрительность артыҡ 
шикләнеүсәнлек

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (внушаю
щий подозрение) шикле, шөбһәле, шик тыуҙыр
ған; подозрительный человек шикле кеше 
2. (недоверчивый) шиксел, шөбһәләнеүсән, шик
ләнеп ҡараусан; подозрительный характер шик 
сел холоҡ; стать очень подозрительным үтә 
шикләнеүсән булып китеү 

подойть СОв. СМ. ДОЙТЬ 
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подойти
подойтй сов. 1. яҡын килеү, килеп етеү 

(туҡтау); подойтй к дбму өйгә яҡын килеү; подо
шёл поезд поезд килеп туҡтаны 2. (приступитъ 
к чему-л.) тотоноу, керешеү, барып (килеп) етеү, 
а /  ә башлау, килеү; подойтй к изучению дробей 

кәсерҙәрҙе өйрәнә башлау; подойтй к выводам 
һығымталарға килеү; подойтй к истине хәҡи
ҡәткә барып етеү 3. (отнестись к кому-чему-л. 
каким-л. образом) мөнәсәбәттә булыу, -дан/-дән 
сығып ҡарау; подойтй объектйвно к оценке ра
боты эште баһалауға объектив күҙлектән сығып 
ҡарау 4. (оказаться близко к чему-л.) барып 
(килеп) тоташыу (терәлеү), терәлеп тороу; лес 
подошёл к самой дороге урман юлға уҡ килеп 
терәлә 5. (о времени, явлении, событии и т.п.) 
яҡынлау, булыу; подойтй к тридцати годам утыҙ 
йәштәргә яҡынлау; подошёл и вечер кис тә бул
ды 6. (бытъ годным для кого-чего-л.) ярау, 
яраҡлы булыу, тура килеү; это пальто мне по
дойдёт был пальто миңә ярар 7. разг. (поднять
ся — о тесте) ҡабарыу, күтәрелеү; тесто подо
шло ҡамыр ҡабарған ♦ подойтй к концу бөтөп 
килеү (ҡуйыу)

подоконник м тәҙрә тупһаһы (төбө) 
подбл м итәк; подбл пальто пальто итәге 
ПОДбЛГУ нареч. оҙаҡ, оҙаҡ ваҡыт; подолгу 

играть на улице урамда оҙаҡ уйнау
ПОДОЛЬСТИТЬСЯ сов.; разг. ялағайланып 

ярау, йыумалау
подбнок м 1. только мн. подонки (остат

ки жидкости на дне вместе с осадком) һарҡын
ды, (төптәге) ҡалдыҡ(тар) 2. разг. (подлец) әҙәм 
аҡтығы, әтрәгәләм

ПОДОПЁЧНЫЙ, -ая, -ое 1. опекалағы, ҡа- 
рауҙағы; подопечное лицо опекалағы кеше 2. в 
знач. сущ. подопечный м и подопечная ж опека
лағы кеше

ПОДОПЛЕКА ж 1. у cm. күлдәк эслеге
2. (действительная, но скрытая причина) сер, 
йәшерен сәбәп

ПОДОПРЕВАТЬ несов. см. подопреть 
ПОДОПРЁЛЫЙ, -ая, -оеразг. бурһый (ҡыҙа, 

яна) башлаған; подопрелое сёно ҡыҙа башлаған 
бесән

ПОДОПРЁТЪ сов.', разг. бурһый (ҡыҙа, яна) 
башлау; (о человеке) бышлығыу; солома подо
прела һалам яна башлаған; ребёнок подопрел ба
ла бышлыҡҡан

подбпытный, -ая, -ое тәжрибәгә тотолған, 
тәжрибә яһалған (алып барылған); подопытные 
животные тәжрибәгә тотолған хайуандар

ПОДОРВАТЬ сов. 1. кого-что шартлатыу; 
подорвать мост күперҙе шартлатыу 2. что\ пе- 
рен. ҡаҡшатыу, зыян килтереү, төшөрөү; подо
рвать здоровье сәләмәтлекте ҡаҡшатыу; по
дорвать авторитет абруйҙы төшөрөү

п о д о р в а т ь с я  сов. 1. шартлау; подо
рваться на мйне минала шартлау 2. перен. ҡаҡ

шау, зыян килеү, төшөү; его авторитет по
дорвался уның абруйы төштө; здоровье его по
дорвалось сәләмәтлеге ҡаҡшаны 

п о д о р о ж а т ь  сов. см. дорожать
ПО ДОРбЖ Н АЯ ж; ист. юл таныҡлығы 

(элек юлаусыларга почта атын файҙаланыу хо
ҡуғы биргән махсус таныҡлыҡ) 

ПОДОРбЖ Н ИК м юл япрағы 
ПОДОСАДОВАТЬ сов.', разг. көйөнөп (үке

неп) алыу
подосйновик м уҫаҡ бәшмәге 
ПОДОСЛАТЬ сов. кого-что йәшерен (аҫтыр

тын) эш менән ебәреү
ПОДОСНбВА ж 1. текст, аҫҡы буйлыҡ (ике 

буйлығы булған туҡымала) 2. перен. (истин
ная причина) төп нигеҙ, төп сәбәп

ПОДОСПЁТЬ сов.', разг. килеп етеү (өл
гөрөү), етешеү; помощь подоспела вовремя яр 
ҙам ваҡытында килеп өлгөрҙө; подоспела пора 
обёда төшкө аш ваҡыты килеп етте

ПОДОСТЛАТЬ сов. что аҫҡа йәйеү 
(түшәү); подостлать простыню аҫҡа йәймә (яп
ма) йәйеү

ПОДОТКНУТЬ сов. что 1. ҡыҫтырыу, ҡым
тыу; подоткнуть одеяло одеялды ҡымтыу 2. (за
ткнутъ под пояс полы одежды) ҡыҫтырып ҡу
йыу; подоткнуть фартук алъяпҡысты ҡыҫтырып 
ҡуйыу

ПОДОТЧЁТНЫЙ, -ая, -ое 1. һуңынан иҫәп
ләшеү шарты менән бирелгән; подотчётные день
ги һуңынан иҫәпләшеү шарты менән бирелгән аҡ
са 2. отчёт (иҫәп-хисап һ.б.) бирергә тейешле; 
подотчётные организации иҫәп хисап бирергә 
тейешле ойошмалар

ПОДОХНУТЬ сов. 1. (околетъ) үлеү, ҡыры
лыу, үлеп (ҡырылып) бөтөү 2. груб., прост, 
(умереть — о человеке) дөмөгөү

ПОДОХОДНЫЙ, -ая, -ое килем ...ы, төшөм 
...ы, табыш ...ы; подоходный налог килем 
һалымы

ПОДОШВА ж 1. разг. (ступня) аяҡ табаны 
2. (нижняя частъ обуви) табан, олтан; кожаная 
подошва күн табан 3. (основание чего-л.) итәк; 
подошва горы тау итәге

ПОДОШВЕННЫЙ, -ая, -ое олтанлыҡ, табан- 
лыҡ; подошвенная кожа олтанлыҡ күн 

ПОДПАДАТЬ несов. см. подпасть 
ПОДПАИВАТЬ I несов. см. подпаять 
ПОДПАИВАТЬ II несов. см. подпоить 
ПОДПАЛИВАТЬ несов. см. подпалить 
ПОДПАЛИНА ж 1. разг. ѳтѳлгэн (көйгән) 

урын 2. (пятно на шерсти или мехе) тимгел, 
тап; конь вороной с подпалинами тимгелле ҡара 
ат

ПОДПАЛИТЬ сов. что\ разг. 1. см. поджечь 
2. бер аҙ өтөп (көйҙөрөп) алыу

ПОДПАРЫВАТЬ несов. см. подпороть
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ПОДПОРТИТЬСЯ
ПОДПАРЫВАТЬСЯ несов. 1. см. подпо

роться 2. страд, от подпарывать
ПОДПАСОК м көтөүсе ярҙамсыһы (малай) 
ПОДПАСТЬ сов. подо что -ға/-ғә бирелеү 

(төшөү); подпасть под влияние чъё-л. берәй
һенең йоғонтоһона бирелеү

ПОДПАЙТЬ сов. что аҫтан йәбештереү 
ПОДПЕВАЛА м и ж 1. ҡушылып йырлаусы 

2. перен., разг., презр. (берәүҙең) йырын йыр
лаусы

ПОДПЕВАТЬ несов. 1. ҡушылып йырлау
2. перен., разг., презр. (берәүҙең) йырын йыр
лау, (берәүҙең) көйөн көйләү

ПОДПЕРЁТЬ сов. что терәтеп ҡуйыу, терәү 
һалыу, таяныу, терәү; подпереть забор кольями 
ҡойманы ҡаҙыҡтар менән терәтеп ҡуйыу; подпе
реть щёку яңаҡҡа таяныу

ПОДПЕРЁТЬСЯ сов.; разг. таяныу, терәлеү 
ПОДПИЛИВАТЬ несов. см. подпилить 
ПОДПИЛИТЬ сов. что 1. (төптән) бысыу; 

подпилйть дерево ағасты төбөнән бысыу 2. (уко
ротитъ) бысып ҡыҫҡартыу; подпилйть нбжки 
стула ултырғыстың аяҡтарын бысып ҡыҫҡартыу
3. разг. (подровнять пилкой, напильником) 
игәү, игәп тигеҙләү; подпилйть ногти тыр
наҡтарҙы игәп тигеҙләү

ПОДПИЛОК м ; разг. см. напильник 
ПОДПИРАТЬ несов. см. подпереть 
ПОДПИРАТЬСЯ несов. 1. см. подпереться 

2. страд, от подпирать
ПОДПИСАНИЕ с см. подписать 1; подпи

сание договора килешеүгә ҡул ҡуйыу
ПОДПИСАТЬ сов. 1. что ҡул ҡуйыу; подпи

сать приказ бойороҡҡа ҡул ҡуйыу 2. что 
(өҫтәп) яҙып ҡуйыу; подписать несколько 
строчек бер нисә юл өҫтәп яҙып ҡуйыу 3. кого 
(включить в число подписчиков) яҙҙырыу; под
писать на журнал журналға яҙҙырыу

ПОДПИСАТЬСЯ сов. 1. ҡул ҡуйыу; подпи
саться под доверенностью ышаныс яҙыуына 
ҡул ҡуйыу 2. на что яҙылыу; подписаться на 
газету гәзиткә яҙылыу

ПОДПИСКА ж 1. см. подписать 3 — под- 
пйсывать 3, подписаться 2 подпйсываться; 
подпйска на газеты гәзиттәргә яҙылыу; произве- 
стй подпйску яҙылыу үткәреү 2. (письменное 
обязательство в чём-л.) яҙма йөкләмә; под
пйска о невыезде (йәшәгән ерҙән) китмәҫкә яҙма 
йөкләмә биреү

ПОДПИСНОЙ, -ая, -ое 1. яҙылыу ...ы; под
писная цена яҙылыу хаҡы 2. яҙылып алдыра 
торған; подписное издание яҙылып алдыра 
торған баҫма ♦ подписной лист ҡул ҡуйыу 
ҡағыҙы (берәйһенә ярҙам йыйыу өсөн аҡса би- 
рецселәр ҡул ҡуя торган ҡагыҙ)

ПОДПИСЧИК м и ПОДПЙСЧИЦА ж 
яҙылыусы, яҙылып алдырыусы; постоянные под- 
пйсчики журнала журналға даими яҙылыусылар
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ПОДПИСЫВАТЬ несов. см. подписать 
ПОДПЙСЫВАТЬСЯ несов. 1. см. подпи

саться 2. страд, от подпйсывать
ПОДПИСЬ ж 1. см. подписать — подпйсы

вать 1,2; отдать бумаги на подпись ҡағыҙҙарҙы 
ҡул ҡуйырға биреү 2. ҡултамға; поставить 
подпись ҡултамға ҡуйыу 3. (надпись под чем-л., 
на чём-л.) яҙылған һүҙ, яҙыу; подпись под кар 
тйной картина аҫтындағы яҙыу

ПОДПИТИЕ: в подпитии разг. ҡыҙмаса хәлдә 
ПОДПИХИВАТЬ несов. см. подпихнуть 
подпихнуть сов. кого-что', разг. 1. этеп 

(төртөп) ебәреү; подпихнуть лодку кәмәне этеп 
ебәреү 2. этеп (тығып) ҡуйыу; подпихнуть ящик 
под стол йәшникте өҫтәл аҫтына этеп ҡуйыу 

ПОДПЛЫВАТЬ несов. см. подплыть 
ПОДПЛЫТЬ сов. 1. йөҙөп килеү (килеп 

етеү); подплыть к берегу ярға йөҙөп килеү 
2. (аҫтына) йөҙөп инеү; подплыть под мост 
күпер аҫтына йөҙөп инеү

ПОДПОИТЬ сов. кого-что; разг. эсереп 
иҫертеү

ПОДПОЛЗАТЬ несов. см. подползти
ПОДПОЛЗТИ сов. 1. шыуышып (үрмәләп) 

килеү; подползти к окопу окоп янына шыуы
шып килеү 2. (аҫтына) шыуышып (үрмәләп) 
инеү; подползти под стол өҫтәл аҫтына шыуы
шып инеү

ПОДПОЛКОВНИК м подполковник 
ПОДПбЛЬЕ с 1. иҙән аҫты, өй баҙы; хранйть 

овощи в подполье йәшелсәләрҙе өй баҙында һаҡ
лау 2. подполье; уйтй в подполье подпольеға 
күсеү; работать в подполье подпольела эшләү 

ПО ДПбЛЬН Ы Й, -ая, -ое подпольелағы, 
йәшерен; подпольный кружок йәшерен түңәрәк; 
подпольная типография йәшерен типография 

подпбльщик м\ ист. подпольщик (под
польела эшләцсе)

ПО ДПбРА и ПО ДПбРКА ж 1. Терәк, таяу, 
терәү 2. разг., уст., перен. (поддержка, опора) 
Терәк

ПОДПбРНЫ Й, -ая, -ое Терәк ...ы, таяу ...ы, 
терәү ...ы; подпорная доска терәү таҡтаһы; под
порный брус таяу бурсаһы

ПОДПОРбТЬ сов. что (эстән) һүтә биреү, 
(эстән) һүтеп сығыу; подпороть подкладку эс
лекте һүтеп сығыу

ПОДПОРбТЬСЯ сов. (эстән) һүтелә биреү 
(төшөү), (эстән) бер аҙ һүтелеү; подкладка под
поролась эслек һүтелә биргән; рукав подпо
ролся ең эстән бер аҙ һүтелгән

ПОДПбРТИТЬ сов. что\ разг. әҙерәк (бер аҙ) 
боҙоу (насарайтыу), боҙа (насарайта) биреү 
(төшөү)

ПОДПбРТИТЬСЯ сов.', разг. әҙерәк (бер аҙ) 
боҙолоу (насарайыу), боҙола (насарая) биреү 
(төшөү); зрение подпортилось күҙ күреүе наса
рая төштө



ПОДПОРУЧИК
ПОДПОРУЧИК м подпоручик 
ПОДПбЧВА ж; геол. тупраҡ аҫты (өҫкә ҡат

лау аҫтындағы ер)
ПОДПбЧВЕННЫЙ, ая, -ое тупраҡ аҫты 

...ы; подпочвенные воды тупраҡ аҫты һыуҙары; 
подпочвенный слой тупраҡ аҫты ҡатлауы

ПОДПОЙСАТЬ сов. кого-что билгә (билде) 
быуыу (бәйләү); подпоясать ремёнь билгә 
ҡайыш быуыу

ПОДПОЙСАТЬСЯ сов. билгә (бил) быуыу 
(бәйләү); подпоясаться кушаком билгә ҡушаҡ 
бәйләү

ПОДПОЙСЫВАТЬ несов. см. подпоясать 
ПОДПОЙСЫВАТЬСЯ несов. 1. см. под

поясаться 2. страд, от подпоясывать
ПОДПРАВИТЬ сов. 1. что төҙәткеләү, төҙә- 

тештереү; подправить рисунок рәсемде төҙәтеш- 
тереү 2. кого-что; разг. бер аҙ төҙәтеү (дауа
лау); подправить здоровье һаулыҡты бер аҙ да
уалау

ПОДПРАВЛЙТЬ несов. см. подправить 
п о д п р а п о р щ и к  м подпрапорщик 
ПОДПРЕВАТЬ несов. см. подопреть 
ПОДПРУГА ж айыл; подтянуть подпругу

айылды тарттырыу
ПОДПРЬІГИВАНИЕ с см. подпрыгивать 
ПОДПРЫГИВАТЬ несов. 1. см. подпрыгнуть

2. (подскакивать) ырғанлау, һикерәнләү, һи
кергеләү

ПОДПРЫГНУТЬ сов. һикереү, ырғыу, һике
реп (ырғып) китеү; подпрыгнуть высоко үргә 
һикереү; подпрыгнуть от радости ҡыуаныстан 
ырғып китеү

ПОДПРЯГАТЬ несов. см. подпрячь 
ПОДПРЯГАТЬСЯ несов. 1. см. подпрячься 

2. страд, от подпрягать
ПОДПРЙЧЬ сов. кого-что ҡушып (мисәп) егеү 
ПОДПРЙЧЬСЯ сов.', разг. ҡушылып (ми

сәүләп) егелеү; подпрячься в телегу арбаға 
ҡушылып егелеү

ПОДПУСКАТЬ несов. см. подпустить
ПОДПУСТИТЬ сов. 1. кого-что яҡын ебәреү 

(килтереү); охотник подпустил медведя побли
же һунарсы айыуҙы яҡыныраҡ ебәрҙе 2. кого 
(запуститъ) ҡушыу; подпустйть телёнка к ко
рове быҙауҙы һыйырға ҡушыу 3. что\ разг. әй
теп ташлау, (уңайын тура килтереп) әйтеү; под
пустйть шутку уңайын тура килтереп мәҙәк 
әйтеү

ПОДРАБАТЫВАТЬ несов. см. подработать
ПОДРАБбТАТЬ сов. что\ разг. 1. эшләп ет

кереү, ҡайтанан ҡарап (сығыу); подработать ре
золюцию резолюцияны ҡайтанан ҡарап сығыу 
2. чего и без доп. өҫтәмә (өҫтәп) эшләп алыу; 
подработать денег өҫтәмә аҡса эшләп алыу 

ПОДРАБбТКА ж; разг. см. подработать — 
подрабатывать

ПОДРАВНИВАТЬ несов. см. подровнять

ПОДРАГИВАТЬ несов.', разг. 1. ҡалтырау, 
дерелдәү, ҡалтырап (дерелдәп) ҡуйыу; руки 
подрагивают ҡулдар ҡалтырап ҡуя 2. чем ҡал
тыратыу, дерелдәтеү; конь подрагивал кожей ат 
тиреһен дерелдәтеп ҡуя ине

ПОДРАЖАНИЕ с 1. см. подражать; подра
жание взрослым ололар булып ҡыланыу; подра
жание голосу птиц ҡоштар тауышына оҡшатыр
ға тырышыу 2. (произведение, подражающее 
какому-л. образцу) оҡшатып (эйәреп) эшләнгән 
нәмә; жалкое подражание түбән кимәлдәге эйә
реп эшләнгән нәмә

ПОДРАЖАТЕЛЬ м эйәреүсе, оҡшатыусы 
ПОДРАЖАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. эйәреү 

...ы, оҡшатыу ...ы; подражательные слова 
оҡшатыу һүҙҙәре; подражательные способности
оҡшатыу һәләте 2. (являющийся подражанием) 
оҡшатып (эйәреп) эшләнгән; подражательная 
картйна эйәреп эшләнгән рәсем

ПОДРАЖАТЬ несов. кому-чему оҡшатыу, 
оҡшатып (булып) эшләү, ҡыланыу, эйәреү; под
ражать пению птиц ҡош булып һайрау

ПОДРАЗДЁЛ м бүлексә, өлөш; подраздел 
главы бүлектең өлөшө

ПОДРАЗДЕЛЁНИЕ с 1. см. подразделйть — 
подразделять 2. бүлексә, бүлек, өлөш; произ
водственные подразделения етештереү бүлектә 
ре 3. әоен. подразделение

ПОДРАЗДЕЛИТЬ сов. кого-что бүлгеләү, 
бүлеү; подразделйть главу на параграфы бүлек 
те параграфтарға бүлгеләү

ПОДРАЗДЕЛЙТЬ несов. см. подразделйть 
ПОДРАЗДЕЛЙТЬСЯ несов. 1. бүленеү, 

бүлгеләнеү; батальон подразделяется на роты 
батальон роталарға бүленә 2. страд, от подраз
делять

ПОДРАЗНИВАТЬ несов. кого-что; разг. 
үсектергеләү, ирештергеләү

ПОДРАЗНИТЬ сов. кого-что үсектереп 
(ирештереп) алыу

ПОДРАЗУМЕВАТЬ несов. кого-что күҙ ал
дында (уңында) тотоу, күҙҙә тотоу, уйлау; что 
вы подразумеваете под этими словами? был 
һүҙҙәрҙә һеҙ нимәне күҙ уңында тотаһығыҙ?

ПОДРАЗУМЕВАТЬСЯ несов. 1. күҙ алдында 
тотолоу, аңлашылыу, фараз ителеү, хисапланы- 
лыу; это само собою подразумевается был 
үҙенән-үҙе аңлашыла 2. страд, от подразу
мевать

п о д р а м н и к  и п о д р Ам о к  м кирге
(һцрәт төшөргәндә киндер туҡыманы киреп 
ҡуйыу өсөн яһалган агас ҡыҫан)

ПОДРАНИТЬ сов. кого-что; охот, еңелсә 
яралау; подранить зайца ҡуянды еңелсә яралау 

ПОДРАНОК м; охот, яраланған йәнлек 
(ҡош) (аусы тарафынан)

ПОДРАСТАНИЕ с см. подрастать 
ПОДРАСТАТЬ несов. см. подрасти
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ПОДРЫВНОЙ

п о д р а с т а ю щ и й , -ая, -ое үҫеп килеүсе, 
йәш; подрастающее поколение үҫеп килеүсе быуын 

ПОДРАСТИ сов. үҫә төшөү (биреү), үҫеп ки
теү; дети подросли балалар үҫә төшкән; трава 
подросла үлән үҫеп киткән

ПОДРАСТИТЬ сов. кого-что үҫтереү, үҫтерә 
биреү (төшөү); подрастйть телят быҙауҙарҙы үҫ
терә биреү; подрастйть деревья ағастар үҫтереү 

п о д р а т ь с я  сов. см. драться 1 
ПОДРАЩИВАТЬ несов. см. подрастйть 
ПОДРЕБЕРНЫЙ, -ая, -ое ҡабырға аҫтында

ғы; подрёберные мышцы ҡабырға аҫтындағы 
мускулдар

ПОДРЕБЁРЬЕ с; анат. ҡабырға аҫты; левое 
подреберье һул ҡабырға аҫты

ПОДРЁЗАТЬ сов. 1. что (укоротить) ҡыр
ҡып (киҫеп) ҡыҫҡартыу; подрезать волосы сәсте 
ҡырҡып ҡыҫҡартыу 2. что аҫтан (төптән) ҡыр
ҡып алыу; подрезать стебель һабаҡты төптән 
ҡырҡып алыу 3. что, чего (нарезать дополни
тельно) өҫтәп ҡырҡыу (киҫеү); подрезать хлеба 
өҫтәп икмәк ҡырҡыу ♦ подрезать крылья 
см. крыло

ПОДРЕЗАТЬ несов. см. подрезать 
ПОДРЁЗКА ж см. подрезать — подрезать
ПОДРЕМАТЬ сов. серем итеп алыу 
ПОДРИСОВАТЬ сов. что 1. төҙәтә (асыҡ- 

ландыра) төшөү, баҙыҡландырыу (рәсемде, фо
тоны); подрисовать портрет портретты асыҡлан- 
дыра төшөү 2. (дополнить рисунок) өҫтәп яһау 
(төшөрөү); подрисовать усы өҫтәп мыйыҡ яһау 
3. разг. (сделать рисунок более отчётливым) 
буяп асыҡландыра төшөү

ПОДРИСОВЫВАТЬ несов. см. подрисовать 
ПОДРОБНОСТЬ ж 1. тулылыҡ, тәфсир, ен- 

теклек; подробность описания тасуирлауҙың ту
лылығы 2. (деталь, частность) ваҡлыҡ; не 
вдаваться в подробности бөтә ваҡлыҡтарына 
туҡталып тормау

ПОДРОБНЫЙ, -ая, -ое ентекле, тулы, тәф
сирле; подробные сведения тулы мәғлүмәттәр; 
подробное описание тәфсирле тасуир

ПОДРОВНЯТЬ сов. что тигеҙләү, тигеҙләй 
төшөү; подровнять волосы сәсте тигеҙләү; под
ровнять края материи туҡыманың ситтәрен ти
геҙләй төшөү

ПОДРОВНЯТЬСЯ соә. тигеҙләнеү, тиңлә
шеү; подровняться по правофланговым уң 
флангыларға тиңләшеу

ПОДРОСТКОВЫЙ, -ая, -ое үҫмер(ҙәр) ...ы; 
подростковая обувь үҫмерҙәр аяҡ кейеме 

ПОДРОСТОК м үҫмер, йәш үҫмер 
ПОДРУБАТЬ I несов. см. подрубйть I 
ПОДРУБАТЬ II несов. см. подрубйть II 
ПОДРУБИТЬ I сов. что 1. төптән ҡырҡыу 

(киҫеү); подрубйть дуб имәнде төптән ҡырҡыу 
2. (укоротить) киҫеп (ҡырҡып) ҡыҫҡартыу; 
подрубйть ножки стола өҫтәлдең аяҡтарын

ҡырҡып ҡыҫҡартыу 3. чего\ разг. өҫтәп (бер аҙ) 
ҡырҡыу (киҫеү, турау); подрубйть дров бер аҙ 
утын ҡырҡыу; подрубйть капусты бер аҙ кәбеҫтә 
турау 4. горн. сабыу; подрубйть пласт угля бер 
ҡатлам күмер сабыу

ПОДРУБИТЬ II соә. что ситен бөгөү (бөгөп 
тегеү); подрубйть носовой платок ҡулъяу 
лыҡтың ситен бөгөү

ПОДРУБКА I ж см. подрубйть I — подру
бать I

ПОДРЁБКА II ж см. подрубйть II — подру
бать II

ПОДРЁТА ж дуҫ ҡатын-ҡыҙ, әхирәт ♦ под
руга жйзни тормош юлдашы (ҡатыша ҡарата) 

ПОДРУЖЙТЬСЯ сов. с кем и без доп. дуҫ
лашыу, дуҫлашып китеү

ПОДРЁЖ КА ж; разг., ласк, от подрыта 
ПОДРУЛИВАТЬ несов. см. подрулить 
ПОДРУЛЙТЬ сов. 1. что и без доп. (подъе

хать куда-л., управляя судном, машиной) (ру
лен бороп) алып килеү (яҡын килтереү) 2. аә. 
(подкатить — о самолёте) килеү, яҡын килеү 

ПОДРУМЯНИВАТЬ несов. см. подрумянить 
ПОДРУМЯНИВАТЬСЯ несов. 1. см. подру

мяниться 2. страд, от подрумянивать
ПОДРУМЯНИТЬ сов. 1. кого-что бер аҙ 

ҡыҙартыу (алһыуландырыу); мороз подрумянил 
ему щёки һыуыҡ уның биттәрен бер аҙ алһыу
ландырған 2. кого-что (подкрасить) алһыу
латыу, бер аҙ ҡыҙыл (һандал) яғыу (һөртөү); 
подрумянить щёки сикәләрҙе алһыулатыу 3. что 
(поджарить) ҡыҙартып бешереү (ҡурыу)

ПОДРУМЯНИТЬСЯ соә. 1. әҙерәк ҡыҙарыу, 
алһыуланыу; щёки подрумянились на морозе 
һыуыҡта биттәр алһыуланған 2. (подкраситься) 
әҙерәк ҡыҙыл (һандал) яғыу (һөртөнөү) 3. (под
жариться) ҡыҙарып бешеү (ҡурылыу)

ПОДРУЧНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡул осондағы 
(аҫтындағы); подручный инструмент ҡул осон
дағы ҡорамал 2. в знач. сущ. подручный м 
ярҙамсы; подручный слесаря слесарь ярҙам
сыһы

ПОДРЫВ м см. подорвать — подрывать I, 
подорваться подрываться I; подрыв горной 
породы тау тоҡомон шартлатыу; подрыв автори
тета абруйын төшөрөү

ПОДРЫВАТЬ I несов. см. подорвать 
ПОДРЫВАТЬ II несов. см. подрыть 
ПОДРЫВАТЬСЯ I несов. 1. см. подорваться 

2. страд, от подрывать I
п о д р ы в а т ь с я  п несов. 1. см. подрыться

2. страд, от подрывать II 
ПОДРЫ ВНбЙ, -ая, -ое 1. шартлатыу ...ы;

подрывные работы шартлатыу эштәре 2. (пред
назначенный для подрыва) шартлатҡыс, шартла
та торған; подрывной патрон шартлатҡыс патрон
3. перен. (вредительский) емереү ...ы, ҡорот
ҡослоҡ ...ы; подрывная деятельность емереү эше
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ПОДРЫТЬ

ПОДРЫТЬ сов. что 1. (подкопать) төптән 
(төбөн, аҫтын) ҡаҙыу; подрыть дерево ағас 
төбөн ҡаҙыу 2. тәрәнәйтеп ҡаҙыу; подрыть ка
наву канауҙы тәрәнәйтеп ҡаҙыу 3. разг. (немно
го разрытъ) әҙерәк (бер аҙ) ҡаҙыу ҡаҙа биреү; 
подрыть землю под деревом ағас төбөндәге ерҙе 
ҡаҙа биреү 4. разг. (расстроить, разрушитъ 
изнутри) (эстән) ҡаҡшатыу, зыян итеү; под
рыть могущество ҡеүәтен ҡаҡшатыу

ПОДРЫТЬСЯ сов. 1. (аҫтан, төптән) ҡаҙып 
инеү; крот подрылся под камень һуҡыр сысҡан 
таш аҫтына ҡаҙып ингән 2. разг. ҡул етәр (йәйе
геҙҙе алырҙар); подроемся и под вас! һеҙгә лә 
ҡул етәр!

ПОДРЫХЛИТЬ сов. что; разг. йомшарта 
биреү, әҙерәк йомшартыу; подрыхлйть зёмлю 
ерҙе йомшарта биреү

ПОДРЫХЛЙТЬ несов. см. подрыхлйть 
ПОДРЙД I м подряд (билдәле хаҡ менән 

башҡарыуга алышан йөкләмә һәм шул йөкләмә 
буйынса цтәлгән эш); брать подряд на 
стройтельство төҙөлөштө подрядҡа алыу; ра
ботать по подряду подряд буйынса эшләү

ПОДРЙД II нареч. рәттән, бер-бер артлы, бер 
юлы (ыңғай); прочесть подряд сто странйц 
рәттән йөҙ бит уҡыу

ПОДРЯДИТЬ сов. кого-что; разг. яллау; 
подрядить грузчика тейәүсе яллау

ПОДРЯДИТЬСЯ сов/, разг. ялланыу; подря
диться возить дрова утын ташырға ялланыу 

ПОДРЯДНЫЙ, -ая, -ое подряд ...ы; под
рядный способ работы эштең подряд ысулы; 
подрядные организации подряд ойошмалары 

ПОДРЯДЧИК м подрядсы (ойошма йәки 
кеше)

ПОДРЯЖАТЬ несов. см. подрядить 
ПОДРЯЖАТЬСЯ несов. 1. см. подрядйться 

2. страд, от подряжать
ПОДСАДИТЬ сов. 1. кого (ярҙам итеп) ул

тыртыу, мендереү, атландырыу; подсадйть на 
лошадь атҡа атландырыу; подсадйть старуху в 
вагон әбейҙе вагонға ултыртыу 2. кого; разг. (по
садитъ дополнительно) янына (ҡушып, йәнәшә) 
ултыртыу; подсадйть пчёл в улей бал ҡорттарын 
умартаға ултыртыу 3. кого (в качестве попут
чика) ултыртып алып барыу 4. что, чего (рас
тение) өҫтәп ултыртыу; подсадйть молодые де
ревья йәш ағастар өҫтәп ултыртыу 5. спец, (про
извести подсадку) күсереп ултыртыу; подса
дйть сердце йөрәкте күсереп ултыртыу

ПОДСАДКА ж см. подсадйть — подсаживать 
ПОДСАЖИВАТЬ несов. см. подсадйть 
ПОДСАЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. подсесть 

2. страд, от подсаживать
ПОДСАЛИВАТЬ I несов. см. подсалить 
ПОДСАЛИВАТЬ II несов. см. подсолйть 
ПОДСАЛИТЬ сов. что; разг. туң май ҡу

шыу, туң май менән майлаңҡырау

ПОДСАХАРИТЬ сов. что] разг. шәкәрләү, 
шәкәр ҡушыу (һибеү); подсахарить кашу бутҡа
ны шәкәрләү

ПОДСВЕТИТЬ сов. что (аҫтан) яҡтыртыу; 
подсветйть декорацию декорацияларҙы аҫтан 
яҡтыртыу

ПОДСВЁЧИВАТЬ несов. см. подсветйть 
ПОДСВЁЧНИК м шәмдәл; медный под

свечник баҡыр шәмдәл
подсвйнок м йәш сусҡа (4 — 10 айлыҡ) 
ПОДСВИСТЫВАТЬ несов. ҡушылып һыҙ

ғырыу, көй ыңғайына һыҙғырыу; подсвйстывать 
поющему йырлаусыға ҡушылып һыҙғырыу 

ПОДСЁВ м 1. см. подсеять — подсевать
2. с.-х. (добавочная культура на поле) өҫтәмә 
сәсеү

ПОДСЕВАТЬ несов. см. подсеять
ПОДСЕВНбЙ, -ая, -ое өҫтәмә сәселгән, ара

лаштырып сәселгән; подсевная трава өҫтәмә 
сәселгән үлән

ПОДСЕДЁЛЬНИК м ыңғырсаҡ бауы 
ПОДСЕДЛАТЬ сов. кого эйәрләү; подсед

лать коня ат эйәрләү
ПОДСЕДЛЫВАТЬ несов. см. подседлать 
ПОДСЁИВАТЬ несов. см. подсёять
ПОДСЁКА ж; с.-х., лес. ботама (сәсецлек 

өсөн урманда асылган урын)
ПОДСЕКАТЬ несов. см. подсёчь 
ПОДСЕЛИТЬ сов. кого-что янына урынлаш

тырыу (индереү); подселйть двух человек в 
квартйру фатирға ике кешене индереү 

ПОДСЕЛЙТЬ несов. см. подселйть 
ПОДСЕМЁЙСТВО с; биол. ярым ғаилә (цҫем- 

лектәр һәм хайуандар систематикаһында) 
ПОДСЁСТЬ сов. (янына, яҡыныраҡ) барып 

(килеп) ултырыу; подсесть к столу өҫтәлгә 
яҡыныраҡ барып ултырыу

ПОДСЁЧКА ж см. подсёчь — подсекать; 
подсечка леса урман төпләү

ПОДСЁЧЬ сов. что 1. төптән ҡырҡып 
(киҫеп, ҡыйып) ташлау, аҫтан ҡырҡып йығыу; 
подсёчь крапйву косой кесерткәнде салғы менән 
төптән ҡыйып ташлау 2. с.-х., лес. ботау, 
төпләү; подсёчь лес урман төпләү 3. рыб. кинәт 
тартыу (ҡармаҡты)

ПОДСЁЯТЬ сов. что, чего 1. өҫтәп сәсеү; 
подсёять пшенйцы бойҙай өҫтәп сәсеү 2. с.-х. 
аралаштырып (ҡатнаштырып) сәсеү, араһына 
сәсеү; по яровой пшенйце подсёять клёвер яҙғы 
бойҙай араһына туҡранбаш сәсеү

ПОДСИНИВАТЬ несов. см. подсинйть 
ПОДСИНИТЬ сов. что 1. зәңгәрләү; подси

нйть воду һыуҙы зәңгәрләү 2. (с помощью синь
ки) синкеләү, синкегә маныу; подсинйть бельё 
керҙе синкегә маныу

ПОДСКАБЛИВАТЬ несов. см. подскоблйть
ПОДСКАЗАТЬ сов. что, кому и без доп. 

1. әйтеп тороу (ултырыу), аҫтыртын әйтеү 2. пе-
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pen. күрһәтеп биреү, юл күрһәтеү, уйға (фе
кергә) төшөрөү, өйрәтеп әйтеү; жйзненный опыт 
подсказал тормош тәжрибәһе юл күрһәтте

ПОДСКАЗКА ж см. подсказать — под
сказывать

ПОДСКАЗЫВАТЬ несов. см. подсказать
ПОДСКАКАТЬ сов. сабып килеү, килеп етеү 
ПОДСКАКИВАТЬ I несов. см. подскакать 
ПОДСКАКИВАТЬ II несов. см. подскочйть
ПОДСКОБЛИТЬ сов. что тырыштырыу, 

ҡырып алыу, ҡырып төшөрөү; подскоблйть по
марку (яҙыуҙа) төҙәтелгәнде тырыштырыу

ПОДСКОЧЙТЬ сов. 1. һикереү, һикереп 
(ырғып) китеү; подскочйть от радости ҡыуаныс
тан һикереп китеү 2. перен., разг. ҡапыл күтәре
леү, кинәт менеү; у больного подскочйла темпе
ратура ауырыуҙың температураһы ҡапыл 
күтәрелде 3. (быстро побежать) йүгереп (са
бып, атылып) килеп етеү; подскочйть к двери 
ишек янына атылып килеп етеү

ПОДСКРЕСТИ сов. что; разг. ҡырып таҙар
тыу (алыу); подскрести сковородку табаны 
ҡырып таҙартыу

ПОДСЛАСТИТЬ сов. что шәрбәтләй биреү, 
(әҙерәк) шәрбәтләү (татлы итеү); подсластйть 
компот компотты шәрбәтләү

ПОДСЛАЩИВАТЬ несов. см. подсластйть 
ПОДСЛЕДСТВЕННЫЙ, ая, -ое 1. тикшереү 

ҡарамағындағы (аҫтындағы) 2. в знач. сущ. под
следственный м и подследственная ж\ юр. тик 
шереү аҫтындағы кеше

ПОДСЛЕПОВАТЫЙ, -ая, -ое 1. күҙгә насар, 
насар күргән; подслеповатый старйк насар күр
гән ҡарт 2. (плохо пропускающий свет) яҡтыны 
насар үткәргән; подслеповатое окошко яҡтыны 
насар үткәргән тәҙрә 3. (тусклый —об источни
ке света) насар (тоноҡ) яҡтыртҡан, бөләңгерт; 
подслеповатые звёзды бөләңгерт йондоҙҙар 

ПОДСЛУШАТЬ сов. кого-что (һиҙҙермәй, 
йәшеренеп) тыңлап тороу, йәшеренеп (ҡасып) 
тыңлау; подслушать чужую тайну сит кешенең 
сер һөйләгәнен йәшерен тыңлап тороу

ПОДСЛУШИВАНИЕ с см. подслушивать 
ПОДСЛУШИВАТЬ несов. см. подслушать 
ПОДСМАТРИВАТЬ несов. һиҙҙермәй (йәше

ренеп) ҡарап тороу, ҡараштырғылау
ПОДСМЁИВАТЬСЯ несов. над кем-чем 

көлөү, мыҫҡыллап көлөү (ирештереү)
ПОДСМЕЙТЬСЯ сов. см. подсмеиваться 
п о д с м о т р е т ь  сов. 1. см. подсматривать 

2. кого-что (случайно увидеть) күреп ҡалыу 
п о д с н е ж н и к  м яҙ күрке, умырзая 
ПОДСНЁЖНЫЙ, -ая, -ое ҡар аҫтындағы, 

ҡар аҫтында ҡышлаған; подснежная клюква ҡар 
аҫтында ҡышлаған мүк еләге

ПОДСбБНЫ Й, -ая, -ое ярҙамсы, өҫтәмә; 
подсобные рабочие ярҙамсы эшселәр; под
собный заработок өҫтәмә эш хаҡы

ПОДСбВЫВАТЬ несов. см. подсунуть
ПОДСОЗНАНИЕ с; псих, төпкөл аң 
ПОДСОЗНАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое аңһыҙ, анда 

асыҡланып етмәгән, аң-фекергә нигеҙләнмәгән, 
томанлы; подсознательное движение аңһыҙ 
хәрәкәт

ПОДСОКРАТИТЬ сов. что\ разг. ҡыҫҡарта 
(кәметә) төшөү (биреү); подсократйть рукопись 
ҡулъяҙманы ҡыҫҡарта биреү; подсократйть рас
ходы сығымдарҙы кәметә төшөү

ПОДСОЛИТЬ сов. 1. что тоҙ өҫтәү, өҫтәп тоҙ 
һалыу (һибеү); подсолйть картошку бәрәңгегә 
тоҙ өҫтәү 2. что, чего\ разг. (засолить дополни
тельно) тоҙлай биреү, йәнә бер аҙ тоҙлау; под
солйть огурцов йәнә бер аҙ ҡыяр тоҙлау 

ПОДСбЛНЕЧНИК м көнбағыш 
ПОДСбЛНЕЧНЫЙ I, -ая, -ое көнбағыш ...ы; 

подсолнечные сёмечки көнбағыш емдәре; под
солнечное масло көнбағыш майы

ПОДСбЛНЕЧНЫЙ II, -ая, -ое высок, (суще
ствующий под солнцем) ҡояш аҫтындағы; под
солнечные красоты ҡояш аҫтындағы матур
лыҡтар

ПОДСбЛНУХ м; разг. см. подсолнечник 
подсбсный, -ая, -ое с.-х. 1. имеҙгән, 

имеүҙән айырмаған; подсосные свиноматки
имеүҙән айырмаған сусҡалар 2. имгән, имеүҙән 
айырылмаған; подсосный телёнок имгән 
быҙау

ПОДСбХНУТЬ сов. һурығыу, кибә төшөү; 
земля подсохла ер һурыҡҡан

ПОДСПбРЬЕ с ярҙам, булышлыҡ, таяныс; 
огород большое подспорье в хозяйстве 
йәшелсә баҡсаһы — хужалыҡта ҙур ярҙам

ПОДСПУДНЫЙ, -ая, -ое йәшерен, хәрәкәт
һеҙ, беленмәй ятҡан; подспудные мысли йәше
рен уйҙар

ПОДСТАВИТЬ сов. что 1. (аҫтына) ҡуйыу, 
(аҫтына) ултыртыу; подставить ведро под кран 
биҙрәне һемәк аҫтына ҡуйыу 2. һуғыу, ҡуйыу; 
подставить подпорку под забор ҡоймаға терәү 
һуғыу 3. ҡуйыу, тотоу; подставить лицо ветру 
битте елгә ҡуйыу 4. (яҡыныраҡ) килтереп ҡу
йыу, янына ҡуйыу; подставить лестницу к окну 
баҫҡысты тәҙрәгә яҡыныраҡ килтереп ҡуйыу 
5. (һаҡһыҙ) ҡуйыу, ҡалдырыу; подставить 
фланг протйвнику дошман яғынан флангыны 
һаҡһыҙ ҡалдырыу 6. алмаштырыу; подставить 
число в буквенное выражение хәрефле аңлатма 
ны һан менән алмаштырыу ♦ подставить ногу 
(ножку) кому, прям., перен. аяҡ салыу, берәй 
эшкә ҡамасаулыҡ итеү

ПОДСТАВКА ж 1. см. подставить — под
ставлять 1—5; 2. (подпорка) Терәк, терәү, таяу
3. (предмет, который подставляют подо 
что-л. или на который ставят что-л.) аҫ, 
аҫлыҡ, аҫтаҡ

ПОДСТАВЛЙТЬ несов. см. подставить

ПОДСТАВЛЯТЬ
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ПОДСТАВНОЙ

ПОДСТАВНбЙ, -ая, -ое 1. аҫҡа (янға) куй
малы, һөйәп (терәп) куймалы; подставная ска
меечка янға ҡуймалы бәләкәй эскәмйә; подстав
ная лестница һөйәп ҡуймалы баҫҡыс 2. (под
ложный) ялған; подставной свидетель ялған 
шаһит

ПОДСТАКАННИК м стакан аҫты, стакан 
һауыты

ПОДСТАНЦИЯ ж 1. подстанция, бәләкәй 
станция 2. (промежуточная телефонная стан
ция) ике аралағы станция

ПОДСТЁГИВАТЬ I несов. см. подстегнуть I 
ПОДСТЁГИВАТЬ II несов. см. подстегнуть II 
ПОДСТЕГНУТЬ I сов. что\ разг. аҫтан 

(эргәнән) ҡаптырып (эләктереп) ҡуйыу; подстег
нуть подкладку к плащу эслекте плащҡа аҫтан 
ҡаптырып ҡуйыу

ПОДСТЕГНУТЬ II сов. кого 1. сыбыртҡы
лау, ҡыуыу; подстегнуть коня атты сыбыртҡы
лау 2. перен., разг. ашыҡтырыу, ашыҡтыра тө
шөү; подстегнуть отстающих артҡа ҡалыусы
ларҙы ашыҡтыра төшөү

ПОДСТЕЛИТЬ сов. см. подостлать 
ПОДСТЕРЕГАТЬ несов. см. подстеречь 
ПОДСТЕРЁЧЬ сов. кого-что һағалап (аң

дып) тороу; подстеречь волка бүре аңдып тороу 
ПОДСТИЛАТЬ несов. см. подостлать 
ПОДСТИЛКА ж 1. см. подостлать — под

стилать 2. (то, что подостлано) түшәк; (для 
скота) түшәү, аҫлыҡ; соломенная подстйлка 
һалам түшәк

ПОДСТИЛОЧНЫЙ, -ая, -ое (аҫҡа йәйелә 
торган) йәймә; подстйлочный материал йәймә 
материал

ПОДСТОРОЖИТЬ сов. см. подстеречь 
ПОДСТРАИВАТЬ несов. см. подстроить 
ПОДСТРАИВАТЬСЯ несов. 1. см. под

строиться 2. страд, от подстраивать
ПОДСТРЕКАТЕЛЬ м и п о д с т р е к А 

ТЕЛЬНИЦА ж ҡотҡосо, ҡотортоусы, ҡотҡо та
ратыусы (һалыусы)

ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО с ҡотҡо, ҡотортоу, 
ҡотҡо таратыу (һалыу)

ПОДСТРЕКАТЬ несов. см. подстрекнуть 
ПОДСТРЕКНУТЬ сов. 1. кого-что, к чему 

ҡотортоу, ҡотҡо һалыу (таратыу); подстрекнуть 
к ссоре ыҙғышҡа ҡотортоу 2. что (возбудитъ 
какое-л. чувство) ҡуҙғытыу, ҡорсотоу; под
стрекнуть любопытство чъё-л. кемдеңдер ҡы- 
ҙыҡһыныуын ҡуҙғытыу

ПОДСТРЁЛИВАТЬ несов. см. подстрелйть 
ПОДСТРЕЛЙТЬ сов. кого атып алыу (төшө

рөү, йығыу); подстрелйть птйцу ҡош атып алыу 
п о д с т р и г а т ь  несов. см. подстрйчь 
ПОДСТРИГАТЬСЯ несов. 1. см. под- 

стрйчься 2. страд, от подстригать
ПОДСТРИЧЬ сов. кого-что ҡырҡыу, тигеҙ

ләп (ҡыҫҡартып) ҡырҡыу, (сәсте) ҡырҡып ти

геҙләү; подстрйчь ногти тырнаҡ ҡырҡыу; под
стрйчь волосы сәсте ҡыҫҡартып ҡырҡыу; под
стрйчь детёй балаларҙың сәсен ҡырҡып тигеҙләү 

ПОДСТРЙЧЬСЯ сов. сәс алдырыу; под- 
стрйчься в парикмахерской бөҙрәханала сәс ал
дырыу

ПОДСТРОГАТЬ сов. что йыша биреү, бер аҙ 
йышыу, йышыңҡырау; подстрогать доску таҡта
ны йыша биреү

ПОДСТРбИТЬ сов. что 1. төкәтеп (терәтеп) 
төҙөү (һалыу); подстроить веранду к дбму ве
ранданы йортҡа терәтеп төҙөү 2. -ға/-гә (ҡарап) 
көйләү; подстроить гитару под рояль гитараны 
роялгә көйләү 3. перен. (аҫтыртын) этлек эшләү, 
эшләп ҡуйыу (көтмәгән нәмәне)-, подстроить 
шутку шаянлыҡ эшләп ҡуйыу

ПОДСТРбИТЬСЯ сов. 1. разг. төкәтеп һа
лыныу, терәтеп төҙөлөү 2. -ға/-гә (ҡарап) көй- 
ләнеү 3. разг. (присоединиться) ҡушылыу 

ПОДСТРбЧНИК м һүҙмә-һүҙ тәржемә 
ПОДСТРбЧНЫЙ, -ая, -ое 1. бит (юл) аҫтын

дағы, аҫҡа төшөрөлгән; подстрочное примечание 
бит аҫтындағы иҫкәрмә 2. (буквальный) һүҙмә- 
һүҙ; подстрочный перевод һүҙмә-һүҙ тәржемә 

ПбДСТУП м 1. см. подступить — подсту
пать 1, 2, подступиться — подступаться
2. обычно мн. подступы яҡынлашыу (килеп 
инеү) юлы (ер, урын); бой на подступах к горо
ду ҡалаға килеп ингән ерҙәрҙәге һуғыштар 
♦ подступа нет к кому кемгәлер яҡын барырлыҡ 
та түгел, мөрәжәғәт итеп тә булмай

ПОДСТУПАТЬ несов. см. подступйть 
ПОДСТУПАТЬСЯ несов. см. подступйться 
ПОДСТУПИТЬ сов. 1. к кому янына барыу, 

яҡын килеү; сегодня к нему и подступйть нель
зя бөгөн уның янына барырлыҡ та түгел 2. к ко- 
му-чему яҡын килеү, килеп етеү; подступйть к 
городу ҡалаға яҡын килеү 3. (бытъ в непосред
ственной близости) яҡын (терәлеп, тейеп) то
роу; горы подступйли к самому морю тауҙар 
диңгеҙгә терәлеп тора 4. төшөү, килеп тығылыу; 
слёзы подступйли к глазам күҙгә йәштәр килеп 
тығылды; боль подступила к сердцу ауыртыу 
йөрәккә төштө

ПОДСТУПЙТЬСЯ сов. см. подступйть 1, 2 
ПОДСУДИМЫЙ м и ПОДСУДИМАЯ ж

ғәйепләнеүсе; допросйть подсудимого ғәйеп
ләнеүсенән һорау алыу

ПОДСУДНОСТЬ ж; юр. судта ҡаралырга 
тейешлек, суд ҡарамағына инеү; подсудность 
дёла эштең судта ҡаралырға тейешлеге

ПОДСУДНЫЙ, -ая, -ое юр. судта ҡаралырға 
тейешле, суд ҡарамағына тапшырылырға тейеш
ле; подсудное дело суд ҡарамағына тапшыры
лырға тейешле эш

ПОДСУЖИВАТЬ несов. кому, спорт, яҡ
лашыу

подсУмок м патрон сумкаһы
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ПОДСУНУТЬ сов. 1. что аҫтына тығыу, 
(тығып, һалып) ҡуйыу; подсунуть вещи под ска
мейку әйберҙәрҙе эскәмйә аҫтына тығып ҡуйыу 
2. что, чего өҫтәп тығыу (һалыу), бер аҙ тығыу 
(һалыу); подсунуть дров в костёр костерға утын 
өҫтәп һалыу 3. что; разг. (подложитъ незамет
но) һиҙҙермәй (белдермәй) килтереп һалыу (ты
ғыу), иҫкәрмәҫтән тоттороу 4. кого-что биреп 
ебәреү, һалыу (кәрәкмәгән, насар нәмә); под
сунуть гнилые яблоки серек алмалар һалыу 

ПОДСУШИВАТЬ несов. см. подсушить 
ПОДСУШИВАТЬСЯ несов. 1. см. подсу 

шйться 2. страд, от подсушивать
ПОДСУШИТЬ сов. что киптерә биреү (тө

шөү), әҙерәк (бер аҙ) киптереү; подсушйть бельё 
керҙе киптерә биреү; подсушйть зерно ашлыҡты 
әҙерәк киптереү

ПОДСУШИТЬСЯ сов.; разг. кибә биреү (тө
шөү), әҙерәк (бер аҙ) кибеү, кибеңкерәү; бельё 
подсушйлось кер кибеңкерәгән

ПОДСУШКА ж см. подсушйть — подсушивать 
ПОДСЧЕТ м 1. см. подсчитать — подсчиты

вать; подсчёт голосов тауыштарҙы һанау 2. мн. 
подсчёты иҫәпләүҙәр, иҫәп-хисап; проверить 
подсчёты иҫәп-хисапты тикшереү; по мойм под
счётам минең иҫәпләүҙәр буйынса

ПОДСЧИТАТЬ сов. кого-что иҫәпләп (һанап) 
сығарыу; подсчитать расходы сығымдарҙы иҫәп
ләп сығарыу

ПОДСЧИТЫВАНИЕ с см. подсчитывать 
ПОДСЧИТЫВАТЬ несов. см. подсчитать 
ПОДСЫЛАТЬ несов. см. подослать
ПОДСЫПАТЬ сов. что, чего 1. өҫтәп һибеү 

(һалыу), һибә (һала) биреү; подсыпать соли в 
суп ашҡа тоҙ өҫтәп һалыу 2. (насыпать тайком) 
һиҙҙермәй һибеү (һалыу) 3. (сделать выше, на
сыпав дополнительно чего-л.) өҫтәп өйөү, өйөп 
бейегәйтә биреү

ПОДСЫПАТЬ несов. см. подсыпать 
ПОДСЫХАТЬ несов. см. подсохнуть 
ПОДТАИВАТЬ несов. см. подтаять 
ПОДТАЛКИВАТЬ несов. см. подтолкнуть 
ПОДТАПЛИВАТЬ I несов. см. подтопить I 
ПОДТАПЛИВАТЬ II несов. см. подтопить II 
ПОДТАСОВАТЬ сов. что 1. (хәрәмләшеп, 

мутлашып) аралаштырыу; подтасовать карты 
кәрттәрҙе мутлашып аралаштырыу 2. перен. бо
ҙоп күрһәтеү; подтасовать факты факттарҙы бо
ҙоп күрһәтеү

ПОДТАСбВКА ж см. подтасовать — подта
совывать

ПОДТАСОВЫВАТЬ несов. см. подтасовать
ПОДТАЧАТЬ сов. что аҫ һалып тегеү 
ПОДТАЧИВАТЬ I несов. см. подтачать 
ПОДТАЧИВАТЬ II несов. см. подточйть
ПОДТАЩИТЬ сов. кого-что һөйрәп (тартып) 

килтереү; подтащйть лестницу к окну баҫҡысты 
тәҙрә янына һөйрәп килтереү

подточить
ПОДТАЯТЬ сов. ирей (иретә) башлау, әҙерәк 

(бер аҙ) иреү (иретеү); лёд подтаял боҙ ирей 
башлаған; сегодня подтаяло безл. бөгөн бер аҙ 
иреткән

ПОДТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое раҫлаусы, 
дөрөҫләүсе, раҫлай (дөрөҫләй) торған; подтвер
дительная телеграмма раҫлаусы телеграмма; под
твердительный указ раҫлай торған фарман

ПОДТВЕРДИТЬ сов. что раҫлау, дөрөҫләү; 
подтвердйть своё мнение фактами үҙ фекереңде 
факттар менән раҫлау

ПОДТВЕРДИТЬСЯ сов. раҫланыу, дөрөҫлә
неү, раҫ килеү, дөрөҫкә сығыу; наши предполо
жения подтвердйлись беҙҙең фараздарыбыҙ дө
рөҫкә сыҡты

ПОДТВЕРЖДАТЬ несов. см. подтвердйть 
ПОДТВЕРЖДАТЬСЯ несов. 1. см. подтвер

диться 2. страд, от подтверждать
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ с 1. см. подтвердйть — 

подтверждать 2. дөрөҫләүсе (раҫлаусы) нәмә 
ПОДТЕК м 1. ағып төшкән эҙ; подтёки на 

обоях обойҙағы һыу төшкән эҙҙәр 2. (синяк на 
коже) ҡара янған (көйгән) ер, күгәреп сыҡҡан 
урын, ҡан һауған урын

ПОДТЕКАТЬ несов. см. подтечь 
п о д т е к с т  м төптә ятҡан мәғәнә 
ПОДТЁЛОК м башмаҡ
ПОДТЕРЁТЬ сов. что һөртөп алыу; подте

реть грязь на полу иҙәндәге бысраҡты һөртөп 
алыу

ПОДТЕСАТЬ сов. что юна (сутлай) биреү, 
әҙерәк (бер аҙ) юныу (сутлау); подтесать бревно 
бүрәнәне әҙерәк сутлау

ПОДТЁСЫВАТЬ несов. см. подтесать 
ПОДТЁЧЬ сов. 1. (аҫтына) ағып инеү; вода 

подтекла под шкаф һыу шкаф аҫтына ағып ингән 
2. разг. (припухнутъ) (ҡара янып) күгәреп 
сығыу

ПОДТИРАТЬ несов. см. подтереть
ПОДТОЛКНУТЬ сов. кого-что 1. төртөп 

алыу (ҡуйыу), еңелсә этеп ебәреү; подтолкнуть 
соседа локтем күршене терһәк менән төртөп 
алыу 2. перен., разг. (побудитъ к чему-л.) этә
реү, этәргес биреү

ПОДТОПИТЬ I сов. что; разг. өҫтәп яғыу, 
әҙерәк (бер аҙ) яғып алыу; подтопйть печь 
мейескә өҫтәп яғыу

ПОДТОПИТЬ II сов. что, чего; разг. өҫтәп 
иретеү, тағы (әҙерәк, бер аҙ) иретеп алыу; подто
пйть масла әҙерәк май иретеп алыу

ПОДТОЧИТЬ сов. 1. что үткерләй төшөү 
(биреү), әҙерәк (бер аҙ) үткерләп алыу; подто
чйть топор балтаны әҙерәк үткерләп алыу 2. что 
(о насекомых, грызунах) (аҫтан) ашау (ҡырҡыу, 
кимереү); червь подточйл яблоко алманы ҡорт 
ашаған 3. что (о воде, ветре и т.п.) аҫтан ашау 
(өңөү); река подточйла бёрег йылға ярҙы аҫтан 
ашаған 4. кого-что; перен. (ослабитъ) ҡаҡша-
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тыу; болезнь подточйла его сир уны ҡаҡшатҡан 
♦ комар носу (носа) не подточит см. комар 

ПОДТРУНИВАТЬ несов. см. подтрунйть
ПОДТРУНИТЬ сов. над кем-чем шаяртыу, 

ирештереү
ПОДТЫКАТЬ несов. см. подоткнуть 
ПО ДТ ЙГИВАНИЕ с см. подтягивать, под

тягиваться
ПОДТЙГИВАТЬ несов. см. подтянуть 
ПОДТЯГИВАТЬСЯ несов. 1. см. подтя

нуться 2. страд, от подтягивать
ПОДТЙЖКА ж 1. см. подтянуть — подтяги

вать 1; 2. мн. подтяжки тарттыртыс; надеть под
тяжки тарттырғыс кейеү

ПОДТЯНУТОСТЬ ж ыҡсымлыҡ, йыйнаҡлыҡ 
ПОДТЯНУТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от подтя

нуть 2. прил. (ввалившийся — о животе, бо
ках) эскә тартылған 3. прил.; перен. (строгий, 
сдержанный) ыҡсым, йыйнаҡ; подтянутый вид 
йыйнаҡ ҡиәфәт

ПОДТЯНУТЬ сов. 1. кого-что тартып (һөй
рәп) килтереү; подтянуть лодку к берегу кәмәне 
яр буйына тартып килтереү 2. кого-что (зата
щитъ подо что-л.) аҫҡа (аҫтына) тартыу (инде
реү), тартып алып инеү; подтянуть сани под на
вес сананы лапаҫ аҫтына индереү 3. кого-что туп
лау, йыйыу; подтянуть войска к городу ғәскәрҙе 
ҡала янына туплау 4. что тарта (тарттыра, ҡыҫа) 
биреү (төшөү); подтянуть пояс билбауҙы ҡыҫа 
төшөү; подтянуть подпрей айылды тарта биреү
5. кого-что; перен., разг. алға һөйрәү (әйҙәү, 
этәреү); подтянуть отстающих артта ҡалыусы
ларҙы алға әйҙәү 6. кому и без доп. (подпеть) 
ҡушылыу, ҡушылып китеү (йырга)

ПОДТЯНУТЬСЯ сов. 1. күтәрелеү, кәүҙәне 
күтәреү; подтянуться на руках ҡулдарҙа кәүҙәне 
күтәреү 2. йыйылыу, тупланыу; войска подтя
нулись к границе ғәскәрҙәр сик буйына туплан
ды 3. перен., разг. яҡшыраҡ эшләй башлау, ты
рыша башлау; подтянуться в работе эштә тыры
ша башлау 4. разг. (о животе, губах и т.п.) 
ыҡсымланыу, турайыу, тартылыу

ПОДУМАТЬ сов. 1. о ком-чём, над чем уй
лау, уйлап ҡарау, фекер йөрөтөү, уйлап тороу, 
уйға сумыу (талыу); надо подумать об этом был 
турала уйлап ҡарарға кәрәк 2. (прийти к ка- 
кой-л. мысли) фекергә килеү 3. во 2 л. ед. ч. 
буд. вр. подумаешь в знач. межд.; разг. (для 
выражения иронии, пренебрежения) харап 
икән, иҫең киткән икән ♦ подумать только! уй
лап ҡараһаң!

ПОДУМЫВАТЬ несов.; разг. 1. уйлаштыр
ғылау, уйлаштырыу, ваҡыт-ваҡыт уйлап ҡуйыу; 
подумывать об отъезде китеү тураһында уйлаш
тырыу 2. ниәтләү, иҫәп тотоу; я давно подумы
вал уехать мин күптән китергә ниәтләгән инем 

ПОДУРАЧИТЬ сов. кого; разг. шаяртып 
алыу, шаяртыу

ПОДУРАЧИТЬСЯ сов.; разг. шаярыу, шая
рып (ҡотороп) алыу

ПОДУРНЁТЬ сов. йәмһеҙләнә биреү (тө
шөү), бер аҙ йәмһеҙләнеү; лицо её подурнело 
йөҙө йәмһеҙләнә төшкән

подУть сов. 1. иҫә (өрә) башлау; к вечеру 
подул северный ветер кискә табан төньяҡ еле 
иҫә башланы 2. (бер аҙ) иҫеп (өрөп) тороу; вётер 
подует и перестанет ел бер аҙ иҫер ҙә туҡтар 

ПОДУЧИВАТЬ несов. см. подучить 
ПОДУЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. подучйться 

2. страд, от подучивать
ПОДУЧИТЬ сов. 1. кого (бер аҙ) өйрәтеп 

алыу; подучйть молодого рабочего йәш эшсене 
өйрәтеп алыу 2. что (выучитъ лучше) яҡшыраҡ 
өйрәнеү, уҡыңҡырау, өйрәнә биреү (төшөү); 
подучйть арифметику арифметиканы яҡшыраҡ 
өйрәнеү 3. кого (подговоритъ) ҡотортоу; он ме
ня подучйл соврать ул мине алдашырға ҡотортто 

ПОДУЧИТЬСЯ сов.; разг. әҙерәк (бер аҙ) 
уҡыу (уҡып алыу), әҙерәк (бер аҙ) өйрәнеү 
(өйрәнеп алыу)

ПОДУШЕЧКА ж 1. уменьш. от подушка 1;
2. мн. подушечки (вид конфет) дүрткел кәнфит 

ПОДУШИТЬ I сов. кого; разг. (задушитъ) 
быуып (тамаҡлап) сығыу (ташлау); волк поду
шил много овец бүре күп һарыҡты тамаҡлап 
сыҡҡан

ПОДУШИТЬ II сов. кого-что әҙерәк (бер аҙ) 
хушбуй һөртөү, (һөртөштөрөү, һөрткөләү), хуш
буй (һөртөп, һөртөштөрөп, һөрткөләп) алыу; по 
душйть платок яулыҡҡа әҙерәк хушбуй һөртөү 

ПОДУШИТЬСЯ сов. әҙерәк (бер аҙ) хушбуй
ланыу, хушбуй һөртөп алыу

ПОДУШКА ж 1. мендәр, яҫтыҡ; пуховая по
душка мамыҡ мендәр; взбить подушку мендәр 
ҡабартыу 2. тех. түш, күкрәк (төрлө ҡоролма
ла, механизмда)

ПОДУШНЫЙ, -ая, -ое ист. йән башынан 
алына (түләнә) торған; подушная подать йән ба
шынан түләнә торған һалым 

ПОДФАРНИК м подфарник 
ПОДХАЛИМ м ялағай, ҡуштан, ярамһаҡ 
ПОДХАЛИМАЖ м; разг. см. подхалимство 
ПОДХАЛИМНИЧАТЬ несов.; разг. ялағай

ланыу, ярамһаҡланыу, ҡуштанланыу
ПОДХАЛИМСТВО с ялағайлыҡ, ярамһаҡ- 

лыҡ, ҡуштанлыҡ
ПОДХВАТИТЬ сов. 1. кого-что тотоп (күтә

реп) алыу, эләктереп тотоу; подхватить больно
го под мышки ауырыуҙы ҡултығынан тотоп 
алыу 2. кого-что (не датъ упасть) йығылтмай 
тотоп алыу 3. кого-что (схватитъ) эләктереп 
алыу; подхватйть шапку бүректе эләктереп алыу 
4. что; перен., разг. эләктереү; подхватйть 
грипп грипп эләктереү 5. без доп. (стремитель
но рвануться — о лошадях и др.) ҡапыл ҡуҙға
лып китеү, ҡапыл сабып китеү (атҡа һ.б. ҡара-
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та) 6. что эләктереп алыу, элеп алып китеү, кү
тәреп алыу; подхватйть почйн башланғысты кү
тәреп алыу 7. что и без доп. (начатъ подпе
вать) күтәреп ебәреү (алыу), ҡушылып китеү; 
дружно подхватйть песню йырҙы дәррәү күтә
реп алыу

ПОДХВАТЫВАТЬ несов. см. подхватйть 
ПОДХЛЕСТНУТЬ сов. 1. кого ҡамсылау; под

хлестнуть коня атты ҡамсылау 2. перен., разг. 
ашыҡтырыу, ашыҡтыра төшөү; подхлестнуть от
стающих артта ҡалыусыларҙы ашыҡтырыу

ПОДХЛЕСТЫВАТЬ несов. см. подхлестнуть 
подхбд м 1. см. подойтй 1, 3, 5; 2. (место) 

килеү (барыу, яҡынайыу) юлы; удобный подхбд 
к реке йылғаға уңайлы килеү юлы 2. ҡараш, 
мөнәсәбәт, яҡынайыу юлы; правильный подхбд 
к делу эшкә дөрөҫ ҡараш; найтй подхбд к чело
веку кешегә яҡынайыу юлын табыу 

ПОДХОДИТЬ несов. см. подойтй 
подходйщий, -ая, -ее 1. прич. от подхо 

дйть 2. прил.; в разн. знач. ҡулайлы, яраҡлы, 
яйлы; подходящее место ҡулайлы урын; найтй 
подходящие слова ҡулайлы һүҙҙәр табыу; под
ходящее помещение яраҡлы бина

ПОДХОМУТНИК М и ПОДХОМУТИНА ж 
ҡамыт кейеҙе

ПОДЦЕПИТЬ сов.', разг. 1. что тағыу; под- 
цепйть вагон к поезду вагонды поезға тағыу 
2. кого-что эләктереү, эләктереп алыу; подце- 
пйть бревно багром бүрәнәне багор менән 
эләктереп алыу 3. что\ перен. эләктереү, тей
ҙереү; подцепйть насморк тымау эләктереү 
♦ подцепйть на удочку см. удочка

ПОДЦЕПИТЬСЯ сов. (артына) йәбешеү 
(аҫылыныу), йәбешеп аҫылыныу

ПОДЦЕПЛЙТЬ несов. см. подцепйть 
ПОДЦЕПЛЙТЬСЯ несов. 1 .см . подцепйться 

2. страд, от подцеплять
ПОДЧАЛИВАТЬ несов. см. подчалить 
ПОДЧАЛИТЬ сов. 1. килеп туҡтау; подча

лить к прйстани пристангә килеп туҡтау 2. что 
(эләктереп) тартып алыу (килтереү), килтереп 
туҡтатыу; подчалить лодку к барже кәмәне бар
жа янына килтереп туҡтатыу; подчалить бревно 
к лодке бүрәнәне кәмә янына тартып килтереү 

ПОДЧАС нареч. ҡайһы ваҡыт(та), ҡайһы 
саҡ(та), ҡайһы берҙә; подчас бывает трудно 
ҡайһы саҡ ҡыйын булып китә

ПОДЧЕЛЮСТНОЙ, -ая, -ое анат. яңаҡ 
аҫты ...ы; подчелюстная железа яңаҡ аҫты биҙе 

ПОДЧЕРКИВАТЬ несов. см. подчеркнуть 
ПОДЧЁРКНУТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от под

черкнуть 2. прил. һиҙелеп торған, күҙгә бәрелеп 
торған, айырым; подчёркнутое внимание 
һиҙелеп торған иғтибар; подчёркнутая вежли
вость күҙгә бәрелеп торған ихтирам

ПОДЧЕРКНУТЬ сов. что 1. аҫтына һыҙыу; 
подчеркнуть в рукописи особо важные места

ҡулъяҙмала айырыуса мөһим урындарҙың аҫты
на һыҙыу 2. перен. (особо выделить) айырып 
(баҫым яһап) әйтеү, айырып алыу; подчеркнуть 
важность вопроса мәсьәләнең мөһимлеген 
айырып әйтеү

ПОДЧЕРНИТЬ сов. что ҡарайтыу, ҡараға 
буяу; подчернйть брови ҡаш ҡарайтыу

ПОДЧИНЕНИЕ с 1. см. подчинйть — подчи
нять, подчинйться — подчиняться 2. грам. 
эйәртеү; сложное предложение с подчинением 
эйәртеүле ҡушма һөйләм

ПОДЧИНЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от под
чинйть 2. в знач. сущ. подчинённый м и подчи
нённая ж буйһонған (ҡул аҫтындағы) кеше 

ПОДЧИНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое грам. эйәр
теүле; подчинйтельная связь предложений һөй 
ләмдәрҙең эйәртеүле бәйләнеше

ПОДЧИНИТЬ сов. 1. кого-что (покоритъ) 
буйһондороу, баш эйҙереү 2. кого-что, кому- 
чему буйһондороу, хеҙмәт иттереү; подчинйть 
своему влиянию үҙ йоғонтоңа буйһондороу
3. кому-чему буйһондороу, ҡарамағына биреү 
(тапшырыу); подчинйть отдельные учреждения 
министерствам ҡайһы бер учреждениеларҙы ми- 
нистрлыҡтар ҡарамағына тапшырыу 4. чему, 
грам. эйәртеү

ПОДЧИНЙТЬСЯ сов. буйһоноу, баш эйеү, 
ҡарамағында булыу; подчинйться приказу при
казға буйһоноу; подчинйться голосу совести 
выждан ҡушыуына буйһоноу

ПОДЧИНЙТЬ несов. см. подчинйть 
подчинйться несов. 1. см. подчинйться 

2. страд, от подчинйть
ПОДЧИСТИТЬ сов. что 1. таҙартыу, таҙар

тып алыу (ҡуйыу); подчйстить в саду баҡсаны 
таҙартып алыу 2. ҡырып юйыу, ҡырыу; под
чйстить ошйбочно напйсанную букву яңылыш 
яҙылған хәрефте ҡырып юйыу 3. разг., бөтөрөү, 
ҡырып алып (тотоноп, ашап) бөтөрөү, таҙартып 
ҡуйыу; подчйстить все запасы барлыҡ һаҡлам- 
ды бөтөрөү

ПОДЧИСТКА ж 1. см. подчйстить — подчи
щать 2. разг. (подтёртое место в тексте) ҡы
рып юйылған урын

ПОДЧИТАТЬ сов. что 1. разг. (тағы) уҡыу, 
уҡып алыу; подчитать доклад перед выступ
лением сығыш алдынан докладты уҡып алыу
2. типогр. ҡысҡырып уҡыу (копияны оригинал 
менән икенсе берәщең сагыштырыуы өсөн) 

ПОДЧИЩАТЬ несов. см. подчйстить 
ПОДШЕРСТОК м мамыҡ, йөн мамығы (эре 

йөн аҫтындағы)
ПОДШЁФНЫЙ, -ая, -ое 1. шефлыҡҡа алын

ған; подшефный детский дом шефлыҡҡа 
алынған балалар йорто 2. в знач. сущ. под
шефный м и подшефная ж шефлыҡҡа алынған 
кеше
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ПОДШИВАТЬ

ПОДШИВАТЬ несов. см. подшить 
ПОДШИВКА ж 1. см. подшить — подшивать

2. разг. төпләм; подшйвка газет гәзит(тәр) төп
ләме 3. разг. әҙеп; подшйвка паласа балаҫ әҙебе; 
подшйвка подола итәк әҙебе

ПОДШИПНИК м подшипник; шариковый 
подшипник шариклы подшипник

ПОДШЙПНИКОВЫЙ, -ая, -ое подшипник 
...ы; подшипниковый завод подшипник заводы 

ПОДШИТЬ сов. что 1. (эстән, аҫтан) тегеп 
ҡуйыу; подшйть подкладку к пальто пальтоға 
эслек тегеп ҡуйыу 2. аҫ (олтан, табан) һалыу, 
табанлау, төпләү; подшйть валенки быйма та
банлау 3. (подрубитъ) ситен бөгөү; подшйть по
дол итәктең ситен бөгөү; 4. теркәп (тегеп, 
төпләп) ҡуйыу; подшйть документ к делу доку
ментты делоға теркәп ҡуйыу; подшйть газеты за 
месяц айлыҡ гәзиттәрҙе төпләп ҡуйыу

ПОДШЛЁМНИК м шлем аҫлығы (шлем, кас
ка эсенән кейелә)

ПОДШПИЛИВАТЬ несов. см. подшпилить
ПОДШПИЛИТЬ сов. что\ разг. (ҡаҙап ҡу

йыу) шпилька менән', подшпйлить волосы сәсте 
ҡаҙап ҡуйыу

ПОДШТУКАТУРИВАТЬ несов. см. подшту
катурить

ПОДШТУКАТУРИТЬ сов. что штукатурка
һын төҙәткеләү, штукатурлап алыу; подштука
турить потолок түшәмде штукатурлап алыу 

ПОДШТУРМАН м штурман ярҙамсыһы 
ПОДШУТИТЬ сов. над кем-чем шаяртыу, 

ҡыҙыҡ (мәҙәк) итеү; подшутйть над приятелем 
дуҫты ҡыҙыҡ итеү

ПОДШУЧИВАТЬ несов. см. подшутить
подъ... приставка см. под...
ПОДЪЕДАТЬ несов. см. подъесть 
ПОДЪЁЗД м 1. см. подъезжать 1, 2; 2. (мес

то) килеп инеү (сығып китеү) юлы; подъезд к 
мосту күпергә килеп инеү юлы 3. (вход в зда
ние) йорт ишеге, ишек; парадный подъезд урам 
яҡтағы (төп) ишек

ПОДЪЁЗДИТЬ сов. кого; спорт., воен. өйрә
теү (еккегә йәки эйәргә); подъездить лошадь ат 
өйрәтеү

ПОДЪЕЗДНОЙ, ая, ое инә (килә) торған 
(берәй ергә), сыға торған (берәй ерҙән)', подъ
ездные путй инә торған юлдар

ПОДЪЕЗЖАТЬ несов. см. подъехать 
ПОДЪЕМ м 1. см. поднять — поднимать 1 — 

4, 7, 10, 11, 14, подняться — подниматься 1, 3 — 
6, 9, 11; подъём флага флаг күтәреү 2. күтәре
леш, үҫеш; подъём сельского хозяйства ауыл 
хужалығының күтәрелеше 3. (воодушевление) 
дәртлелек, күтәренкелек, дәрт, күтәренке күңел; 
духовный подъём рухи күтәренкелек; говорйть с 
подъёмом дәрт менән һөйләү; артйсты играли с 
подъёмом артистар дәрт менән уйнаны 4. үр,

үрләс; крутой подъём текә үр 5. (ног, обуви) 
алҡым, йөҙлөк; сапогй с нйзким подъёмом тар 
алҡымлы итек 6. (сигнал к пробуждению или от
правлению в поход) уяныу, йоҡонан тороу; про 
трубйть подъём йоҡонан торорға сигнал биреү 
♦ лёгок (лёгкий) на подъём еңел һөйәкле (ҡуҙ
ғалыусан); тяжёл (тяжёлый) на подъём ауыр 
һөйәкле (ҡуҙғалыусан), әкрен ҡыймылдаусан 

ПОДЪЕМНИК м күтәргес (кцтәрец меха
низмы)

ПОДЪЕМНЫЙ, -ая, -ое 1. күтәреү ...ы; подъ
ёмный кран күтәреү краны; подъёмные работы
күтәреү эштәре 2. (устроенный так, что его 
можно поднятъ) күтәрелмәле, асылмалы, алын
малы; подъёмный мост күтәрелмәле күпер 3. в 
знач. сущ. подъёмные мн. см. подъёмные 
деньги ♦ подъёмные деньги яңы эш урынына ба 
рыу аҡсаһы

ПОДЪЁСТЬ сов. что 1. разг. аҫтан (төптән) 
кимереү, төбөн тишеү; мыши подъели стебли 
сысҡандар һабаҡтарҙы кимергән 2. прост, ашап 
бөтөрөү; подъесть последние запасы һуңғы за 
пастарҙы ашап бөтөрөү

ПОДЪЁХАТЬ сов. 1. килеү, килеп туҡтау 
(етеү); подъехал автомобйль автомобиль килеп 
туҡтаны; мы подъехали к городу беҙ ҡалаға ки
леп еттек 2. разг. килеп төшөү, барып сығыу; 
подъехать к обёду төш ваҡытына килеп төшөү
3. перен., прост, яйын (көйөн) табыу, ҡылын 
тартып ҡарау; к нему надо уметь подъехать 
уның көйөн таба белергә кәрәк 

ПОДЪЯЗОК м (рыба) оптосаҡ 
подъязычный, -ая, -ое анат. тел аҫты 

...ы; подъязычная железа тел аҫты биҙе
ПОДЪЯРЁМНЫЙ, ая, ое книжн. (подне

вольный) ҡоллоҡтағы, ирекһеҙ; подъяремный 
труд ирекһеҙ хеҙмәт

ПОДЫГРАТЬ сов. кому-чему, разг. 1. (йыр
лаусыға) ҡушылып уйнау; подыграть певцу на 
гитаре йырсыға гитарала ҡушылып уйнау 2. (по
мочь партнёру) уйын менән ярҙамлашыу (ярҙам 
итеү)

ПОДЫГРЫВАТЬ несов. см. подыграть 
ПОДЫСКАТЬ сов. кого-что табыу, эҙләп та

быу; подыскать работу эш эҙләп табыу 
ПОДЫСКИВАТЬ несов. см. подыскать 
ПОДЫТОЖИВАТЬ несов. см. подытожить 
ПОДЫТОЖИТЬ сов. что йомғаҡлау, йомғаҡ 

яһау; подытожить расходы сығымдарға йомғаҡ 
яһау

ПОДЫХАТЬ несов. см. подохнуть
ПОДЫШАТЬ сов. 1. һулау, әҙерәк (бер аҙ) 

һулыш (тын) алыу; подышать свежим воздухом 
бер аҙ саф һауа һулау 2. на что (несколько раз 
дохнутъ) өрөү, өргөләү

ПОЕДАТЬ несов. ашау, ашап бөтөрөү 
ПОЕДИНОК м 1. алыш; вызвать на поедйнок 

алышҡа саҡырыу; выйти на поедйнок алышҡа
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ПОЖЕЧЬ
сығыу 2. көрәш, ярыш; спортйвный поедйнок 
спорт көрәше; словесный поедйнок һүҙ көрәше 

ПбЕДО М  и ПОЕДбМ : поедом есть кого; 
прост, көн күрһәтмәү, ашап алып барыу, тере
ләй ашарҙай булыу

ПОЕЖИВАТЬСЯ несов. көжрәйеү, шоҡ
райыу, ҡорошоу

ПОЕЖИТЬСЯ сов. көжрәйеп (шоҡрайып, ҡо
рошоп) тороу

П бЕ З Д  м 1. поезд; скорый поезд тиҙ
йөрөшлө поезд; поезд метро метро поезы 2. (ве
реница повозок, машин и т.п.) каруан, теҙмә 
♦ свадебный поезд туй каруаны (туйҙа ҡатна
шыусылар ултырган бер нисә арба, сана йәки 
машина)

ПОЁЗДИТЬ сов. йөрөп алыу (ҡайтыу); 
поездить на лошади атта йөрөп алыу; поездить 
по гостям төрлө ерҙә ҡунаҡта йөрөп ҡайтыу 

ПОЁЗДКА ж йөрөп (барып) ҡайтыу, ҡыҫҡа 
сәфәр; вернуться из поездки ҡыҫҡа сәфәрҙән 
ҡайтыу; поездка на юг көньяҡҡа барып ҡайтыу 

П О ЕЗДН бЙ , ая, -ое поезд ...ы; поездная 
бригада поезд бригадаһы

ПОЕМ м; разг. (пойма) һыубаҫар (һыу баҫа 
торған) туғай (ер, урын)

ПОЕМНЫИ, -ая, -ое һыу баҫа торған, һыу
баҫар туғай ...ы, һыубаҫар; поёмные луга һыу 
баҫа торған болондар

ПОЁСТЬ сов. 1. что, чего и без доп. ашау, 
ашап (ҡапҡылап) алыу, тамаҡ ялғау; поёсть 
перед дорогой юлға сығыр алдынан ашап алыу
2. что; разг. ашап бөтөрөү; рыбы поели весь 
корм балыҡтар бөтә аҙыҡты ашап бөтөргән
3. что; разг. (изъесть) ҡырҡып (киҫеп, ашап) 
бөтөү; моль поёла мех көйә тирене ҡырҡып 
бөткән

ПОЁХАТЬ сов. 1. китеү, барыу, китеп барыу; 
поехать на поезде поезда барыу; поехать в дом 
отдыха ял йортона китеү 2. һалыулау, һалыулап 
китеү; сани поехали в сторону сана бер ситкә 
һалыулап китте

ПОЖАДНИЧАТЬ сов.', разг. һаранланыу, 
һаранлыҡ күрһәтеү

ПОЖАЛЁТЬ сов. см. жалеть; пожалеть о по
терянном времени ваҡыт бушҡа үткәнгә үкенеү 

ПОЖАЛОВАТЬ сов.', уст. 1. см. жаловать 1;
2. (прийти) килеү, килеп сығыу; прошу пожало
вать ко мне в гости миңә ҡунаҡҡа килеүегеҙҙе 
һорайым 3. повел, пожалуйте рәхим итегеҙ; по
жалуйте ко мне в комнату минең бүлмәгә рәхим 
итегеҙ ♦ добро пожаловать см. добро I 

ПОЖАЛОВАТЬСЯ сов. см. жаловаться 
ПОЖАЛУЙ вводи, сл. и частица ихтимал, 

бәлки; он, пожалуй, придёт уның килеүе ихти
мал; чаю хотите? — Пожалуй сәй әсәһегеҙме? — 
Эйе, бәлки

ПОЖАЛУЙСТА частица 1. (вежливое обра
щение при просьбе, приказании) -сы/-се, рәхим

итеп, зинһар; дайте мне, пожалуйста, воды миңә 
һыу бирегеҙсе; пожалуйста, не шумйте зинһар, 
шауламағыҙ; пожалуйста, открой дверь зинһар, 
ишек ас 2. (вежливое выражение согласия) рәхим 
итегеҙ; можно зайти? — Пожалуйста инергә 
мөмкинме? — Рәхим итегеҙ ♦ скажй(те) по
жалуйста! разг. бына һиңә (һеҙгә) кәрәк булһа!

ПОЖАР м янғын, ут; тушйть пожар янғын 
һүндереү ♦ как на пожар (бежать, лететь и т.п.) 
артына ут ҡапҡандай (ашығыу, сабыу Һ.6.); не 
на пожар янғын һүндерергә түгелдер әле, һис тә 
ҡабаланырға түгел

ПОЖАРИТЬ сов. 1. что ҡыҙҙырыу, ҡурыу, 
ҡыҙҙырып (ҡурып) алыу; пожарить рыбу по
дольше балыҡты оҙағыраҡ ҡурыу 2. что, чего 
ҡурып (ҡыҙҙырып) алыу (ҡуйыу); пожарить кот
лет котлеттарҙы ҡурып ҡуйыу

ПОЖАРИЩЕ с (пепелище)  янғын (ут) урыны 
ПОЖАРНИК м ; разг. см. пожарный 2 
ПОЖАРНЫЙ, -ая, -ое 1. янғын (ут) һүндереү 

. ..ы; пожарный дым янғын төтөнө; пожарная ма
шина янғын машинаһы 2. в знач. сущ. пожарный 
м янғын һүндереүсе ♦ в пожарном порядке бик 
ҙур ашығыслыҡ менән; на всякий пожарный 
случай кәрәк була ҡалһа тип

ПОЖАТЬ I сов. что ҡыҫыу; пожать руку ҡул 
ҡыҫыу ♦ пожать плечами иңбашты һикертеп 
ҡуйыу (аптырау белдереп)

ПОЖАТЬ II сов. что 1. уст., прост, урыу; 
пожать рожь арыш урыу; что посеешь, то и 
пожнёшь поел, ни сәсһәң, шуны урырһың 2. пе- 
рен., высок, рәхәтен күреү, изгелеген күреү 

ПОЖАТЬСЯ сов. бөршәйеү, шөкрәйеү ♦ по
жаться от холода һыуыҡтан бөршәйеү

ПОЖЕВАТЬ сов. 1. (жевать некоторое вре
мя) (бер аҙ) сәйнәп алыу, (бер аҙ) көйшәү 
2. что, чего', прост, (поесть немного) (бер аҙ) 
ашап (ҡапҡылап) алыу

ПОЖЕЛАНИЕ с теләк, теләү; пожелание ус
пеха уңыш теләү; добрые пожелания изге те
ләктәр

ПОЖЕЛАТЬ сов. что, чего теләү; пожелать 
счастливого пути аҡ юл теләү

ПОЖЕЛТЁЛЫЙ, -ая, -ое һарғайған; пожел
телые лйстья һарғайған япраҡтар

ПОЖЕЛТЁТЬ сов. һарғайыу; лйстья уже по
желтели япраҡтар һарғайҙы инде

ПОЖЕНИТЬ сов. кого; разг. өйләндереү 
ПОЖЕНЙТЬСЯ сов. өйләнешеү 
ПОЖЕРТВОВАНИЕ с ярҙам, иғәнә; сбор по

жертвований иғәнә йыйыу
ПОЖЕРТВОВАТЬ сов. см. жертвовать 
ПОЖЁЧЬ сов. что 1. (сжечь всё, многое) ян

дырып (көйҙөрөп) бөтөрөү; пожечь бумаги 
ҡағыҙҙарҙы яндырып бөтөрөү; засуха пожгла 
хлеба ҡоролоҡ ашлыҡтарҙы көйҙөрөп бөтөрҙө 
2. без доп.; разг. (жечь некоторое время) әҙерәк 
(бер аҙ) яндырыу 
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ПОЖИВА

ПОЖИВА ж; разг. еңел табыш, файҙа 
ПОЖИВАТЬ несоә. йәшәү, ғүмер итеү (кисе

реү), көн итеү (күреү); как поживаете? нисек 
йәшәйһегеҙ?

ПОЖИВИТЬСЯ сов. чем и без доп.; разг. та
быш (файҙа) итеү, байлыҡ йыйыу (табыу); по
живиться за счёт другого башҡа кеше иҫәбенә 
байлыҡ йыйыу

ПОЖИЗНЕННЫЙ, ая, -ое ғүмерлек; по 
жизненная пенсия ғүмерлек пенсия

ПО Ж И ЛбЙ, -ая, -ое оло (өлкән) йәштәге; 
пожилой человек оло йәштәге кеше 

ПОЖИМАТЬ несов. см. пожать I 
ПОЖИМАТЬСЯ несоә. 1. см. пожаться 

2. страд, от пожимать
ПОЖИНАТЬ несоә. см. пожать II 2; пожи

нать плоды изгелеген күреү ♦ пожинать лавры 
дан ҡаҙаныу

ПОЖИРАТЬ несоә. 1. кого-что ҡомһоҙла
нып ашау (хайуаша ҡарата) 2. что; перен., 
разг. (поглощать много чего-л.) йотоп (алып, 
тотоп) бөтөрөү 3. что; перен. (уничтожатъ — 
об огне, пламени) ялмап (солғап) алыу ♦ пожи
рать глазами кого-что күҙ менән ашарҙай бу
лып ҡарау

пожйтки только мн.; разг. ваҡ-төйәк 
мөлкәт

ПОЖИТЬ сов. 1. ғүмер итеү, тороу, көн 
күреү, йәшәү; он пожйл у нас два дня ул беҙҙә 
ике көн торҙо 2. разг. (насладиться жизнью) 
рәхәт йәшәү (тороу), донъяның рәхәтен күреү 

ПОЖРАТЬ сов. 1. см. пожирать 1, 2; 2. что, 
чего и без доп.; груб., прост, ашап алыу, ашау 

ПОЖУРИТЬ сов. кого-что; разг. орошоп 
(шелтәләп) алыу

П бЗА  ж 1. торош, ҡиәфәт, һын; величествен
ная поза мөһабәт һын; принять небрежную позу
илтифатһыҙ торош алыу 2. перен. (притворст
во) ҡылансыҡлыҡ, ҡыланыу; он не терпит пбзы 
ул ҡыланыуҙы яратмай ♦ стать в пбзу (иғтибар 
итерлек) торош алыу

ПОЗАБАВИТЬ сов. кого-что әҙерәк (бер аҙ) 
күңелен күтәреү (асыу), бер аҙ албырғатыу; по
забавить детей балаларҙы бер аҙ албырғатыу 

ПОЗАБАВИТЬСЯ сов. (бер аҙ) күңел 
күтәреп (асып) алыу

ПОЗАБбТИТЬСЯ сов. см. заботиться 1 
ПОЗАБЫВАТЬ I несоә.; уст., прост, 

см. позабыть
ПОЗАБЫВАТЬ II несоә. кого-что; разг. 

иҫтән (хәтерҙән) сығара барыу, онотоп бөтөп ба
рыу; позабывать всех друзей бөтә дуҫтарҙы оно
топ бөтөп барыу

ПОЗАБЫТЬ сов.; разг. см. забыть
ПОЗАВИДОВАТЬ сов. кому-чему ҡыҙығыу, 

күҙ ҡыҙыу, көнләшеү
ПОЗАВТРАКАТЬ сов. см. завтракать
ПОЗАВЧЕРА нареч. элеккегөн, өсөнсө көн

ПОЗАВЧЕРАШНИЙ, яя, ее элеккегѳнгѳ, 
өсөнсө көнгө; позавчерашний разговор элек 
кегөнгө һөйләшеү

ПОЗАГОРАТЬ сов. бер аҙ ҡояшҡа яныу 
ПОЗАДИ нареч. и предлог 1. нареч. арт

та; сидеть позади артта ултырыу 2. предлог 
с род. п. артта, артында, артынан; ёхать позадй 
всех бөтәһенән дә артта барыу

ПОЗАЙМСТВОВАТЬ сов. что 1. (пере
нятъ) алыу, үҙләштереү; позаимствовать 
способ работы эш ысулын үҙләштереү 2. разг. 
(взять в долг) бурысҡа (көтөргә, үтескә) алыу 

ПОЗАНИМАТЬСЯ сов. (әҙерәк) шөғөлләнеп 
(эшләп) алыу

ПОЗАПРОШЛЫЙ, -ая, -ое разг. өсөнсө, 
элеккенән; позапрошлый год өсөнсө йыл

ПОЗВАТЬ сов. см. звать 1; позвать друзей в 
гости дуҫтарҙы ҡунаҡҡа саҡырыу

ПОЗВЕНЁТЬ сов. ҡыңғырап (сыңғырлап, 
сыңлап) тороу; колокольчик позвенел и смолк 
бәләкәй ҡыңғырау сыңғырлап торҙо ла тынды 

ПОЗВОЛЕНИЕ с рөхсәт, ризалыҡ; получйть 
позволение рөхсәт алыу; уехать без позволения 
рөхсәтһеҙ китеү ♦ с вашего позволения в знач. 
вводи, сл. һеҙҙең рөхсәтегеҙ менән; с позво
ления сказать вводи, сл.: 1) улай тип әйтергә 
яраһа; 2) ташҡа үлсәйем

ПОЗВОЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое юл ҡуйылыр- 
лыҡ, рөхсәт итерлек, риза булырлыҡ

позвблить сов. 1. что и с неопр. (разре
шить) рөхсәт итеү, юл ҡуйыу; позвольте мне 
прийти миңә килергә рөхсәт итегеҙ 2. что и с не
опр. (датъ возможность) мөмкинлек биреү; бо
лезнь не позволила ему выйти йз дому ауыры 
уы уға өйҙән сығырға мөмкинлек бирмәне 3. по
вел. позвбль(те) рөхсәт ит(егеҙ)

ПОЗВОЛИТЬ несов. см. позволить 
ПОЗВОНЙТЬ сов. см. звонить 
позвонбк м; анат. умыртҡа, умыртҡа 

һөйәге; шёйные позвонкй муйын умыртҡалары 
позвонбчник м умыртҡалыҡ, арҡа һөйәге 
ПОЗВОНбЧНЫЙ, ая, ое 1. умыртҡа ...ы; 

позвоночный столб умыртҡа бағанаһы 2. умырт
ҡалы; позвоночные животные умыртҡалы хай 
уандар 3. в знач. сущ. позвоночные мн.; зоол. 
умыртҡалылар

ПОЗДНЁИШИЙ, -ая, -ее иң һуңғы; позд
нейшие достижения иң һуңғы ҡаҙаныштар 

пбздний, -яя, -ее 1. һуң, һуңға ҡалған, 
һуңғы, ҡара; поздняя осень ҡара көҙ 2. (запоз
далый) һуңлаған, һуңлап килгән; пбздний гость 
һуңға ҡалған ҡунаҡ; поздняя любовь һуңлап 
килгән һөйөү 3. һуң өлгөргән, һуң өлгөрөшлө; 
поздние сорта яблок алманың һуң өлгөргән 
сорттары ♦ самое позднее иң һуң тигәндә

ПбЗДНО 1. нареч. һуң, һуңға ҡалып; лечь 
поздно һуң ятыу 2. в знач. сказ., безл. ужё 
поздно һуң инде; было поздно һуң ине; лучше 

104



позолотить
поздно, чем никогда һуң булһа ла, эшләгән 
яҡшы

ПОЗДОРбВАТЬСЯ сов. см. здороваться
ПОЗДОРОВЁТЬ сов. һауығыу, сәләмәтлә

неү, һауығып (сәләмәтләнеп) китеү
ПОЗДОРОВИТЬСЯ: не поздоровится кому 

яҡшы булмаҫ, башынан һыйпамаҫтар
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ҡотлау ...ы, 

тәбрикләү ...ы; поздравительная телеграмма 
ҡотлау телеграммаһы

ПОЗДРАВИТЬ сов. кого-что, с чем ҡотлау, 
тәбрикләү; поздравить с праздником байрам ме
нән ҡотлау; поздравить с приездом килеү менән 
ҡотлау

ПОЗДРАВЛЁНИЕ с 1. см. поздравить — по
здравлять 2. ҡотлау, тәбрикләү, ҡотлау һүҙе 
(ҡағыҙы); послать поздравление с днём рож
дения тыуған көн менән ҡотлау ебәреү; прини
мать поздравления ҡотлауҙар ҡабул итеү 

ПОЗДРАВЛЙТЬ несов. см. поздравить 
ПОЗЕВАТЬ сов. иҫнәү, иҫнәп алыу 
ПОЗЕВЫВАТЬ несов/, разг. әленән-әле 

иҫнәп алыу, ара-тирә иҫнәп ҡуйыу
ПОЗЕЛЕНЁТЬ сов. см. зеленеть 1, 3; луга 

позеленели болондар йәшәргән; позеленеть от 
злости асыуҙан күгәренеү; медь позеленела 
баҡыр йәшелләнеп бөткән

ПОЗЕЛЕНИТЬ сов. см. зеленить 
ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ер (биләү) ...ы; 

поземельный налог ер һалымы; поземельная 
рента ер рентаһы

ПОЗЁМКА ж и ПОЗЁМОК м йәйәүле бу
ран

ПОЗЁР м и ПОЗЁРКА ж; неодобр. ҡуҡыр, 
ҡылансыҡ

ПОЗЕРСТВО с; неодобр. ҡуҡырлыҡ, ҡылан- 
сыҡлыҡ; склонность к позёрству кылан- 
сыҡлыҡҡа әүәҫлек

П бЗЖ Е  сравн. cm. от поздно 1 һуңыраҡ, 
һуңға табаныраҡ; он пришёл позже меня ул
минән һуңыраҡ килде

ПОЗИРОВАТЬ несов. 1. бер ҡиәфәттә тороу, 
бер ҡиәфәт алыу (һцрәт йәки һын яһаусым )
2. ҡуҡырланыу, ҡыланыу

ПОЗИТИВ м; фото. позитив 
ПОЗИТИВИЗМ м; филос. позитивизм (идеа

листик фәлсәфә йцнәлеше)
ПОЗИТИВИСТ м\ филос. позитивист 
ПОЗИТИВИСТСКИЙ, -ая, -ое позитивизм 

...ы, позитивист ...ы; позитивйстские взгляды 
позитивизм ҡараштары

ПОЗИТИВНЫЙ I, -ая, -ое позитив; пози 
тйвное изображение позитив һүрәт

ПОЗИТИВНЫЙ II, ая, ое 1. факттарға 
(тәжрибәгә) нигеҙләнгән, позитив; позитйвная 
программа тәжрибәгә нигеҙләнгән программа 
2. книжн. (положительный) ыңғай, позитив; по
зитивное суждение ыңғай фекер йөрөтөү
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П О ЗИ ТРбН  м\ физ. позитрон 
ПОЗИЦИбННЫ Й, -ая, -ое әоен. позиция 

...ы; позиционная война позиция һуғышы (ике 
яҡтан да ныгытылган позициянан тороп һу- 
гышыу)

ПОЗИЦИЯ ж 1. позиция, (торған) урын, то
рош; выгодная позиция уңай позиция 2. (место 
расположения войск в бою) позиция, урын; ар 
тиллерййская позйция артиллерия позицияһы; 
передовые позиции алғы позициялар; отпра
виться на позиции позицияларға китеү 3. перен. 
позиция, ҡараш, мөнәсәбәт; отстаивать свою по
зицию үҙ ҡарашыңды яҡлау 4. муз., спорт, по
зиция, торош; сильная позйция ладьй в шахмат
ной партии шахмат партияһында ладьяның көс
лө позицияһы

ПОЗЛИТЬ сов. кого; разг. үсектереү, асыуын 
килтереү, асыуландырыу

ПОЗЛИТЬСЯ сов.', разг. асыуланып тороу 
(йөрөү)

ПОЗЛОРАДСТВОВАТЬ сов. үсәшеп тороу 
(йөрөү)

позлослбвить сов. яманлап һөйләп 
алыу, артынан яманлау

ПОЗНАВАЕМОСТЬ ж', книжн. танып булыр
лыҡ, танып беленеү, танып белерлек булыу; по
знаваемость мйра донъяның танып беленеүе 

ПОЗНАВАЕМЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от по
знавать 2. прил.; книжн. таныуға булған, танып 
белерлек (беленә торған); мир познаваем донъя 
танып белерлек

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое танып белеү 
...ы; познавательный процесс танып белеү про 
цесы

ПОЗНАВАТЬ несов. см. познать
ПОЗНАВАТЬСЯ несов. 1. беленеү, танылыу; 

друзья познаются в бедё дуҫтар бәләгә тарыған
да таныла 2. страд, от познавать

ПОЗНАКбМИТЬ сов. см. знакомить 
ПОЗНАКбМИТЬСЯ сов. см. знакомиться 
ПОЗНАНИЕ с 1. см. познать 2. мн. познания 

белем, мәғлүмәт; у него болыпйе познания в ме- 
дицйне уның медицинала мәғлүмәте ҙур

ПОЗНАТЬ сов. 1. что (постичь) танып бе
леү; познать сущность явлений күренештәрҙең 
асылын танып белеү; познать истину хәҡиҡәтте 
танып белеү 2. кого-что (получитъ представле
ние о ком-чём-л.) белеү, белеп еткереү, төшөнөү, 
аңлау; познать жизнь тормошто аңлау 3. что 
(испытать) кисереү, татыу, баштан үткәреү; 
познать радость труда хеҙмәт ҡыуанысын та
тыу; познать горечь разлуки айырылып тороу
ҙың әсеһен татыу

ПОЗОЛбТА ж ялатылған (йүгертелгән) ал
тын (берәй нәмәгә)', позолота часов стёрлась 
сәғәттең ялатылған алтыны ҡырылып бөткән 

ПОЗОЛОТИТЬ сов. см. золотить; позоло
тить раму ҡыҫанға алтын ялатыу



позолотчик
позолОтчик м алтынлаусы, алтын яла

тыусы
ПОЗОЛОЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от по

золотить 2. прил. алтынланған, алтын ялатыл
ған; позолоченные ложки алтын ялатылған ҡа
лаҡтар

П О ЗбР  м оят, хурлыҡ, мәсхәрә, рисуайлыҡ; 
клеймить позором хурлыҡ тамғаһы һалыу; 
покрыть себя позором оятҡа ҡалыу; не перене
сти позора мәсхәрәгә түҙеп тора алмау

ПО ЗбРИ ТЬ несов. кого-что хурлау, мәсхә
рәләү, оятҡа ҡалдырыу, хурлыҡҡа төшөрөү; по
зорить доброе ймя чьё-л. кемдеңдер яҡшы исе
мен мәсхәрәләү

ПОЗбРИТЬСЯ несов. 1. мәсхәрә булыу, оят
ҡа (хурлыҡҡа) ҡалыу 2. страд, от позорить 

ПОЗбРИЩ Е с; разг. хурлыҡ, мәсхәрә, хур
лыҡлы күренеш

ПО ЗбРН Ы Й, -ая, -ое хурлыҡлы, мәсхәрәле; 
позорный поступок хурлыҡлы ҡылыҡ; позор
ная трусость хурлыҡлы ҡурҡаҡлыҡ; позорный 
случай мәсхәрәле хәл

ПОЗУМЁНТ м уҡа; белый позумент аҡ уҡа; 
серебряный позумент көмөш уҡа

ПОЗУМЁНТНЫЙ, ая, ое 1. уҡа ...ы; позу 
мёнтная мастерская уҡа оҫтаханаһы; позумент
ный мастер уҡа оҫтаһы 2. (сделанный с позу
ментом) уҡалы, уҡалау; позументный пояс уҡа
лы билбау; позументная обшйвка на знамени 
байраҡты уҡалау

ПОЗЫВ м теләү, -ғы/-ге килеү; позыв ко сну 
йоҡлағы килеү

ПОЗЫВАТЬ несов. кого-что безл. теләү, 
килеү; его позывает поспать уның йоҡоһо 
килә

ПОЗЫ ВН бЙ, -ая, -ое 1. саҡырыу ...ы; по
зывной сигнал саҡырыу сигналы 2. в знач. сущ. 
позывные мн. танытыу сигналдары

ПОИГРАТЬ сов. уйнап алыу, әҙерәк (бер аҙ) 
уйнау; поиграть с детьмй балалар менән уйнап 
алыу

ПОИГРЫВАТЬ несов.; разг. уйнағылау, уй
нап алыу; поигрывать на балалайке балалайкала 
уйнағылау

ПОИЗДЕВАТЬСЯ сов. над кем-чем (бер аҙ) 
мәсхәрәләп (хурлап) алыу

ПОИЗДЕРЖ АТЬСЯ сов.', разг. тотоноп 
(туҙҙырып) бөтөрөү (кцп кенә аҡсаны)

ПОИЗМЫВАТЬСЯ сов.', разг. (бер аҙ) 
мәсхәрәләп (хурлап) алыу

ПОИЗНОСИТЬ сов. что\ разг. туҙҙырып 
(иҫкертеп) бөтөрөү; поизносить ботинки ботин
каны туҙҙырып бөтөрөү

ПОИЗНОСИТЬСЯ сов.', разг. туҙып (иҫке
реп) бөтөү

ПОЙЛЕЦ КОРМЙЛЕЦ м и ПОЙЛИЦА 
КОРМИЛИЦА ж\ уст., трад.-поэт. ашатыу- 
сы-эсереүсе
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ПОИЛКА ж һыу эсергес; автоматйческая
пойлка автоматик һыу эсергес

ПОИМЁННО нареч. исемләп, исемен атап; 
назвать всех поимённо барыһын да исемләп 
әйтеү

п о й м е н н ы й , -ая, -ое исемләп, исемдәре 
атап төҙөлгән; поимённый список исемдәре атап 
төҙөлгән исемлек; поимённое голосование исем
ләп тауышҡа ҡуйыу

ПОИМЕНОВАТЬ сов. кого-что', офиц. исем
дәрен атап сығыу; поименовать свидетелей ша
һиттарҙың исемдәрен атап сығыу

ПОЙМКА ж 1. см. поймать; поймка лисйц
төлкө тотоу; поймка грабителей талаусыларҙы 
тотоу

ПОИМУЩЕСТВЕННЫЙ, ая, ое офиц. ми
лек ...ы, мөлкәт ...ы; поимущественный налог
милек һалымы

ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ сов. кем-чем ҡы
ҙыҡһыныу, ҡыҙыҡһыныу белдереү, белге ки
леү, белергә ынтылыу; поинтересоваться ус
пехами сына улыңдың уңыштары менән 
ҡыҙыҡһыныу

пбиск м 1. в разн. знач. эҙләнеүҙәр, эҙләү; 
поиски неприятеля дошманды эҙләү; отправить
ся на поиски эҙләүгә сығып китеү; поиски ред
кой книги һирәк осрай торған китап эҙләү; гео
логические поиски геологик эҙләнеүҙәр; науч
ный пбиск ғилми эҙләнеү; творческий пбиск в 
искусстве сәнғәттә ижади эҙләнеү 2. воен. эҙләү, 
разведка; ночной пбиск төнгө эҙләү

ПОИСКАТЬ сов. кого-что эҙләп ҡарау, эҙ- 
ләштереү; поискать нужную книгу кәрәкле ки
тапты эҙләп ҡарау

ПОИСКОВЫЙ и ПОИСКОВЫЙ, ая, ое
эҙләнеү ...ы, эҙләү ...ы; поисковая партия геол. 
(мәғдән) эҙләү партияһы; поисковые работы 
эҙләнеү эштәре; поисковые войска эҙләү ғәс
кәрҙәре

ПОЙСТИНЕ нареч. ысынында, ысынлап, 
ысын мәғәнәһендә; это пойстине прекрасное 
произведение был ысын мәғәнәһендә шәп әҫәр

ПОИТЬ несов. 1. кого, чем эсереү, һуғарыу; 
поить наём сәй эсереү; пойть лошадей аттарҙы 
һуғарыу 2. кого, чем', разг. (давать питъ вино, 
спиртные напитки) эсереү, һыйлау 3. что, 
чем', перен. һуғарыу, туйындырыу; тучи поят 
землю дождём болоттар ерҙе ямғыр менән 
һуғара ♦ пойть-кормйть ашатып-эсереү, аҫрау, 
ҡарау

пОйло с ашлы һыу
ПОЙМА ж һыубаҫар (һыу баҫа торған) туғай 

(ер, урын)
ПОЙМАТЬ сов. 1. кого-что тотоу, эләктереү, 

тотоп (эләктереп) алыу; поймать мяч тупты то
топ алыу; поймать птйцу ҡош тотоу; поймать 
вора уғрыны тотоу 2. кого; перен. (изобличитъ) 
тотоу ♦ поймать на удочку см. удочка



ПОКАЛЫВАТЬ

ПбЙМЕННЫЙ, -ая, -ое һыубаҫар тугай ...ы, 
һыу баҫа торған, һыубаҫар; пойменные почвы 
һыубаҫар тугай ере; пойменное сено һыубаҫар 
туғай бесәне

ПбЙНТЕР м (порода собак) пойнтер (эт 
тоҡомо)

пойтй сов. 1. барыу, китеү, китеп барыу; 
пойтй в лес урманға барыу; он попрощался и по
шёл ул хушлашты ла китеп барҙы 2. (о механиз
мах) йөрөп (ҡуҙғалып) китеү; часы пошли сәғәт 
йөрөп китте 3. сыға башлау, аға башлау; из тру
бы пошёл дым мөрйәнән төтөн сыға башланы; из 
раны пошла кровь яранан ҡан аға башланы 
4. (об осадках) яуа башлау; пошёл дождь ямғыр 
яуа башланы 5. китеү, үтеү; дальше дорога пош
ла лесом артабан юл урман эсләтеп китте 6. (под
даться на приманку) ҡабыу, эләгеү; на такйх 
червей рыба пойдёт бындай селәүсенгә балыҡ 
ҡабыр 7. (поступитъ куда-л.) уҡырға инеү; он 
пошёл в институт ул институтҡа уҡырға инде 
8. (найти сбыт) үтеү, үтә башлау; товар пошёл 
хорошо тауар яҡшы үтә башланы 9. (предназна
чаться, израсходоваться) китеү, кәрәк булыу; 
на халат пошло много шёлка халатҡа күп ебәк 
китте 10. (оказаться подходящим) барыу, киле
шеү; это платье пошло бы вам был күлдәк һеҙгә 
килешер ине 11. ҡуйыла башлау, күрһәтелә баш
лау; сегодня пойдёт новая картйна бөгөн яңы 
картина ҡуйыла башлай 12. барыу, инеү; этот 
гвоздь не пойдёт в стену был ҡаҙау стенаға бар
маҫ 13. в прош. вр. пошёл, пошла, пошлй разг.
(в знач. “уходи”, “уйди") кит; пошёл вон! кит 
бынан! ♦ (пойтй) по лйнии наименьшего сопро
тивления см. наименьший; пошла потеха см. по 
тёха; пойтй по миру см. мир; пошла писать гу 
бёрния см. губерния; далеко пойтй см. далеко

ПОКА нареч., союз и частица 1. нареч. әле
гә, хәҙер(гә), эле; он пока учится ул әле уҡый; 
пока ничего не известно әлегә бер ни ҙә билдәле 
түгел; побудь пока здесь әлегә ошонда тороп төр
2. союз временной (в то время как) -ган- 
да/-гәндә, -ған/-гән саҡта (сағында); пока он 
учится, надо ему помочь уҡыған саҡта уға ярҙам 
итергә кәрәк 3. союз временной (до того време
ни как) -ғансы/-гәнсе, -ғанға/-гәнгә тиклем; 
жди здесь, пока я не приду мин килгәнсе, ошон
да көтөп төр 4. частица', прост, (до свидания) 
хәҙергә хуш; ну, пока! ярай, хәҙергә хуш! ♦ по
ка что хәҙергә

ПОКАЗ м см. показать 1, 2
ПОКАЗАНИЕ с 1. күрһәтмә, күрһәтеү, 

һөйләү; расхождения в показаниях источников 
сығанаҡтар күрһәтмәләрендәге айырмалыҡтар 
2. (алынған, бирелгән) мәғлүмәт, яуап; давать 
показания суду судҡа мәғлүмәт биреү; письмен
ные показания подсудймого ғәйепләнеүсенән 
алынған яҙма мәғлүмәттәр 3. күрһәтеү; показа
ние термометра термометрҙың күрһәтеүе
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ПОКАЗАТЕЛЬ м; в разн. знач. күрһәткес; 
показатели культурного роста мәҙәниәт үҫеше 
нең күрһәткестәре; показатель степени мат. дә
рәжә күрһәткесе

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (типичный) 
күренекле, ғибрәт алырлыҡ, ғибрәтле; показа
тельные явления ғибрәт алырлыҡ күренештәр 
2. (организованный для ознакомления) күрһәт
мә; показательный суд күрһәтмә суд 3. (образ
цовый) үрнәк, үрнәк (булырлыҡ); показатель
ное хозяйство үрнәк хужалыҡ

ПОКАЗАТЬ сов. 1. кого-что, на кого-что; в 
разн. знач. күрһәтеү; показать спектакль спек
такль күрһәтеү; показать больного врачу 
ауырыуҙы табипҡа күрһәтеү; показать, как поль
зоваться компасом компас менән нисек файҙала
нырға кәрәклекте күрһәтеү; показать графйчески 
рост производйтельности труда хеҙмәт етеште 
реүсәнлеге үҫешен график менән күрһәтеү; часы 
показали полночь сәғәт тон уртаһын күрһәтте 
2. кого-что күрһәтеү, танытыу; показать себя 
хорошим работником үҙеңде яҡшы хеҙмәткәр 
итеп күрһәтеү 3. с союзом “что" күрһәтеү; сви
детель показал, что знает обвиняемого шаһит 
ғәйепләнеүсене белгәнлеген күрһәтте 4. (про
учитъ) күрһәтеү, уҡытыу, иманын уҡытыу; я 
ему покажу! күрһәтермен әле мин уға! ♦ не по
казать вйду тышҡа сығармау, белдермәү; пока
зать (свой) когти см. коготь; показать кузькину 
мать см. кузькин; показать кукиш в кармане 
см. кукиш; показать нос куда, где күренеү, ки
леп сығыу (берәй ергә)\ показать пример үрнәк 
күрһәтеү; показать пятки см. пятка; показать на 
дверь кому ҡыуып сығарыу

ПОКАЗАТЬСЯ сов. 1. (представиться ка- 
ким-л., чем-л.) күренеү, тойолоу; день ожи
дания показался мне годом көткән саҡта көн 
йыл булып тойолдо 2. (появиться) күренеү, 
пәйҙә булыу; вдали показалось селение йыраҡта 
ауыл күренде; из-за гор показалось солнце тау 
ҙар артынан ҡояш күренде 3. (явиться) күре
неү; (для осмотра) ҡаралыу; показаться врачу 
табипҡа күренеү ♦ нёбо с овчйнку (в овчйнку) 
показалось см. нёбо

ПО КАЗНбЙ , -ая, -ое 1. күрһәтә торған, күр
һәтеүгә арналған; показной товар күрһәтә тор
ған тауар 2. яһалма, күҙ буяу өсөн булған; по
казные слёзы яһалма күҙ йәше (юрамал илау) 

ПОКАЗЫВАТЬ несов. см. показать 1—3 
ПОКАЗЫВАТЬСЯ несов. 1. см. показаться 

2, 3; 2. страд, от показывать
ПОКАЛЕЧИТЬ сов. кого-что; разг. имгәтеү, 

ғәрипләндереү
ПОКАЛЁЧИТЬСЯ сов.', разг. имгәнеү, ғә

рипләнеү
ПОКАЛЫВАТЬ несов.-, разг. сәнсеү, сәнсеп 

ауыртыу, сәнсеп-сәнсеп алыу; у меня в боку по
калывает безл. ҡабырғам сәнсештерә



ПОКАРАТЬ

ПОКАРАТЬ сов. см. карать
ПОКАРАУЛИТЬ сов. кого-что и без доп.', 

разг. ҡарауыллап (ҡарап) тороу; покараулить 
вёщи әйберҙәрҙе ҡарап тороу

ПОКАТАТЬ сов. кого-что йөрөтөү, йөрөтөп 
килтереү; покатать детей на машине балаларҙы 
машинала йөрөтөп килтереү

ПОКАТАТЬСЯ сов. йөрөп килеү (алыу), ул
тырып йөрөү, шыуып алыу; покататься на лодке 
кәмәгә ултырып йөрөү; покататься на лыжах 
саңғыла шыуып алыу

ПОКАТЙТЬ сов. 1. что тәгәр(л)әтеү, тумар- 
латыу, тәгәр(л)әтеп (тумарлатып) алып китеү; 
покатить бревно бүрәнә тәгәр(л)әтеү; покатить 
бочку к машине мискәне машинаға табан 
тәгәр(л)әтеү 2. разг. (быстро поехать) китеп 
барыу; он покатйл в город ул ҡалаға китеп 
барҙы

ПОКАТЙТЬСЯ сов. 1. тәгәр(л)әп (тумарлап) 
китеү; мяч покатился туп тәгәр(л)әп китте 
2. тәгәр(л)әп (шыуып) төшөү; покатйться с горы 
тауҙан тәгәр(л)әп төшөү ♦ покатйться со смеху 
тәгәрәп көлөү, эс ҡатып көлөү

ПОКАТЫЙ, -ая, -ое һөҙәк, һарҡыу, иңкеү; 
покатая крыша һөҙәк ҡыйыҡ; покатые плечи 
иңкеү яурын

ПОКАЧАТЬ сов. 1. кого-что бәүетеү, 
тирбәтеү; покачать ребёнка баланы бәүетеү 
2. чем һелкеү, сайҡау; покачать головой баш 
һелкеү 3. что (бер аҙ) һурҙырыу; покачать воду 
бер аҙ һыу һурҙырыу

ПОКАЧАТЬСЯ сов. бәүелеү, тирбәлеү; пока
чаться на качелях бәүелсәктә бәүелеү; часовой 
маятник покачался и остановйлся сәғәт теле 
тирбәлде лә туҡтап ҡалды

ПОКАЧИВАТЬ несоә. 1. кого-что бәүетең- 
керәү, тирбәтеңкерәү, бәүеткеләү, тирбәткеләү, 
сәңгелдәтеү; покачивать ребёнка баланы тирбә
теңкерәү 2. чем һелккеләү, һелкеңкерәү, сайҡаң- 
ҡырау; покачивать головой баш һелккеләү

ПОКАЧИВАТЬСЯ несоә. 1. (слегка качать
ся) бәүелеңкерәү, тирбәлеңкерәү 2. (при ходьбе) 
аушанлау, аушан-таушан килеү, ауа-түнә барыу 
(килеү); идтй покачиваясь аушан-таушан китеп 
барыу

ПОКАЧНУТЬ сов. что һелкетеп (тирбәтеп, 
ҡыбырлатып) ҡуйыу

ПОКАЧНУТЬСЯ сов. 1. сайҡалып (бәүелеп) 
китеү; гимнаст покачнулся гимнаст сайҡалып 
китте 2. разг. (накрениться) ҡыйшайыу, ау
шайыу; избушка сйльно покачнулась өй ныҡ
аушайған

ПОКАШЛИВАТЬ несов. йүткерештереү, 
йүтәлләштереү, йүткергеләү

ПОКАШЛЯТЬ сов. йүткереп ҡуйыу, йүтәл
ләп алыу

ПОКАЙНИЕ с тәүбә; приносйть покаяние
тәүбә итеү, тәүбәгә килеү
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ПОКАЙННЫЙ, -ая, -ое тәүбә ...ы, тәүбә итеү 
...ы; покаянные слова тәүбә һүҙҙәре; покаянное 
письмо тәүбә хаты

покАяться сов. см. каяться
ПОКВИТАТЬСЯ сов.', разг. 1. с чем (от

дать долг сполна) иҫәпләшеү, иҫәпте өҙөү 2. с 
кем (отомстить) иҫәпләшеү, үс алыу

П бК ЕР м покер (кәрт уйыны төрө)', играть 
в покер покер уйнау

ПОКИВАТЬ сов. һелкеп (һелккеләп) ҡуйыу 
ПОКИДАТЬ I сов.', разг. ырғытҡылау, бы

раҡтырып (ташлап) бөтөрөү, атып бәреү, теләһә 
ҡайҙа ташлау

ПОКИДАТЬ II несов. см. покинуть
ПОКИНУТЬ сов. кого-что 1. ташлап (ҡал

дырып) китеү; покйнуть город ҡаланы ташлап 
китеү; покйнуть детёй балаларҙы ташлап китеү; 
покйнуть службу эш урынын ҡалдырып китеү
2. перен. китеү, ҡайтыу; сйлы покйнули его 
уның ҡарыуы ҡайтты; его покйнуло счастье 
уның ҡото китте ♦ покйнуть на произвол судь
бы см. произвол

ПОКИПЕТЬ сов. ҡайнаңҡырау, ҡайнай биреү 
ПОКИПЯТИТЬ сов. что ҡайнатыңҡырау, 

ҡайната биреү; покипятйть молоко һөттө ҡайна
та биреү

ПОКЛАДАТЬ: рук не покладать уст. ары
май-талмай, ҡул ҡаушырмай, бер туҡтамай; не 
покладая рук тырышып

ПОКЛАДИСТЫЙ, -ая, -ое ыҡҡа килеүсән, 
һүҙ тыңлаусан, күндәм; покладистый характер 
күндәм холоҡ

ПОКЛАЖА ж\ разг. йөк, һалыҡ; тяжёлая 
поклажа ауыр йөк

ПОКЛЕВАТЬ сов. 1. что (склевать всё) 
сүпләп (суҡып) бөтөрөү; куры поклевали просо 
тауыҡтар тарыны сүпләп бөтөрҙө 2. что, чего 
(склевать немного) сүпләштереү, (бер аҙ) 
сүпләү; поклевать зёрен ашлыҡ сүпләштереү
3. что и без доп. (о рыбе) сирткеләү, сиртеште- 
реү 4. чего', разг. (поесть немного — о челове
ке) әҙ-мәҙ генә ашау, ҡапҡылау, семтештереү; за 
завтраком поклевал пирожка иртән әҙ-мәҙ 
бөйөрөк кенә ашаны

ПОКЛЕП м; разг. яла; возвестй поклёп на 
кого-л. берәйһенә яла яғыу

поклбн м 1. баш эйеү (ололап, иҫәнләшеп, 
рәхмәт белдереп һ.б.) 2. сәләм; передать 
поклон сәләм ебәреү ♦ идтй на поклбн (с пок
лоном) барып баш эйеү, ялынып һорау

ПОКЛОНЁНИЕ с 1. см. поклоняться 2. баш 
эйеү, табыныу; поклонение таланту писателя 
яҙыусының талантына баш эйеү

ПОКЛОНИТЬСЯ сов. кому-чему 1. см. кла
няться 1, 2; 2. перен. (попросить, унижаясь) 
ялынып (үтенеп) һорау, ялыныу, үтенеү

П О КЛбН Н И К м и ПОКЛбН НИ ЦА ж
1. (почитатель, почитательница) табыныусы,



покосить
хөрмәтләүсе, баш эйеүсе; он поклонник Пушки
на ул Пушкинға табыныусы 2. (влюблённый, 
влюблённая) яратыусы (ғашиҡ) кеше

поклониться несов. кому-чему 1. табы
ныу; поклоняться языческим богам мәжүси ал 
лаларға табыныу 2. баш эйеү, табыныу, һоҡла
ныу; поклоняться таланту художника рәссам 
дың талантына баш эйеү

ПОКЛЯСТЬСЯ сов. см. клясться; поклясть
ся отомстить үс алырға ант итеү; поклясться в 
верности тоғролоҡҡа ант итеү

покбиться несов. 1. на чём ултырыу, 
ятыу; здание покоится на каменном фундамен
те йорт таш нигеҙҙә ултыра 2. высок, (бытъ по
хороненным) (ҡәбере, һөйәге) ятыу

ПО КбЙ м 1. тын, тынлыҡ, тыныслыҡ; над 
озером царйт покой күл өҫтө тын 2. (спокойное 
физическое и душевное состояние) тыныслыҡ, 
тынғы, маҙа; больному нужен покой ауырыуға 
тыныслыҡ кәрәк; не находить покоя тынғы тап
мау; не давать покоя тынғы бирмәү ♦ вечный 
покой мәңге тынлыҡ, үлем; приёмный покой 
ҡабул итеү бүлмәһе (хәстәханала ятырга 
килгән ауырыуҙы ҡарап ҡабул итец ѳсѳн)\ уда
литься на покой ҡартайып, ялға сығыу; эштән 
бушаныу; пора идтй на покой йоҡларға ятырға 
ваҡыт

П О КбЙ Н И К М и ПОКбЙН ИЦ А ж
1. (труп) үлек, мәйет 2. (упоминание о покой
нике) мәрхүм, мәрхүмә

ПОКбЙНИЦКАЯ ж мәйетхана (хәстәхана 
эргәһендә)

ПОКбЙНЫ Й, ая, -ое 1. тыныс; покойный 
сон тыныс йоҡо; покойная старость тыныс ҡарт
лыҡ; 2. (умерший) үлгән, мәрхүм 3. в знач. 
сущ. покойный м мәрхүм, покойная ж мәрхүмә; 
почтить память покойного мәрхүмде хөрмәтләп 
иҫкә алыу ♦ покойной ночи тыныс йоҡо

ПОКОЛЕБАТЬ сов. что 1. (покачать) тир
бәлтеү, тирбәлдереү; ветер поколебал верхушки 
деревьев ел ағастарҙың башын тирбәлтте 2. (по
дорвать) ҡаҡшатыу; поколебать авторитет 
чей-л. кемдеңдер абруйын ҡаҡшатыу 3. кого 
(вызвать сомнение) шөбһәләндереү, шикләнде
реү, шиккә (шөбһәгә) төшөрөү

ПОКОЛЕБАТЬСЯ сов. 1. тирбәлеп (сайҡа
лып) тороу 2. ҡаҡшау; его авторитет поколе
бался уның абруйы ҡаҡшаны 3. икеләнеү, ике
ләнеп тороу; поколебаться в выборе специаль
ности һәнәр һайлағанда икеләнеп тороу

ПОКОЛЁНИЕ с; в разн. знач. быуын; моло
дое поколение йәш быуын; третье поколение 
өсөнсө быуын ♦ из поколения в поколение:
1) (по наследству) нәҫелдән нәҫелгә; 2) (по 
традиции) быуындан быуынға

ПОКОЛОТИТЬ сов. 1. что, по чему, во что 
и без доп.; разг. бәреү, һуғыу 2. кого (побитъ) 
дөмбәҫләү, биргеләү 3. что; прост, (разбитъ
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всё, многое) сайратып бөтөрөү; поколотйть стёк
ла быялаларҙы сайратып бөтөрөү

покбнчить сов. 1. что, с чем (завер
шитъ) бөтөрөү, тамамлау, теүәлләү; покбнчить с 
заданием эште тамамлау; покбнчить с делами 
эштәрҙе бөтөрөү 2. с кем-чем (прекратить что- 
л .)  бөтөрөү, юҡ итеү; покбнчить с безработицей 
эшһеҙлекте бөтөрөү; покбнчить с врагом дош
манды юҡ итеү ♦ покбнчить счёты см. счёт; по
кбнчить с собой (с жйзнью) үҙен үҙе үлтереү, 
үҙенә ҡул һалыу

ПОКОПАТЬ сов. что и без доп. ҡаҙа (соҡой) 
биреү

ПОКОПАТЬСЯ сов.; разг. ҡаҙыныу, соҡоноу 
ПОКОРЁНИЕ с см. покорить — покорять; 

покорение высоты бейеклек яулау
ПОКОРИТЕЛЬ м и ПОКОРИТЕЛЬНИЦА

ж буйһондороусы, баш эйҙереүсе ♦ покоритель 
сердец шутл. һөймәлекле ир-егет (ҡатын- 
ҡыҙҙар өсөн)

ПОКОРИТЬ сов. кого-что 1. (завоевать) яу
лап алыу, буйһондороу, бағындырыу; покорйть 
крепость ҡәлғәне яулап алыу 2. (заставитъ по
виноваться) буйһондороу; покорйть сйлы при
роды тәбиғәт көстәрен буйһондороу 3. (очаро
вать) үҙенә ҡаратыу ♦ покорйть сердце үҙеңде 
һөйҙөрөп, күңелен биләү

ПОКОРИТЬСЯ сов. кому-чему и без доп. 
буйһоноу, бағыныу, баш эйеү; покорйться судь
бе яҙмышҡа буйһоноу

ПОКОРМИТЬ сов. кого-что ашатыу, ашатып 
алыу; покормйть ребёнка баланы ашатып алыу 

ПОКОРМИТЬСЯ сов. чем и без доп.; разг. 
ашау, ашап алыу

ПОКбРНОСТЬ ж буйһоноусанлыҡ, тыңлау- 
санлыҡ, күндәмлек; проявить покорность
күндәмлек күрһәтеү

ПОКбРНЫ Й, -ая, -ое буйһоноусан, тыңлау
сан, күндәм ♦ ваш покорный слуга уст. беҙ 
фәҡирегеҙ

ПОКОРбБИТЬ сов. 1. что ҡалтайтыу, сал- 
шайтыу; пол покоробило безл. иҙән ҡалтайған
2. кого; разг. ерәндереү, ерәнес тыуҙырыу, 
сикәндереү, ытырғандырыу; его покоробило от 
этих слов безл. был һүҙҙәр уны ытырғандырҙы 

ПОКОРбБИТЬСЯ сов. см. коробиться; 
дверь от сырости покоробилась дымдан ишек 
ҡалтайған

ПОКОРЙТЬ несов. см. покорйть 
ПОКОРЙТЬСЯ несов. 1. см. покорйться 

2. страд, от покорять
покбс м 1. (косьба) бесән сабыу 2. (время 

косьбы) бесән өҫтө, бесән ваҡыты 3. (место 
косьбы) сабын, сабынлыҡ

ПОКОСИТЬ I сов.; разг. 1. что (скоситъ, 
выкоситъ) сабыу, сабып алыу (бөтөү); покосйть 
луга болондарҙы сабып бөтөү 2. что и без доп. 
(некоторое время) бер аҙ сабыу



покосить
покосить II сов. 1. что ҡыйшайтыу, сал- 

шайтыу; оконную раму покосйло безл. тәҙрә 
ҡыҫаны ҡыйшайған 2. что, чем (посмотреть 
искоса) ҡырын ҡарау

ПОКОСИТЬСЯ сов. см. косйться 1, 2; рама 
покосйлась ҡыҫан салшайған 2. (косо посмот
реть) ҡырын ҡарау

ПОКРАПАТЬ сов. һибәләү, һибәләп алыу 
(ҡуйыу); дождь покрапал ямғыр һибәләп алды 

ПОКРАПЫВАТЬ несоә. һибәләү, һибәләп 
тороу

ПОКРАСИТЬ сов. 1. что\ разг. буяу, буяп 
сығыу (ҡуйыу) 2. что и без доп. (красить не
которое время) буяп алыу

ПОКРАСКА ж\ разг., спец. см. покрасить 1; 
покраска дверей ишектәрҙе буяу

ПОКРАСНЁНИЕ с 1. см. покраснеть 
2. (место) ҡыҙарған урын; покраснения на 
коже тиреләге ҡыҙарған урындар

ПОКРАСНЁТЬ сов. см. краснеть 1, 2; вишня 
покраснела сейә ҡыҙарған; покраснеть от стыда 
оялыштан ҡыҙарып китеү

ПОКРАСОВАТЬСЯ сов.', разг. ҡупшыланыу, 
ҡупшыланып китеү (йөрөү)

ПОКРАХМАЛИТЬ сов. что крахмаллап 
алыу; покрахмалить бельё кер крахмаллап 
алыу

ПОКРИВИТЬ сов. 1. что ҡыйшайтыу, сал- 
шайтыу; покривйть рот ауыҙ ҡыйшайтыу
2. разг. (поступить против совести, сказав не
правду) ялғанлау, ялған һөйләү

ПОКРИВИТЬСЯ сов. ҡыйшайыу, салшайыу; 
забор покривйлся ҡойма ҡыйшайып киткән 

ПОКРИКИВАТЬ песов.', разг. 1. ҡысҡыр
ғылау 2. (бранить) аҡырыныу, екеренеү

ПОКРИТИКОВАТЬ сов. кого-что; разг. 
тәнҡитләү, тәнҡитләп алыу

П О КРбВ м 1. чего, какой япма; снежный по
кров ҡар япмаһы; растйтельный покров үҫемлек 
япмаһы 2. (оболочка, покрывающая организм) 
ҡатлам, тыш, көп; кожный покров тире ҡатла
мы; наружный покров семени орлоҡтоң тышы 
♦ волосяной покров төк (йөн) ҡапламы; под по
кровом чего нимәлер ҡиәфәтендә (рәүешендә); 
снять покров (покровы) с чего пиҙелер асыҡлау, 
пиҙеңдер ысын йөҙөн күрһәтеү

ПОКРОВИТЕЛЬ М и ПОКРОВЙТЕЛЬНИ 
ЦА ж ҡурсалаусы, ҡурғаусы, яҡлаусы

ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ, ая, ое ҡур 
салай (ҡурғай) торған; покровительственный 
вид ҡурсалай торған ҡиәфәт ♦ покровитель
ственная окраска (форма) биол. ҡурсалау төҫө 
(формаһы) (ҡайһы бер хайуандарҙың һәм цҫем- 
лектәрҙең тышҡы кцренеше һәм төҫө менән 
башҡа хайуандарга, цҫемлектәргә йәки тирә
ләге тәбигәткә оҡшауы)

ПОКРОВИТЕЛЬСТВО с ҡурсалау, яҡлау, 
ҡурғаусылыҡ
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ПОКРОВИТЕЛЬСТВОВАТЬ несов. кому-че- 
му ҡурсалар, яҡлау, ҡурғау, ҡанат аҫтына алыу 

П О К РбИ  м өлгө, бесем; модный покрой 
платья күлдәктең модалы өлгөһө ♦ на один по
крой; одного покроя кто-что бер ҡалыптан 
сыҡҡандай, бер ҡалыпҡа һуғылған (кешегә, 
нәмәгә ҡарата)

ПОКРОПИТЬ сов. 1. кого-что (слегка окро
пить) бөрккөләү, әҙерәк бөркөү 2. (о дожде) 
һибәләй башлау

ПОКРОШИТЬ сов. что, чего турау, ту
раҡлау; покрошить хлеб икмәк тураҡлау

ПОКРУЖИТЬ сов. кого-что и без доп. 
әйләндереп тороу, уралтып (тирәләй) әйләнеү 

ПОКРУЖИТЬСЯ сов. уралтып (тирәләй) 
әйләнеү

ПОКРУТИТЬ сов. что, кем-чем и без доп. 
әйләндереү, борғолау; покрутить головой башты 
борғолау; покрутйть вещь в руках әйберҙе ҡул
да әйләндереү

ПОКРУТИТЬСЯ сов. әйләнеү, өйрөлөү 
ПОКРЫВАЛО с 1. япма, йәймә, ябыу; по

крывало для постели түшәк ябыуы 2. (род жен
ской одежды) ябыу, ябыулыҡ; закутаться в по
крывало ябыулыҡҡа бөркәнеү

ПОКРЫВАТЬ несов. см. покрыть 
ПОКРЫВАТЬСЯ несоә. 1. см. покрыться 

2. страд, от покрывать
ПОКРЫТЬ сов. 1. кого-что ябыу, йәйеү, 

ҡаплау; покрыть стол скатертью өҫтәлгә ашъяу
лыҡ йәйеү; покрыть ребёнка одеялом балаға 
юрған ябыу 2. что (сделать крышу над чем-л.) 
ябыу; покрыть дом железом өйҙө тимер менән 
ябыу 3. что (обить) кәпләү, ҡаплау, тышлау; 
покрыть сундук железом һандыҡты тимер менән 
кәпләү; покрыть шубу сукном буҫтау менән тун 
тышлау 4. что ҡаплау, ябыу; снег покрыл 
землю ер өҫтөн ҡар ҡапланы; тучи покрыли 
нёбо күк йөҙөн болоттар ҡапланы 5. что (воз
местить что-л. истраченное) ҡаплау, түләп 
бөтөрөү; покрыть расходы сығымдарҙы ҡаплау
6. что (заглушить — о звуках) баҫыу, баҫып 
(күмеп) китеү; голос оратора покрыл шум 
һөйләүсенең тауышы шау-шыуҙы баҫты 7. ко
го-что (скрыть) баҫырыу, йәшереү; покрыть 
преступление енәйәтте баҫырыу; покрыть 
сообщников енәйәттәштәрҙе йәшереп ҡалыу
8. что (преодолеть какое-л. расстояние) үтеү
9. что\ карт. баҫыу, ябыу; покрыть валет тузбм 
туз менән валетты ябыу 10. кого; спец, (оплодо
творить) ҡаплатыу, ҡасыртыу, тороҡтороу 
♦ покрыть позором кого-что хурлыҡҡа төшө
рөү; покрыть славой кого-что данға күмеү; по
крыто тайной что сер итеү; покрыто мраком не
известности см. мрак

ПОКРЫТЬСЯ сов. 1. ябыныу, бөркәнеү; по
крыться одеялом юрған ябыныу; покрыться 
шалью шәл бөркәнеү 2. ҡапланыу, күмелеү; по



ПОЛЕВИЦА

ля покрылись снегом яландар ҡар менән ҡап
ланды 3. (заглушиться — о звуках) ҡапланыу, 
баҫылып ҡалыу 4. (возместиться) ҡапланыу 

ПОКРЫШКА ж 1. прост, см. покрыть 1; 
2. разг. (крышка) ҡапҡас, япҡыс 3. покрышка; 
автомобйльная покрышка автомобиль покрыш 
каһы; покрышка футбольного мяча футбол ту 
бының покрышкаһы

ПОКУПАТЕЛЬ М и ПОКУПАТЕЛЬНИЦА ж
һатып алыусы

ПОКУПАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое һатып алыу 
...ы; покупательная способность населения ха
лыҡтың һатып алыу һәләте

ПОКУПАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое һатып алыу- 
сы(лар) ...ы; покупательская конференция
һатып алыусылар конференцияһы

ПОКУПАТЬ несоә. кого-что; в рази. знач. 
һатып алыу

ПОКУПКА ж 1. см. покупать 2. (купленная 
вещь) һатып алынған әйбер; дешёвая покупка 
арзанға һатып алынған әйбер

ПОКУПНбЙ, ая, ое 1. һатып алыу ...ы; по
купная цена земли ерҙең һатып алыу хаҡы 
2. (купленный) һатып алынған; покупной хлеб 
һатып алынған икмәк 3. см. покупательный 

ПОКУРИВАТЬ несов. что и беҙ доп.; разг. 
тәмәке тартыу (тартҡылау)

ПОКУРИТЬ сов. что, чего и без доп. тәмәке 
тартыу (тартып алыу); покурить табачку тәмәке 
тартып алыу

ПОКУСАТЬ сов. кого-что 1. тешләү, тешләп- 
тешләп алыу; покусать губы иреңдәрҙе тешләү 
2. тешләү; (о пчёлах) сағыу, сағып сығыу 
(бөтөү)

ПОКУСИТЬСЯ сов. на что и с неопр. (по
пытаться что-л. сделать) -ға/-гә ынтылыу 
(уйлап ҡарау, хасланыу, ҡул һуҙыу (һуҙып 
ҡарау)); покусйться на чужое имущество кеше 
милкенә ҡул һуҙыу

ПОКУСЫВАТЬ несов. кого-что 1. тешләш- 
тереү, тешләгеләү; покусывать губы ирендәрҙе 
тешләгеләү 2. (о пчёлах, крапиве и т.п.) сағыу, 
саҡҡылау

ПОКУШАТЬ сов. что, чего и без доп. ашау, 
ашап алыу

ПОКУШАТЬСЯ несов. см. покуситься 
ПОКУШЕНИЕ с 1. см. покусйться — поку

шаться 2. (попытка убить) үлтермәксе булыу, 
үлтерергә итеү

ПОЛ I м иҙән; деревянный пол ағас иҙән 
ПОЛ II м енес, зат ♦ женский пол 

см. женский; прекрасный (слабый, нежный)
пол шутл. ҡатын-ҡыҙ заты; сйльный пол шутл. 
ир-ат заты

ПОЛ... и ПОЛ-... урыҫ телендә ҡушма 
һщҙәрҙең “ярты", “ярым" мәгәнәһен аңлатҡан 
беренсе өлөшө, мәҫ., полдерёвни ярты ауыл; 
пол яблока ярты алма; полжйзни ярты ғүмер;

на полпутй ярты юлда; полвторбго икенсе ярты; 
пол-оборбта ярым әйләнеш (боролош)

ПОЛА ж 1. (пальто, пиджака и т.п.) сабыу, 
салғый; правая пола уң салғый 2. (край наве
шенного полотнища) итәк; пола палатки са
тырҙың итәге ♦ из-под полы ҡуйындан, итәк 
аҫтынан (йәшереп)

ПОЛАГАТЬ несоә. (думать) уйлау, иҫәп то
тоу, тип уйлау (белеү, һанау, иҫәпләү); полагать 
выполнить работу к сроку эште ваҡытына 
үтәргә иҫәп тотоу

ПОЛАГАТЬСЯ I несоә. (быть установлен
ным) ярау, тейеш (ярашлы) булыу; так пола
гается шулай булырға тейеш; курйть не пола
гается тәмәке тартырға ярамай

ПОЛАГАТЬСЯ II несоә. 1. см. положйться 
2. страд, от полагать

ПОЛАДИТЬ сов. с кем и без доп. килешеү, 
ярашыу, һыйышыу; мы с ним всегда поладим 
беҙ уның менән һәр ваҡыт килешербеҙ; не по
ладить между собой үҙ-ара һыйыша алмау 

ПОЛАКОМИТЬСЯ сов. татлы һыйланыу, 
тәм-татҡа һыйланып алыу

ПОЛАТИ только мн. һәндерә 
ПбЛБА ж борай
ПОЛБЕДЫ в знач. сказ.; разг. әллә ни ҙур 

бәлә түгел, бигүк насар түгел; это ещё полбеды 
уныһы әллә ни ҙур бәлә түгел

ПбЛДЕНЬ м төш, өйлә, төш ваҡыты, көн үҙә
ге (уртаһы); до полудня өйләгә (төшкә) тиклем 

пблДНЁВНЫЙ, -ая, -ое төшкө, төш (өйлә) 
ваҡытындағы, көн үҙәгендәге (уртаһындағы); 
полдневный зной көн үҙәгендәге эҫелек

пблдник м 1. (еда) икенде ашы 2. (время 
такого приёма пищи) икенде

ПОЛДНИЧАТЬ несов/, разг. икенде ашын 
ашау

полднй м ярты көн
ПбЛЕ с 1. ялан; идти полем яландан барыу 

2. (засеянный участок земли) баҫыу, ҡыр; па
хотное поле һөрөүгә яраҡлы баҫыу; пшенйчное 
поле бойҙай баҫыуы; опытное поле тәжрибә ба
ҫыуы 3. (специально оборудованная площадка) 
майҙан; лётное поле осоу майҙаны; футбольное 
поле футбол майҙаны 4. перен. (область дея
тельности) ѳлкэ; обширное поле деятельности 
киң эшмәкәрлек әлкәһе 5. (основа, фон) ерлек; 
сйтец с голубыми полями күк ерлекле ситса сит
6. обычно мн. поля; в разн. знач. тирәс, сит; ос
тавлять поля в тетради дәфтәр битенең ситен 
яҙмай ҡалдырыу; шляпа с широкими полями 
киң тирәсле эшләпә 7. спец, (изыскания в при
родных условиях) ялан; работать в условиях 
поля ялан шарттарында эшләү 8. физ. майҙан, 
ҡыр; электрйческое поле электр ҡыры ♦ поле 
боя; поле брани высок, һуғыш майҙаны; поле 
зрения см. зрение; ищй ветра в поле см. ветер 

ПОЛЕВЙЦА ж ҡондораҡ (ҡыяҡ цлән)
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ПОЛЁВКА

ПОЛЕВКА ж ҡыр сысҡаны 
ПОЛЕВбД м баҫыусы (баҫыу эштәре бел

гесе)
ПОЛЕВОДСТВО с баҫыусылыҡ 
ПОЛЕВбДЧЕСКИЙ, -ая, -ое баҫыусылыҡ 

...ы; полеводческие бригады баҫыусылыҡ брига
далары

ПОЛЕВбЙ, -ая, -ое 1. ялан ...ы; полевая до
рога ялан юлы; полевые цветы ялан сәскәләре
2. баҫыу ...ы; полевые работы баҫыу эштәре
3. (походный) ялан ...ы, поход ...ы; полевой суд 
ялан суды; полевой госпиталь ялан госпитале; 
полевая кухня поход кухняһы; полевая почта 
ялан почтаһы ♦ полевая сумка ҡыр сумкаһы 
(бил ҡайышына тагып йөрөтөлә); полевой 
шпат ҡыр шпаты (силикаттар төркөмөнән 
булган минерал)

ПОЛЕГАНИЕ с; с.-х. йығылыу; предохране
ние пшенйцы от полегания бойҙайҙы йығы 
лыуҙан һаҡлау

ПОЛЕГАТЬ несов. см. полёчь 2, 3
ПОЛЕГбНЬКУ нареч.; разг. әкрен генә, яй

лап ҡына, ипләп кенә
ПОЛЕЖАТЬ сов. ятып алыу, ята биреү; по

лежать в постели түшәктә ята биреү
ПОЛЕЖИВАТЬ несов/, разг. ятып тороу, 

ятҡылау
ПОЛЕЗАЩЙТНЫЙ, -ая, -ое баҫыу һаҡлау 

...ы, ҡыр һаҡлау ...ы; полезащитные лесона
саждения баҫыу һаҡлау урмандары

п о л е з н о с т ь  ж файҙалылыҡ; полезность 
лекарства дарыуҙың файҙалылығы

п о л е з н ы й , -ая, -ое 1. файҙалы; полезные 
начинания файҙалы башланғыстар; полезная 
книга файҙалы китап; полезная пйща файҙалы 
аҙыҡ 2. (пригодный для определённой цели) 
файҙалы, файҙаланыуға яраҡлы; полезная пло
щадь файҙаланыуға яраҡлы майҙан; коэффи
циент полезного действия файҙалы эш коэффи
циенты ♦ полезные ископаемые файҙалы ҡа
ҙылмалар (ҡаҙылдыҡтар)

ПОЛЁЗТЬ сов. 1. (начать лезть) менә баш
лау, менеп китеү; полезть на дерево ағасҡа ме
неп китеү 2. ҡул тығыу, тығылыу; полезть в 
портфель за карандашом ҡәләм эҙләп портфелгә 
тығылыу 3. прост, (начать делать что-л.) то
тоноу, керешеү; полезть в драку һуғышырға то
тоноу

ПОЛЕМИЗИРОВАТЬ несов. с кем и без
дөп. һүҙ көрәштереү, бәхәсләшеү

ПОЛЕМИКА ж бәхәс, полемика, һүҙ көрәш
тереү

ПОЛЕМЙСТ м и ПОЛЕМЙСТКА ж бәхәссе, 
полемикасы

ПОЛЕМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. (заключаю
щий в себе полемику) бәхәсле, полемикалы; по 
лемйческая статья бәхәсле мәҡәлә; полемйче 
ское выступление бәхәсле сығыш 2. (страст

ный) полемик, һүҙ көрәштереүгә хас; полемйчес 
кий тон полемик тон

ПОЛЕМЙЧНЫЙ, ая, ое см. полемйческий
ПОЛЕНИТЬСЯ сов. ялҡауланыу, иренеү 
ПОЛЁННИЦА ж әрҙәнә; сложить поленницу

әрҙәнә өйөү
ПОЛЁНО с утын ағасы
ПОЛЁСЬЕ с шар, һаҙлы әрәмәлек, һаҙлы 

урман
ПОЛЕТ м 1. осоу, осош; полёт птйцы ҡош 

осоуы; полёт снаряда снаряд осоуы; космйче 
ский полёт йыһанға осоу 2. перен. осош; полёт 
мысли уйҙар осошо ♦ птйца высокого полёта 
ҙур (түрә) кеше; с высоты птйчьего полёта бик 
юғарынан

ПОЛЕТАТЬ сов. осоу, осоп алыу 
ПОЛЕТЁТЬ сов. 1. осоп китеү; птйца полетела

ҡош осоп китте 2. (на самолёте) осоу; он поле
тит в Москву ул Мәскәүгә оса 3. разг. (упасть) 
осоп (йығылып, ҡолап) төшөү, ҡолап (йығылып) 
китеү 4. (помчаться) осоп (елеп) барыу 5. (о вре
мени) бик тиҙ үтеү (үтеп китеү, тороу)

ПОЛЁЧЬ сов. 1. (быть убитым — о всех, 
многих) ятып (үлеп) ҡалыу 2. (о растениях) 
йығылыу, ятыу; после лйвня пшенйца полегла 
ҡойма ямғырҙан һуң бойҙай йығылды 3. разг. 
ятыу, ятып бөтөү; дети полеглй спать балалар 
йоҡларға ятты

ПбЛЗАТЬ несов. 1. шыуышыу, үрмәләү, шы
уышып (үрмәләп, имгәкләп) йөрөү; (о ребёнке) 
имгәкләү; насекомые ползают бөжәктәр үрмәләп 
йөрөй 2. разг. әкрен барыу (хәрәкәтләнеү, йө
ҙөү, йөрөү Һ.6.); тучи ползали по нёбу күк 
йөҙөндә болоттар әкрен йөҙәләр 3. перен., разг. 
(унижаться) табан ялау ♦ ползать в ногах у ко
го аяғына йығылыу, алдына йөгөнөү, йөгөнөк
ләү; ползать на брюхе см. брюхо

ползкбм нареч. шыуышып, үрмәләп; про
двигаться ползкбм шыуышып барыу

ПОЛЗТИ несов. 1. шыуышыу, үрмәләү, шы
уышып (үрмәләп, имгәкләп) барыу (килеү); (о 
ребёнке) имгәкләү; ползтй на гору тауға үрмә
ләү; змея ползёт йылан шыуыша 2. разг. (мед
ленно передвигаться) әкрен барыу (хәрәкәтлә
неү, йөрөү Һ.6.); поезд еле ползёт поезд бик әк
рен бара 3. (о растениях) үрмәләү, үрмәләп 
үҫеү; по забору ползёт плющ ҡоймаға һырла- 
уыҡ үрмәләй 4. (о негромких, нерезких звуках, 
о слухах и т.п.) йөрөү, таралыу 5. (оползать) 
ишелеү; берег рекй ползёт йылға яры ишелә
6. (о дороге, тропинке) һуҙылып (һыҙылып) 
ятыу 7. разг. (расползаться от ветхости — о 
ткани) ылбырау, шытылыу, һыпылыу

ПОЛЗЁН м 1. разг. (о детях) шыуышҡан ба
ла 2. тех. шыуҙырма (машинаның шыуып 
йөрөмәле өлөшө)

ПОЛЗУНбК м 1. см. ползун 1; 2. мн. пол
зункй; разг. ползунок (бәләкәй бала кейеме)
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ПОЛИТЕХНИКУМ
ПОЛЗУЧИЙ, -ая, ее 1. (о животных) һөй

рәлеүсе, шыуышыусы 2. (стелющийся) үрмәле; 
ползучие растения үрмәле үҫемлектәр 3. (о Эы- 
зге, тумане и т.п.) шыуышыусы

ПОЛИ... ҡушма һцҙҙәрҙең “кцп”, “төрлө" 
мәғәнәһен аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., поли
артрит быуындар һыҙлауы; поливитамйны төрлө 
витаминдар

ПОЛИАНДРИЯ ж; книжн. полиандрия, күп 
ирлелек

ПОЛИВ м см. полйть — поливать 1; ис
кусственный полйв яһалма һуғарыу; полйв сель
скохозяйственных культур ауыл хужалығы 
культураларын һуғарыу

ПОЛИВАТЬ несоә. 1. см. полить 1; 2. ко
го-что; перен., разг. һиптереү, сәсеү; поливать 
из пулемёта пулеметтан һиптереү; поливать 
светом фар фараларҙан яҡтылыҡ сәсеү

ПОЛИВАТЬСЯ несоә. 1. см. полйться 1;
2. страд, от поливать

ПОЛЙВКА ж см. полйть — поливать 1; по 
лйвка гряд түтәлдәргә һыу һибеү

поливнбй, -ая, -ое 1. һуғарыу ...ы; полив
нбй сезон һуғарыу миҙгеле; поливная машйна 
һуғарыу машинаһы 2. ө разн. знач. һуғарыла 
торған, һуғарылмалы; поливные земли һуғарыл- 
малы ерҙәр; поливное земледелие һуғарыла 
торған ер эшкәртеү эштәре

полйвочный, -ая, -ое һуғарыу ...ы; по 
лйвочные работы һуғарыу эштәре; полйвочная 
машйна һуғарыу машинаһы

ПОЛИГАМИЯ ж\ книжн. полигамия (кцп ир
ле йәки кцп ҡатынлы булыу)

ПОЛИГИНИЯ ж\ книжн. полигиния (кцп 
ҡатын алыу)

полиглбт м полиглот (кцп тел белгән 
кеше)

полигбн м полигон (атыуга өйрәнец йәки 
яңы ҡорал һынау урыны)

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое полиграфия 
...ы; полиграфйческая промышленность поли 
графия сәнәғәте; полиграфйческий комбинат по 
лиграфия комбинаты

ПОЛИГРАФЙЯ и уст. ПОЛИГРАФИЯ ж
полиграфия (баҫма нәмәләр етештерецҙең бөтә 
төрөн цҙ эсенә алган техника тармагы)

ПОЛИКЛИНИКА ж поликлиника; детская 
поликлйника балалар поликлиникаһы

п о л и м е р н ы й , -ая, -ое полимер; полимер
ные вещества полимер матдәләр; полимерные 
соединения полимер берләшмәләр; полимерные 
материалы полимер материалдар

ПОЛИМЁРЫ мн. (ед. полимер эг); физ., хим. 
полимерҙар; природные полимеры тәбиғи поли
мерҙар (каучук, целлюлоза, аҡһымдар, ыҫмала 
һ.б.У, синтетйческие полимеры синтетик поли 
мерҙар (карбамид ыҫмалалар, полиэтилен, по
листирол, полиэфирҙар һ.б.)
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ПОЛИМОРФИЗМ м полиморфизм (1. биол. 
бер цк төргә ҡараган хайуан йәки цҫемлектәр 
араһында бер-береһенән ҡырҡа айырыла 
торган формаларҙың булыуы  2. хим. бер цк 
матдәнең төрлө формала кристаллаштырыу га 
һәләтлеге)', половой полиморфйзм енси поли
морфизм; полиморфйзм сёры көкөрттөң по
лиморфизмы

полинйлый, -ая, -ое уңған, төҫө киткән; 
полинялая занавеска төҫө киткән ҡорған

полинйть сов. 1. см. линять 1; 2. (о жи
вотных) ябағаһын (йөнөн) ҡойоу; (о птицах) 
төләү, төгөн һалыу; (о пресмыкающихся) ҡабыҡ 
(ҡау) һалыу, төләү

ПОЛИОМИЕЛИТ м\ мед. полиомиелит (арҡа 
мейеһенең шешеце, кцберәк балаларҙа)

ПОЛИП м полип (1. зоол. ҡуҙгалмай бер 
урында йәшәгән диңгеҙ хайуаны  2. мед. лайла
лы тиресәләге шеш)\ коралловый полйп мәрйен 
полибы; пресноводный полйп сөсө һыу полибы; 
полйпы желудка ашҡаҙан полиптары

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое полировкалау 
...ы; полировальная машйна полировкалау ма
шинаһы

ПОЛИРОВАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от по
лировать 2. прил. полировкалы; полированная 
мебель полировкалы мебель; полированный гра
нйт полировкалы гранит

ПОЛИРОВАТЬ несоә. что полировкалау; по
лировать мебель мебель полировкалау

ПОЛИРОВАТЬСЯ несоә. страд, от поли
ровать

ПОЛИРбВКА ж 1. см. полировать; поли
ровка посуды һауыт полировкалау 2. (отполиро
ванная поверхность) полировка; полировка сто
ла өҫтәл полировкаһы

ПОЛИРбВЩИК м полировкалаусы 
пблис м полис (милекте, гцмерҙе һ.б. 

страховкалау документы)
п о л и с м е н  м полисмен (Англияла, АҠШ- 

та һәм ҡайһы бер башҡа илдәрҙә полиция хеҙ
мәткәре)

ПОЛИТ... ҡушма һцҙҙәрҙең “сәйәси" мәгә- 
нәһен аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., политра
бота сәйәси эш

ПОЛИТБЮРб с нескл. (политическое бюро) 
политбюро

ПОЛИТЕХНИЗАЦИЯ ж см. политехни
зировать

ПОЛИТЕХНИЗЙРОВАТЬ сов., несов. что 
политехникалаштырыу, политехнизм индереү; 
политехнизировать школу мәктәпте политехни
калаштырыу

ПОЛИТЕХНИЗМ м политехнизм (мәктәптә 
хеҙмәт тәрбиәһе бирец менән бергә, техника 
менән гәмәлдә таныштырыу)

ПОЛИТЕХНИКУМ м политехникум (урта 
техник белем бирә торган уҡыу йорто)



П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К И Й

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое политех 
ник; политехнический институт политехник ин 
ститут; политехнйческое образование политех 
ник белем

ПОЛИТИК м сәйәсмән; дальновидный по
литик алдан күреүсән сәйәсмән

ПОЛИТИКА ж 1. сәйәсәт; внутренняя по 
лйтика эске сәйәсәт; торговая политика сауҙа сә
йәсәте; текущая полйтика ағымдағы сәйәсәт 
2. разг. ниәт, хәйлә; знать полйтику чью-л. кем
деңдер хәйләһен белеү

ПОЛИТИКАН м; презр. политикан (маҡса
тына ирешец өсөн бер саранан да тартын
маған принципһыҙ сәйәсмән)

ПОЛИТИКАНСТВО с; презр. политиканлыҡ 
ПОЛЙТИКО ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ, ая, 

ое сәйәси тәрбиә ...ы; полйтико воспитательная 
работа сәйәси тәрбиә эше

ПОЛИТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое в разн. знач. 
сәйәси; политйческая деятельность сәйәси эшмә
кәрлек; политический строй сәйәси ҡоролош; по
литическое преступление сәйәси енәйәт; поли
тическое движение сәйәси хәрәкәт ♦ политйче
ская экономия сәйәси иҡтисад

политйчныи, -ая, -ое разг. уйлап эш 
иткән, үҙен-үҙе тота белгән, нескә уйланылған; 
политичное обращение алдын-артын уйлап эш 
иткән мөғәмәлә; политичный поступок нескә уй
ланылған эш-ҡылыҡ

ПОЛИТУРА ж политура (полировка өсөн 
спиртлы лак)

ПОЛИТУЧЕБА ж : (политическая учёба) 
сәйәси уҡыу, сәйәси белем алыу

ПОЛИТЬ сов. 1. кого-что һибеү, һыу һибеү 
(ҡойоу), һуғарыу; полить цветы гөлдәргә һыу 
һибеү; полйть деревья в саду баҡсалағы ағас
тарға һыу һибеү 2. без доп. (начатъ литъ) яуа 
(ҡоя) башлау; полйл дождь ямғыр ҡоя башланы 

ПОЛИТЬСЯ сов. 1. (политъ себя) ҡойоноу; 
полйться холодной водой һалҡын һыу менән ҡо
йоноу 2. (начатъ литься) ағыу, ҡойолоу, ағып 
китеү; из крана полилась вода һемәктән һыу 
ағып китте 3. перен. (начаться) башланыу; по
лилась задушевная беседа ихлас һөйләшеү баш
ланды

ПОЛИТЭКОНОМИЯ Л с (политическая эко
номия) политэкономия

ПОЛИФОНЙЯ и ПОЛИФ бНИЯ ж; муз. 
полифония, күп тауышлылыҡ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ, -ая, -ое 1. полиция ...ы; 
полицейское управление полиция идаралығы 
2. в знач. сущ. полицейский м полицей

ПОЛИЦИЯ ж полиция (1. дәцләт тәртибен 
һаҡлау органы 2. полицейҙарҙан торган төр
көм); налоговая полйция һалым полицияһы 

ПОЛИЦМЕЙСТЕР м полицмейстер (ҡайһы 
бер сит илдәрҙә эре ҡалалагы полиция баш- 
лыгы)

ПОЛИЧНОЕ: с полйчным енәйәт өҫтөндә; 
поймать с полйчным енәйәт өҫтөндә тотоу; по
пасться с полйчным енәйәт өҫтөндә тотолоу 

ПОЛИШИНЁЛЬ м Полишинель (француз 
халыҡ театрының мәрәкәсеһе) ♦ секрет Поли
шинеля бөтәһенә күптән билдәле сер, буш сер 

ПОЛК м 1. әоен. полк 2. кого; перен., разг. 
төркөм, көтөү; полк просйтелей һораусылар 
төркөмө ♦ нашего полку (в нашем полку) 
прйбыло беҙҙең сафта кеше артты, арабыҙға 
берәү өҫтәлде

П бЛ КА I ж 1. кәштә; кнйжная полка китап 
кәштәһе 2. урын, полка (вагонда); нйжняя пол
ка аҫҡы урын

П бЛ КА II ж см. полоть; полка сорняков сүп
үләнен утау

полкбвник м полковник 
ПОЛКОВбДЕЦ м полководец, ғәскәр баш

лығы
ПОЛКОВбЙ, -ая, -ое воен. полк ...ы; полко

вое знамя полк байрағы
полнЕть несов. йыуанайыу, ҡалынайыу; 

быстро полнеть тиҙ йыуанайыу
ПОЛНИТЬ несов. кого-что; разг. йыуанай

тыу, йыуан итеп күрһәтеү; это платье её полнйт 
был күлдәк уны йыуан итеп күрһәтә

пблниться несов/, книжн. тулыу, тара
лыу; надеждой полнится сердце йөрәк өмөт 
менән тула ♦ слухом земля полнится хәбәр 
менән донъя тула

ПбЛНО 1. нареч. иркен, тулыраҡ; жить так 
полно шундай иркен йәшәү 2. в знач. сказ., 
безл., с неопр.; разг. етер, етте, ҡуй(ығыҙ), таш- 
ла(ғыҙ); полно плакать етер, илама 3. частица 
(в значении “перестаньте") ярай, йә ярар, ярай 
инде; полно, здесь все свой ярай, бында ба
рыһы ла үҙебеҙҙекеләр

полнб нареч. в знач. числ.; разг. туп-тулы, 
бик күп; в дбме полнб народу өйҙә кеше туп- 
тулы ♦ полным-полно бик күп, туп-тулы, би
хисап

ПОЛНО... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 
“тулы" мәгәнәһен аңлатҡан беренсе өлөшө, 
мәҫ., полновластие тулы хакимиәтлек; полно
телый тулы кәүҙәле

п о л н о в е с н ы й , -ая, -ое 1. тулы ауыр
лыҡтағы (ауырлыҡлы); полновесная гйря тулы 
ауырлыҡтағы гер 2. перен., разг. (сильный) 
ҡаты, көслө; полновесный удар ҡаты һуғыу 

ПОЛНОВЛАСТНЫЙ, ая, ое тулы хаки 
миәтле

полновбдный, -ая, -ое тулы (мул) һыу
лы; полноводная река мул һыулы йылға

ПОЛНОВбДЬЁ с һыу муллығы, һыуға 
муллыҡ

ПОЛНОГЛАСИЕ с; лингв, тулы һуҙынҡы- 
лыҡ (борошо славян телендәге “-ра-", “-ла-", 
“~ре~” урынына урыҫ, украин, белорус телдә-
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рендә “-оро-”, “-оло-”, “-ере-” теҙмәһе килец, 
мәҫ., “злато” — “золото”, “град” — “город”, 
“брег” — “берег”)

ПОЛНОЗВУЧНЫЙ, -ая, -ое тулы яңғыраш
лы; полнозвучный голос тулы яңғырашлы тауыш 

ПОЛНОКРОВИЕ с; мед. тулы ҡанлылыҡ, 
ҡан күплек

ПОЛНОКРОВНЫЙ, ая, ое 1. мед. тулы 
ҡанлы 2. (здоровый) сәләмәт, көр күңелле 3. пе- 
рен. (содержательный, насыщенный) тулы ҡан
лы, ваҡиғаларға бай; полнокровная жизнь 
ваҡиғаларға бай тормош

ПОЛНОЛУНИЕ с тулған ай (айҙың тулган 
сагы)

ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ, ая, ое тулы мет 
ражлы; полнометражный фильм тулы метражлы 
фильм

ПОЛНОМОЧИЕ с вәкәләт, вәкиллек хоҡуғы; 
не превышать своих полномочий үҙенең вәкил
лек хоҡуҡтарынан ситкә сыҡмау

ПОЛНОМОЧНЫЙ, -ая, -ое тулы хоҡуҡлы, 
тулы вәкәләтле; полномочный представитель ту
лы хоҡуҡлы вәкил

ПОЛНОПРАВИЕ с тулы хоҡуҡлылыҡ, тулы 
хоҡуҡлы булыу

ПОЛНОПРАВНЫЙ, -ая, -ое тулы хоҡуҡлы; 
полноправный гражданин тулы хоҡуҡлы граж
данин

ПОЛНОСТЬЮ нареч. тулыһынса, тулыһы 
менән; прочитать статью полностью мәҡәләне ту 
лыһынса уҡып сығыу

ПОЛНОТА ж 1. в разн. знач. тулылыҡ; пол
нота счастья бәхеттең тулылығы; полнота власти 
хакимиәттең тулылығы 2. (тучность) йыуан- 
таҡлыҡ, тулылыҡ, һимеҙлек; здоровая полнота 
таҙалыҡты күрһәткән тулылыҡ ♦ от полноты ду- 
шй (чувств) хистәрҙең тулылығынан, күңел та
шыуҙан; со всей полнотой (во всей полноте) 
бөтә тулылығы менән, тулыһынса

ПОЛНОТЕ в знач. сказ., безл. и частица', 
разг. етте, етер; полноте шалить шаярыу етер 

п о л н о ц е н н ы й , -ая, -ое 1. тулы ҡиммәтле; 
полноценная валюта тулы ҡиммәтле валюта 
2. яҡшы сифатлы, һәр яғы килгән; полноценный 
продукт яҡшы сифатлы аҙыҡ; полноценное про
изведение яҡшы сифатлы әҫәр

ПОЛНОЧНЫЙ, ПОЛУНОЧНЫЙ, ПОЛУ 
нОчный, -ая, -ое тон уртаһы, төн уртаһы ...ы, 
төн уртаһындағы, ярты төндәге; полночное 
время ваҡыт төн уртаһы; полночная молитва тон 
уртаһындағы намаҙ

ПОЛНОЧЬ ж төн уртаһы, ярты төн; около 
полуночи төн уртаһы тирәһе

ПОЛНЫЙ, -ая, -ое 1. кого-чего, кем-чем и 
без. доп. тулы; полная сумка тулы сумка; 
полный ответ тулы яуап; полные вёдра тулы 
биҙрәләр; полный рабочий день тулы эш көнө; 
театр полон зрйтелей театр тамашасы менән ту-

лы 2. (абсолютный) тулы, тулыһынса; полная 
тишина тулы тынлыҡ; полная победа тулы еңеү; 
полное разоружение тулыһынса ҡоралһыҙла
ныу; предоставить полную свободу тулы ирек 
ҡуйыу 3. чего, чем\ перен. (выражающий 
что-л.) тулы, тулған; полный радости взгляд 
шатлыҡ менән тулған ҡараш 4. перен. (увлечён
ный кем-чем-л.) тәьҫиренә бирелгән, тәьҫирендә 
5. (в меру толстый) тулы, һимеҙ, йыуан; пол
ный мужчйна йыуан ир кеше ♦ полная чаша ой 
тулы байлыҡ, бай, хәлле; в полном смысле слова 
ысындан да, ысын мәғәнәһендә; на полном газе 
(газу) см. газ

пОло с нескл.', спорт, поло (һыбай туп уй 
нау) ♦ водное поло һыуҙа туп уйнау 

ПОЛОВА ж; с.-х. кәбәк
ПОЛОВЁЦКИЙ, -ая, -ое ҡыпсаҡ ...ы; поло

вецкие пляски ҡыпсаҡ бейеүҙәре 
ПОЛОВИК м иҙән балаҫы 
ПОЛОВИНА ж 1. ярты, ярым; половйна 

яблока ярты алма; половйна работы эштең яр 
тыһы; половйна восьмого һигеҙенсе ярты; три с 
половиной ѳс ярым; вторая половйна двенадца
того века ун икенсе быуаттың икенсе яртыһы 
2. (часть жилого помещения) яҡ; передняя по
ловйна дома өйҙөң алғы яғы ♦ моя (твоя и т.п.) 
половйна шутл. минең (һинең һ.б.) йәмәғәт; се 
редйна на половину см. середина

половинный, -ая, -ое ярты; половинная 
доля ярты ѳлѳш; половинная цена ярты хаҡ 

ПОЛОВЙНЧАТОСТЬ ж ярым-яртылыҡ; по
ловинчатость решения ҡарарҙың ярым-яртылығы 

ПОЛОВЙНЧАТЫЙ, -ая, -ое ярым-ярты, яр
ты-йорто, икеле-микеле; половинчатый ответ 
икеле-микеле яуап

ПОЛОВЙЦА ж иҙән таҡтаһы; закрепить по
ловицы иҙән таҡталарын нығытыу 

ПОЛОВНИК м ; разг. аш сүмесе 
ПОЛОВбДЬЕ с ташҡын, һыу ташыу; ве

сеннее половодье яҙғы ташҡын
ПОЛОВОЙ I, -ая, -ое иҙән ...ы; половая 

тряпка иҙән сепрәге
ПОЛОВОЙ II, ая, ое 1. енес ...ы; половые 

органы енес ағзалары; половые клетки енес 
күҙәнәктәре 2. (связанный с отношениями по
лов) енси; половая жизнь енси тормош; половое 
чувство енси тойғо; половая зрелость енси 
өлгөргәнлек

пОловцы мн. (ед. половец м и половчанка
ж); ист. ҡыпсаҡтар (борошо төрки халыҡ) 

пОлог м 1. сымылдыҡ, шаршау; опустить 
полог сымылдыҡ төшөрөү 2. чего; перен. ҡа
раңғылыҡ; под пологом ночи төн ҡараң
ғылығында

полОгий, -ая, -ое һөҙәк; пологий берег 
һөҙәк яр; пологая лестница һөҙәк баҫҡыс

ПОЛОГОСТЬ ж һөҙәклек; пологость холма
ҡалҡыулыҡтың һөҙәклеге 
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пологость
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ПОЛОЖЕНИЕ с і . урын, торош; географйче 
ское положение географик урын; определйть по
ложение планеты планетаның торошон билдәләү 
2. (поза) килеш, көй, торош; неудобное положе
ние головы баштың уңайһыҙ торошо; читать в ле
жачем положении ятҡан көйө уҡыу 3. ө разн. 
знач. хәл; военное положение һуғыш хәле; меж
дународное положение халыҡ ара хәл; семейное 
положение ғаилә хәле; социальное положение со 
циаль хәл; войтй в положение чъё-л. берәйһенең 
хәленә инеү; находйться в затруднйтельном по
ложении ҡыйын хәлдә булыу 4. ҡағиҙә; поло
жение о выборах һайлауҙар тураһында ҡағиҙә; 
положение о системе оплаты труда хеҙмәткә 
түләү системаһы тураһында ҡағиҙә 5. фекер; ос
новные положения кнйги китаптың төп фекерҙәре 
♦ в (интересном) положении йөклө, балаға уҙған 

ПОЛОЖЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от поло 
жйть 2. прил. тейешле, билдәләнгән; в положен
ное время билдәләнгән ваҡытта; положенная 
плата билдәләнгән түләү

ПОЛОЖИТЕЛЬНО нареч. 1. ыңғай; от 
ветить положйтельно ыңғай яуап биреү 2. ө 
знач. частицы (совсем) бөтөнләй; он поло
жйтельно ничего не сделал ул бөтөнләй бер 
нәмә эшләмәгән

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. в разн. 
знач. ыңғай; положйтельный ответ ыңғай яуап; 
положйтельная величина мат. ыңғай дәүмәл; 
положйтельная оценка ыңғай баһа; положйтель- 
ное влияние ыңғай тәьҫир; положйтельный за
ряд физ. ыңғай заряд; положйтельное число 
мат. ыңғай һан 2. (деловой, практический) эш
лекле, төплө; положйтельный ум төплө аҡыл; 
положйтельный человек эшлекле кеше 3. у cm. 
(определённый, окончательный) өҙөп кенә, 
ҡырт киҫелгән, ҡырҡа хәл ителгән, өҙә һуғыл
ған, ҡырҡа, ҡәтғи; положйтельный отказ ҡырҡа 
кире ҡағыу; ничего положйтельного не сказать 
өҙөп кенә бер нимә лә әйтмәү

ПОЛОЖИТЬ сов. 1. кого-что, чего ҡуйыу, 
һалыу, урынлаштырыу; положйть вещь на своё 
место әйберҙе үҙ урынына ҡуйыу; положйть 
сахар в чай сәйгә шәкәр һалыу; положйть деньги 
в Сбербанк аҡсаны һаҡлыҡ банкыһына һалыу; 
положйть больного в больнйцу ауырыуҙы хәс 
тәханаға һалыу 2. в 1 л. мн. ч. буд. вр. положим 
в знач. вводи, сл. әйтәйек, ти; шулай булды, ти; 
положим, что мы ошйблись әйтәйек, беҙ яңы 
лышҡанбыҙ, ти ♦ положа руку на сердце ысын 
күңелдән; положйть голову высок, башты һалыу, 
ҡорбан булыу; положйть жизнь за кого-что 
үҙеңде ҡорбан итеү; положйть на обе лопатки ко
го: 1) спорт, арҡаһына әйләндереп һалыу, салҡан 
һалыу; 2) (победить) бәхәстә еңеү (еңеп сығыу) 

ПОЛОЖИТЬСЯ сов. ышаныу, иҫәп тотоу, 
таяныу, һыйыныу; вы можете на меня поло 
жйться һеҙ миңә таяна алаһығыҙ
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ПбЛОЗ I м 1. (у саней) сана табаны; скрип 
полозьев сана табандарының шығырлауы 
2. спец, (скользящий брус) шылдырғыс (ауыр 
нәмәне шыуҙырыу өсөн ҡулланылган агас һ.б.) 

ПбЛОЗ II м сыбар йылан (агыуһыҙ) 
полбк м 1. (в бане) эләүкә 2. спец, (теле

га с плоским настилом) яҫы арба
полбльник м\ с.-х. (орудие) сүп утағыс, 

утауыс
полблыцик М утаусы 
ПОЛОМАТЬ сов. что һындырыу, ватыу, 

һындырып (ватып) бөтөрөү; ветер поломал 
ветки деревьев ел ағас ботаҡтарын һындырып 
бөткән

ПОЛОМАТЬСЯ сов. һыныу, ватылыу, һы
нып (ватылып) бөтөү

ПОЛбМКА ж 1. см. поломать, поломаться
2. (повреждённое место) ватыҡ, һыныҡ

ПОЛОНЁЗ м полонез (бейец һәм шуның 
көйө)

полбний м полоний (химик элемент, 
металл)

ПОЛОСА ж 1. оҙонса киҫәк, таҫма киҫәк, 
буй; полоса железа оҙонса ҡалай киҫәге; раз
резать бумагу на полосы ҡағыҙҙы буй-буй 
ҡырҡыу 2. буй, һыҙыҡ, юлаҡ; красные полосы 
на платке яулыҡтағы ҡыҙыл һыҙыҡтар 3. (зона) 
һыҙат; полоса леса урман һыҙаты; чернозёмная 
полоса ҡара тупраҡ һыҙаты 4. перен. (период) 
дәүер, осор; счастлйвая полоса в жйзни тормош
тоң бәхетле осоро 5. полигр. бит; первая полоса 
газеты гәзиттең тәүге бите

ПОЛОСАТЫЙ, -ая, -ое буйлы, юлаҡлы, тар
ғыл; полосатый халат буйлы халат; полосатые 
обой юлаҡлы обой; полосатая змея тарғыл 
йылан

ПОЛбСКА ж; уменьш. от полоса 1, 2; по
лоска бумаги тар ғына ҡағыҙ киҫәге ♦ в полоску
буй-буй

ПОЛОСКАНИЕ с 1. см. полоскать, полос
каться; полоскание белья кер сайҡау 2. (лекар
ство) (тамаҡ, ауыҙ) сайҡау дарыуы

ПОЛОСКАТЕЛЬНИЦА ж сынаяҡ сайҡау 
һауыты

ПОЛОСКАТЬ несоә. что 1. сайҡау; полос
кать бельё кер сайҡау; полоскать рот ауыҙ 
сайҡау 2. чем (колебать — о ветре) елберләтеү, 
елпелдәтеү, елбер-елбер иттереү, сайҡалдырыу; 
ветер полощет знамя ел байраҡты елберләтә 

ПОЛОСКАТЬСЯ несоә. 1. сәпелдәшеү, су
пырлатыу; мальчики полощутся в реке ма 
лайҙар йылғала сәпелдәтә 2. (развеваться на 
ветру) елберләү, сайҡалыу

ПОЛОСНЁТЬ сов. кого-что', разг. һыҙыра 
һуғыу, ялландырып (тартып) ебәреү, эләктереү; 
полоснуть кнутом ҡамсы менән эләктереү

ПОЛОСОВАТЬ несоә. 1. кого; разг. (бить, 
оставляя рубцы) ялландырыу, яра һуғыу
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2. что\ тех. буй-буй (итеп) телеү (ҡырҡыу); по
лосовать жесть ҡалайҙы буй-буй итеп ҡырҡыу

полосовбй, -ая, -ое тех. буй-буй телен
гән, таҫмалап ҡырҡылған; полосовое железо 
таҫмалап ҡырҡылған ҡалай

ПбЛОСТЬ I ж; анат. ҡыуышлыҡ; грудная 
полость күкрәк ҡыуышлығы; полость рта ауыҙ 
ҡыуышлығы

ПбЛОСТЬ II ж; уст. аяҡ ябыуы (арба-сана- 
лагы дилбегәсенең аягына ябылган тире һ.б.)

ПОЛОТЕНЕЧНЫЙ, -ая, -ое таҫтамаллыҡ; 
полотенечная ткань таҫтамаллыҡ туҡыма

ПОЛОТЕНЦЕ с таҫтамал; ручное полотенце 
ҡул таҫтамалы

ПОЛОТЕР м иҙән шымартыусы 
ПОЛОТНИЩЕ с 1. иң; парус в четыре по 

лбтнища дүрт иңле елкән 2. спец, яҫылыҡ; по
лотнище пилы бысҡының яҫылығы

ПОЛОТНО) с 1. (ткань) киндер, туҡыма; 
штапельное полотно штапель туҡыма; рубашка 
из шёлкового полотна ебәк туҡыманан тегелгән 
күлдәк 2. жиә. һүрәт, рәсем (ғәҙәттә, киндергә 
төшөрөлә)', полотно Репина Репин рәсеме
3. спец, таҫма; полотно конвейера конвейер таҫ
маһы 4. (покрытие дороги, моста и т.п.) полот
но (таш, ҡом һ.б. торган юл өйөмө, шундай юл)

полбть несов. что утау 
ПОЛОУМИЕ с; разг. ярты аҡыллыҡ, аҡылға 

һайлыҡ
ПОЛОУМНЫЙ, -ая, -ое разг. ярты аҡыл, 

аҡылға һай
ПОЛПУТИ м ярты юл; вернуться с полпутй 

ярты юлдан ҡайтыу ♦ на полпутй (бросить, ос
тановйться и т.п.) ярты юлда (ҡалдырыу, 
туҡтау һ.б ); бросить работу на полпутй эште 
ярты юлда ҡалдырыу

полсбтни ж; разг. ярты йөҙ, илле 
ПОЛТИННИК м; разг. илле тин, ярты тәңкә, 

илле тин көмөш
ПОЛТОРА м и с (полторы ж) числ. бер 

ярым; полтора мётра бер метр ярым; в полтора 
раза больше бер ярым тапҡыр күберәк

ПОЛТОРАСТА числ. йөҙ илле; полтораста 
километров йөҙ илле километр 

ПОЛТОРЫ ж числ. см. полтора 
ПОЛУ... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 

“ярты", “ярым", “яртылаш" йәки “тулыһын
са булмаган", “тиерлек" мәгәнәһен аңлатҡан 
беренсе өлөшө, мәҫ., полудйкий ярым ҡырағай; 
полушерстяной яртылаш йөн; полукольцо ярым 
ҡулса

ПОЛУБОТЙНКИ мн. (ед. полуботинок м)
ҡунысһыҙ (ҡыҫҡа ҡуныслы, һай) ботинка

ПОЛУГЛАСНЫЙ, -ая, -ое лингә. ярым 
һуҙынҡы

ПОЛУГбДИЕ с ярты йыл, ярты йыллыҡ; 
первое полугодие учебного года уҡыу йылының 
беренсе яртыһы
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ПОЛУГОДИЧНЫЙ, -ая, -ое ярты йыллыҡ; 
полугодйчные курсы я£ты йыллыҡ курстар 

ПОЛУГОДОВАЛЫЙ, -ая, -ое ярты йәштәге 
(йәшлек); полугодовалый ребёнок ярты йәшлек 
бала

ПОЛУГОДОВбЙ, -ая, -ое ярты йыллыҡ; по
лугодовой отчёт ярты йыллыҡ хисап

ПОЛУГОЛбДНЫЙ, -ая, -ое ярым ас, аслы- 
туҡлы; полуголодное существование аслы- 
туҡлы көн күреү

ПОЛУГбЛЫЙ, -ая, -ое ярым яланғас 
ПОЛУГРАМОТНЫЙ, -ая, -ое ярым-йорто 

(бик аҙ) белемле, ярым наҙан; полуграмотный 
человек ярым-йорто белемле кеше

ПОЛУДА ж 1. см. лужение 2. (слой олова, 
нанесённый на поверхность металла) йоҡа 
ғына ҡурғаш ҡатлам

ПОЛУДЕННЫЙ, -ая, -ое төшкө, төш (көн) 
уртаһындағы (ваҡытындағы); полуденный зной 
көн уртаһындағы эҫелек; полуденная дойка 
төшкө һауым

ПОЛУДИКИИ, -ая, -ое ярым ҡырағай; полу- 
дйкая яблоня ярым ҡырағай алмағас; полудйкие 
племена ярым ҡырағай ҡәбиләләр

ПОЛУЖ ИВбЙ, -ая, -ое саҡ-саҡ тере, үлер 
сиккә еткән; быть полуживым от страха ҡур 
ҡыштан үлер сиккә етеү

ПОЛУЖЙРНЫЙ, -ая, -ое полигр. ярым 
ҡалын; полужйрный шрифт ярым ҡалын шрифт 

ПОЛУЗАБЫТЫЙ, -ая, -ое ярым онотолған, 
онотолоп барған; полузабытая песня ярым оно
толған йыр

ПОЛУЗАБЫТЬЁ с ярым һушһыҙлыҡ 
ПОЛУЗАЩИТА ж\ спорт, ярым һаҡ (фут

бол йәки хоккейҙа)
ПОЛУЗАЩЙТНИК м; спорт, ярым һаҡсы 
ПОЛУКОЛОНИАЛЬНЫЙ, ая, ое ярым ко 

лониаль; полуколониальные страны ярым коло 
ниаль илдәр

ПОЛУКОЛбНИЯ Ж ярым КОЛОНИЯ 
ПОЛУКОЧЕВбЙ, -ая, -ое ярым күсмә; по

лукочевое скотоводство ярым күсмә малсылыҡ 
ПОЛУКРУГ м ярым түңәрәк; описать полу

круг ярым түңәрәк һыҙыу
ПОЛУКРУГЛЫЙ, -ая, -ое ярым түңәрәк; по

лукруглое окно ярым түңәрәк тәҙрә
ПОЛУЛЕЖАТЬ несов. ҡырын (яртылаш) 

ятып тороу
ПОЛУМАСКА ж ярым битлек (маска) 
ПОЛУМЁРА ж ярым-йорто сара; политика 

полумёр ярым-йорто саралар сәйәсәте
ПОЛУМЁСЯЦ м ярты ай (айҙың ярым 

тцңәрәк сагы, ай урагы)
ПОЛУМРАК м ярым ҡараңғылыҡ (ҡараңғы) 
ПОЛУНбЧНИК м и ПОЛУНбЧНИЦА ж\ 

разг. төн ҡошо (пәрейе)
ПОЛУНбЧНИЧАТЬ несов.', разг. кис (тө

нөн) оҙаҡ ултырыу
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ПОЛУОБОРОТ м ярты әйләнеш; полуобо
рот колеса тәгәрмәстең ярты әйләнеше

ПОЛУОСВЕЩЁННЫЙ, -ая, -ое әҙ генә 
яҡтыртылған; полуосвещённая комната әҙ генә 
яҡтыртылған бүлмә

ПОЛУбСТРОВ м ярымутрау 
ПОЛУПАЛЬТ 0  с ҡыҫҡа пальто 
ПОЛУПРОВОДНИК м; физ. ярым үт 

кәргес
ПОЛУПРОВОДНИКбВЫЙ, ая, ое физ.

1. ярым үткәргес; полупроводниковое вещество
ярым үткәргес матдә 2. ярым үткәргесле; полу
проводниковый радиоприёмник ярым үткәргесле 
радиоалғыс

ПОЛУПУСТЫНЯ ж ярымсүл 
ПОЛУРАЗРУШЕННЫЙ, ая, ое яртылаш 

емерек; полуразрушенный дом яртылаш емерек 
өй, емерелеп барған (бөткән) өй

ПОЛУ САПбЖ КИ мн. (ед. полусапожек м) 
ҡыҫҡа ҡуныслы итек

ПОЛУСВЁТ м ярым яҡтылыҡ, ҡараңғылы- 
яҡтылы {ваҡыт, урын, саҡ); утренний полусвет 
иртәнге ярым яҡтылыҡ

ПОЛУСЛбВО с һүҙҙең яртыһы, ярты һүҙ 
♦ на полуслове прервать (остановйть и т.п.) яр 
ты һүҙҙән бүлеү (туҡтатыу Һ.6.); с полуслова 
(понять) ярты һүҙҙән үк (аңлау)

ПОЛУ СМЁРТЬ: до полусмерти үлтергәнсе, 
үлер хәлгә еткәнсе, ныҡ; испугать до полу
смерти ныҡ ҡурҡытыу

ПОЛУСбН м уяулы-йоҡоло хәл, йоҡо ара
лаш хәл

ПОЛУСбННЫ Й, -ая, -ое уяулы-йоҡоло, 
йоҡо аралаш, ярым йоҡоло; быть полусонным 
уяулы-йоҡоло булыу; полусонный голос ярым 
йоҡоло тауыш

ПОЛУ СТАНОК м бәләкәй станция 
ПОЛУТЕНЬ Ж ярым күләгә, шәүлә 
ПОЛУТбН м 1. муз. ярым тон (ун ике 

баҫҡыслы иң бәләкәй интервал) 2. жив. (пере
ход от светлого к тёмному) шыйыҡ төҫ, аҡһыл 
төҫтәр 3. көсһөҙ тауыш

ПОЛУТОРА... урыҫ телендә ҡушма һщҙәр- 
ҙең “(бер) ярым”, “(бер) ярымлыҡ" мәғәнәһен 
аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., полуторагодйч- 
ный йыл (йәш) ярымлыҡ

ПОЛУТОРКА ж; разг. полуторка (тонна 
ярымлыҡ йөк машинаһы)

ПОЛУТОРНЫЙ, -ая, -ое бер ярымлыҡ, бер 
ярым; в полуторном размере бер ярым ҙур
лыҡта (күләмдә)

ПОЛУТЬМА ж ярым ҡараңғылыҡ 
ПОЛУФАБРИКАТ м ярым фабрикат (арта

бан эшкәртелергә тейешле аҙыҡ)
ПОЛУФИНАЛ м; спорт, ярым финал; вый

ти в полуфинал ярым финалға сығыу
ПОЛУЧАСОВбЙ, -ая, -ое ярты сәғәтлек; по

лучасовая беседа ярты сәғәтлек әңгәмә

ПОЛУЧАТЕЛЬ м и ПОЛУЧАТЕЛЬНИЦА ж
алыусы, ҡабул итеүсе; получатель почтового пе
ревода почта менән ебәрелгән аҡсаны алыусы 

ПОЛУЧАТЬ несов. см. получить 
ПОЛУЧАТЬСЯ несов. 1. см. получйться 

2. страд, от получать
ПОЛУЧЕНИЕ с см. получить — получать; 

получение образования белем алыу; получение 
подарка бүләк алыу

ПОЛУЧИТЬ сов. что 1. в разн. знач. алыу, 
ҡабул итеү; получйть зарплату эш хаҡы алыу; 
получить заказ заказ алыу; получйть большой 
урожай мул уңыш алыу; получйть выговор 
шелтә алыу; получйть хорошее воспитание яҡ 
шы тәрбиә алыу 2. алыу, сығарыу; получйть 
бензин из нефти нефттән бензин алыу 3. разг. 
(заболеть) эләктереү, сир (киҙеү) йоҡтороу; 
получйть насморк тымау эләктереү ♦ получйть 
известность дан ҡаҙаныу; получйть поврежде
ние йәрәхәтләнеү; получйть признание танылыу; 
получйть применение ҡулланыла башлау; полу
чйть распространение таралыу; получйть удо
вольствие хозурланыу, ҡәнәғәтлек алыу; полу
чйть по шапке кәрәгеңде алыу

ПОЛУЧИТЬСЯ сов. килеп (булып) сығыу; 
результат получйлся прекрасный һөҙөмтә бик 
яҡшы булып сыҡты; получйлось недоразумение 
аңлашылмаусанлыҡ килеп сыҡты

ПОЛУЧКА ж; разг. эш хаҡы; была получка 
эш хаҡы булды

ПОЛУШАРИЕ с ярымшар; Северное полу
шарие Төньяҡ ярымшар

ПОЛУШЁЛКОВЫЙ, -ая, -ое ярым ебәк, ебәк 
ҡатыш; полушёлковая материя ярым ебәк 
туҡыма

ПОЛУШЕРСТЯНОЙ, -ая, -ое ярым йөн, йөн 
ҡатыш; полушерстяная ткань йөн ҡатыш 
туҡыма

ПОЛУШКА ж; у cm. сирек тин (борошо ба
ҡыр аҡса)

ПОЛУШУБОК м ҡыҫҡа тун; носйть полу
шубок ҡыҫҡа тун кейеү

ПОЛУШУТЯ нареч. уйынлы-ысынлы; ска
зать полушутя уйынлы-ысынлы әйтеү

ПОЛЦЕНЫ ж ярты хаҡ; продать за полцены 
что-л. нщелер  ярты хаҡына һатыу

ПОЛЧАСА м ярты сәғәт; за полчаса до 
отхода поезда поезд китеүгә ярты сәғәт ҡал
ғанда

ПОЛЧИЩА мн. (ед. полчище с) 1. ишле 
ғәскәр, оло яу 2. кого; перен. өйөр, көтөү; 
полчища грачёй ҡара ҡарғалар өйөрө

ПОЛШАГА м ярты аҙым; сделать полшага 
вправо ярты аҙым уң яҡҡа атлау; отступить на 
полшага ярты аҙымға сигенеү

пблый, -ая, -ое эсе ҡыуыш, ҡыуыш эсле; 
пблый шар эсе ҡыуыш шар; пблый стебель ҡы
уыш эсле һабаҡ ♦ полая вода яҙғы ташҡын һыуы
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ПОМАРКА
ПбЛЫМЯ с; трад.-поэт. ялҡын ♦ из огня 

да в полымя см. огонь
ПОЛЬІННЫИ, -ая, -ое 1. әрем ...ы; по

лынный запах әрем еҫе; полынные кусты әрем 
ҡыуаҡтары 2. әремле; полынный ликёр әремле 
ликёр 3. (заросший полынью) әремле; полынная 
степь әремле дала

ПОЛЫНЬ ж әрем; запах полыни әрем еҫе 
полыньй ж йылыу, ҡаран; вода в полынье 

не замерзает ҡаранда һыу туңмай
ПОЛЫСЁТЬ сов. пеләшләнеү, сәс ҡойолоу 
ПОЛЫХАТЬ несоә. дөрләп (шәп итеп, ял

ҡынланып) яныу; огонь полыхал ут дөрләп янды 
П бЛ ЬЗА ж 1. ярҙам, файҙа; с пользой для 

дёла эшкә файҙа булһын өсөн; польза спорта 
спорттың файҙаһы; извлечь пользу из чего-л. 
нимәнәндер файҙа сығарып алыу; для общей 
пользы дөйөм файҙа өсөн 2. разг., у  cm. (барыш) 
килем, табыш, өҫтәмә мал (аҡса) ♦ в пользу чью 
файҙаһына; высказаться в пользу кого-л. 
кемдеңдер файҙаһына һөйләү

ПбЛЬЗОВАНИЕ с см. пользоваться 1; нахо
диться в общем пользовании дөйөм файҙала 
ныуҙа булыу; право пользования файҙаланыу 
хоҡуғы

ПбЛЬЗОВАТЬСЯ несоә. чем 1. файҙаланыу, 
ҡулланыу; пользоваться услугами телеграфа те 
леграф хеҙмәтен файҙаланыу; пользоваться но
вейшими источниками өр-яңы сығанаҡтарҙы 
файҙаланыу; пользоваться хирургйческим инст
рументом хирургия ҡорамалын ҡулланыу 2. (об
ладать чем-л.) эйэ булыу, ҡаҙаныу; пользовать
ся авторитетом абруй ҡаҙаныу; пользоваться 
свободой иреккә эйә булыу; пользоваться ус
пехом уңыш ҡаҙаныу

П бЛ Ь К А I  Ж СМ. ПОЛЯКИ  

ПбЛЬКА II ж полька (бейец һәм шуға 
яҙылған музыка әҫәре); танцевать польку поль
ка бейеү

ПбЛЬКА III ж полька (ирҙәр причёскаһы) 
пбльский, -ая, -ое поляк ...ы, Польша 

...ы; пбльский народ поляк халҡы; пбльский 
язык поляк теле

ПОЛЬСТИТЬ сов. кому и без доп. ялағайла
нып (ярарға тырышып) маҡтау

ПОЛЬСТИТЬСЯ сов. на кого-что; разг. 
ҡыҙығыу, күҙ ҡыҙыу; польститься на дорогие 
подарки затлы бүләктәргә ҡыҙығыу

ПОЛЮБИТЬ сов. кого-что һөйөү, яратыу, 
ғашиҡ булыу; полюбйть театр театрҙы яратыу, 
театрға ғашиҡ булыу; полюбйть читать уҡырға 
яратыу; он полюбил её страстно ул уны (ҡыҙ
ҙы) өҙөлөп яратты

ПОЛЮБИТЬСЯ сов. кому, разг. күңелгә 
оҡшау; эти стихи мне полюбились был шиғыр
ҙар минең күңелгә оҡшаны

ПОЛЮБОВАТЬСЯ сов. 1. һоҡланып (ҡыҙы
ғып, кинәнеп, шатланып) ҡарау; я полюбовался
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восходом солнца мин ҡояш сығыуын һоҡланып 
ҡарап торҙом 2. повел, полюбуйся, полюбуй
тесь; неодобр., разг. бына ҡара(ғыҙ) инде (нин
дәй насар, йцнһеҙ һ.б. мәғәнәһендә)

ПОЛЮ БбВНЫЙ, -ая, -ое дуҫтарса, дуҫлыҡ 
нигеҙендә, татыулыҡ менән; полюбовное согла
шение дуҫлыҡ нигеҙендә килешеү

п о л ю б о п ь Тг с т в о в а т ь  сов. ҡыҙыҡһы
ныу, белге килеү, айышына төшөнөргә тырышыу 

пблюс м 1. ө разн. знач. ҡотоп, полюс; 
Северный пблюс Төньяҡ ҡотоп; ібжный пблюс
Көньяҡ ҡотоп; пблюс холода һыуыҡлыҡ ҡотобо 
(иң тцбән температуралар әлкәһе); пблюс 
ветров елдәр ҡотобо 2. физ. полюс; положитель
ный пблюс ыңғай полюс; отрицательный пблюс
кире полюс

полйки м поляктар, поляк халҡы / /  ед. 
поляк м поляк ир-аты; полька и разг. полячка ж 
поляк ҡатын-ҡыҙы

ПОЛЙНА ж аҡлан; большая поляна ҙур 
аҡлан; собирать цветы на поляне аҡланда сәскә 
йыйыу

ПОЛЙРНИК м ҡотопсо, ҡотопто өйрәнеүсе 
ПОЛЙРНОСТЬ ж ҡапма-ҡаршылыҡ; по

лярность мнений фекерҙәрҙең ҡапма-ҡаршылығы 
ПОЛЙРНЫЙ, -ая, -ое 1. поляр; полярные 

острова поляр утрауҙар; полярная станция по 
ляр станция 2. физ. поляр; полярные соеди
нения поляр берләшмәләр 3. перен. (противопо
ложный) ҡапма-ҡаршы; полярные качества ҡап
ма-ҡаршы сифаттар ♦ полярный день поляр көн 
(Поляр тцңәрәктә айлап ҡояш байымай тор
ған ваҡыт); Полярный круг Поляр түңәрәк 
(төньяҡ һәм көньяҡ ярымшарҙарҙың экватор
ҙан 66°32'-та ятҡан параллель һыҙығы — 
һыуыҡ бцлкәттең сиге); полярная ночь поляр 
төн (Поляр тцңәрәктә айлап ҡояш ҡалҡмай 
торған ваҡыт); полярное сияние см. сияние 

ПОМАДА: губная помада ирен буяуы,
помада

ПОМАДКА ж помадка (кәнфиттең йомшаҡ 
төрө); фруктовая помадка емеш помадкаһы 

ПОМАЗАТЬ сов. что буяу, майлау, яғыу, 
һөртөнөү; помазать хлеб маслом икмәккә май 
яғыу

ПОМАЗАТЬСЯ сов. һөртөнөү, яғыныу, буя
ныу; помазаться вазелйном вазелин һөртөнөү 

ПОМ АЗбК м майлағыс, бәләкәй бумала 
ПОМАКАТЬ сов. что манып алыу; помакать 

хлеб в варенье икмәкте ҡайнатмаға манып алыу 
ПОМАЛЁНЬКУ нареч.; разг. см. понемногу 
ПОМАЛКИВАТЬ несоә.; разг. өндәшмәү, 

ауыҙ асмау, шым булыу
ПОМАНЙТЬ сов. кого ымлап (ишаралап) 

саҡырыу; поманить пальцем бармаҡ менән ым
лап саҡырыу

ПОМАРКА ж төҙәтмә, төҙәтелгән урын 
{яҙыуҙа)



ПОМАСЛИТЬ
ПОМАСЛИТЬ сов. что; разг. майлау, май 

яғыу (һөртөү); помаслить блин ҡоймаҡ майлау 
ПОМАХАТЬ сов. чем болғау, һелкеү; пома

хать платком на прощанье хушлашҡанда яулыҡ 
болғау

ПОМАХИВАТЬ несов. чем болғаштырыу, 
һелккеләү, болғап-болғап ҡуйыу, һелкеп-һелкеп 
ҡуйыу; собака помахивает хвостом эт ҡойроғон 
болғап-болғап ҡуя

ПОМЁ ДЛИТЬ сов. көттөрөү, кисектереү, 
һуҙыу; помедлить с ответом яуапты көттөрөү 

ПОМ ЕЛб с бумала, мөрйә таҙартҡыс; про 
чйстить дымоход помелом төтөн юлын бумала 
менән таҙартыу

ПОМЕЩАТЬ сов.; см. менять 1; поменять ко
лесо тәгәрмәсте алмаштырыу

ПОМЕЩАТЬСЯ сов. алмашыу, алышыу 
ПОМЕРАНЕЦ м әсе әфлисун 
ПОМЕРЁТЬ сов.; прост, см. умереть 
ПОМЕРЁЩИТЬСЯ сов.; разг. см. мерещить

ся; это тебе померещилось был һиңә шулай 
тойолған

ПОМЕРЗНУТЬ сов.; разг. 1. (погибнутъ от 
мороза) өшөп (туңып) һәләк булыу; цветы по
мёрзли сәскәләр туңып һәләк булған 2. (про
быть некоторое время на морозе) туңып 
(өшөп) бөтөү

ПОМЁРИТЬ и разг. ПОМЁРЯТЬ сов. что; 
разг. см. примерить; померить платье күлдәкте 
кейеп ҡарау

ПОМЕРИТЬСЯ и разг. ПОМЁРЯТЬСЯ сов.
см. мериться 1; помериться ростом буй менән 
үлсәшеү; помериться сйлами көс һынашыу 

п о м е р к н у т ь  сов. 1. тоноҡланыу, тоноҡла
нып китеү; звёзды померкли йондоҙҙар то
ноҡланды 2. перен. һүнеү, һүнеп ҡалыу; слава 
его померкла уның даны һүнде

ПОМЕРТВЕЛЫЙ, -ая, -ое ҡобараһы осҡан, 
төҫө ҡасҡан, көл кеүек ағарған; помертвелое ли
цо ҡобараһы осҡан йөҙ

ПОМЕРТВЁТЬ сов. см. мертветь 1, 2; по
мертветь от страха ҡурҡыуҙан ҡатып ҡалыу 

ПОМЕСТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (күп) һый
ҙырышлы (һыйҙырмалы); поместйтельный дом 
күп кеше һыйҙырышлы өй

ПОМЕСТИТЬ сов. 1. (поселить) кого-что 
урынлаштырыу, йәшәр (торор) урынға индереү; 
поместйть турйстов в гостйницу туристарҙы ҡу 
наҡханаға урынлаштырыу 2. (уместить) урын
лаштырып (һыйҙырып) бөтөү; поместйть все ве
щи в одйн чемодан бөтә әйберҙе бер сумаҙанға 
һыйҙырып бөтөү 3. что (вложить) һалыу; по
местйть деньги в Сбербанк аҡсаны һаҡлыҡ бан 
кыһына һалыу

ПОМЕСТИТЬСЯ сов. 1. урынлашыу; где вы 
поместйлись? һеҙ ҡайҙа урынлаштығыҙ? 2. һы
йыу; кнйги не поместйлись на одной полке ки
таптар бер кәштәгә һыйып бөтмәне

ПОМЁСТЬЕ с поместье, алпауыт ере 
ПбМЕСЬ ж аҙман, ҡатнаш тоҡом 
ПОМЕСЯЧНЫЙ, ая, ое ай һайынғы, ай

лыҡ; помесячная плата ай һайынғы түләү; по
месячный доход айлыҡ килем

ПОМЕТ м 1. тиҙәк; птйчий помёт ҡош тиҙәге 
2. имсәктәш, ҡарындаш, бер оялаш (ҡайһы бер 
хайуандан бер юлы тыуган балалар, мәҫ., кө
сөктәр, сусҡа бәрәстәре Һ.6.); щенкй весенне
го помёта яҙғы көсөктәр

ПОМЁТА ж билдә; делать помёты на полях 
кнйги китап биттәре ситенә билдәләр ҡуйыу; 
грамматйческие помёты грамматик билдәләр 

п о м е т и т ь  сов. кого-что билдәләү, тамға
лау, билдә ҡуйыу, тамға һалыу; помётить овёц 
һарыҡтарға тамға һалыу 

ПОМЁТКА ж см. помёта
ПОМЁХА ж ҡамасау, оронсоҡ, тотҡар; быть 

помёхой оронсоҡ булыу; служйть помёхой 
тотҡар булып тороу

ПОМЕЧАТЬ несов. см. помётить
ПОМЕШАННЫЙ, -ая, -ое 1. хыялый, аҡылы

нан яҙған; помёшанный человёк аҡылынан яҙған 
кеше; стать помёшанным хыялый булыу 2. на 
ком-чём; перен., разг. хыялый булған, һаташҡан, 
ныҡ бирелгән; помёшанный на футболе футбол 
менән хыялый булған 3. в знач. сущ. помёшан
ный м и помёшанная ж хыялый кеше; он ходит 
как помёшанный ул хыялый кеше кеүек йөрөй 

ПОМЕШАТЕЛЬСТВО с хыялыйлыҡ, аҡыл
дан яҙыу

ПОМЕШАТЬ I сов. кому-чему см. мешать I 
ПОМЕШАТЬ II сов. что болғау, бутау; поме

шать кашу бутҡаны болғау
ПОМЕШАТЬСЯ сов. 1. хыялыйланыу, аҡыл

ға еңеләйеү 2. на ком-чём; перен., разг. һата
шыу, бик ныҡ мауығыу, әүәҫләнеп китеү; поме
шаться на музыке музыкаға әүәҫләнеп китеү 

ПОМЕШИВАТЬ несов. что и без доп. бол- 
ғатҡылау, буташтырыу

ПОМЕЩАТЬ несов. см. поместйть 
ПОМЕЩАТЬСЯ несов. 1. см. поместйться 

2. (находиться) урынлашыу; музёй помещается 
рядом с нашим домом музей беҙ торған йортҡа 
йәнәш урынлашҡан 3. страд, от помещать 

ПОМЕЩЕНИЕ с 1. см. поместить — поме
щать; помещёние статьи в газёту мәҡәләне 
гәзиткә урынлаштырыу 2. бина, йорт; жилое по
мещёние торлаҡ йорт 

помЕщик м алпауыт
ПОМЁЩИЦА ж 1. (владелица поместья) ал

пауыт (ҡатын) 2. разг. (жена помещика) алпа
уыт ҡатыны

п о м е щ и ч и й , -ья, -ье алпауыт ...ы; по- 
мёщичья земля алпауыт ере

ПОМИДСЗР м помидор; салат из помидоров
помидор салаты; мариновать помидоры помидор 
маринадлау
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помочь
ПОМ ИДбРНЫ Й, -ая, -ое помидор ...ы; по

мидорная рассада помидор үрсетмәһе
пбмЙЛОВАНИЕ с ярлыҡау, кисереү; 

просьба о помйловании кисереүҙе үтенеү, ярлы
ҡау һорау

ПОМИЛОВАТЬ сов. кого 1. офиц. кисереү, 
ярлыҡау, азат итеү; помйловать преступника 
енәйәтсене ярлыҡау 2. повел, помйлуй(те); разг. 
туҡта(ғыҙ) әле; нишләп улай булһын, ти

ПОМИМО предлог с род. п. (минуя, кроме) 
-дан/-дән башҡа, -дан/-дән тыш, -һыҙ/-һеҙ; по 
мймо его желания уның теләгенән тыш; это со 
вершйлось помймо меня был минән башҡа эш 
ләнгән ♦ помймо всего прочего быларҙың бөтә
һенән башҡа

ПОМИН м см. поминать ♦ и в помйне нет ко-
го-чего булғаны ла юҡ; лёгок на помйне кто см. 
лёгкий

ПОМИНАТЬ несов. кого, о ком үлгән кеше
не иҫкә алыу, иҫкә алыу йолаһын атҡарыу ♦ по
минать добром маҡтап иҫкә алыу; не поминайте 
лихом см. лихо; поминай как звали елдәр иҫкән, 
эҙе лә ҡалмаған

ПОМИНКИ только мн. үлгән кешене иҫкә 
алыу мәжлесе; справить помйнки үлгән кешене 
иҫкә алыу мәжлесе ойоштороу

поминутный, -ая, -ое минутлап; поми
нутная плата за телефонные переговоры теле 
фонда һөйләшкән өсөн минутлап түләү

ПОМИРАТЬ несов. см. померёть ♦ помирать 
со смеху эс (һын) ҡатып көлөү

ПОМИРИТЬ сов. кого-что килештереү, 
яраштырыу, татыулаштырыу

ПОМИРЙТЬСЯ сов. 1. см. мирйться 1; 2. с 
чем см. примириться

пбмнить несов. кого-что, о ком-чём, про 
кого-что иҫләү, хәтерләү, иҫтә (хәтерҙә) тотоу, 
онотмау; помнить друзей дуҫтарҙы онотмау; 
пбмнить о своём обещании вәғәҙәңде иҫтә тотоу 
♦ не пбмнить себя онотолоп китеү

пбмниться несов. 1. (сохраняться в па
мяти) иҫтә (хәтерҙә) ҡалыу, иҫтә (хәтерҙә) бу
лыу, онотмау 2 . ә 3 л. ед. ч. наст. вр. помнит
ся в знач. вводи, сл. иҫемдә, хәтеремдә, онот
маһам; помнится, это было вчера иҫемдә, был 
хәл кисә булғайны; насколько мне помнится 
әгәр онотмаһам

ПОМНбГУ нареч/, разг. күпләп, күп, мул, 
күп (мул) итеп; всего было помногу бары ла мул 
булды

ПОМНбЖИТЬ сов. что, на что ҡабатлау; 
помножить два на десять икене унға ҡабатлау 

ПОМОГАТЬ несов. см. помочь 
помби только мн. йыуынты; вылить помби

йыуынтыны түгеү
ПОМ бЙКА ж йыуынты соҡоро, сүп-сар 

соҡоро; выбросить на помойку сүп-сар соҡорона 
сығарып ташлау

помбйный, -ая, -ое йыуынты (һыу) ...ы; 
помойное ведро йыуынты һыу биҙрәһе

помбл м 1. (он) тартыу; плата за помбл он 
тартҡан өсөн түләү 2. (качество размельчения 
зерна) тартылған он; мука мелкого помола ваҡ 
тартылған он

помблвить сов. кого; уст. кәләш әйтте
реү, ҡыҙ йәрәшеү, йәрәштереү; помблвить моло
дых йәштәрҙе йәрәштереү

ПОМбЛВКА ж; у cm. см. помблвить 
помолйться сов. см. молйться 1 
п о м о л о д ё т ь  сов. йәшәреү, йәшәреп китеү 
ПОМОЛОДИТЬ сов. кого; разг. йәшәртеү, 

йәшәртә төшөү
ПОМОЛОТИТЬ сов. что и без доп. ашлыҡ 

һуғыу (һуғып алыу); помолотйл день и устал 
бер көн ашлыҡ һуҡты ла арыны

помол бть сов. 1. что и без доп. (молоть 
некоторое время) тартып (тарттырып) алыу 
2. что, чего; разг. (смолоть некоторое коли
чество) әҙерәк (бер аҙ) тартыу (тарттырыу) 

ПОМОЛЧАТЬ сов. тымып (өндәшмәй) тороу; 
помолчать несколько минут бер нисә минут 
өндәшмәй тороу

ПОМбЛЫЦИК м он тарттырыусы 
ПОМОРГАТЬ сов. чем и без доп. күҙ ҡыҫ

ҡылау
ПОМОРбЗИТЬ сов. что; разг. өшөтөү, 

туңдырыу; поморозить цветы сәскәне өшөтөп 
ҡуйыу

ПОМбРЩИТЬ сов. что йыйырыу, сирыш
тырыу, йыйырып (сирыштырып) алыу; по
морщить лоб маңлайҙы йыйырып алыу

ПОМбРЩИТЬСЯ сов. сирылыу, сытыра- 
йыу, сырай һытыу; поморщиться от боли һыҙла
ныуҙан сытырайыу

ПОМбРЫ мн. поморҙар (Аҡ һәм Баренц 
диңгеҙҙәренең яр буйҙарында йәшәцселәр) / /  
ед. помбр м помор ир-аты; поморка ж помор 
ҡатын-ҡыҙы

ПОМбРЬЕ с диңгеҙ буйы 
помбст м түшәмә, таҡта майҙансыҡ; взой

ти на помбст таҡта майҙансыҡҡа күтәрелеү 
пбмочи мн. 1. ҡайыш, таҫма (берәй нәмәне 

аҫыу, тотоп тороу һ.б. өсөн) 2. см. подтяжки 
♦ ходить (быть) на помочах у кого кеше теҙге 
нендә һөйрәлеү, кеше ҡурайына бейеү

ПОМОЧИТЬ сов. что сылатыу, еүешләү; по
мочить волосы сәсте сылатыу

помочйться сов.\ разг. һейеү, һейеп 
алыу, кесе ярау итеү; (о скоте) һарыу

пбмочь ж өмә; организовать пбмочь өмә 
ойоштороу; участвовать в пбмочи өмәлә ҡат
нашыу

помбчь сов. кому-чему 1. ярҙам итеү, бу
лышыу; помбчь в работе эштә булышыу; по
мбчь советом кәңәш менән ярҙам итеү; помбчь 
нуждающимся мохтаждарға ярҙам итеү 2. без
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помощник
доп. ярҙам итеү, файҙаһы тейеү; лекарство по
могло больному дарыуҙың ауырыуға файҙаһы 
тейҙе

помбщник м 1. ярҙамсы, булышсы; он 
мне помбщник во всех делах ул миңә бөтә эштә 
лә булышсы 2. ярҙамсы; помбщник машинйста 
машинист ярҙамсыһы

ПОМбЩНИЦА ж ярҙамсы, булышсы 
пбмощь ж ярҙам, булышлыҡ; материаль

ная пбмощь матди ярҙам; оказать пбмощь ярҙам 
күрһәтеү; позвать на пбмощь ярҙамға саҡырыу; 
медицйнская пбмощь медицина ярҙамы ♦ с 
помощью; при помощи предлог с род. п. ярҙамы 
менән, ярҙамында

ПбМПА I л  : яһалма (тышҡы) тантана (ке
шеләрҙе аптыратыу өсөн)

ПбМПА II л с (насос) помпа 
ПОМПЁЗНЫЙ, -ая, -ое үтә тантаналы; пом

пезный приём үтә тантаналы ҡаршы алыу
помпбн м тумалаҡ суҡ (баш кейемендә 

йәки туфлиҙарҙа)', шляпа с помпоном тумалаҡ 
суҡлы эшләпә

ПОМРАЧЁНИЕ с см. помрачиться; помра
чение сознания аң томаланыуы ♦ ума (уму) по
мраченье ғәжәп итерлек, хайран ҡалырлыҡ 

ПОМРАЧИТЬСЯ сов. 1. уст. (потемнеть) 
ҡараңғыланыу 2. перен. (стать мрачным — о 
глазах, лице и т.п.) ҡараңғыланыу, моңһоула
ныу (кцҙгә, йөҙгә һ.б. ҡарата) 3. (помутить
ся — о сознании, мыслях и т.п.) томаланыу, 
буталаныу; его рассудок помрачйлся уның 
аҡылы буталанды

ПОМРАЧНЁТЬ сов. 1. (о погоде) ҡараңғыла
нып (бөләңгертләнеп) китеү 2. (о человеке) 
һөмһөрө ҡойолоу, сырай ҡараңғыланыу

ПОМУТИТЬ сов. что 1. буръяҡлау, болған
сыҡлау; помутйть воду һыуҙы болғансыҡлау 
2. перен. (помрачить сознание, разум) томалау; 
помутйть рассудок аҡылды томалау

ПОМУТЙТЬСЯ сов. 1. буръяҡланыу, бол
ғансыҡланыу; озеро помутйлось күл буръяҡлан
ды 2. перен. (о сознании, разуме) томаланыу, 
буталаныу ♦ помутйться умом аҡылдан яҙыу; в 
глазах помутйлось күҙ алды томаланып китте 

ПОМУТНЁНИЕ с см. помутнеть; помутнение 
раствора иретмәнең буръяҡланыуы; помутнение 
роговйцы күҙ мөгөҙсәһенең тоноҡланыуы

ПОМУТНЁТЬ сов. 1. болғансыҡланыу, буръ
яҡланыу, болғансыҡлана (буръяҡлана) төшөү; 
вода помутнела һыу болғансыҡланды 2. перен.
(о сознании, разуме) томаланыу, буталаныу, 
ҡараңғыланыу 3. (показаться мутным, неяс
ным) тоноҡланыу, тоноҡланып күренеү; глаза 
помутнели күҙҙәр тоноҡланды

ПОМЕЧАТЬ сов.; прост, см. помучить 
ПОМЕЧАТЬСЯ сов.; прост, см. помучиться 
ПОМУЧИТЬ сов. кого ғазаплау, интектереү, 

ғазаплап (ыҙалатып, интектереп) алыу
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ПОМУЧИТЬСЯ сов. бер аҙ ыҙаланыу (инте
геү, ғазапланыу), ыҙаланып (интегеп, ғазапла
нып) алыу

ПОМЧАТЬ сов. кого-что и без доп. сапты
рып (елдереп) сығып китеү; лошади помчали ат
тар елдереп сығып китте

ПОМЧАТЬСЯ сов. сабыу, саптырыу, елде
реү, саптырып (сабып, елдереп) китеү; лошади 
помчались по дороге аттар юлдан елдереп китте; 
помчаться за доктором табип саҡырырға сабып 
сығып китеү

ПОМЫКАТЬ несоә. кем; разг. йәберләү, көн 
күрһәтмәү, көн (ирек) бирмәү

ПбМЫСЕЛ м уй, теләк, ниәт; благйе помыс
лы изге ниәттәр; светлые помыслы яҡты уйҙар 

ПОМЫСЛИТЬ сов. о ком-чём уйлау, ниәт
ләү, уйлап ҡарау, ниәт итеү

ПОМЫТЬ сов. кого-что; разг. см. вымыть 1 
ПОМЫТЬСЯ сов.; разг. см. вымыться 
помышлйть несов. см. помыслить 
ПОМЯНУТЬ сов. см. поминать; помянуть 

добром яҡшы яҡ менән иҫкә алыу ♦ помянй(те) 
моё слово мин әйткәйне тиерһең (тиерһегеҙ) 

помйтый, -ая, -ое 1. прич. от помять 
2. прил.; разг. таушалған; помятая постель тау
шалған түшәк 3. прил.; перен., разг. таушалған, 
йонсоған; помятый вид йонсоған ҡиәфәт

помйть сов. что 1. бер аҙ таушалдырыу 
(бөгәрләү, тәпәрләү, бөтәрләү); помять одёжду 
кейемде бер аҙ тәпәрләү 2. разг. (измять всё, 
многое) тапау, иҙеү, тапап (иҙеп) бөтөрөү; по
мять траву үләнде тапап бөтөрөү

помйться сов.; разг. 1. бер аҙ таушалыу 
(бөгәрләнеү, тәпәрләнеү, бөтәрләнеү), тауша- 
лыңҡырау, бөгәрләнеңкерәү, тәпәрләнеңкерәү, 
бөтәрләнеңкерәү; платье помялось күлдәк тәпәр- 
ләнеңкерәгән 2. (помедлить с чем-л.) икеләнеп 
(ыҡ-мыҡ килеп) тороу

ПОНАДЁЯТЬСЯ сов. на кого-что, с неопр. и 
с союзом “что" ышаныу, өмөтләнеү, ышанып 
(өмөтләнеп) тороу; мы напрасно понадеялись на 
него беҙ юҡҡа уға ышанып торғанбыҙ

ПОНАДОБИТЬСЯ сов. кәрәк булыу, кәрә
геү; эта кнйга мне не скоро понадобится был 
китап миңә тиҙ генә кәрәк булмаҫ

ПОНАЁХАТЬ сов.; разг. килеп тулыу; пона
ехало много гостей бик күп ҡунаҡ килеп тулды 

ПОНАПРАСНУ нареч.; разг. бушҡа, юҡҡа, 
заяға, әрәмгә, файҙаһыҙға; понапрасну волно
ваться юҡҡа борсолоу

ПОНАСЛЫШКЕ нареч.; разг. ишетеп; знать 
только понаслышке ишетеп кенә белеү 

ПОНАЧАЛУ нареч.; разг. башта, Тәүҙә 
ПОНЕВбЛЕ нареч. ирекһеҙҙән; согласйться 

поневоле ирекһеҙҙән ризалашыу 
ПОНЕДЁЛЬНИК м дүшәмбе 
ПОНЕДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое аҙналыҡ, аҙна 

һайын түләнә торған, аҙна һайын булған; поне-



П О Н У К А Т Ь

дельный заработок аҙна һайын түләнә торған эш 
хаҡы

ПОНЕМНбГУ нареч. 1. (небольшими доля
ми) әҙләп, әҙ-әҙләп 2. (постепенно) әкренләп, 
яйлап; понемногу успокоиться әкренләп тыныс
ланыу

ПОНЕСТИ сов. 1. кого-что (күтәреп) алып 
китеү (барыу), күтәреп барыу; понести ребёнка 
домой баланы күтәреп өйгә алып ҡайтыу; поне
сти чемодан сумаҙанды күтәреп барыу 2. ко
го-что и без доп. алып ҡасыу, сабып сығып ки
теү; лошади понеслй аттар алып ҡасты 3. ко
го-что (о ветре, течении) алып китеү (үҙе 
менән); ветер понёс лодку ел кәмәне алып китте
4. чем безл. (веять, тянутъ) иҫеү, өрөү, иҫә 
(өрә) башлау, еҫе килеү, (ел) сығыу, (һалҡын) 
килеү; понесло холодом һалҡын ел иҫә башла
ны; понесло табаком тәмәке еҫе килә 5. что; пе- 
рен. (потерпеть, подвергнуться) күреү, алыу, 
тартыу; понестй наказание яза алыу; понестй 
убыток зыян күреү

ПОНЕСТИСЬ сов. 1. йүгереү, сабыу, йүгереп 
(сабып) китеү; понестйсь вдогонку артынан йү
гереү; лошади понеслись аттар сабып китте 
2. (распространяться) таралыу, йәйелеү; звуки 
понеслйсь по лесу тауыштар урман буйлап та
ралды

п б н н  м нескл. пони (ваҡ тоҡом аты) 
ПОНИЖАТЬ несов. см. понизить 
ПОНИЖАТЬСЯ несов. 1. см. понизиться 

2. страд, от понижать
ПОНИЖЕНИЕ с см. понйзить — понижать, 

понйзиться понижаться; понижение темпера 
туры температура төшөү

ПОНИЖЕННЫЙ, ая, -ое 1. прич. от по 
нйзить 2. прил. түбән, кэм; понйженная темпе
ратура түбән температура; пониженные нормы 
кэм нормалар 3. прил.; перен. баҫынҡы, төшөн
кө; понйженное настроение төшөнкө күңел 

ПОНИЗИТЬ сов. 1. что тәпәшәйтеү, түбә
нәйтеү; понйзить давление баҫымды түбәнәйтеү 
2. что төшөрөү, кәметеү, түбәнәйтеү; понйзить 
скорость тиҙлекте кәметеү; понйзить цёны 
хаҡтарҙы кәметеү; понйзить напряжение тока 
токтың көсөргәнешен кәметеү; понйзить качест
во продукции етештерелгән әйберҙең сифатын 
түбәнәйтеү 3. кого; разг. (в должности) түбә
нәйтеү; понйзить по службе хеҙмәт буйынса 
түбәнәйтеү ♦ понйзить голос (тон) тауышты 
әкренәйтеү

ПОНИЗИТЬСЯ сов. 1. тәпәшәйеү, түбәнәйеү 
2. төшөү, кәмеү; мощность мотора понйзилась
моторҙың ҡеүәте кәмене; цёны понизились 
хаҡтар төшкән; скорость понйзилась тиҙлек 
кәмене; качество продукции понйзилось етеште 
релгән әйберҙең сифаты түбәнәйҙе 3. (о голосе, 
звуках) әкренәйеү, баҫыла төшөү; голос по
низился тауыш баҫыла төштө
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П бН И ЗУ  нареч. 1. (низко) түбәндән, аҫтан, 
ер өҫтөнән; ветер гнал облака понизу ел болот 
тарҙы түбәндән ҡыуҙы 2. (внизу) түбәндә, аҫта; 
звери тайлись понизу йәнлектәр түбәндә йәше
ренде

ПОНИКАТЬ несов. см. поникнуть
ПОНИКНУТЬ сов. 1. эйелеү, һалыныу, эйе

леп (һалынып) төшөү, эйеү, һалындырыу; 
колосья пшенйцы понйкли бойҙай башаҡтары 
эйелеп төшкән; поникнуть головой башты 
һалындырыу 2. перен. (впасть в уныние) күңел 
ҡырылыу, кәйеф китеү

ПОНИМАНИЕ с аңлау, төшөнөү; понимание 
законов природы тәбиғәт закондарын аңлау; 
трудная для понимания тема аңлау өсөн ауыр 
тема

ПОНИМАТЬ несов. 1. см. понять 2. что, в 
чём аңлау, белеү; хорошо понимать музыку му
зыканы яҡшы аңлау; понимать в искусстве
сәнғәтте аңлау ♦ вот это я понимаю! бына бы
ныһы шәп!, бына быны әйтһәң дә ярай!; пони
маешь (ли); понимаете (ли) в знач. вводи, сл. 
беләһеңме, беләһегеҙме

ПОНОЖбВЩННА ж; разг. бысаҡлашыу, 
бысаҡ менән һуғышыу, бысаҡҡа килешеү 

ПОНОМАРЬ м пономарь 
понбс м эс китеү; мучиться от поноса эс 

китеп ыҙалау
ПОНОСИТЬ I сов. 1. кого бер аҙ күтәреп 

(алып, тотоп) йөрөтөү; поносить ребёнка на ру
ках баланы бер аҙ ҡулда күтәреп йөрөтөү 2. что 
кейә биреү, кейеү; поносйть старое пальто иҫке 
пальтоны кейә биреү

ПОНОСИТЬ II несов. кого-что (ругать) 
ҡаты тиргәү, һүгеп әрләү

ПОНбШ ЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от поно
сйть I; 2. прил. кейелгән, иҫке; поношенная 
одежда кейелгән кейем

п о н р а в и т ь с я  сов. см. нравиться 
понтбн м понтон (1. кәмәләр өҫтөнә һа- 

лышан кцпер 2. батҡан карапты кцтәртә 
торган эсе ҡыуыш ҡулайлама)

ПОНТбННЫ Й, ая, ое 1. понтон ...ы; пон 
тонный парк понтон паркы 2. понтонлы; пон
тонный мост понтонлы күпер

ПОНУДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое мәжбүри; по 
нудйтельные меры мәжбүри саралар ♦ пону
дительный залог грам. йөкмәтеү йүнәлеше

ПОНУДИТЬ сов. кого-что; книжн. мәжбүр 
итеү, көсләп (ирекһеҙләп) ҡушыу 

ПОНУЖДАТЬ несов. см. понудить 
п о н у ж д е н и е  с см. понудить — понуж

дать
ПОНУКАНИЕ с см. понукать
ПОНУКАТЬ несов. кого 1. налау, на-на тип 

ҡыуыу; понукать лошадь атты на-на тип ҡыуыу 
2. перен., разг. (торопить) әйҙәләү, ҡабалан
дырыу



ПОНУРИТЬ
ПОНУРИТЬ: понурить голову башты эйеү 
ПОНУРЫЙ, -ая, -ое 1. (унылый) бойоҡ, 

төшөнкө; понурый вид төшөнкө ҡиәфәт 2. (уны
ло опущенный) һалынҡы, түбән һалынған 
(эйелгән); понурая голова түбән эйелгән баш 

пбнчик м пончик, сырлама (майҙа беше
релгән бәләкәй ҡабартма)

ПОНЫНЕ нареч. әлегәсә, бөгөнгәсә; обычаи 
сохранйлись и поныне йолалар әлегәсә һаҡла
нып ҡалған

ПОНЙХАТЬ сов. что, чего еҫкәү, еҫкәп 
ҡарау; понюхать табаку тәмәке еҫкәү

ПОНЙШ КА ж; разг. бер семтем (еҫкәрлек) 
тәмәке ♦ ни за понюшку табаку (пропасть, по 
гйбнуть) бер ҙә юҡҡа әрәм булыу

ПОНЙТИЕ с 1. төшөнсә; понятие стоимости 
ҡиммәт төшөнсәһе 2. (представление о чём-л.) 
мәғлүмәт, аң, белеү, төшөнсә; иметь понятие о 
чём-л. нимәлер тураһында мәғлүмәтле булыу; 
понятие о предмете нәмә тураһында төшөнсә; не 
иметь ни малейшего понятия һис ни белмәү
3. разг. (мнение) уй, фекер

понйтливость ж тиҙ төшөнөү (аңлаусан- 
лыҡ), белеклелек, зирәклек; понятливость ре
бёнка баланың зирәклеге

понйтливый, -ая, -ое тиҙ төшөнөүсән 
(аңлаусан), белекле, зирәк; понятливый человек 
белекле кеше

ПОНЙТНО 1. нареч. аңлайышлы (итеп); из
лагать понятно аңлайышлы итеп һөйләп биреү 
2. в знач. вводи. сл.\ разг. (конечно) билдәле, 
әлбиттә; он, понятно, не всё сказал ул, әлбиттә, 
бөтәһен дә әйтмәне 3. кому в знач. сказ., безл. 
аңлашыла; мне понятно миңә аңлашыла

ПОНЙТНЫЙ, ая, ое 1. (ясный, вразуми
тельный) аңлайышлы, аңларлыҡ, төшөнөрлөк; 
понятный ответ аңлайышлы яуап 2. (объясни
мый) урынлы, нигеҙле; понятная просьба урын
лы үтенес ♦ понятное дело в знач. вводи, сл. 
әлбиттә

ПОНЯТ6 Й  эг; юр. бүнәтәй; пригласить поня
тых бүнәтәйҙәр саҡырыу

понйть сов. кого-что аңлау, төшөнөү, 
аңлап (төшөнөп) алыу; понять ход решения за
дачи мәсьәләнең сиселеш юлын төшөнөп алыу; 
онй поняли друг друга с полуслова улар бер-бе
реһен ярты һүҙҙән аңлап алды ♦ дать понять 
аңғартып ҡуйыу

ПООБЁДАТЬ сов. см. обедать 
ПООБЕЩАТЬ сов. см. обещать 1; пообе

щать писать яҙырға вәғәҙә биреү
ПОбДАЛЬ нареч. арыраҡ; река протекает 

поодаль йылға арыраҡ аға
ПООДИНбЧКЕ нареч. берәмләп; пригла

шать поодиночке берәмләп саҡырыу
ПООТСТАТЬ сов.', разг. бер аҙ артта ҡалыу 
ПООЧЕРЕДНЫЙ, -ая, -ое сиратлап, сират

лы; поочерёдный караул сиратлы ҡарауыл
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ПООЩРЁНИЕ с 1. см. поощрйть 2. дәртлән 
дереү; меры поощрения дәртләндереү саралары 

ПООЩРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое дәртләндер
гес, дәртләндереү, дәртләндерә (ҡыҙыҡһынды
ра) торған; поощрительная премия дәртләндереү 
премияһы

ПООЩРИТЬ СОв. см. поощрять 
ПООЩРЙТЬ несов. кого-что дәртләндереү, 

ҡыҙыҡһындырыу; поощрять работников хеҙмәт
кәрҙәрҙе дәртләндереү 

ПОП I м; разг. поп
ПОП II м; разг. бура ♦ поставить на попа

баҫтырып (үрә) ҡуйыу
ПОПАДАНИЕ с см. попадать 1,2; попадание 

пули в цель пуляның сәпкә тейеүе; прямое попа
дание тура тейҙереү

ПОПАДАТЬ сов. 1. ҡойолоп төшөү, төшөп 
бөтөү; с яблони попадали яблоки алмағастан ал 
малар ҡойолоп төштө 2. (бер-бер артлы) 
йығылыу, йығылып бөтөү; многие попадали в 
обморок күптәр һуштан яҙып йығылды 

ПОПАДАТЬ несов. см. попасть 
ПОПАДАТЬСЯ несов. см. попасться 
ПОПАДЬЙ ж; разг. поп ҡатыны 
ПОПАРИТЬСЯ сов. сабыныу, сабынып алыу 
ПОПАРНО нареч. ҡушарлап, икешәрләп; 

дети шли попарно балалар ҡушарлап бара ине 
ПОПАСТЬ сов. 1. в кого-что, чем (попасть 

в цель — о пуле, о чём-л. брошенном и т.п.) те
йеү, тейҙереү; (просунуть) индереү, кертеү, 
тығыу; пуля попала в цель пуля сәпкә тейҙе; по
пасть камнем в окно таш менән тәҙрәгә тейҙереү; 
попасть ногой в стремя аяҡты өҙәңгегә тығыу; 
попасть ключом в замочную скважину асҡысты 
йоҙаҡ тишегенә индереү; попасть нйткой в 
иголку епте энә күҙәүенә индереү 2. во что, чем 
(неловким движением угодить куда-л.) тап бу
лыу, тура килеү, барып төшөү; попасть в грязь 
бысраҡҡа тура килеү 3. куда (очутиться) элә
геү, барып (килеп) эләгеү (сығыу); попасть в не
знакомый город таныш булмаған ҡалаға барып 
сығыу; попасть на праздник байрамға барып 
эләгеү 4. во что, подо что (оказаться) эләгеү, 
ҡалыу, тарыу; попасть под дождь ямғыр аҫтын
да ҡалыу; попасть в ловушку тоҙаҡҡа эләгеү; 
попасть в беду бәләгә тарыу 5. во что, на что 
(оказаться назначенным, принятым куда-л.) 
эләгеү, инеү, кереү; попасть в институт инсти
тутҡа инеү; попасть во флот флотҡа эләгеү 
6. кому безл.; разг. эләгеү, төшөү; тебе за это 
попадёт һиңә бының өсөн эләгер 7. в прош. вр. 
попало; неодобр.: ночевать где попало теләһә 
ҡайҙа йоҡлау; есть что попало нимә тура килә, 
шуны ашау; как попало нисек етте шулай, 
теләһә нисек; кто попало теләһә кем; кем тура 
килә, шул; куда попало теләһә ҡайҙа; ҡайҙа ет
те, шунда ♦ попасть впросак см. впросак; по
пасть в когти см. коготь; попасть в руки ҡулы



пополнить
на эләгеү; попасть пальцем в нёбо яҙа әйтеү, бик 
ныҡ яңылышыу

ПОПАСТЬСЯ сов. 1. эләгеү, тотолоу; по
пасться в капкан ҡапҡанға эләгеү; попасться на 
краже урлағанда тотолоу 2. кому; разг. осрау, 
тап булыу; попасться навстречу ҡаршы осрау 
3. кому ҡулға төшөү (эләгеү); попалась хо
рошая кнйга яҡшы китап ҡулға эләкте ♦ по
пасться на глаза см. глаз; попасться на удочку 
см. удочка

ПОПАХИВАТЬ несов. чем и без доп.; разг. 
еҫе килеү, еҫләнә башлау; попахивает гарью 
көйөк еҫе килә; рыба попахивает балыҡ еҫләнә 
башлаған

ПОПЕРЕК нареч. и предлог 1. нареч. арҡы
ры, арҡырыға; распилить бревно поперёк бүрә 
нәне арҡырыға бысыу 2. нареч.; перен., разг. 
ҡаршы, кирегә; говорйть поперёк ҡаршы һөйләү 
3. предлог с род. п. арҡыры; копать траншею по
перёк улицы урам арҡыры соҡор ҡаҙыу ♦ попе
рёк горла стать (встать и т.п.) см. горло

ПОПЕРЕМЕННО нареч. алмашлап, алмаш- 
тилмәш; читать попеременно алмашлап уҡыу 

ПОПЕРЁЧИНА ж арҡыры ағас, арата; попе
речина лестницы баҫҡыс аратаһы; поперечина 
ограждения кәртә аратаһы

ПОПЕРЕЧНИК м иңе, арҡырыһы; озеро ки
лометра четыре в поперечнике иңе дүрт кило 
метр тирәһе күл

ПОПЕРЕЧНЫЙ, -ая, -ое арҡыры; в попе
речном разрезе арҡыры киҫелешендә; попе
речная лйния арҡыры һыҙыҡ ♦ поперечная пи
ла арҡыры бысҡы

ПОПЕРХНУТЬСЯ сов. сәсәү, сәсәп китеү; 
поперхнуться чаем сәйгә сәсәү

ПОПЕРЧИТЬ и ПОПЕРЧЙТЬ сов. что 
(әҙерәк) борослау, (әҙерәк) борос һибеү

ПОПЁТЬ сов. что и без доп. йырлап алыу 
ПОПЕЧЁНИЕ с ҡарамаҡ, тәрбиәгә алыу, 

тәрбиәлә булыу, ҡайғыртыу; оставить на попе
чение чъё-л. кемдеңдер ҡарамағына ҡалдырыу 

ПОПЕЧИТЕЛЬ м и ПОПЕЧИТЕЛЬНИЦА ж 
1. (опекун) бағыусы, ҡарап үҫтереүсе, тәрбиә 
итеүсе 2. попечитель (реәолюцияга тиклем 
Рәсәйҙә берәй тармаҡтың учреждениеларына 
етәкселек итецсе)

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО с попечителлек, попе
читель вазифаһы, бағыусылыҡ

ПОПИВАТЬ несов.; разг. 1. что аҙлап эсеү, 
эсеү; сидйт, чаёк попивает рәхәтләнеп сәй эсеп 
ултыра 2. (изредка выпивать) эскеләү

ПОПИРАТЬ несов. что; перен. боҙоу, һанға 
һуҡмау; попирать права чъи-л. берәйһенең 
хоҡуҡтарын һанға һуҡмау

ПОПИСАТЬ сов. что и без доп. яҙғылап 
алыу; хочу немного пописать бер аҙ яҙғылап 
алғым килә ♦ ничего не попйшешь разг. бер ни 
ҙә эшләп булмай
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ПОПИСЫВАТЬ несов. что и без доп.] разг., 
ирон. яҙғылау, яҙыштырыу; он пописывает в га
зетах ул гәзиткә яҙыштыра

ПОПИТЬ сов. что, чего и без доп. бер аҙ 
эсеү, эсеп алыу; попйть холодной воды һалҡын 
һыу эсеп алыу

ПбПКА ж; разг. (ягодицы, обычно у ребён
ка) оса

ПО ПЛ АВбК м 1. ҡалҡыуыс; поплавок 
удочки ҡармаҡ ҡалҡыуысы; поплавок сетй ау 
ҡалҡыуысы; поплавок гидросамолёта гидро 
самолёт ҡалҡыуысы 2. разг. йөҙгөс ресторан 

ПОПЛАКАТЬ сов. илап алыу 
ПО-ПЛАСТУНСКИ нареч. түш менән шы

уышыу
ПОПЛАТИТЬСЯ сов. чем и без доп. язаһын 

күреү, кәрәген алыу, түләү; поплатйться за 
ошйбку хата өсөн язаһын күреү

ПОПЛЕВАТЬ сов.] разг. төкөрөү, төкөрөп 
ҡуйыу

ПОПЛЕВЫВАТЬ несов.] разг. төкөргөләү, 
төкөрөштөрөү

ПОПЛЕСТИСЬ сов.; разг. һөйрәлеп барыу 
(килеү)

ПОПЛИН м поплин (туҡыма) 
ПОПЛИНОВЫЙ, ая, ое 1. поплин .. .ы; по 

плйновый отрез поплин киҫәге 2. поплин, поплин- 
дан тегелгән; поплйновое платье поплин күлдәк 

ПОПЛЫТЬ сов. йөҙә (аға) башлау, йөҙөп 
(ағып) китеү; поплыть к берегу ярға табан йөҙөп 
китеү; плот поплыл һал ағып китте

ПОПЛЯСАТЬ сов. что и без доп. бейеп алыу 
♦ ты у меня попляшешь мин һине бейетермен 
әле, ҡыҙған табаға баҫтырырмын

попбвский, -ая, -ое разг. поп ...ы; по
пбвский дом поп йорто

ПОПбЙКА ж; разг. эскелек, эске мәжлесе 
ПОПОЛАМ нареч. 1. урталай, уртаға; распи- 

лйть бревно пополам бүрәнәне уртаға бысыу 
2. (на паях) уртаҡҡа; купйть пополам что-л. 
нимәлер уртаҡҡа һатып алыу 3. (в смешении с 
чем-л.) яртылаш; молоко пополам с водой ярты
лаш һыу ҡушылған һөт

ПбПОЛЗЕНЬ м үрмәлсек турғай 
ПОПОЛЗНОВЕНИЕ с йәшерен уй (ниәт), 

аҫтыртын ниәт
ПОПОЛЗТИ сов. шыуышып (үрмәләп, им

гәкләп) китеү
ПОПОЛНЕНИЕ с 1 . см. пополнить попол 

нять, пополниться пополняться; пополнение 
запасов һаҡламдарҙы тулыландырыу 2. әоен. 
өҫтәлмә ғәскәр; на фронт прйбыло пополнение
фронтҡа өҫтәлмә ғәскәр килде 

ПОПОЛНЁТЬ сов. см. полнеть 
попблнить сов. что, чем тулыландырыу, 

өҫтәү, арттырыу; попблнить запасы продо
вольствия аҙыҡ һаҡламдарын тулыландырыу; 
попблнить свой знания үҙ белемеңде арттырыу



пополниться
попблниться сов. тулыланыу, артыу; 

библиотека пополнилась новыми книгами китап
хана яңы китаптар менән тулыланды 

ПОПОЛНЯТЬ несов. см. пополнить 
пополняться несов. 1. см. попблниться 

2. страд, от пополнять
ПОПОЛУДНИ нареч. төш ауғас, төштән һуң; 

в два часа пополудни төштән һуң сәғәт икелә 
ПОПОЛУНОЧИ нареч. төн уртаһы уҙғас, яр

ты төндән һуң; в час пополуночи ярты төндән 
һуң сәғәт берҙә

попбмнить сов.', что 1. разг. (не за
бытъ) иҫтә тотоу, онотмау 2. кому иҫенә 
төшөрөү, алдына килтереү; я тебе это попомню 
мин быны иҫеңә төшөрөрмөн әле ♦ попбмни(те) 
моё слово мин әйткәйне тиерһең (тиерһегеҙ) 

ПОПбНА ж ат япмаһы
ПОПбРТИТЬ сов. что\ разг. 1. әҙерәк (бер 

аҙ) боҙоу (ватыу); снаряд попортил стену сна
ряд стенаны бер аҙ ватҡан 2. (испортитъ всё, 
многое) боҙоу, боҙоп (ватып) бөтөрөү; попортить 
все продукты бөтә аҙыҡ-түлекте боҙоп бөтөрөү 

ПОПбРТИТЬСЯ сов.', разг. 1. әҙерәк (бер 
аҙ) боҙоу (ватыу); яблоко попортилось алма бер 
аҙ боҙолған 2. (испортитъ — о всём, многом) 
боҙолоп (ватылып) бөтөү; брёвна попортятся, 
лёжа в коре ҡабығында ятып, бүрәнәләр 
боҙолоп бөтәсәк

ПОПбТЧЕВАТЬ сов. см. потчевать
ПОПРАВИМЫЙ, -ая, -ое төҙәтерлек, төҙәтә 

алырлыҡ; эта ошибка ещё поправима был хата 
әле төҙәтерлек

ПОПРАВИТЬ сов. 1. что (починитъ) 
төҙәтеү; поправить телегу арбаны төҙәтеү 2. ко
го-что (устранитъ небольшие ошибки) төҙәтеү, 
йүнәтеү, ипләү; поправить рисунок рәсемде 
төҙәтеү 3. что рәтләү, төҙәтеү, яҡшыртыу; по
править дела эштәрҙе рәтләү; поправить здо
ровье сәләмәтлекте яҡшыртыу

ПОПРАВИТЬСЯ сов. 1. (исправитъ свою 
ошибку) әйткәнеңде төҙәтеү (һөйләгәндә)', 
докладчик оговорился и тут же поправился док 
ладсы яңылыш әйтеп ебәрҙе һәм шунда уҡ 
әйткәнен төҙәтте 2. төҙәтенеү, үҙеңде ипкә килте
реү; поправиться перед зеркалом көҙгө алдында 
төҙәтенеү 3. (улучшиться) рәтләнеү, яҡшырыу, 
яҡшыланыу; дела поправились эштәр яҡшырҙы
4. (выздороветь) төҙәлеү, һауығыу 5. разг. (по
полнеть) таҙарыу, көрәйеү

ПОПРАВКА ж 1. см. поправить поправ 
лять, поправиться — поправляться 3 — 5; 2. (до
полнение, исправление) төҙәтмә; поправка к ре
золюции резолюцияға (индерелгән) төҙәтмә 

ПОПРАВЛЙТЬ несов. см. поправить 
ПОПРАВЛЙТЬСЯ несов. 1 .см . поправиться 

2. страд, от поправлять
ПОПРАТЬ сов. см. попирать 
ПО ПРЁЖНЕМУ нареч. элеккесә, әүәлгесә

ПОПРЕК м; разг. шелтә, эр 
ПОПРЕКАТЬ несов. кого-что; разг. шел

тәләү, әрләү
ПОПРЕКНУТЬ сов. см. попрекать
ПОПРИВЫКНУТЬ сов.; разг. яйлап өйрәнеп 

(күнегеп) китеү, күнегә төшөү; попривыкнуть к 
новым условиям яңы шарттарга күнегә төшөү 

ПбПРШ ЦЕ с; книжн. майҙан, әлкә; на 
поприще просвещения мәғариф әлкәһендә

ПОПРОБОВАТЬ сов. 1. см. пробовать 2. по
вел. попробуй(те); разг. тейеп кенә ҡара(ғыҙ) 

ПОПРОСЙТЬ СОв. СМ. просить 1—3 
ПОПРОСЙТЬСЯ сов. см. проситься 1, 2 
ПбПРОСТУ нареч. 1. ябай ғына итеп, тар

тынмайынса; расскажйте всё попросту барын да 
ябай ғына итеп һөйләгеҙ 2. в знач. у сил. и огра- 
нич. частицы (просто-напросто) ысынын 
(дөрөҫөн) әйткәндә; его попросту уволили 
дөрөҫөн әйткәндә, уны эштән сығарҙылар

п о п р о ш Аи к а  м и ж; разг. 1. (нищии) 
хәйерсе, теләнсе 2. (тот, кто выпрашивает 
что-л.) һораныусы

ПОПРОШАЙНИЧАТЬ несов.', разг. 1. (ни
щенствовать) хәйерселәү, теләнселәү 2. (вы
прашивать) һораныу

ПОПРОШАЙНИЧЕСТВО с; разг. 1. (ни
щенство) хәйерселек, телэнселек 2. (надоедли
вое выпрашивание) һораныу, һоранып йонсотоу 

ПОПРОЩАТЬСЯ сов. см. простйться; по
прощаться с женой ҡатын менән хушлашыу 

ПОПРЫГУН м и ПОПРЫГУНЬЯ ж; разг. 
ырғандаҡ, һикрәндәк

ПОПРЫСКАТЬ сов.', разг. 1. кого-что, чем 
бөркөү; попрыскать духами хушбуй бөркөү 
2. без доп. (покрапать — о дожде) һибәләү, 
һибәләп алыу

ПОПРЫСКАТЬСЯ сов. чем', разг. үҙенә 
бөркөү, һөртөнөү; попрыскаться духами хушбуй 
һөртөнөү

ПОПРЙТАТЬ сов. кого-что', разг. йәшереп 
ҡуйыу (бөтөрөү)

ПОПРЙТАТЬСЯ сов.', разг. йәшенеү, йәше
нешеп бөтөү; дети попрятались от дождя бала 
лар ямғырҙан йәшенешеп бөттө

ПОПУГАИ м 1. тутыйғош 2. перен., разг. по
пугай, тутыйғош (башҡалар һцҙен ҡабатлаусы 
кеше)

п о п у г Аи н и ч а т ь  несов.', разг. тутыйғош- 
ланыу (кемдән ни ишеткәнде ҡабатлау)

ПОПУГАТЬ сов. кого; разг. әҙерәк ҡурҡы
тыу, ҡурҡытып алыу

ПОПУДРИТЬ сов. кого-что (әҙерәк) пудра- 
лау, пудра һөртөү

ПОПУДРИТЬСЯ сов. (әҙерәк) пудраланыу, 
пудра һөртөнөү

ПОПУЛЯРИЗАТОР м популярлаштырыусы; 
популяризатор новых идей яңы идеяларҙы по
пулярлаштырыусы

126



П О Р А З И Т Ь

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ж см. популяри
зировать

ПОПУЛЯРИЗЙРОВАТЬ сов., несов. что по
пулярлаштырыу, популяр итеү, аңлатып биреү

ПОПУЛЯРИЗОВАТЬ сов., несов. см. попу
ляризировать

ПОПУЛЯРНОСТЬ ж 1. популярлыҡ, еңел 
аңлайышлылыҡ; популярность изложения 
әйтелгән (яҙылған) һүҙҙең еңел аңлайышлылығы 
2. (известность) танылғанлыҡ, популярлыҡ, 
киң танылған булыу; пользоваться попу
лярностью киң танылған булыу

ПОПУЛЯРНЫЙ, -ая, -ое 1. еңел, аңлайыш
лы, популяр; книга написана популярным язы
ком китап аңлайышлы тел менән яҙылған 
2. (киң) танылған, популяр; популярный пи
сатель танылған яҙыусы

ПОПУРРИ с нескл.; муз. попурри, теҙмә; по
пурри из народных мелодий халыҡ көйҙәренән 
теҙмә

ПОПУСТИТЕЛЬСТВО с ирек (юл) ҡуйыу
ПОПУСТИТЕЛЬСТВОВАТЬ несов. кому-че

му кемгәлер-нимәгәлер ирек (юл) ҡуйыу, уҙын- 
дырыу, буйлатыу

ПбПУСТУ нареч.; разг. юҡҡа, бушҡа, тиккә, 
заяға, ҡороға; не тратить время попусту юҡҡа 
ваҡыт әрәм итмәү

ПОПУТАТЬ сов. кого', разг. ҡотортоу, аҙҙы
рыу ♦ бес попутал шайтан ҡотортто (ҡылгаша 
цкенес белдереп әйтелә)

ПОПУТНО нареч. 1. бер ыңғайҙан; попутно 
задать вопрос бер ыңғайҙан һорау биреү 2. разг. 
юл айҡан, юл ыңғайы(нда); заехать попутно юл 
айҡан һуғылып сығыу

ПОПЯТНЫЙ, -ая, -ое 1. (движущийся в од
ном направлении с кем-чем-л.) ыңғай, юл ай
ҡан, уңай, юл ыңғайына, бер юлдан бара торған, 
юл ыңғай осраған; попутный ветер ыңғай ел; по
путная машина юл ыңғай осраған машина 2. (со
вершаемый одновременно с чем-л. основным) 
(һүҙ) ыңғайында; попутный вопрос һүҙ ыңға
йында бирелгән һорау

ПОПУТЧИК М и ПОПУТЧИЦА ж 1. юлдаш 
2. перен. эйәреүсе (берәй сәйәси хәрәкәткә ва
ҡытлыса ҡушылган кеше)

ПОПЫТАТЬ сов. что, чего', разг. һынау, 
һынап ҡарау ♦ попытать счастья (счастье) 
бәхетте һынап ҡарау

ПОПЫТАТЬСЯ сов. с неопр. тырышыу, ты
рышып (маташып) ҡарау; попытайся сам ре
шить задачу мәсьәләне үҙең сисергә тырышып 
ҡара

ПОПЫТКА ж', в разн. знач. тырышыу, мата
шыу, уҡталыу; тщетные попытки файҙаһыҙ ма
ташыуҙар; предпринять попытку маташып 
ҡарау; взять барьер с первой попытки барьерҙы 
беренсе уҡталыуҙа уҡ алыу ♦ попытка не пытка 
ятып ҡалғансы атып ҡал

ПОПЫХИВАТЬ несов/, разг. пыхылдау, 
пых-пых килеү

попйтиться сов. сигенеү, сигенә төшөү; 
попятиться назад артҡа сигенеү

ПОПЯТНЫЙ, -ая, -ое кире, артҡа табан 
♦ идтй на попятный (на попятную) үҙ һүҙенән 
кире ҡайтыу, һүҙендә тормау

ПОРА ж 1. ваҡыт, саҡ, мәл; весенняя пора яҙ 
ваҡыты; зймняя пора ҡышҡы мәл; пора жатвы 
ураҡ мәле 2. кому в знач. сказ., безл. ваҡыт; по
ра на работу эшкә барырға ваҡыт ♦ в (самую) 
пору үҙ ваҡытында; в ту пору ул саҡта; до по
ры, до времени ваҡыты еткәнсә; до сих пор; до 
сих пор: 1) (о времени) әлегә тиклем, ошоға 
ҡәҙәр; до сих пор не знать әлегә тиклем белмәү; 
2) (о месте) ошо ергә тиклем; до какйх пор 
ҡасанға тиклем; до тех пор шуға тиклем; на пер
вых порах тәү башта; с давних пор әллә ҡасан
дан бире, күптән

ПОРАБбТАТЬ сов. эшләү, эшләп алыу 
ПОРАБОТИТЕЛЬ м ҡол итеүсе, иҙеүсе, ҡол

лоҡҡа төшөрөүсе
ПОРАБОТИТЬ сов. кого-что 1. (лишитъ 

свободы) иҙеү, ҡол итеү, ҡоллоҡҡа төшөрөү 
2. (полностью подчинитъ себе) үҙенә буйһондо
роу (бағындырыу)

ПОРАБОЩАТЬ несов. см. поработйть
ПОРАБОЩЁНИЕ с ҡоллоҡ, бойондороҡлоҡ; 

находиться в порабощении бойондороҡлоҡта 
булыу

ПОРАВНЙТЬСЯ сов. с кем-чем тигеҙләнеү, 
йәнәшләү, арттан килеп етеү

ПОРАДОВАТЬ сов. кого-что ҡыуандырыу, 
һөйөндөрөү, шатландырыу

ПОРАДОВАТЬСЯ сов. ҡыуаныу, һөйөнөү, 
шатланыу

ПОРАЖАТЬ несов. см. поразить 
ПОРАЖАТЬСЯ несов. 1. см. поразйться

2. страд, от поражать 
ПОРАЖЕНИЕ с 1. см. поразйть 1 пора

жать; поражение цели сәпкә тейҙереү 2. еңелеү; 
потерпеть поражение еңелеүгә дусар булыу
3. (повреждение) зарарланыу; поражение 
зрйтельного нерва күреү нервыһының зарарла- 
ныуы ♦ поражение прав (в правах) юр. 
хоҡуҡтан мәхрүм итеү

ПОРАЖЕНЧЕСТВО с еңелеү яғында тороу 
(1. һугышта цҙ хөкцмәтенең еңелецен кцҙәт- 
кән сәйәсәт 2. берәй идея, уй, эштең барып 
сыгыуына икеләнеп ҡарау)

ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое иҫ киткес, таң 
ҡалдырғыс, һоҡландырғыс; поразйтельная кра
сота һоҡландырғыс матурлыҡ; поразйтельная 
память иҫ киткес хәтер

ПОРАЗИТЬ сов. кого-что 1. (атып) тейҙе
реү, емереү, зыян итеү; поразйть цель сәпкә 
тейҙереү; поразйть снарядом танк снаряд менән 
танкыға атып тейҙереү 2. (победить, разбитъ) 
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ПОРАЗИТЬСЯ
тар-мар итеү; поразйть неприятеля дошманды 
тар-мар итеү 3. зарарлау, зарар килтереү; бо
лезнь поразйла слух ауырыу ҡолаҡҡа зарар 
килтергән 4. (изумитъ) иҫте китереү, ғәжәпкә 
(таңға, хайранға) ҡалдырыу

ПОРАЗИТЬСЯ сов. иҫ китеү, ғәжәпләнеү, 
таң (хайран) ҡалыу; поразйться известию 
хәбәргә иҫ китеү

ПОРАЗМЫСЛИТЬ сов. о ком-чём, над чем и 
без доп.; разг. төптән уйлау, ныҡлап фекер 
йөрөтөү

ПОРАНИТЬ сов. кого-что (бер аҙ) яралау, 
йәрәхәтләү

п о р а н и т ь с я  сов. (бер аҙ) яраланыу, 
йәрәхәтләнеү

ПОРАСКИНУТЬ: пораскйнуть умом прост, 
см. раскинуть

ПОРАСТАТЬ несов. см. порасти 1
ПОРАСТИ сов. 1. чем баҫыу, ҡаплау; тро 

пйнка поросла травой һуҡмаҡты үлән баҫҡан 
2. (прибавиться в росте) үҫә биреү (төшөү), 
бер аҙ үҫеү

ПОРВАТЬ сов. что 1. разг. йыртыу, йыртып 
ташлау (ебәреү); (нитку) өҙөү; порвать ру
башку күлдәкте йыртыу; порвать письмо хатты 
йыртып ташлау 2. перен. өҙөү; порвать отно
шения с кем-л. кем менәндер мөнәсәбәтте өҙөү; 
порвать договор килешеүҙе өҙөү

ПОРВАТЬСЯ сов. 1. прям., перен. өҙөлөү, 
йыртылыу; нйтка порвалась еп өҙөлдө; пальто 
порвалось пальто йыртылған; голос порвался 
тауыш өҙөлдө 2. перен. (об отношениях) 
өҙөлөү; связь порвалась бәйләнеш өҙөлдө 

ПОРЕДЁТЬ сов. см. редёть 
ПОРЁЗ м 1. см. порезать 1, порезаться 

2. (рана) яра, ҡырҡылған (киҫелгән) ер; глу
бокий порез тәрән яра

ПОРЁЗАТЬ сов. 1. что ҡырҡыу, киҫеү; по
резать руку ҡулды киҫеү 2. что, чего; разг. 
ҡырҡыу, киҫеү, телеү, турау; порезать мясо ит 
турау

ПОРЁЗАТЬСЯ сов. ҡырҡылыу, киҫелеү, 
ҡырҡып (киҫеп) ебәреү; порезаться стеклом бы
ялаға ҡырҡылыу

ПОРЁЙ м ялпаҡ һуған
ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ сов. 1. кого-что

тәҡдим итеү; порекомендовать работника хеҙ
мәткәр тәҡдим итеү 2. что и с неопр. кәңәш итеү 
(биреү); порекомендовать прочесть интересную 
кнйгу ҡыҙыҡлы китапты уҡырға кәңәш биреү 

ПОРЁЧЬЕ с йылға буйы, үҙән буйы 
ПбРИСТЫ Й, -ая, -ое күҙәүле, күҙгәнәсле, 

күҙәнәкле; пористая кожа күҙгәнәсле тире; 
пористый хлеб күҙәнәкле икмәк; пористый чу
гун күҙәнәкле суйын

ПОРИЦАНИЕ с шелтә; вынести порицание
шелтә белдереү

ПОРИЦАТЬ несов. кого-что шелтәләү

П бРК А  I ж см. пороть I; порка платья
күлдәк һүтеү

П бРК А  II ж; разг. см. пороть II 
ПОРНОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое порногра 

фик; порнографйческий роман порнографик 
роман

п о р н о г р а ф и я  ж порнография (енси 
мөнәсәбәтте һцрәтләцҙәге оятһыҙлыҡ)

П бРО ВН У нареч. тигеҙләп, тигеҙ итеп; раз 
делйть поровну тигеҙ итеп бүлеү

ПО РбГ м 1. прям., перен. тупһа; высокий 
порог бейек тупһа; вернуться к отчему порогу 
атай тупһаһына әйләнеп ҡайтыу; переступйть 
порог тупһаны аша атлау 2. һикәлтә; порог на 
горной реке тау йылғаһындағы һикәлтә 3. чего; 
перен. (преддверие, граница) алдында; на по
роге важных событий мөһим ваҡиғалар алдында
4. спец, (наименьшая степень проявления че- 
го-л.) сик; порог слышимости ишетелеш сиге 
♦ на пороге бына-бына була, бик тиҙҙән етә; на 
порог не пускать кого тупһаға баҫтырмау

П О РбДА  ж 1. тоҡом, нәҫел; башкйрская по
рода лошадей башҡорт тоҡомло аттар; охот
ничья порода собак һунар эттәре тоҡомо 2. (вид 
растений) төр; древесные породы ағас төрҙәре 
3. (категория людей) зат; из богатырской по
роды людей баһадирҙәр затынан 4. (минерал) 
тоҡом; горная порода тау тоҡомо

ПОРбДИСТЫ Й, -ая, -ое яҡшы тоҡомло 
(нәҫелле); породистая лошадь яҡшы тоҡомло ат 

ПОРОДИТЬ сов. что; перен. (послужить 
причиной) килтереп сығарыу, сәбәпсе булыу; 
породйть недоразумение аңлашылмаусылыҡ 
килтереп сығарыу

ПОРОДНИТЬ сов. кого-что, с кем-чем 
туғанлаштырыу, яҡынайтыу, туған итеү; пород
нить чуждые друг другу роды бер-береһенә сит 
ырыуҙарҙы туғанлаштырыу

ПОРОДНИТЬСЯ сов. туғанлашыу, туған 
булыу

ПОРОЖДАТЬ несов. см. породить 
ПОРОЖДЁНИЕ с тыуҙырған нәмә, нигеҙен

дә барлыҡҡа килгән нәмә; порождение общест
ва йәмғиәт тыуҙырған нәмә

ПОРбЖ ИСТЫ Й, -ая, -ое тупһалы, һикәл
тәле; порожистая река һикәлтәле йылға

ПО РбЖ Н И Й , -яя, -ее разг. буш, әйбер 
тейәлмәгән; порожнее ведро буш биҙрә ♦ пере
ливать из пустого в порожнее юҡты бушҡа 
ауҙарыу

ПОРОЖНЙК м; разг. буш (йөкһөҙ) транс
порт

ПОРОЖ НЯКбМ  нареч.; разг. буш көйө, 
йөкһөҙ, йөк тейәмәйенсә; ехать порожняком йөк 
тейәмәйенсә китеп барыу

П бРО ЗН Ь  нареч. айырым, башҡа, айырым- 
айырым; действовать порознь айырым эш итеү 

ПОРОЗОВЁТЬ сов. алһыуланып китеү
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ПОРТСИГАР
П О РбЙ  и ПО РбЮ  нареч. ҡайһы ваҡыт(та), 

ҡайһы саҡ(та)
П О РбК  м 1. кәмселек, боҙоҡлоҡ, етешһеҙлек; 

лживость — самый дурной порок алдаҡсы 
лыҡ — иң насар етешһеҙлек, кәмселек 2. (физи
ческий недостаток) зәғифлек, кәмселек ♦ по
рок сердца йөрәктәге физик кәмселек

ПО РОЛбН м поролон (кцҙәцле синтетик 
материал)

ПОРОЛбНОВЫ Й, -ая, -ое 1. поролон ...ы; 
поролоновый цех поролон цехы 2. поролон, по
ролондан эшләнгән; поролоновая куртка поро
лон куртка

ПОРОСЕНОК м 1. сусҡа балаһы 2. перен., 
бран. сусҡа, шаҡшы

ПОРОСИТЬСЯ несоә. балалау (сусҡам  
ҡарата)

ПбРОСЛЬ ж 1. (побеги) үҫенте; поросль от 
пней төптән сыҡҡан үҫенте 2. (молодой лес) йәш 
урман

ПОРОСЙТИНА ж сусҡа балаһы ите 
ПОРОСЙЧИЙ, -ая, -ее сусҡа балаһы ...ы; 

поросячий визг сусҡа балаһының сыйылдауы 
П О РбТ Ь  I несоә. что (распарывать) 

һүтеү
П О РбТЬ II несов. кого', разг. (сечь, бить) 

сыптырыу, ярыу; пороть ремнём ҡайыш менән 
ярыу ♦ пороть горячку ашығып эш итеү

ПОРбТЬСЯ несов. 1. разг. һүтелеү; рукав 
порется ең һүтелә 2. страд, от пороть I

П бРО Х  м дары; бездымный порох төтөнһөҙ 
дары ♦ держать порох сухйм һәр саҡ әҙер то
роу; не хватает пороху көс етмәй, хәлдән кил
мәй; порохом пахнет см. пахнуть

ПОРОХОВНЙЦА ж дары һауыты ♦ есть 
ещё порох в пороховницах көс бар әле, дәрт 
һүнмәгән әле

ПО РОХОВбЙ, -ая, -ое дары ...ы; пороховой 
дым дары төтөнө

ПОРбЧИТЬ несов. кого-что яманлау, хур
лау, ҡара яғыу; порочить имя чьё-л. кемдеңдер 
исеменә ҡара яғыу

ПОРбЧНОСТЬ ж 1. боҙоҡлоҡ, әҙәпһеҙлек; 
порочность поведения тәртиптең боҙоҡлоғо 
2. яңылыш, (хата), булыу, кәмселек; порочность 
доказательств дәлилдәрҙең яңылыш булыуы 

ПОРбЧНЫ Й, -ая, -ое 1. (безнравственный) 
боҙоҡ, әҙәпһеҙ; порочный человек әҙәпһеҙ кеше 
2. (неправильный) яңылыш, хата; порочные 
методы яңылыш алымдар ♦ порочный круг 
ҡотолғоһоҙ хәл

ПОРбШ А ж ҡырпаҡ ҡар 
ПОРОШИТЬ несоә. что и без доп. ҡыр

паҡлау; снег порошйт ҡар ҡырпаҡлап тора 
ПОРОШ КбВЫ Й, ая, ое онтаҡ; порош 

кбвое молоко онтаҡ һөт
ПОРОШ бК м онтаҡ, порошок; зубной по

рошок теш онтағы; стиральный порошок кер

онтағы; принимать порошок онтаҡ ҡабул итеү
♦ стереть в порошок кого көл итеү, көлөн күккә 
осороу

ПО РбЮ  нареч. см. порой 
ПОРТ м порт; речной порт йылға порты; тор

говый порт сауҙа порты
ПОРТАЛ м портал (1. архит. ҙур йорт

тарҙың төрлө рәцештә матурлап эшләнгән 
тышҡы ишеге 2. тех. ( “77” хәрефе рәцешендәге 
рам — машина өлөшө)] портал с колоннами ко
лонналы портал

ПОРТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. архит. портал 
...ы; портальные колонны портал колонналары 
2. тех. порталлы; портальный кран порталлы 
кран; портальный станок порталлы станок

ПОРТАТИВНЫЙ, -ая, -ое портатив, бәләкәй 
күләмле, йөрөтөргә уңайлы; портатйвный магни
тофон портатив магнитофон; портатйвная пйшу- 
щая машйнка портатив яҙыу машинкаһы

ПОРТВЁЙН м портвейн; белый портвейн аҡ 
портвейн; пить портвейн портвейн эсеү

П бРТИ К м\ архит. портик (ҡыйыҡлы га
лерея)

ПбРТИТЬ несов. кого-что', ө разн. знач. 
боҙоу; портить машину машинаны боҙоу; 
портить зрение күҙҙе боҙоу; портить настроение
кәйефте боҙоу; портить отношения араны боҙоу
♦ портить кровь кому ҡанын боҙоу, асыулан
дырыу

ПбРТИТЬСЯ несов.', ө разн. знач. боҙолоу; 
лётом мясо быстро портится йәйен ит тиҙ боҙо 
ла; погода начала портиться көн боҙола башла 
ны; отношения у них портятся уларҙың аралары 
боҙола; без присмотра ребёнок портится күҙ 
ҡолаҡһыҙ бала боҙола

ПО РТН бЙ М И ПОРТНЙХА ж тегенсе; муж
ской портной ирҙәр кейеме тегенсеһе

ПОРТНЙЖНИЧАТЬ несов.] разг. тегенеү, 
тегенселек менән шөғөлләнеү

ПОРТНЙЖНИЧЕСТВО с тегенселек 
ПОРТНЙЖНЫЙ, -ая, -ое тегенселек ...ы; 

портняжное дёло тегенселек эше 
ПОРТОВИК м порт хеҙмәткәре 
ПОРТбВЫ Й, -ая, -ое 1. порт ...ы; портовые 

рабочие порт эшселәре 2. портлы; портовый 
город портлы ҡала

ПОРТРЁТ м 1. (произведение изобразитель
ного искусства) портрет, һүрәт, рәсем 2. лит. 
портрет; портрет главного героя романа роман 
да төп геройҙың портреты

ПОРТРЕТИСТ м портретсы (портрет яһау
сы рәссам)

п о р т р е т н ы й , -ая, -ое портрет(тар) ...ы, 
портрет яһау ...ы; портретная галерея портрет
тар галереяһы; портретная жйвопись портрет 
яһау сәнғәте

ПОРТСИГАР м портсигар; серебряный порт
сигар көмөш портсигар
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ПОРТУГАЛЬСКИЙ
ПОРТУГАЛЬСКИЙ, -ая, -ое португал ...ы, 

Португалия ...ы; португальский язык португал 
теле

ПОРТУГАЛЬЦЫ мн. португалдар, португал 
халҡы / /  ед. португалец м португал ир-аты; 
португалка ж португал ҡатын-ҡыҙы

ПОРТУПЁЯ ж; ѳоен. портупея; перекйнуть 
портупею через плечо портупеяны иңбаш аша 
һалыу

ПОРТФЁЛЬ м портфель; кожаный портфель
күн портфель

ПОРТЬЁ м нескл. портье (ҡунаҡханам  
ингән урында асҡыс һаҡлаусы, кцҙ-ҡолаҡ бу
лыусы хеҙмәткәр)

ПОРТЬЁРА ж портьер, шаршау (ҡалын та
уарҙан ишек йә тәҙрә ҡормаһы)

ПОРТЙНКА ж силғау, сылғау; обматывать 
ноги портянками аяҡҡа силғау урау

ПОРУБИТЬ сов.', разг. 1. что (вырубитъ 
всё, многое) ҡырҡыу, киҫеү, ҡырҡып (киҫеп) 
бөтөрөү; порубйть лес урманды ҡырҡып бөтө
рөү 2. кого-что (изрубитъ всё, всех) тураҡлау, 
ҡырҡҡылау, ҡырҡҡылап (тураҡлап) бөтөрөү; 
порубйть саблей ҡылыс менән тураҡлап бөтөрөү
3. что, чего и без доп. ҡырҡып (киҫеп) алыу, 
бер аҙ ҡырҡыу (киҫеү); порубйть дров утын 
ҡырҡып алыу

ПОРУБКА ж; разг. 1. см. порубйть 1; 2. (вы
рубка) ҡырҡынды

ПОРУБЩИК м; разг. урман ҡырҡыусы 
ПОРУГАНИЕ с мәсхәрә, хурлыҡ 
ПОРУГАТЬ сов. 1. кого-что орошоп (тиргәп, 

әрләп, һүгеп) алыу 2. обычно в ф. прич. мәсхә
рәләнеү, хурланыу; порванная честь хурланған 
намыҫ

ПОРУГАТЬСЯ сов. 1. разг. (поссориться) 
тиргәшеү, әрләшеү, әйткеләшеү; поругаться с 
соседом күрше менән әйткеләшеү 2. (ругаться 
некоторое время) бер аҙ тиргәшеү (һүгенеү) 

ПОРУГИВАТЬ несов. кого-что', разг. тир- 
гәштереү, әрләштереү

ПОРУКА: взять (брать) на поруки үҙ яуап 
лылығыңа (әҫтәңә) алыу (хөкөм тикшерецен- 
дәге кешене)', отдать на поруки кому кемдеңдер 
яуаплылығына биреү

ПОРУЧАТЬ несов. см. поручить 
ПОРУЧЕНИЕ с йомош, тапшырылған эш; 

исполнить поручение йомошто башҡарыу; пос
лать с поручением йомош менән ебәреү

ПОРУЧИК м поручик (революцияга тиклем 
Рәсәйҙә офицер чины)

ПОРУЧИТЕЛЬ м яуаплылыҡты өҫтөнә 
алыусы

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО с яуаплылыҡты өҫкә 
алыу

ПОРУЧИТЬ сов. 1. кому-чему, что и с не- 
опр. йөкмәтеү, ҡушыу; поручйть трудную ра
боту ауыр эш ҡушыу 2. (вверить кого-л.

чъим-л. заботам) тапшырыу, ҡарарға биреү; по
ручйть детей кому-л. кемгәлер балаларҙы тап
шырыу

ПОРУЧИТЬСЯ сов. за кого-что яуаплы
лыҡты үҙ өҫтөнә алыу

ПбРУЧНИ мн. (ед. поручень м) таянгыс; 
держаться за поручень тыянғысҡа тотоноу 

ПОРФИР м; мин. порфир (әулканик тау 
тоҡомо)

ПОРФИРА ж порфира (монархтар өсөн 
тегелгән ҡуйы ҡыҙыл төҫтәге оҙон мантия) 

ПОРХАНИЕ с см. порхать 
ПОРХАТЬ несов. 1. пыр-пыр осоу, леп-леп 

осоу; бабочки порхают күбәләктәр леп-леп оса 
2. перен., upon, (о людях) күңел асып йөрөү 

ПО РЦ И бН Н Ы Й , ая, ое өлөшлө; пор 
цибнные блюда өлөшлө ашамлыҡтар

П бРЦ И Я ж өлөш; заказать порцию плова 
бер өлөш былауға заказ биреү

П бРЧ А  ж 1. см. портить, портиться; уберечь 
продукты от порчи аҙыҡты боҙолоуҙан һаҡлау 
2. разг. (испорченное место) боҙоҡ, боҙолған ер 

ПбРЧЕНЫ Й, -ая, -ое разг. боҙолған; порче
ное яблоко боҙолған алма

ПбРШ ЕНЬ м поршень, бешкәк 
ПОРШ НЕВбЙ, -ая, -ое 1. поршень ...ы, 

бешкәк ...ы; поршневые кольца бешкәк 
дүңгәләктәре 2. бешкәкле, поршенле; поршневой 
насос бешкәкле насос

П бРЫ  мн. (ед. пора ж) 1. анат. күҙәнәк 
2. (промежуток между частицами вещества) 
күҙәү, ваҡ тишек

ПОРЫВ м 1. (внезапное усиление ветра) 
ҡапыл иҫеү, иҫеп ебәреү; порыв ветра елдең 
ҡапыл иҫеүе 2. чего, какой ынтылыш, дәрт, ат
лығыу, уҡталыу; сйльный порыв көслө ынты
лыш; порыв радости шатлыҡ дәрте 

ПОРЫВАТЬ несов. см. порвать 2 
п о р ы в а т ь с я  I несов. 1. см. порваться 2;

2. страд, от порывать 
ПОРЫВАТЬСЯ II несов. 1. ынтылыу; поры

ваться вперёд алға ынтылыу 2. с неопр. (пы
таться что-л. сделать) ынтылыу, атлығыу, 
талпыныу, ашҡыныу; порываться встать то
рорға ынтылыу; порываться уехать китергә 
талпыныу

ПОРЫВИСТОСТЬ ж 1. ыҙғарлыҡ, киҫкен
лек, ҡапыл иҫеү; порывистость ветра елдең 
ҡапыл иҫеүе 2. (резкость) киҫкенлек; порывис
тость движений хәрәкәттәрҙең киҫкенлеге
3. (пылкость) ҡыҙыулыҡ, ярһыулыҡ; порывис
тость характера холоҡтоң ҡыҙыулығы

ПОРЫВИСТЫЙ, -ая, -ое 1. (неровный, с вне
запными усилениями) ыҙғар, һыҙғаҡ, әсе, ҡапыл 
(киҫкен) иҫкән; порывистый ветер ҡапыл иҫкән 
ел 2. (резкий) киҫкен; порывистое движение 
киҫкен хәрәкәт 3. (пылкий) ҡыҙыу, ярһыу; чело
век с порывистой натурой ярһыу тәбиғәтле кеше 
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ПОРЫЖЁЛЫЙ, -ая, -ое уңып һарғайған, 
көнгә көйгән, ерән төҫкә ингән; порыжелая тра
ва көнгә көйгән үлән

ПОРЫЖЁТЬ сов. уңып һарғайыу, көнгә 
көйөү, ерән төҫкә инеү

ПОРЫХЛЁТЬ сов. см. рыхлёть 
ПОРЯДКОВЫЙ, -ая, -ое рәт ...ы; порядко

вый номер рәт номеры; порядковое числитель
ное грам. рәт һаны

ПОРЯДКОМ нареч.', разг. і .  (изрядно) бай
таҡ, шаҡтай, етерлек; порядком надоело шаҡтай 
туйҙырҙы 2. (как следует) тейешенсә, йүнләп, 
рәтләп; порядком разобраться ө чём-л. берәй 
нәмәне тейешенсә тикшереү

ПОРЙДОК м\ ө разн. знач. тәртип; алфа 
вйтный порядок алфавит тәртибе; образцовый 
порядок өлгөлө тәртип; походный порядок по 
ход тәртибе; порядок комплектования библио
теки китапхананы комплектлау тәртибе; в по
рядке обсуждения фекер алышыу тәртибендә; 
привестй в порядок тәртипкә килтереү ♦ в по
рядке что', в знач. сказ, тәртиптә; в порядке че
го; в знач. предлога йөҙөнән; в порядке вещей 
тәбиғи; в рабочем порядке эш барышында; для 
порядка: 1) (для поддержания норм в чём-л.) 
тәртип булһын өсөн; 2) (для соблюдения приня
тых правил) йола һаҡлау маҡсатында; порядок 
дня көн тәртибе; свойм порядком кәрәгенсә, 
тейешенсә, үҙ яйы менән

ПОРЯДОЧНО нареч. 1. намыҫлы, рәтле, 
йүнле; вестй себя порядочно үҙеңде йүнле тотоу
2. в знач. числ. (достаточно, много кого-че- 
го-л.) байтаҡ, арыу уҡ; ждать пришлось по
рядочно арыу уҡ көтөргә тура килде

ПОРЙДОЧНОСТЬ ж намыҫлылыҡ, әҙәп
лелек

ПОРЙДОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (честный) на
мыҫлы, әҙәпле; порядочный человек намыҫлы 
кеше 2. (довольно хороший) йүнле, рәтле, арыу
3. (значительный) байтаҡ ҡына, шаҡтай (ярай
һы) ғына; порядочная сумма байтаҡ ҡына сум
ма; сегодня порядочный мороз бөгөн ярайһы 
ғына һыуыҡ

ПОСАДИТЬ сов. см. сажать; посадйть цветы
сәскә ултыртыу; посадйть за стол өҫтәл артына 
ултыртыу; посадйть в поезд поезға ултыртыу; 
умело посадйть самолёт самолетты оҫта ултыр
тыу; посадйть в тюрьму төрмәгә ултыртыу; 
посадйть птйцу в клетку ҡошто ситлеккә ябыу; 
посадйть больного на диёту ауырыуҙы диетаға 
ултыртыу ♦ посадйть в калошу кого ағас атҡа 
атландырыу; посадйть на мель: 1) что ҡомға ул
тыртыу; 2) кого-что; перен. (поставить в за
труднительное положение) ауыр хәлгә ҡалды
рыу; посадйть на шёю кому елкәгә ултыртыу 
(кеше иҫәбенә йәшәтец)

ПОСАДКА ж 1. см. посадйть; посадка кар
тофеля бәрәңге ултыртыу; посадка начинается в

час сәғәт берҙә ултыртыу башлана 2. ултырыу; 
вынужденная посадка самолёта самолеттың са 
раһыҙҙан ергә ултырыуы; плохая посадка в сед
ле эйәрҙә насар ултырыу

ПОСАДОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. в разн. знач. ул
тыртыу ...ы; посадочные машйны ултыртыу ма
шиналары; посадочные работы ултыртыу эш
тәре 2. аә. ултырыу ...ы; посадочная площадка 
ултырыу майҙаны; посадочный знак ултырыу 
билдәһе; посадочный талон ултырыу талоны 

ПОСАЖЁНЫЙ: посажёный отец үкел
(ҡиәмәтлек, морондоҡ) атай; посажёная мать 
ҡиәмәтлек (үкел, морондоҡ) инәй (әсәй)

ПОСАПЫВАТЬ несов. мышылдау, мыш-мыш 
килеү, мышнау

ПОСВАТАТЬ сов. см. сватать 1, 2 
ПОСВАТАТЬСЯ сов. см. свататься 
ПОСВЕЖЁТЬ сов. см. свежеть
ПОСВЕТИТЬ сов. кому-чему и без доп. 

яҡтыртып тороу, бер аҙ яҡтыртыу
ПОСВЕТЛЁТЬ сов. см. светлеть 1—3; нёбо 

посветлело күк йөҙө яҡтырып китте; лицо его 
посветлело уның йөҙө асылып китте

пбсвист м һыҙғырыу, һыҙғырыҡ; моло
децкий посвист егеттәрсә һыҙғырыу

посвистАть сов. 1. см. посвистеть 2. ко
го-что; разг. (подозвать свистом) һыҙғырып 
саҡырыу

ПОСВИСТЁТЬ сов. һыҙғырыу, һыҙғырып 
алыу

ПОСВЙСТЫВАТЬ несов. һыҙғырғылау, 
һыҙғырыныу

по свбйски нареч.', разг. 1. (по своему 
усмотрению) үҙенсә, үҙ иркенсә; расправиться 
по-свбйски с кем-л. берәйһенән үҙенсә үс алыу 
2. (как принято у близких) үҙ итеп, дуҫтарса; 
скажу тебё по-свбйски һиңә үҙ итеп әйтәм

ПОСВЯТИТЬ сов. 1. кого-что, во что та
ныштырыу, асып һалыу; посвятйть др5та в свою 
тайну дуҫыңа сереңде асып һалыу 2. кому-чему 
арнау, бағышлау, биреү; посвятйть свою жизнь 
искусству ғүмереңде сәнғәткә арнау 3. (с пред
логом “в” и старой формой вин. п. мн. ч.) са
фына ылыҡтырыу (алыу); посвятйть в механи
заторы механизаторҙар сафына алыу; посвятйть 
в рабочие эшселәр сафына алыу

ПОСВЯЩАТЬ несов. см. посвятйть 
ПОСВЯЩЁНИЕ с 1. см. посвятйть — посвя

щать 2. (надпись) бағышлама (арнау яҙыуы)', 
посвящение в стихах шиғыр менән яҙылған 
бағышлама

ПОСЁВ м 1. см. посеять; посев озймых
ужым сәсеү 2. (то, что посеяно) сәсеү, 
сәсеүлек; площадь посевов сәсеүлек майҙаны 

ПОСЕВНбЙ, -ая, -ое 1. сәсеү ...ы; посевной 
овёс сәсеү һолоһо; посевные машйны сәсеү ма 
шиналары 2. в знач. сущ. посевная ж\ разг. 
сәсеү, сәсеү ваҡыты 
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ПОСЕДЕЛЫ Й
ПОСЕДЁЛЫЙ, -ая, -оеразг. сал төшкән, сал

ланған, ағарған; поседелые волосы салланған 
сәстәр

ПОСЕДЁТЬ сов. см. седеть
ПОСЕЛЁНЕЦ м 1. күскенсе 2. (сосланный 

на поселение) һөргөнгә ебәрелгән кеше
ПОСЕЛЁНИЕ с 1. см. поселйть — посе

лять 1, поселйться — поселяться 2. (селение) 
ултыраҡ, ауыл; на целйнных землях появйлись 
новые поселения сиҙәм ерҙәрҙә яңы ауылдар 
барлыҡҡа килде 3. һөргөн; отправить на посе
ление һөргөнгә ебәреү

ПОСЕЛИТЬ сов. 1. кого-что урынлашты
рыу; поселйть турйстов в гостйнице туристарҙы 
ҡунаҡханаға урынлаштырыу 2. что\ перен. 
(вызвать) тыуҙырыу, уятыу, килтереп сығарыу; 
поселйть сомнение шик тыуҙырыу

ПОСЕЛИТЬСЯ сов. ултыраҡланыу, урынла
шыу; поселйться в центре города ҡаланың үҙә
генә урынлашыу

ПОСЕЛКбВЫЙ, -ая, -ое ҡасаба ...ы; посел
ковая больнйца ҡасаба хәстәханаһы

ПОСЕЛОК м ҡасаба; рабочий посёлок эш
селәр ҡасабаһы

ПОСЕЛЙТЬ несов. см. поселйть 
ПОСЕЛЙТЬСЯ несов. 1. см. поселйться 

2. страд, от поселйть
ПОСЕРЕБРИТЬ сов. см. серебрйть; посере- 

брйть ложку ҡалаҡҡа көмөш йүгертеү; седина 
посеребрйла вискй сал сикәләрҙе көмөшләндерҙе 

ПОСЕРЕДИНЕ нареч. и предлог 1. нареч. 
уртала, уртанан; стоять посередйне уртала то
роу 2. предлог с род. п. уртаһында; посередйне 
комнаты бүлмә уртаһында

ПОСЕРЁТЬ сов. см. сереть 1; нёбо посерело 
күк йөҙө ҡараңғыланды; лицо посерело йөҙө 
ҡарайҙы

ПОСЕРЬЕЗНЕТЬ сов.; разг. етдиләнеү, ет
диләнеп китеү; его лицо посерьёзнело уның йө
ҙө етдиләнеп китте

ПОСЕТИТЕЛЬ м и ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА ж
килеүсе, ҡарарға (күрергә) килеүсе, йомош ме
нән килеүсе; посетйтель музёя музей ҡарарға 
килеүсе

ПОСЕТИТЬ сов. кого-что килеү, барыу, ки
леп (барып) сығыу; посетйть знакомых таныш
тарға барып сығыу; посетйть выставку күргәҙмә 
ҡарарға барыу

ПОСЕТОВАТЬ сов. см. сетовать 2; посето
вать на свою болезнь үҙенең ауырыуына зар
ланыу

ПОСЕЩАЕМОСТЬ ж йөрөү, йѳрѳш; посе
щаемость уроков дәрестәргә йѳрѳш 

ПОСЕЩАТЬ несов. см. посетйть 
ПОСЕЩЕНИЕ с см. посетйть; посещение 

театра театрға барыу
ПОСЁЯТЬ сов. 1. см. сеять 1, 2; что по

сеешь, то и пожнёшь ни сәсһәң, шуны урырһың;

посеять вражду дошманлыҡ таратыу 2. разг. 
(потерять) юғалтыу; посеять перчатки бирсәт
кә юғалтыу

посидЁлки только мн. ултырма, аулаҡ 
(өй), кис ултырыу; пойтй на посиделки ултыр
маға барыу

ПОСИДЁТЬ сов. ултырып алыу (тороу), 
әҙерәк (бер аҙ) ултырыу; посидеть у соседей  
күршеләрҙә бер аҙ ултырыу

посильный, -ая, -ое көс етерлек, ҡулдан 
(көстән) килерлек, ҡулдан килгән тиклем; 
посйльный труд көс етерлек хеҙмәт; посйльная 
помощь ҡулдан килгән тиклем ярҙам

ПОСИНЁЛЫЙ, -ая, -ое күгәргән, күгәреп 
бөткән; посинелые губы күгәргән ирендәр

посинЕть сов. см. синеть 1; посинеть от 
холода һыуыҡтан күгәреп бөтөү

ПОСКАКАТЬ сов. 1. (понестись вскачь) са
ба башлау, сабып китеү 2. (попрыгать) һикереү, 
һикергеләү; поскакать на одной ноге һыңар 
аяҡта һикереү

ПОСКОБЛИТЬ сов. что ҡырып алыу, 
ҡырыу

поскользнуться сов. тайып китеү; по
скользнуться и упасть тайып китеп йығылыу 

П О СКбЛ ЬКУ союз (так как) -лыҡ- 
тан/-лектән, -ға/-гә күрә, -ғас/-гәс, -ған/-гән 
икән; поскольку ты спешйшь, поговорйм после 
һин ҡабаланғас, аҙаҡ һөйләшербеҙ инде ♦ по
стольку поскольку см. постольку

ПОСКРЕСТИ сов. что и без доп. (бер аҙ) 
ҡырыу, ҡырғылау, тырнаштырыу; поскрестй са- 
погй итекте ҡырғылау

ПОСКРЕСТЙСЬ сов.', разг. ҡыштырлап 
(тырнап) алыу, шытырлатып ҡуйыу

п о с к р и п е т ь  сов. шығырлау, шығырлап 
ҡуйыу, шығырлатыу, шығырлатып ҡуйыу; по
скрипеть зубами теште шығырлатыу; дверь по- 
скрйпывает ишек шығырлай

ПОСКРИПЫВАТЬ несов. 1. шығырлау, 
шығыр шығыр килеү; полозья поскрйпывают по 
крепкому снегу сана табандары ҡаты ҡарҙа 
шығыр-шығыр килә 2. чем шығырлатыу, 
шығыр-шығыр килтереү

ПОСКУПИТЬСЯ сов. на что, с неопр. и без 
доп. һаранланыу, һаранлыҡ күрһәтеү; поску- 
пйться на подарки бүләк биреүгә һаранлыҡ 
күрһәтеү

ПОСЛАБЛЁНИЕ с йомшаҡлыҡ; дать по
слабление йомшаҡлыҡ күрһәтеү

ПОСЛАНЕЦ м илсе, вәкил; посланцы народа
халыҡ вәкилдәре

ПОСЛАНИЕ с хат, яҙма мөрәжәғәт; лю
бовное послание мөхәббәт хаты; послание пре
зидента конгрессу президенттың конгресҡа яҙма 
мөрәжәғәте

ПОСЛАННИК м 1. кесе илсе (дипломатик 
вәкил) 2. трад.-поэт. см. посланец 
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ПОСЛЫШ АТЬСЯ
ПОСЛАТЬ сов. 1. кого-что, кому, в разн. 

знач. ебәреү; послать учйться уҡырға ебәреү; 
послать письмо хат ебәреү; послать привет
сәләм ебәреү 2. что (броситъ, направитъ) 
йүнәлтеү, тибеп ебәреү; послать мяч в ворота 
тупты ҡапҡаға тибеп ебәреү ♦ чем бог послал 
(пошлёт) бары менән байрам

ПОСЛЕ нареч. и предлог 1. нареч. аҙаҡ(тан), 
һуңынан; поговорйм после аҙаҡтан һөйләшербеҙ
2. предлог с род. п. -дан/-дән һуң; после работы 
эштән һуң

ПОСЛЕ... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 
“һуңгы", “аҙаҡҡы” мәгәнәһен аңлатҡан берен
се өлөшө, мәҫ., послеинститутский институттан 
һуңғы; послеобеденный төштән һуңғы

ПОСЛЁД м\ анат. (у женщины) һуңғылыҡ; 
(у самки животного) сыу, сүп, сыуын

ПОСЛЕДИТЬ сов. за кем-чем күҙәтеү, 
күҙәтеп тороу, ҡараштырыу

ПОСЛЕДНИЙ, -яя, ее 1. (конечный в ряду 
однородных предметов, явлений) аҙаҡҡы, һуңғы, 
ахырғы; последний день недели аҙнаның аҙаҡҡы 
көнө; до последнего вздоха һуңғы һулышҡа тик
лем; за последнее время һуңғы ваҡытта 2. (ос
тавшийся к концу) аҙаҡҡы, һуңғы, аҡтыҡ; со
брать последние сйлы аҡтыҡ көстө йыйыу
3. (предыдущий) үткән, һуңғы; на последнем со
брании һуңғы йыйылышта 4. (новейший) һуңғы, 
яңы; последние новости һуңғы хәбәрҙәр; по
следнее достижение техники техниканың һуңғы 
ҡаҙанышы 5. (окончательный) һуңғы; это моё 
последнее слово был минең һуңғы һүҙем 6. разг. 
(самый плохой) аҡтыҡҡы, иң насар (әшәке); это 
уже последнее дело был инде иң насар эш; изру
гать последними словами иң әшәке һүҙҙәр менән 
әрләү 7. в знач. сущ. последнее с аҡтығы, 
аҙаҡҡыһы, һуңғыһы, ҡалдыҡ; отдать последнее 
аҡтығын биреү ♦ последний крик моды см. крик; 
до последнего дыхания см. дыхание; до по 
слёднего бөтә көскә, бөтә мөмкинлекте биреп

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ М и ПОСЛЕДОВА  
ТЕЛЬНИЦА ж эйәреүсе, юлынан барыусы 
шәкерт

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ж эҙмә-эҙлелек,
бер-бер артлы булыу; логйческая последова
тельность логик эҙмә-эҙлелек

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ, ая, -ое 1. (непре
рывно следующий друг за другом) бер-бер арт
лы, эҙмә эҙлекле; последовательные этапы ра
боты эштең бер бер артлы этаптары; последова
тельная смена времён года йыл миҙгелдәредең 
бер-бер артлы алмашынып тороуы 2. (логически 
обоснованный) эҙмә-эҙлекле; последовательный 
вывод эҙмә-эҙлекле һығымта

ПОСЛЕДОВАТЬ сов. 1. за кем-чем (пойти, 
поехать вслед) эйәреү, эйәреп барыу (китеү); за 
обозом последовали мужчйны йөк артынан 
ир-ат эйәрҙе 2. (наступитъ после чего-л.) (ар

тынса) булыу; ответа на письмо не последовало
безл. хатҡа артынса яуап булманы 3. кому-чему 
эйәреү, -са/-сә эшләү; последовать примеру чье- 
му-л. берәцҙең өлгөһөнсә эшләү

ПОСЛЕДСТВИЕ с эҙемтә; последствие ката
строфы катастрофа эҙемтәһе; лечение послед
ствий ревматизма ревматизм эҙемтәләрен дауалау 

п о с л е д у ю щ и й , -ая, -ее артабанғы, шу
нан (унан, бынан, ошонан), һуңғы; в последую
щие годы шунан һуңғы йылдарҙа

ПОСЛЁДЫШ м 1. прост, төпсөк, кинйә, 
һуңғы бала 2. перен., разг. эйәрсен

ПОСЛЕЗАВТРА нареч. 1. иртәнән һуң; прий 
тй послезавтра иртәнән һуң килеү 2. в знач. 
сущ. послезавтра с нескл. иртәнән һуң; на
значить на послезавтра иртәнән һуңға тәғәйенләү 

ПОСЛЕЗАВТРАШНИЙ, яя, ее разг. ир 
тәнән һуңғы; послезавтрашний день иртәнән 
һуңғы көн

ПОСЛЕЛОГ м\ лингв, бәйләүес; послелоги 
дательного падежа төбәү килеш бәйләүестәре 
(мәҫ., “тиклем", “табан", “ҡарай")

ПОСЛЕОБЕДЕННЫЙ, ая, ое төштән һуң 
ғы; послеобеденное время төштән һуңғы ваҡыт 

ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННЫЙ, ая, ое рево 
люциянан һуңғы

ПОСЛЕСЛОВИЕ с һуңғы һүҙ, һүҙ аҙағы 
(китапта)

ПОСЛОВИЦА ж мәҡәл; сборник пословиц
мәҡәлдәр йыйынтығы; сказать пословицу мәҡәл 
әйтеү

ПОСЛУЖИТЬ сов. 1. см. служйть 4; послу- 
жйть причйной сәбәпсе булыу 2. (служить неко
торое время) (бер аҙ) хеҙмәт итеү

ПОСЛУЖНОЙ: послужной спйсок хеҙмәт 
дәфтәре (хеҙмәт итец хаҡында мәглцмәт би
релгән документ)

ПОСЛУШАНИЕ с һүҙ тыңлау, әйткәнде 
тыңлау, тыңлаусанлыҡ

ПОСЛЫШАТЬ сов. 1. кого-что и без доп. 
(некоторое время) тыңлау, тыңлап ҡарау (то
роу); доктор послушал больного табип ауы 
рыуҙы тыңлап ҡараны; послушать лекцию лек
ция тыңлау 2. см. слушать 4; послушать отца 
атай һүҙен тыңлау 3. повел, послушай(те); разг. 
ҡара(ғыҙ) әле, тыңла(ғыҙ) әле

ПОСЛЫШАТЬСЯ сов. см. слушаться 1 
ПОСЛУШНИК м послушник (монах булыр- 

га әҙерләнецсе); послушница ж послушница (мо
нахиня булырга әҙерләнецсе)

ПОСЛУШНЫЙ, -ая, -ое тыңлаулы, тыңлау
сан, күндәм; послушный ребёнок тыңлаусан бала 

ПОСЛЫШАТЬСЯ сов. 1. ишетелеү, ишете
леп ҡалыу; послышались шагй аяҡ тауышы ише
телеп ҡалды 2. кому-чему безл. (почудиться) 
ишетелгәндәй булыу, ишетелеп ҡалыу; мне по
слышался стук миңә шаҡыу тауышы ише
телгәндәй булды 
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послюнить
послюнить сов. что шайыҡлау, шыла- 

ғайлау, төкөрөкләү
ПОСМАТРИВАТЬ несоә. ҡараштырыу, күҙ 

һалғылау, ҡарап алғылау; посматривать в окно 
тәҙрәгә күҙ һалғылау

ПОСМЕИВАТЬСЯ несоә. көлгөләү, көлөп 
(көлөп-көлөп) ҡуйыу; посмеиваться про себя 
эстән генә көлөп ҡуйыу

ПОСМЕННЫЙ, -ая, -ое алмашлап, алмашлы, 
сменалы; посменное дежурство алмашлап то
роу; посменная работа сменалы эш

п о с м е р т н ы й , -ая, -ое үлгәндән һуң (һуң
ғы); посмертное издание үлгәндән һуңғы баҫма 

ПОСМЁТЬ сов. 1. с неопр. (осмелиться) ба
тырсылыҡ итеү, баҙнат итеү, ҡыйыу; посметь 
сказать өндәшергә баҙнат итеү 2. обычно с от
рицанием (иметь право на что-л.) хаҡы бул
мау, хаҡы юҡ; не посмеешь этого сказать быны 
әйтергә хаҡың юҡ

ПОСМЕШИТЬ сов. кого-что көлдөрөү, 
көлдөрөп алыу

ПОСМЁШИЩЕ с 1. әҙәм көлкөһө; стать по
смешищем әҙәм көлкөһөнә ҡалыу 2. (глумление) 
мыҫҡыл, мәсхәрә; выставить на посмешище ко 
го-л. берәйһен мәсхәрәгә ҡалдырыу

ПОСМЕЙТЬСЯ сов. 1. көлөү, көлөп алыу; 
любить посмеяться көлөргә яратыу 2. над 
кем-чем көлөү, көлөп ҡарау

п о с м о т р ё т ь  сов. 1. см. смотреть 1 — 4, 6; 
посмотреть кинофильм кинофильм ҡарау; по
смотреть в окно тәҙрәнән ҡарау 2. с отрица
нием; разг. (не остановиться перед чем-л.) ҡа
рап тормау; я не посмотрю, что ты старше мин 
һине өлкән кеше тип ҡарап тормам 3 . в 1 л. мн.
ч. буд. вр. посмотрим; разг. ҡарап ҡарарбыҙ; 
посмотрим, может приду ҡарап ҡарарбыҙ, бәлки 
килермен

ПОСМОТРЕТЬСЯ сов. ҡарау, ҡараныу; по
смотреться в зеркало көҙгөгә ҡарау

ПОСОБИЕ с 1. (денежное) ярҙам; пособие 
многодетным матерям күп балалы әсәләргә яр
ҙам 2. (учебное) ҡулланма, әсбап; наглядные по
собия күргәҙмә әсбаптар

ПОСОБНИК м и ПОСОБНИЦА ж; неодобр. 
ярҙамсы, булышсы (берәй насар эштә)

ПОСОБНИЧЕСТВО с булышлыҡ, булыш
лыҡ итеү (насар эшкә); пособничество беглецам 
ҡасҡындарға булышлыҡ итеү

ПОСОВЕСТИТЬСЯ сов.\ разг. оялыу, тар
тыныу; посовеститься выпить много күп эсергә 
тартыныу

ПОСОВЕТОВАТЬ сов. см. советовать 
ПОСОВЕТОВАТЬСЯ сов. см. советоваться
ПОСОВЕЩАТЬСЯ сов. кәңәшләшеп алыу, 

бер аҙ кәңәшләшеү; посовещаться с мастером
мастер менән кәңәшләшеп алыу

ПОСОДЕЙСТВОВАТЬ сов. кому-чему бер 
аҙ ярҙам итеү (күрһәтеү); посодействовать в ре

шении вопроса мәсьәләне хәл итеүҙә бер аҙ 
ярҙам итеү

ПОСОЛ I м илсе; посол государства дәүләт 
илсеһе

ПОСОЛ II м см. посолйть; посол капусты
кәбеҫтә тоҙлау

ПОСОЛИТЬ сов. 1. см. солйть 1; посолйть
суп ашҡа тоҙ һалыу 2. что, чего тоҙлау, тоҙлап 
ҡуйыу; посолйть огурцы ҡыяр тоҙлап ҡуйыу 

ПОСОЛЬСТВО с илселек; состав посольства
илселек составы; секретарь посольства илселек 
сәркәтибе

ПОСОСАТЬ сов. что (бер аҙ) имеү, имеп 
(һурып) алыу, һурыу; пососать соску бер аҙ 
имеҙлек һурыу

ПОСОХ м таяҡ; опираться на посох таяҡҡа 
таяныу

ПОСОХНУТЬ сов.; разг. 1. (засохнуть — о 
всём, многом) кибеү, ҡороу, кибеп (ҡороп) бө
төү; цветы посохли сәскәләр кибеп бөткән 
2. (некоторое время) кибеңкерәү, һурығыу 

ПОСОЧУВСТВОВАТЬ сов. кому-чему хәле
нә инеү (кереү), хәлен (ҡайғыһын) уртаҡлашыу, 
ҡыҙғаныу

ПОСПАТЬ сов. йоҡлап алыу; ребёнок поспал
бала йоҡлап алды

ПОСПЕВАТЬ I несов. см. поспеть I 
ПОСПЕВАТЬ II несоә. см. поспеть II
ПОСПЁТЬI сов. өлгөрөү, бешеү, бешеп етеү; 

ягоды поспели еләк-емеш өлгөрә
ПОСПЁТЬ II сов.; разг. өлгөрөү, етешеү, ба

рып (килеп) етеү; поспеть на поезд поезға 
өлгөрөү; невозможно поспеть за кем-л. кемдең
дер артынан етешеп булмай

ПОСПЕШИТЬ сов. см. спешйть 1 ♦ поспе
шишь — людей насмешйшь ашыҡҡан ашҡа 
бешкән

ПОСПЕШНОСТЬ ж ашығыслыҡ, ҡабаланыу; 
проявйть поспешность ашығыслыҡ күрһәтеү 

поспЕптиый, -ая, -ое ашығыс, ҡабалан; 
поспешный отъезд ашығыс китеп барыу; 
поспешный вывод ашығыс һығымта

ПОСПЛЕТНИЧАТЬ сов. ғәйбәт һатып алыу, 
(әҙерәк) ғәйбәт һатыу; любйтель посплетничать 
ғәйбәт һатырға яратҡан кеше

ПОСПОРИТЬ сов. 1. см. спорить 2. (провес
ти некоторое время в споре) бәхәсләшеү, һүҙ 
көрәштереү, бәхәсләшеп (һүҙ көрәштереп) алыу 

ПОСРАМИТЬ сов. кого-что 1. (навлечь по
зор) мәсхәрәләү, оятлы итеү, оятҡа ҡалдырыу; 
посрамйть перед людьмй кеше алдында оятлы 
итеү 2. (развенчать) дәрәжәһен (абруйын, 
данын) төшөрөү

ПОСРАМЛЙТЬ несов. см. посрамйть 2
ПОСРЕДЙ нареч. и предлог 1. нареч. урта

ла, уртаһында 2. предлог с род. п. уртаһында; 
посредй улицы урам уртаһында

ПОСРЕДИНЕ нареч. и предлог см. посередине
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постовой
ПОСРЕДНИК м  и ПОСРЕДНИЦА ж  1 .  ара

лашсы, аралашлыҡ итеүсе; торговый посредник 
сауҙа аралашсыһы 2 .  (содействующий примире
нию ) килештереүсе, яраштырыусы; помирйться 
через посредника килештереүсе аша ярашыу 

ПОСРЕДНИЧАТЬ несов. 1. аралашлыҡ 
итеү; посредничать в переговорах һөйләшеүҙәр 
ҙә аралашлыҡ итеү 2 .  (в примирении) ярашты
рып (килештереп) йөрөү

ПОСРЕДНИЧЕСТВО С 1. (содействие 
соглашению) аралашлыҡ; служба посредничест
ва аралашлыҡ хеҙмәте 2. (содействие примире
нию) яраштырыу, килештереү

ПОСРЕДСТВЕННО 1. нареч. уртаса; учить
ся посредственно уртаса уҡыу 2. е зняч. сущ. 
посредственно с нескл. (оценка) уртаса билдә
һе; получйть посредственно уртаса билдәһен 
алыу

ПОСРЕДСТВЕННЫЙ, -ая, -ое уртаса, урта 
ҡул; посредственные способности урта һәләт 
лектәр; посредственный ответ ученика уҡыусы 
ның уртаса яуабы

п о с р е д с т в о м  предлог с род. п. (при по
мощи чего-л.) ярҙамында, ярҙамы менән; 
посредством наблюдений күҙәтеүҙәр ярҙамында 

ПОССОРИТЬ СОв. СМ. ссорить 
ПОССбРИТЬСЯ сов. см. ссориться 
ПОСТ I м 1. һаҡ, пост; стоять на посту һаҡта 

тороу; санитарный пост санитария посы; желез
нодорожный пост тимер юл посы 2. (долж
ность) эш урыны, урын; пост директора завода 
завод директоры урыны ♦ на посту үҙ урынын
да (хеҙмәтендә)

ПОСТ II м пост (христиан дине буйынса 
һөтлө һәм итле аш ашамай тороу)

ПОСТАВИТЬ I сов. см. ставить ♦ поставить 
вопрос ребром см. ребро; поставить на колени
теҙ сүктереү, баш эйҙереү; поставить на (своё) 
место кого кемде урынына ҡуйыу (ултыртыу) 

ПОСТАВИТЬ II сов. что (доставить, снаб
дить) тапшырыу, еткереп биреү, тәьмин итеү; 
поставить зерно ашлыҡ тапшырыу; поставить 
сырьё для завода заводты сеймал менән тәьмин 
итеү

ПОСТАВКА ж тапшырма, тапшырыу, тәьмин 
итеү, биреп (килтереп) тороу; поставка хлеба 
государству дәүләткә ашлыҡ тапшырыу; постав
ка сырья сеймал менән тәьмин итеү

ПОСТАВЛЯТЬ несов. см. поставить II 
ПОСТАВЩИК м и ПОСТАВЩИЦА ж 

тәьмин итеүсе, килтереп тороусы; поставщик 
строительных материалов төҙөлөш материалда
ры менән тәьмин итеүсе

ПОСТАМЕНТ м постамент, нигеҙ (һәйкәлдең 
һ.б.)', гранитный постамент гранит постамент 

ПОСТАНОВИТЬ сов. что и с неопр. ҡарар 
итеү (сығарыу); постановйть единогласно бер 
тауыштан ҡарар итеү

ПОСТАНОВКА ж 1. см. поставить I 3, 6, 9 —
12; 2. ҡуйылыш; опера в новой постановке яңы 
ҡуйылыштағы опера; правильная постановка 
ног в танце бейеүҙә аяҡтың дөрөҫ ҡуйылышы 
3. (спектакль) постановка; посмотрим новую 
постановку яңы постановка ҡарарбыҙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ с ҡарар; вынести поста
новление ҡарар сығарыу

ПОСТАНОВЛЯТЬ несов. см. постановить 
ПОСТАНОВОЧНЫЙ, -ая, -ое сәхнәгә ҡуйыу 

...ы; постановочный план сәхнәгә ҡуйыу планы 
ПОСТАНОВЩИК М ҡуйыусы, СӘХНӘГӘ ҡу

йыусы, сәхнәләштереүсе
ПОСТАРАТЬСЯ сов. см. стараться 
ПОСТАРЁТЬ сов. см. стареть 1, 3 
ПОСТЕЛИТЬ сов/, разг. см. постлать 
ПОСТЁЛЬ ж урын, урын-ер, түшәк; посте

лить постель урын йәйеү; лечь в постель урынға 
ятыу; убрать постель урын йыйыу

ПОСТЁЛЬНЫЙ, -ая, -ое урын ...ы, урын-ер 
...ы, түшәк ...ы; постельные принадлежности 
түшәк кәрәк-ярағы; постельный режим түшәк 
режимы (ауырыганда)

ПОСТЕПЕННЫЙ, -ая, -ое аҡрынлап, әкрен
ләп, аҡрынлыҡ (әкренлек) менән; постепенное 
выздоровление әкренләп сәләмәтләнә барыу 

ПОСТЕСНЯТЬСЯ сов. с неопр. оялыу, тар
тыныу; постесняться войти в зал залға үтергә 
тартыныу

ПОСТИГАТЬ несов. см. постигнуть, постичь 
ПОСТИГНУТЬ сов. см. постичь 
ПОСТИЖЕНИЕ с см. постичь — пости

гать 1; постижение законов природы тәбиғәт 
ҡанундарын аңлау

ПОСТИЖИМЫЙ, -ая, -ое аңларлыҡ, 
тѳшѳнѳрлѳк; легко постижимое доказательство 
еңел аңларлыҡ дәлил

ПОСТИЛАТЬ несов. см. постлать
ПОСТИРАТЬ сов. что\ разг. йыуыу, йыуып 

алыу; постирать бельё кер йыуып алыу 
ПОСТИТЬСЯ несов. пост тотоу 
ПОСТИЧЬ и ПОСТИГНУТЬ сов. 1. что (по

нять) аңлау, төшөнөү, аңлап (төшөнөп) алыу; 
постйчь смысл мәғәнәһенә төшөнөү 2. только в 
3 л. (случиться с кем-л.) осрау, тарыу; его по 
стйгло несчастье ул бәхетһеҙлеккә осраны

ПОСТЛАТЬ сов. что и без доп. йәйеү, 
түшәү; постлать скатерть ашъяулыҡ йәйеү; 
постлать постель урын йәйеү

пбстный, -ая, -ое 1. итһеҙ, ҡыҫыр; пбст
ный суп ҡыҫыр аш 2. разг. (не жирный) май
һыҙ, ябыҡ; постное мясо ябыҡ ит 3. перен., 
разг. (скучный) бойоҡ, һытыҡ; постное лицо 
һытыҡ сырай

ПОСТОВОЙ, -ая, -ое 1. пост ...ы, һаҡ ...ы; 
постовая будка пост будкаһы 2. постағы; посто
вой милиционер постағы милиционер 3. в знач. 
сущ. постовой м поста тороусы 
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постой
постбй м; разг. ҡуныу, ҡуна инеү, ҡунып 

китеү, тороу (ғәскәри частарҙың шәхси йорт
тарҙа квартирала тороуы)', взять на постбй 
ҡуна индереү

ПОСТОЛЬКУ: постольку, поскольку в знач. 
союза -ған/-гән икән, шулай булғас; постольку 
поскольку в знач. нареч. бигүк; верить по
стольку поскольку кому-л. кемгәлер бигүк 
ышанмау

ПОСТОРОНИТЬСЯ сов. тайпылыу, ҡайы
рылыу, юл биреү; вежливо посторониться ихти
рам менән юл биреү

ПОСТОРОННИЙ, -яя, -ее 1. (чужой) сит, 
ят; посторонний человек сит кеше 2. (побочный) 
башҡа, бүтән; заниматься посторонними делами 
башҡа эштәр менән шөғөлләнеү 3. в знач. сущ. 
посторонние мн. ситтәр; посторонним вход вос
прещён ситтәргә инеү тыйыла

ПОСТОЙЛЕЦ м и ПОСТОЙЛИЦА ж; разг. 
(ваҡытлыса) тороусы, фатирҙа тороусы

ПОСТОЙЛЫЙ: постоялый двор у cm. юлау
сылар йорто

ПОСТОЯННЫЙ, -ая, -ое 1. в разн. знач. 
даими; постоянная забота даими хәстәрлек; по
стоянный посетитель театра театрға даими йөрө
гән кеше; постоянная выставка даими күргәҙмә; 
постоянное местожительство даими йәшәү уры
ны 2. (неизменный в своих склонностях) үҙ
гәрмәүсән, тотороҡло, тоғро, тоғролоҡло, даими; 
постоянный человек тоғро кеше; постоянная лю
бовь тоғролоҡло мөхәббәт ♦ постоянная величи
на спец, даими дәүмәл; постоянный капитал эк. 
даими капитал; постоянный ток физ. даими ток 

ПОСТОЯНСТВО С 1. даимилыҡ, үҙгәрмәү
сәнлек; постоянство температуры тёла тән тем
ператураһының даимилығы 2. тотороҡлолоҡ, 
тоғролоҡ; постоянство привычек ғәҙәттәрҙең то
тороҡлолоғо; постоянство в любвй мөхәббәткә 
тоғролоҡ

ПОСТОЯТЬ сов. 1. баҫып тороу, тора биреү; 
постоять под дождём ямғыр аҫтында баҫып то
роу; постоять на посту һаҡта баҫып тороу 2. за 
кого-что', перен. (защититъ кого-что-л.) 
яҡлау, һаҡлау, ҡурсалау; постоять за Родину 
Тыуған илде һаҡлау 3. повел, постбй(те):
1) көт(өгөҙ), ашыҡма(ғыҙ); постбй, я сейчас 
приду көт, мин хәҙер килермен; 2) разг. (по
дождете), не торопи(те)съ делать что-л.) 
туҡта(ғыҙ) әле, тороп тор(оғоҙ); постойте, вы не 
ошйблись туҡтағыҙ әле, һеҙ яңылышманығыҙмы 

ПОСТРАДАВШИЙ, -ая, -ее 1. прич. от 
пострадать 2. в знач. сущ. пострадавший м и 
пострадавшая ж зарар (зыян) күргән кеше, за
рар (зыян) күреүсе; оказать помощь постра
давшим от землетрясения ер тетрәүенән зыян 
күреүселәргә ярҙам күрһәтеү

ПОСТРАДАТЬ сов. 1. от кого-чего, за ко
го-что яфа күреү, ғазап сигеү, интегеү 2. из-за
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чего и без доп. (понести ущерб) зарар (зыян) 
күреү (килеү); пострадать от наводнения һыу
баҫыуҙан зарар күреү 3. (страдать некоторое 
время) ғазап сигеү, интегеү

ПОСТРАНЙЧНЫЙ, -ая, -ое бит иҫәбенән, 
битләп; постранйчный подсчёт битләп хисаплау 

ПОСТРЁЛ м; разг. шаян, шуҡ (бала) ♦ наш 
пострел везде поспел беҙҙең шуҡтың етешмәгән 
ере юҡ

ПОСТРЁЛИВАТЬ несоә. 1. разг. (изредка 
стрелять) атҡылау, атҡылаштырыу 2. безл. 
сәнсеп-сәнсеп алыу (ҡуйыу); в ухе постреливает 
ҡолаҡ сәнсеп-сәнсеп ҡуя

ПОСТРЕЛЙТЬ сов. 1. кого-что и без доп. 
(стрелять некоторое время) атҡылау, бер аҙ 
атыу 2. кого-чего; разг. (стреляя, добытъ неко
торое количество дичи) атып алыу; пострелять 
уток өйрәктәр атып алыу 3. кого; разг. (пере
стрелять) атып бөтөрөү

ПбСТРИГ м; церк. сәс ҡырҡтырыу (монах 
(монахиня) булыу йолаһы)

п о с т р и г а т ь  несов. см. пострйчь 
ПОСТРИГАТЬСЯ несов. 1. см. постричься 

2. страд, от постригать
ПОСТРИЧЬ сов. 1. кого-что сәс алыу (ал

дырыу), сәс ҡырҡыу (ҡырҡтырыу) 2. кого; 
церк. сәс ҡырҡтырыу (монах (монахиня) булыу 
өсөн)

ПОСТРИЧЬСЯ сов. 1. сәс алдырыу (ҡырҡ
тырыу); пострйчься в парикмахерской бөҙрәха 
нала сәс алдырыу 2. церк. сәс ҡырҡтырыу; по
стрйчься в монахи монахлыҡҡа сәс ҡырҡ
тырыу

ПОСТРОЕНИЕ с 1. см. построить, по
строиться 2. төҙөлөш, ҡоролош; верное по
строение фразы фразаның дөрөҫ төҙөлөшө 

ПОСТРбИТЬ сов. см. строить; построить 
школу мәктәп һалыу; построить баррикады бар
рикадалар ҡороу; построить новую жизнь яңы 
тормош ҡороу; построить роту ротаны сафҡа 
теҙеү

ПОСТРбИТЬСЯ сов. см. строиться 1—3, 5 
ПОСТРбЙКА ж 1. см. построить 1; по

стройка дома йорт һалыу 2. (то, что построе
но) ҡаралты, бина; деревянная постройка ағас 
ҡаралты

ПОСТРбМКИ мн. (ед. постромка ж) мисәү, 
мисәү бауы

ПОСТРбЧНЫЙ, -ая, -ое юл иҫәбенән, юл
лап; построчная оплата юл иҫәбенән түләү

ПОСТСКРИПТУМ м; книж. постскриптум 
(хатҡа ҡул ҡуйгас, ҡыҫҡартылған Р. S. хәреф
тәре менән өҫтәлгән яҙыу)

ПОСТУЛАТ м; книжн. постулат (фаразға 
нигеҙ итеп алынған фекер); высказать в ка
честве постулата постулат рәүешендә әйтеү 

ПОСТУЛИРОВАТЬ сов., несов. что; книжн. 
постулат итеп алыу



ПОТАКАТЬ
ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое алға бармалы 

(ынтылышлы); поступательное движение ис
кусства сәнғәттең алға ынтылышлы хәрәкәте 

ПОСТУПАТЬ несов. см. поступить 
ПОСТУПАТЬСЯ несов. см. поступиться 
ПОСТУПИТЬ сов. 1. эшләү, эш итеү; он по

ступил правильно ул дөрөҫ эшләгән; поступйть 
безрассудно дыуамал эш итеү 2. с кем-чем 
эшләтеү, мөғәмәлә (эш) итеү; как с ним посту
пйть уны ни эшләтергә 3. инеү, урынлашыу; по
ступйть в институт институтка инеү; поступйть 
на работу эшкә урынлашыу 4. килеү, алыныу, 
сығыу; поступйть в продажу һатыуға сығыу 

ПОСТУПИТЬСЯ сов. чем баш тартыу; по 
ступйться свойми интересами үҙ мәнфәғәттә 
реңдән баш тартыу

ПОСТУПЛЕНИЕ с 1. см. поступйть — по
ступать 3, 4; поступление на работу эшкә урын 
лашыу; поступление новых книг в библиотеку
китапханаға яңы китаптар алыныу 2. (деньги) 
керем, кергән аҡса

ПОСТУПОК м эшләнгән эш, ҡылыҡ; чест
ный поступок намыҫлы эшләнгән эш; безрас
судный поступок уйланмай ҡылынган ҡылыҡ 

ПбСТУПЬ ж атлау, аҙым; твёрдая поступь
ныҡ аҙым; уверенная поступь ышаныслы аҙым 

ПОСТУЧАТЬ сов. шаҡыу, шаҡытыу, ҡагыу; 
постучать в дверь ишек шаҡыу

ПОСТУЧАТЬСЯ сов.', разг. шаҡыу, шаҡыл
датыу, ҡағыу; постучаться в окно тәҙрә шаҡыу 

ПОСТФАКТУМ нареч.; книжн. постфактум, 
эш уҙғас; объявйть постфактум о чём-л. берәй 
нәмә хаҡында эш уҙғас белдереү

ПОСТЫДИТЬ сов. кого-что; разг. бер аҙ 
оялтыу (ҡыҙартыу), оялтып (ҡыҙартып) алыу 

ПОСТЫДИТЬСЯ сов. кого-чего, без. доп. и 
с неопр. оялыу, йөҙ ҡыҙарыу

постыдный, -ая, -ое оятлы, хурлыҡлы; 
постыдный случай оятлы хәл

постылый, -ая, -ое разг. һөйкөмһөҙ, туй
ҙырып бөтөргән, теңкәгә тейеп бөткән

ПОСУДА ж 1. собир. һауыт-һаба, ҡашығаяҡ; 
шкаф для посуды ҡашығаяҡ шкафы; эмали
рованная посуда эмалле һауыт-һаба 2. разг. (со
суд) һауыт

ПОСУДИНА ж; разг. 1. һауыт; посудина для 
мёда бал һауыты 2. (судно, лодка) карап, кәмә 

ПОСУДИТЬ сов. (обычно с мест, “сам") по
судите); разг. jysen (үҙегеҙ) уйлап ҡара(ғыҙ) 

посудный, -ая, -ое һауыт-һаба ...ы; по
судный магазйн һауыт-һаба магазины 

ПОСУЛЙТЬ СОв. СМ. сулйть 1 
ПОСУРбВЕТЬ сов. см. суроветь 
ПбСУХУ нареч.; разг. ҡоронан, ҡоро ерҙән; 

ходить посуху ҡоро ерҙән йөрөү
ПОСУШИТЬ сов. что киптереп алыу, кип

терә төшөү, бер аҙ киптереү; посушйть обувь 
аяҡ кейемен киптереп алыу
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ПОСУШИТЬСЯ сов.', разг. кибенеү, кибенеп 
тороу (алыу); посушйться на солнце ҡояшта ки
бенеп алыу

ПОСЧАСТЛИВИТЬСЯ сов. кому и без доп.\ 
безл. бәхеткә (уңайы) тура килеү, яйы (уңайы) 
килеү

ПОСЧИТАТЬ сов. 1. кого-что и без доп. 
һанау, иҫәпләү, һанап (иҫәпләп) сығыу; посчи
тать деньги аҡсаны иҫәпләп сығыу 2. кем-чем, 
каким и с неопр.', разг. һанау, иҫәпләү, уйлау; 
посчитать неудобным уңайһыҙ тип һанау

ПОСЧИТАТЬСЯ сов. с кем-чем 1. см. рас
считаться 1; 2. (принятъ во внимание) иҫәплә
шеү, иҫәпкә алыу (берәйһенең фекерен)
3. (свести счёты) иҫәпләшеү, үс алыу 

ПОСЫЛАТЬ несов. см. послать 
ПОСЫЛКА ж 1. см. послать — посылать; 

посылка товаров тауарҙар ебәреү 2. посылка; 
отправить посылку посылка ебәреү

ПОСЫЛОЧНЫЙ, ая, ое посылка ...ы; по 
сылочный ящик посылка йәшниге

посыльный, -ая, -ое 1. ебәрелә торған; 
посыльный катер ебәрелә торған катер 2. в знач. 
сущ. посыльный м и посыльная ж йомошсо, йо
мошҡа йөрөүсе

ПОСЫПАТЬ сов. что, чем һибеү, һибеп 
сығыу; посыпать дорожки песком юлға ҡом 
һибеп сығыу

ПОСЫПАТЬ несов. см. посыпать
ПОСЬІПАТЬСЯ сов. 1. һибелә (ҡойола) 

башлау; йскры посыпались осҡондар һибелә 
башланы 2. разг. яуа башлау; посыпались во
просы докладчику докладсыға һорауҙар яуа 
башланы

ПОСЯГАТЕЛЬСТВО с ҡул һуҙыу, үҙләште
рергә маташыу, ҡаршы төшөү; посягательство 
на государственную собственность дәүләт мил 
кенә ҡул һуҙыу

ПОСЯГАТЬ несов. см. посягнуть
посягнуть сов. на кого-что ҡул һуҙыу, 

хаслыҡ ҡылыу, ҡаршы төшөү, ынтылыу; посяг
нуть на жизнь чъю-л. берәцҙең ғүмеренә ҡул 
һуҙыу

ПОТ м тир; капли пота тир бөрсөктәре; обли
ваться потом тиргә батыу, ҡара тиргә төшөү; пот 
градом льётся шыбыр тир аға ♦ трудйться в 
поте лица тир түгеп эшләү; потом и кровью 
күкрәк көсө менән, ҡара тиргә батып; до седь
мого пота (работать, трудйться и т.п.) йэн тир 
(ете ҡат тир) сыҡҡансы (эшләү, тырышыу һ.б.); 
вогнать в пот йән тирен сығарыу; согнать семь 
потов с кого йән тирен һығып алыу

ПОТАЙНбЙ, -ая, -ое йәшерен; потайной ход 
йәшерен юл; потайной карман йәшерен кеҫә 

ПОТАКАНИЕ с см. потакать 
ПОТАКАТЬ несов. кому-чему, в чём', разг. 

юл (ирек) ҡуйыу, уҙындырыу; потакать шалос
тям ребёнка баланың шуҡлығына юл ҡуйыу



ПОТАСКАТЬ
ПОТАСКАТЬ сов. что; разг. 1. кого-что, че

го (таскать некоторое время) ташыу, ташып 
алыу; потаскать дров утын ташыу 2. (перетас
кать всё, многое) ташып бөтөрөү (ҡуйыу); дети 
потаскали все яблоки балалар барлыҡ алманы 
ташып бөтөрҙө

ПОТАСбВКА ж; разг. уҫмаҡлашыу, ай
ҡашыу

ПОТАЧКА ж; разг. (поблажка) уҙындырыу, 
буйлатыу, юл (ирек) ҡуйыу

ПОТАШ м; хим. поташ (аҡ онтаҡ рәце- 
шендәге, һыуҙа яҡшы ирей торган, производ
ствола киң ҡулланылган һелтеле матдә)

ПОТАЩИТЬ сов. кого-что һөйрәп (етәкләп) 
алып китеү

ПОТАЩИТЬСЯ сов.; разг. һөйрәлеп барыу 
ПОТВОРСТВО с буйлатыу, ирек (юл) ҡу

йыу; потворство капризам көйһөҙләнеүҙәргә 
ирек ҡуйыу

ПОТВОРСТВОВАТЬ несов. кому-чему буй
латыу, ирек (юл) ҡуйыу, уҙындырыу; потвор
ствовать капрйзам ребёнка баланың көйһөҙлөк 
тәренә ирек ҡуйыу

ПОТВбРЩ ИК м и ПОТВОРЩИЦА ж буй
латыусы, ирек (юл) ҡуйыусы, уҙындырыусы 

ПОТЕК м (һыу, май, буяу) аҡҡан эҙ; потёки 
на потолкё түшәмдә һыу аҡҡан эҙҙәр

ПОТЕМКИ только мн. ҡараңғы, ҡараңғылыҡ; 
блуждать в потёмках ҡараңғыла аҙашып йөрөү 

ПОТЕМНЁТЬ сов. см. темнеть 1, 2; серебро 
потемнело көмөш ҡарайҙы; в комнате потемнело 
бүлмә ҡараңғыланып китте

ПОТЁНИЕ с см. потеть; потение ног аяҡ 
тирләү

ПОТЕНЦИАЛ м потенциал (1. физ. есемдең 
бер берәмек массаһындагы эске энергия мөм
кинлеген кцрһәткән дәцмәл 2. кцсм., кит. нин
дәйҙер көс-ҡецәтте эсенә алган мөмкинлек); 
разность потенциалов потенциалдар айырмаһы; 
экономйческий потенциал государства дәүләт 
тең иҡтисади потенциалы

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. потенциаль, 
потенциялағы; потенциальная энергия тёла 
есемдең потенциаль энергияһы 2. (возможный) 
ихтимал, буласаҡ, мөмкин булған; потен
циальный протйвник буласаҡ дошман

ПОТЁНЦИЯ ж; книжн. потенция, эске мөм
кинлек, эске һәләт; творческие потенции эске 
ижади мөмкинлектәр

ПОТЕПЛЁНИЕ с см. потеплеть; потепление 
морской воды диңгеҙ һыуының йылыныуы 

ПОТЕПЛЁТЬ сов. см. теплеть; к вечеру по
теплело кискә йылытып ебәрҙе

ПОТЕРЁТЬ сов. 1. что ыуыу, ышҡыу, ыуып 
(ышҡып) алыу; потереть грудь түште ыуып 
алыу 2. что, чего; разг. (натереть некоторое 
количество) ҡырыу, ҡырып ҡуйыу (алыу); по
тереть морковь кишер ҡырып ҡуйыу
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ПОТЕРЁТЬСЯ сов. 1. ышҡыныу; кошка по
тёрлась о мою ногу бесәй минең аяҡҡа ышҡын
ды 2. (протереться от трения, носки и т.п.) 
ҡырылыу; пиджак потёрся на локтях пинжәктең 
терһәктәре ҡырылған

ПОТЕРПЕВШИЙ, -ая, -ее 1. прич. от потер
петь 2. в знач. сущ. потерпевший м и потер
певшая ж зарар (зыян) күргән кеше, бәләгә 
тарыусы

ПОТЕРПЁТЬ сов. 1. что и без доп. түҙеү, 
сыҙау, сабыр итеү; потерпеть ещё немного тағы 
әҙерәк сабыр итеү 2. см. терпеть 3; потерпеть 
неудачу уңышһыҙлыҡҡа тарыу

ПОТЕРТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от потереть 
2. прил. ҡырылған, таушалған, ҡырылып (тау
шалып) бөткән; потёртый костюм таушалып бөт
кән костюм

п о т е р я  ж 1. юғалтыу; потеря книг китап
тарҙы юғалтыу; потеря сознания аң юғалтыу; 
убрать урожай без потерь уңышты юғалтыуһыҙ 
йыйып алыу 2. (трата) юғалтыу, тәләф; потеря 
времени ваҡытты тәләф итеү

п о т е р я н н ы й , -ая, -ое 1. прич. см. поте
рять 2. прил. юғалып (аптырап) ҡалған; гово 
рйть потерянным голосом аптырап ҡалған тау 
ыш менән һөйләү; он ходит с потерянным вйдом 
ул юғалып ҡалған хәлдә (аптырап) йөрөй

ПОТЕРЙТЬ сов. см. терять ♦ потерять счёт 
см. счёт

ПОТЕРЙТЬСЯ сов. см. теряться
ПОТЕСНИТЬ сов. кого-что ҡыҫыу, ҡыҫы

рыҡлау, ҡыҫа (ҡыҫырыҡлай) биреү; потеснйть 
соседа плечом күршене иңбаш менән ҡыҫа төшөү 

ПОТЕСНИТЬСЯ сов. ҡыҫылыу, ҡыҫыла би
реү, тығыҙланыу

ПОТЁТЬ несов. тирләү; лоб его потёет 
маңлайы тирләй; стёкла в окнах потёют тәҙрә 
быялалары тирләй

ПОТЁХА ж ҡыҙыҡ, уйын-көлкө, күңел асыу; 
ради потёхи ҡыҙыҡ өсөн; найтй себе потёху
үҙеңә ҡыҙыҡ табыу ♦ пошла потеха китте уйын- 
көлкө

ПОТЁЧЬ сов. 1. аға башлау; потеклй ручьй
гөрләүектәр аға башланы 2. (дать течь) тишелеп 
аға башлау; ведро потекло биҙрә аға башланы 

ПОТЕШАТЬСЯ несов. 1. чем и без доп.; 
уст. (забавляться) күңел асыу, йыуаныу; поте
шаться охотой һунар итеп күңел асыу 2. над 
кем-чем (подшучивать) шаяртыу, уйнап (шаяр
тып) көлөү; потешаться над детьмй балаларҙы 
шаяртып көлөү

ПОТЁШИТЬ сов. кого-что; разг. йыуатыу, 
күнелен асыу (аулау); потешить ребят бала
ларҙың күңелен йыуатыу

ПОТЁШИТЬСЯ сов.; разг. йыуаныу, күңел 
асыу (аулау)

ПОТЁШНЫЙ, -ая, -ое разг. ирмәк, мәҙәк, 
ҡыҙыҡ; потешный ребёнок ирмәк бала



ПОТРЕБИТЕЛЬ
ПОТИРАТЬ несов. что ыуыу, ышҡыу, ыуғы

лау, ышҡыштырыу; потирать руки ҡулдарҙы 
ыуғылау; от дыма потирать глаза төтөндән күҙҙе 
ыуғылау

ПОТИХбНЬКУ нареч.; разг. і .  (медленно) 
әкренләп, аҡрынлап, яйлап; идти потихоньку 
яйлап барыу 2. (незаметно) һиҙҙермәйенсә, 
йәшертен; уйтй потихоньку һиҙҙермәйенсә китеү 

ПОТЛИВОСТЬ ж тирселлек; повышенная 
потливость саманан тыш тирселлек

потливый, -ая, -ое тирсел; потливые руки 
тирсел ҡулдар

ПОТНИК м тирлек, ыңғырсаҡ кейеҙе 
ПбТНЫЙ, ая, ое 1. (вспотевший, запотев

ший) тирләгән; потный лоб тирләгән маңлай; 
потные окна тирләгән тәҙрәләр 2. (пропитанный 
потом) тирле; потная рубашка тирле күлдәк 

потовбй, -ая, -ое тир ...ы; потовые желе
зы тир биҙҙәре

потогбнный, -ая, -ое 1. тирләткес, тир 
сығарғыс; потогбнный чай тирләткес сәй 2. пе- 
рен. (выматывающий силы) йән тирҙе сығар
ғыс, хәлдән тайҙырғыс; потогбнный труд йән 
тирҙе сығарғыс хеҙмәт

потбк м 1. ташҡын; весенние потоки яҙғы 
ташҡындар; горный потбк тау йылғаһы таш
ҡыны 2. в разн. знач. ағым; воздушный потбк 
һауа ағымы; людской потбк кешеләр ағымы; по
тбк телеграмм телеграммалар ағымы; поставить 
производство на потбк етештереүҙе ағымға ҡуй
ыу; выпускникй одного потока бер ағымда 
уҡыуҙы тамамлаусылар; экзамены в два потока 
ике ағымда булған имтихандар

ПОТОЛКОВАТЬ сов. с кем; разг. һөйләшеп 
(гәпләшеп) алыу

потолбк м түшәм; высокий потолбк бейек 
түшәм; сводчатый потолбк көмбәҙле түшәм ♦ с 
потолка (взять, сказать и т.п.) уйына килгәнде 
(алыу, әйтеү һ.б.)

ПОТОЛбЧИНА ж түшәм таҡтаһы 
потолбчный, -ая, -ое түшәм ...ы; пото

лбчный свод түшәм көмбәҙе; потолочная балка 
түшәм өрлөгө

ПОТОЛСТЁТЬ сов. см. толстёть
потбм нареч. аҙаҡ, аҙаҡтан, һуңынан, шу

нан; поговорйм потбм аҙаҡ һөйләшербеҙ; ска
зать потбм аҙаҡтан әйтеү; сначала она пришла, 
потбм я Тәүҙә ул килде, шунан мин

потбмок м 1. нәҫел, тоҡом 2. мн. потомки 
(будущее поколение) киләсәк (йәш) быуын 

ПОТбМСТВЕННЫЙ, -ая, -ое төп, сығышы 
менән, тоҡомдан килгән; потомственный строи
тель тоҡомдан килгән төҙөүсе

ПОТбМСТВО с 1. (молодое поколение) бы
уын, нәҫел, тоҡом 2. собир. см. потбмок 2

ПОТОМУ нареч. 1. шунлыҡтан, шуға күрә, 
шуның өсөн; вот потому я и пришла шуға күрә 
мин килдем дә инде 2. (в составе союза “пото

му что") сөнки; мы сильны, потому что едйны
беҙ көслөбөҙ, сөнки берҙәмбеҙ

ПОТОНУТЬ сов. см. тонуть; деревни пото
нули в снегу ауылдар ҡарға күмелгән 

потончАть сов. см. тончать
потбп м 1. (библейский сюжет) туфан; 

наступление Всемйрного потопа Ер йөҙөнә ту 
фан ҡалҡыу 2. разг. ташҡын, һыу баҫыу ♦ до 
потопа шутл. әллә ҡасан, борон заманда

ПОТбПАТЬ сов.; разг. тапылдатыу, тап-топ 
итеү, аяҡ тибеп ҡуйыу

ПОТОПИТЬ сов. 1. кого-что (пуститъ ко 
дну) (һыуға) батырыу, сумырыу; потопйть не
приятельский крейсер дошман крейсерын баты
рыу 2. разг. см. затопйть II 1

ПОТОПЛЁНИЕ С СМ. ПОТОПЙТЬ — ПОТОПЛЯТЬ 1

потоплйть несов.; у cm. см. потопйть
ПОТОПТАТЬ сов. 1. что тапау, тапап бө

төрөү; потоптать траву үләнде тапау 2. см. топ
тать 5

ПОТОРАПЛИВАТЬ несов. кого-что; разг. 
ҡабаландырыңҡырау, ашыҡтырыңҡырау, ҡаба
ландыра төшөү, йәһәтләү

ПОТОРАПЛИВАТЬСЯ несов.; разг. ҡабала- 
ныңҡырау, ашығыңҡырау, ашыға (ҡабалана) 
төшөү

ПОТОРГОВАТЬ сов. бер аҙ сауҙа итеү, сауҙа 
(һатыу) итеп алыу

ПОТОРГОВАТЬСЯ сов. әҙерәк (бер аҙ) 
һатыулашыу (сауҙалашыу)

ПОТОРОПИТЬ СОв. СМ. торопйть 1 
ПОТОРОПЙТЬСЯ сов. см. торопйться
ПОТОЧИТЬ несов. бер аҙ ҡайрау, әҙерәк 

сарлау, үткерләп алыу
потбчность ж; спец. ағымлылыҡ; по

тбчность технологйческого процесса технологик 
процестың ағымлылығы

потбчный, -ая, -ое (конвейерный) 
ағым(лы), өҙлөкһөҙ, бер-бер артлы; потбчный 
метод ағым ысулы (эшләп сыгарыуҙа)

ПОТРАВА ж тапау, тапатыу, малдан ашатыу 
{ашлыҡты һ.б.У, не допускать потравы хлебов 
ашлыҡты тапауға юл ҡуймау

ПОТРАВЙТЬ сов. 1. см. травить I 2; 2. ко
го-что; разг. (отравитъ) ағыулау, ағыулап 
үлтереү, ағыулап үлтереп бөтөрөү 3. кого (неко
торое время преследовать) эҙәрләү; (о челове
ке) яла яғыу, юрамал бәйләнеү 4. что бөтөрөү; 
потравить пятна на ткани туҡымалағы таптарҙы 
бөтөрөү

ПОТРАТИТЬ сов. см. тратить; потратить все 
деньги бөтә аҡсаны тотоноп бөтөү

ПОТРАТИТЬСЯ сов. тотоноу, тотолоп бөтөү, 
аҡса сарыф итеү

ПОТРАФИТЬ сов. кому-чему; прост, күңе
лен табыу, көйөн күреү, ярау

ПОТРЕБИТЕЛЬ м 1. ҡулланыусы, тотоноу
сы 2. (покупатель) һатып алыусы
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ПОТРЕБИТЕЛЬНЫ Й
ПОТРЕБИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ҡулланыу 

...ы ♦ потребительная стоимость эк. (әйберҙең) 
ҡулланыу хаҡы

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ, ая, ое 1. ҡулла 
ныусылар ...ы, потребителдәр ...ы, һатып алыу
сылар ...ы; потребительское общество потреби 
телдәр йәмғиәте 2. перен., неодобр. үҙ ихтыяж
дарын ғына ҡәнәғәтләндереүгә ынтылыусан 

ПОТРЕБИТЬ сов. см. потреблять 
ПОТРЕБЛЕНИЕ с 1. см. потребить по 

треблять; потребление воды һыу тотоноу 2. эк. 
ҡулланыу, тотоноу, файҙаланыу; личное по
требление шәхси ҡулланыу (тотоноу); товары 
широкого потребления киң ҡулланыу та 
уарҙары

ПОТРЕБЛЙТЬ несов. что ҡулланыу, тото
ноу, файҙаланыу; потреблять электроэнергию 
электр энергияһын ҡулланыу

ПОТРЕБНОСТЬ ж 1. (надобность) ихтыяж, 
талап, кәрәклек, хәжәт; увеличение потребнос
тей ихтыяж артыу; удовлетворить потребности 
талаптарҙы ҡәнәғәтләндереү 2. (желание, 
стремление) теләк, ынтылыш; потребность ра
ботать эшләргә теләк

ПОТРЁБНЫЙ, -ая, -ое кәрәкле, зарур, хәжәт 
ПОТРЕБОВАТЬ сов. см. требовать 1, 3 
ПОТРЕБОВАТЬСЯ сов. см. требоваться 1, 

2; на эту работу потребуется два дня безл. был 
эшкә ике көн кәрәк булыр

ПОТРЕВбЖ ИТЬ соә. кого-что 1. борсоу, 
тынысһыҙлау, мәшәҡәтләү 2. см. тревожить 3 

ПОТРЕВОЖИТЬСЯ сов. борсолоу, ты
нысһыҙланыу, мәшәҡәтләнеү

ПОТРЕПАННЫЙ, -ая, -ое разг. 1. прич. от 
потрепать 2. прил. (истрёпанный) тетелгән, ой- 
паланған, ылбыраған, ылйыраған, күп кейелгән
3. прил.; перен. (изнурённый) таушалған, би
решкән, йонсоған; потрёпанный вид йонсоған 
ҡиәфәт

ПОТРЕПАТЬ сов.; разг. 1. что (истрепать) 
туҙҙырыу, туҙҙырып бөтөрөү, таушалдырыу; по
трепать пальто пальтоны туҙҙырып бөтөрөү 
2. кого-что ҡаҡҡылау, һыйпау; потрепать по 
щекё яңағынан ҡаҡҡылап алыу 3. что; с.-х. 
тәрәпләү, тәрәпләп бөтөү; потрепать лён етенде 
тәрәпләү

ПОТРЕПАТЬСЯ соә.; разг. 1. туҙыу, туҙып 
(таушалып) бөтөү 2. тел сарлап алыу, гәпләшеү 

ПОТРЕСКАТЬСЯ соә. см. трескаться; от хо
лода потрескались руки һыуыҡҡа ҡул ярылды 

ПОТРЕСКИВАТЬ несов. чем и без доп. сы
тырлатыу, сырт-сырт итеү, сырт-сырт итеп 
ҡуйыу, сытыр-сытыр килеү; дрова потрескива
ют в пёчке утын мейестә сырт-сырт итеп яна 

ПОТРбГАТЬ сов. кого-что һәрмәү, ҡапшап 
ҡарау, тейеү

ПОТРОХА только мн. эс-ҡарын, эсәк-бауыр, 
эсәк-ҡарын (малдың, ҡоштоң цпкә-бауыры,

эсәк-ҡарыны һ .б .) ♦ со всеми потрохами прост. 
башы-тояғы менән

ПОТРОШИТЬ несов. 1. кого-что (очищать 
от внутренностей) (эсен ярып) таҙартыу (йы
уыу); потрошить рыбу балыҡты таҙартыу
2. что; перен., разг. (извлекать содержимое) 
эсен аҡтарыу, аҡтарып ташлау (алыу)

ПОТРУДИТЬСЯ сов. 1. эшләү, көс һалыу, 
хеҙмәт итеү 2. с неопр. (счесть возможным сде
лать что-л.) кәрәкле һанау, иренмәү, әле, 
с ы / се; даже не потрудйлся предупредить ал 

дан хәбәр итеп тә торманы 3. повел, потру 
дй(те)сь кәрәкле һанау, әле, -сы/-се; потру
дитесь передать тапшырығыҙсы

п о т р я с а т ь  несов. см. потрясти 2 — 4 
ПОТРЯСАЮЩЕ нареч. хәтәр, иҫ киткес, 

хайран (таң) ҡалырлыҡ, тетрәндергес; рас
сказывать потрясающе хәтәр һөйләү

п о т р я с а ю щ и й , -ая, -ее 1. прич. от по
трясать 2. прил. (крайне волнующий) хайран 
(таң) ҡалырлыҡ, иҫ киткес, тетрәндергес, хәтәр; 
потрясающий успех хайран ҡалырлыҡ уңыш 

ПОТРЯСЕНИЕ С 1. көслө тулҡынланыу, 
ауыр кисереш; душевное потрясение ауыр рухи 
кисереш 2. (коренная ломка) нигеҙенән (тамы
рынан) үҙгәртеү

ПОТРЯСЁННЫЙ, ая, ое 1. прич. от по 
трястй 2. прил. (крайне удивлённый) хайран 
ҡалған, шаҡ ҡатҡан, тетрәнгән

ПОТРЯСТИ соә. 1. кого-что, чем ҡағыу, 
һелкетеү; потрясти ковёр келәм ҡағыу; потряс 
тй яблоню алмағасты һелкетеү 2. что (заста
вить сотрясаться) тетрәтеү, дер һелкетеү
3. что; перен. (пошатнуть) ҡаҡшатыу 4. кого- 
что; перен. (взволновать) ғәжәпкә ҡалдырыу, 
хайран ҡалдырыу, тетрәтеү; это событие по
трясло всех был ваҡиға бөтәһен дә тетрәтте

ПОТРЙХИВАТЬ несов. кого-что, чем; разг. 
һелккеләү, ҡаҡҡылау, һелккеләп алыу

ПОТУТИ мн. (ед. noTjra ж) 1. (сокращение 
мышц) көсәнеү, асырғаныу, тулғаҡ; родовые по 
тутн тулғаҡ тотоу 2. перен., неодобр. көсәнеү, 
көсәнеп маташыу, тырышыу; потуги на ост
роумие тапҡыр һөйләргә көсәнеү

ПОТУЖИТЬ соә. о ком-чём; разг., трад.-по
эт. ҡайғырып алыу (ҡуйыу)

ПОТОПИТЬ сов. что (голову) башты түбән 
эйеү, башты төшөрөү; (глаза) аҫҡа ҡарау, түбән 
ҡарау

ПОТУПИТЬСЯ сов. (о голове) башты түбән 
эйеү, башты эйеп тороу; (о глазах) аҫҡа ҡарап 
тороу, түбән ҡарау

ПОТУПЛЙТЬ несов. см. потупить 
ПОТУПЛЙТЬСЯ несов. 1. см. потупиться 

2. страд, от потуплять
ПОТУСКНЕЛЫЙ, -ая, -ое 1. тоноҡланған, 

төҫө киткән, ялтырауығы бөткән; потускнелое 
серебро ялтырауығы бөткән көмөш 2. перен. 
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ПОХИТИТЕЛЬ
Һүнгән, һүнек, тоноҡ, дәртһеҙ; потускнелый 
взор һүнгән ҡараш

ПОТУСКНЁНИЕ с см. потускнеть 
п о т у с к н е т ь  сое. см. тускнеть; звёзды на 

нёбе потускнели күктәге йондоҙҙар тоноҡланды; 
взор её потускнел уның күҙ ҡарашы һүнгән 

ПОТУСТОРОННИЙ, яя, ее теге донъя 
...ы, Ерҙә булмаған; потусторонние сйлы теге 
донъя көстәре

ПОТУХАНИЕ с см. потухать 
ПОТУХАТЬ несов. см. потухнуть
ПОТУХНУТЬ сов. 1. һүнеү, һүнеп китеү 

(ҡуйыу); лампа потухла шәм һүнде 2. перен.
(прекратиться) һүнеү, бөтөү, баҫылыу; вражда 
потухла дошманлашыу бөттө

ПОТУХШИЙ, -ая, -ее 1. прич. от потухнуть 
2. прил. үле, һүнгән; потухший взгляд һүнгән 
ҡараш

п о т у ч н ё т ь  сов. см. тучнеть 
ПОТУШИТЬ I сов. см. тушйть I; потушйть 

лампу шәмде һүндереү
ПОТУШИТЬ II сов. что (тушитъ некото

рое время) быҡтырыу, (томалап) бешереү; поту
шйть мясо итте томалап бешереү

ПбТЧЕВАТЬ несов. кого, чем; прост, һый
лау, ҡыҫтап һыйлау

потягАться сов. см. тягаться 1 
ПОТ ЙГИВАНИЕ с см. потягивать, потяги

ваться
ПОТ ЙГИВАТЬ несов.; разг. 1. см. тянуть 

1—3, 5, 7; потягивать верёвку бауҙы тартып- 
тартып ҡуйыу 2. что (питъ понемногу) әҙләп- 
әҙләп эсеү 3. что (неторопливо куритъ) яйлап 
тәмәке һурыу, көйрәтеү

ПОТЙГИВАТЬСЯ несов.', разг. см. тя
нуться 2

ПОТЯЖЕЛЕТЬ сов. см. тяжелеть
потянуть сов. 1. (начатъ тянутъ) см. тя

нуть 1 — 6, 8 —10; потянуть за рукав еңенән тар
тыу 2. кого; разг. эйәртеп алып китеү, саҡырыу, 
һөйрәү, эйәртеү; потянуть на лекцию лекцияға 
эйәртеп алып китеү 3. разг. тартыу, килеү; кури
ца потянула на два килограмма тауыҡ ике кило 
грамм тартты 4. безл. иҫә башлау, килеү, аңҡыу 
(о ветре, тепле, холоде, запахе); потянуло ды
мом төтөн еҫе менән аңҡыны

ПОТЯНУТЬСЯ сов. 1. (начатъ тянуться) 
см. тянуться 3 — 8; потянуться через стол өҫтәл 
аша һонолоу; за нами потянулись другие беҙҙең 
арттан башҡалар эйәрҙе; впередй потянулись 
луга алда болондар һуҙылып китә; потянулись 
скучные дни күңелһеҙ көндәр башланды 2. см. 
тянуться 2; потянуться в постели урында ки 
релеү

ПОУБАВИТЬ сов. что, чего; разг. әҙерәк 
кәметеү, кәметә төшөү (биреү), аҡрынайтыу 

ПОУЖИНАТЬ сов. см. ужинать 
п о у м н е т ь  сов. см. умнеть
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ПОУПРАЖНЙТЬСЯ сов.; разг. күнекмәләр 
эшләп алыу, күнегеүҙәр яһау

ПОУРбЧНЫ Й, -ая, -ое дәрес ...ы, дәрес 
иҫәбенән; поурочная оплата дәрес иҫәбенән 
түләү; поурочный план дәрес планы

ПОУСЁРДСТВОВАТЬ сов.; разг. тырышыу, 
тырышлыҡ күрһәтеү

ПОУТРУ нареч.; разг. иртә менән, иртәнсәк, 
иртүк; поехать рано поутру иртә менән (иртүк) 
китеү

ПОУЧАТЬ несов. кого-что; разг. 1. (учитъ 
чему-л.) өйрәтеү, кәңәш биреү 2. (наставлять) 
өгөтләү, өгөт-нәсихәт биреү, аҡыл өйрәтеү

ПОУЧЁНИЕ с 1. см. поучать 2. (наставле
ние) өгөтләү, өгөт биреү 3. лит., церк. (сочине
ние, речь с наставлениями о жизни) өгөт, нә
сихәт

ПОУЧЙТЕЛЬНЫИ, -ая, -ое 1. (служащий 
уроком) ғибрәтле, һабаҡ (ғибрәт) булырлыҡ 
2. (поучающий) фәһемле, файҙалы; поучитель
ная сказка фәһемле әкиәт 3. өгөтләгән, өгөтләү 
...ы; поучительный тон өгөтләү тоны

ПОХАБНЫЙ, -ая, -ое прост, оятһыҙ, әҙәп
һеҙ, бысраҡ телле

ПОХАБЩИНА ж; прост, әҙәпһеҙлек, оят
һыҙлыҡ, әшәке һүҙ

ПОХАЖИВАТЬ несов.; разг. 1. (ходитъ ту
да и обратно) йөрөштөрөү, йөрөп тороу, йөрө
төлә ү 2. (время от времени приходитъ куда-л.) 
килеп (килгеләп) йөрөү, килгеләштереү, ингеләү 

ПОХВАЛА ж маҡтау, алҡыш, алҡышлау; 
отозваться с похвалой маҡтап һөйләү; заслу
жить похвалу маҡтауға лайыҡ булыу

ПОХВАЛИВАТЬ несов. кого-что; разг. 
маҡташтырыу, маҡтап-маҡтап алыу

ПОХВАЛИТЬ сов. кого-что маҡтап ебәреү 
(ҡуйыу)

ПОХВАЛИТЬСЯ сов. маҡтаныу, маҡтанып 
алыу (ҡуйыу)

ПОХВАЛЬБА ж 1. разг. неодобр. маҡтан- 
сыҡлыҡ, шапырыныусанлыҡ, ҡуҡырлыҡ 2. см. 
похвала

ПОХВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (содержащий по
хвалу) маҡтау ...ы; похвальный лист маҡтау ҡа
ғыҙы 2. (достойный похвалы) маҡтаулы, маҡ
тауға лайыҡ, маҡтарлыҡ; похвальное дёло маҡ
тарлыҡ эш

ПОХВАЛЙТЬСЯ несов.', разг. маҡтаныу, 
маҡтанып йөрөү

ПОХВАРЫВАТЬ несов.; разг. ауырыбыраҡ 
(сирләберәк) тороу, ауырыштырыу, сирләштереү 

ПОХВАСТАТЬ сов. см. хвастать 
ПОХВАСТАТЬСЯ сов. см. хвастаться; не 

могу похвастаться маҡтана алмайым
ПОХВОРАТЬ сов.; разг. ауырып (сирләп) 

алыу, сирләү
ПОХИТИТЕЛЬ м и ПОХИТИТЕЛЬНИЦА

ж урлаусы, сәлдереүсе



похитить
похитить сов. кого-что урлап алып китеү, 

урлау, аяҡландырыу, сәлдереү
ПОХИХИКАТЬ соә.; разг. хихылдау, хи

хылдап көлөү (алыу)
ПОХИЩАТЬ несов. см. похитить 
ПОХИЩЕНИЕ с см. похитить — похищать; 

похищение девушки ҡыҙ урлау
ПОХЛЕБАТЬ несов. что и без доп; разг. 

ашап (эсеп) алыу
ПОХЛЕБКА ж шыйыҡ аш 
ПОХЛЕСТАТЬ несов. (некоторое время хле

стать) см. хлестать 1—3
ПОХЛбПАТЬ сов. 1. см. хлопать; похлопать 

по плечу иңбашынан ҡаҡҡылау 2. ҡул сабыу 
(сабып алыу), сәпәкәйләү

ПОХЛОПОТАТЬ сов. 1. юллау, артынан 
йөрөү, хәстәрләү; похлопотать о деле эш ту
раһында йөрөү 2. о чём (стараться добиться 
чего-л.) хәстәрлек итеү, хәстәрләү, тырышыу, 
ҡайғыртыу 3. мәшәҡәтләнеү, мәшәҡәтләнеп (ма
ташып) йөрөү; похлопотать по хозяйству йорт 
эштәре менән мәшәҡәтләнеп йөрөү

ПОХЛбПЫВАТЬ несов. кого-что ҡаҡҡылау, 
тапау, ҡағыу; похлопывать по спинё арҡанан 
ҡағыу

ПОХМЁЛЬЕ с эскелек зәле, баш төҙәтеү ♦ в 
чужом пиру похмелье ҡара эт бәләһе — аҡ эткә 

П О Х бД I м 1. (передвижение группы людей 
с определённой целью) поход; лыжный поход 
саңғы походы; отправиться в поход походҡа 
сығыу 2. (военная кампания) поход, һуғыш 
хәрәкәттәре; крестовые походы тәре походтары
3. перен. (действия по борьбе с чем-л.) көрәш 

П О Х бД II м; разг. (излишек в весе, сумме, 
и т.п.) артығы; три килограмма с походом ар 
тығы менән ос килограмм

ПОХОДАТАЙСТВОВАТЬ сов. о ком-чём, за 
кого юллау, артынан йөрөү, хәстәрләү

ПОХОДИТЬ I сов. (ходить некоторое вре
мя) йөрөп тороу (килеү), йөрөштөрөп алыу; по
ходить по городу ҡала буйлап йөрөп килеү 

ПОХОДИТЬ II несов. на кого-что (быть по
хожим) оҡшау, оҡшап тороу; походйть на мать 
әсәйгә оҡшау

ПОХбДКА ж йөрөш, атлау, аҙым; старчес
кая походка ҡарттар йөрөшө; лёгкая походка
еңел атлау

ПОХбДНЫ И, -ая, -ое 1. поход ...ы; по
ходная песня поход йыры; походным порядком
поход тәртибе менән 2. (передвижной) поход
тағы, күсмә; походная кухня походтағы кухня; 
походная радиостанция күсмә радиостанция 

пбходя нареч.; разг. 1. (поспешно, тороп
ливо) аяҡ өҫтө, аяҡ үрә, баҫып торған килеш; за
кусывать пбходя аяҡ өҫтө йөрөп ашау 2. (заод
но, мимоходом) эш араһында ғына, ашыҡ-бо
шоҡ, тиҙ-тиҙ генә; решать всё пбходя бөтә 
мәсьәләләрҙе эш араһында ғына хәл итеү
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ПОХОЖДЕНИЕ С 1. уст. (путешествие) 
сәйәхәт, ил гиҙеү 2. обычно мн. похождения 
баштан үткән хәл, күргәндәр, мажаралар

П О ХбЖ Е 1. нареч. булһа кәрәк; звучйт 
похоже ишетелә булһа кәрәк 2. в знач. сказ.; 
разг. -ға/-гә оҡшай, күрәһең, булһа кәрәк; по
хоже на то, что будет дождь ямғыр булырға 
оҡшаған 3. в знач. вводн. сл. -га/гә оҡшай, 
булһа кәрәк, буғай, ахыры(һы); онй, похоже, не 
придут улар килмәҫ, ахыры; улар килмәҫкә 
оҡшай; дети, похоже, любят её балалар уны 
ярата буғай

ПО ХбЖ ИЙ , ая, ее (имеющий сходство с 
кем-чем-л.) оҡшаш, оҡшаған, тартым; быть по
хожим оҡшаш булыу; похожие люди оҡшаш 
(бер-береһенә оҡшаған) кешеләр; похожая на 
байт песня бәйеткә тартым йыр; ты похожа на 
него һин уға оҡшағанһың ♦ ни на что не похоже 
бер нәмәгә лә ярамаған, бик насар

ПОХОЗЯЙНИЧАТЬ несов.; разг. бер аҙ ху
жа булып алыу, әҙерәк хужалыҡ итеү 

ПОХОЛОДАНИЕ с см. похолодать 
ПОХОЛОДАТЬ сов. см. холодать; ночью по

холодало төнөн һыуытты
ПОХОЛОДЕТЬ сов. см. холодеть; воздух 

похолодел һауа һалҡынайҙы; похолодеть от 
ужаса ҡурҡыуҙан ҡатып ҡалыу

ПОХОРОНЙТЬ сов. см. хоронйть 
ПОХОРбНКА ж; прост, см. похоронный 3 
ПОХОРОННЫЙ, ая, ое 1. күмеү ...ы, 

ерләү ...ы, матәм ...ы; похоронное бюро ерләү 
бюроһы; похоронный марш матәм маршы 2. пе
рен., разг. (печальный, скорбный) ҡайғылы, 
хәсрәтле, бойоҡ 3. в знач. сущ. похоронная ж; 
разг. үлеү тураһындағы ҡағыҙ, ҡара ҡағыҙ

ПбХОРОНЫ  мн. мәйетте күмеү, ерләү; тор
жественные похороны тантаналы ерләү

ПО ХОРбШ ЕМ У нареч.] разг. яҡшылыҡ 
менән, татыулыҡ менән, яҡшы сағында

ПОХОРОШЁТЬ соә. төҫ(ө) сығыу, яҡшы
рыу, матурланыу, матурланып китеү 

ПОХОТЛЙВОСТЬ ж енси аҙғынлыҡ 
похотливый, -ая, -ое аҙғын нәфселе, ен

си теләкле, шәһүәтле
пбхоть м енси теләк, аҙғын нәфсе 
ПОХОХОТАТЬ соә. шарҡылдап (ҡысҡырып) 

көлөү
ПОХРАПЫВАТЬ несов.; разг. хырылдау, 

ғырылдау, хырылдап (ғырылдап) алыу
ПОХРУСТЫВАТЬ несов. (еңелсә) шытыр

лау, шығырлау, шығыр-шығыр килеү, мыртыл
датыу

ПОХУДЁТЬ сов. см. худеть; похудеть от бо
лезни ауырыуҙан һурығыу

ПОЦАРАПАТЬ соә. кого-что 1. (царапнуть 
несколько раз) тырнап (сыйып) алыу, тырнау 
2. (слегка поранить) сыйҙыртыу, һыҙыртыу; 
поцарапать себе руку ҡулды сыйҙыртыу



ПОЧИВАТЬ
ПОЦАРАПАТЬСЯ сов. 1. (слегка оцара

паться) тырналыу, сыйылыу; поцарапаться о 
проволоку тимерсыбыҡҡа сыйылыу 2. (по
крыться царапинами) һыҙырылыу, сыйылып 
бөтөү; шкаф при перевозке поцарапался кү 
сергәндә шкаф һыҙырылып бөткән 

ПОЦЕЛОВАТЬ сов. см. целовать 
ПОЦЕЛОВАТЬСЯ сов. см. целоваться 
ПОЦЕЛУЙ м үбеү, үбеш; нежный поцелуй 

наҙлы үбеү
ПОЧАСОВИК м сәғәтләп эшләүсе (сәгәт 

иҫәбенән эш хаҡы а м  торган уҡытыусы) 
ПОЧАСОВбЙ, -ая, -ое сәғәтләп, сәғәтле; по

часовая работа сәғәтле эш
ПОЧАТОК м; бот. сәкән, сәкән баш; початок 

кукурузы кукуруз сәкәне
ПОЧАЩЕ нареч.; разг. йышыраҡ 
ПбЧВА ж 1. тупраҡ, ер; выщелоченные поч

вы эзбизе йыуылған тупраҡ; подзолистая почва 
көлһыу тупраҡ; плодородие почвы тупраҡтың 
уңдырышлығы 2. перен. (основание) нигеҙ, ер
лек, төп; подготовить почву ерлек әҙерләү; на 
почве ревности көнләшеү нигеҙендә ♦ почва 
уходит из-под ног чьих, у  кого таяныс юғала, 
эш-хәл мөшкөлләнә; прощупать почву тикшереп 
ҡарау, ҡылын тартып ҡарау

ПбЧВЕННО КЛИМАТЙЧЕСКИЙ, ая, ое 
спец. тупраҡ-климат ...ы; пбчвенно-климатйче- 
ские условия тупраҡ-климат шарттары

ПбЧВЕННЫЙ, -ая, -ое тупраҡ ...ы, ер ...ы; 
почвенный покров тупраҡ ҡапламы

ПОЧВОВЁД м тупраҡты өйрәнеүсе ғалим, 
тупраҡ белгесе

ПОЧВОВЁДЕНИЕ с тупраҡ тураһындағы 
фән, тупраҡ буйынса ғилем

ПОЧВОЗАЩИТНЫЙ, -ая, -ое тупраҡ һаҡ
лау ...ы, тупраҡ һаҡлай торған; почвозащитное 
насаждение тупраҡ һаҡлай торған үҫенте

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ, -ая, -ее туп
раҡ эшкәртеү ...ы, тупраҡ эшкәртә торған; поч
вообрабатывающие машйны тупраҡ эшкәртеү 
машиналары

ПОЧВООБРАЗОВАНИЕ с; спец. тупраҡ 
барлыҡҡа килеү

ПОЧЁМ нареч/, разг. ни хаҡ, күпме тора 
♦ узнать, почём фунт лйха см. фунт

ПОЧЕМУ нареч. 1. ни өсөн, ниңә, нишләп; по
чему она не пришла? ул ниңә килмәне? 2. шуға 
күрә, -лыҡтан/ лектән; она забыла адрес, почему 
и не писала ул адресты онотҡан, шуға күрә лә хат 
яҙмаған 3. нилектән; вот почему онй долго не при 
ходйли бына нилектән улар оҙаҡ килмәй торғандар 

ПОЧЕМУ ЛИБО и ПОЧЕМУ НИБУДЬ на
реч. ниндәй ҙә булһа бер сәбәп менән, ниндәйҙер 
бер сәбәп арҡаһында, ниңәлер

ПОЧЕМУ ТО нареч. әллә нишләп, нишләп
тер, ниңәлер, әллә ниңә; почему-то мы не встре
тились беҙ нишләптер осраша алманыҡ

ПбЧЕРК м яҙыу, (ҡулдан) яҙыу рәүеше; у 
неё хороший почерк уның яҙыуы матур; нераз
борчивый почерк таный алмаҫлыҡ ҡул яҙыуы 

ПОЧЕРНЁЛЫЙ, -ая, -ое ҡарайған, ҡарайып 
бөткән, ҡара төҫкә ингән

ПОЧЕРНЁТЬ сов. см. чернеть 2 
ПОЧЕРНИТЬ сов. что ҡаралау, ҡарайтыу, 

ҡараға буяу
ПОЧЕРПАТЬ несов. см. почерпнуть 2 
ПОЧЕРПНУТЬ сов. і .  что, чего', разг. алыу, 

сумырып (һоҫоп) алыу; почерпнуть воды из ко
лодца ҡоҙоҡтан һыу алыу 2. что\ перен. (по
заимствовать) алыу, файҙаланыу; почерпнуть 
сведения из книг китаптарҙан мәғлүмәт алыу 

ПОЧЕРСТВЕТЬ сов. 1. ҡатыу, кибеү, иҫке
реү; хлеб почерствел икмәк иҫкергән 2. туңыу, 
күңел ҡатыу, ҡаты күңелләнеү

ПОЧЕСАТЬ сов. 1. кого-что тырнау, тырнап 
алыу; почесать руку ҡулды тырнау 2. что 
(очистить) тарау, тетеү; почесать лён етен та
рау ♦ почесать язык см. чесать

ПОЧЕСАТЬСЯ сов. (чесаться некоторое 
время) әҙерәк ҡысытыу, ҡысытып ҡуйыу, тыр
нанып алыу, тырнаныу; собака почесалась эт 
тырнанып алды

ПбЧЕСТИ мн. (ед. почесть ж) ҙурлау, 
хөрмәт (итеү), ҡәҙер итеү; встречать с почестя
ми ҙурлап (хөрмәтләп) ҡаршылау; оказывать 
почести хөрмәт күрһәтеү

ПОЧЁСТЬ сов. кем-чем, за кого-что', уст. 
тип таныу (һанау, иҫәпләү); она почла это свойм 
долгом ул быны үҙенең бурысы тип иҫәпләне 

ПОЧЕСУХА з к; мед. ҡысытма (йогошло бул- 
маган тире ауырыуы)

ПОЧЕСЫВАТЬ несов. кого-что', разг. тыр- 
нап-тырнап ҡуйыу (алыу), тырнаштырыу 

ПОЧЕСЫВАТЬСЯ несов/, разг. тырнаныу 
ПОЧЕТ м хөрмәт, ихтирам(лау), ҡәҙерхөрмәт; 

орден “Знак Почёта” “Хөрмәт билдәһе” ордены; 
оказывать почёт ихтирам күрһәтеү ♦ быть в по
чёте ихтирам ителеү, ҡәҙер-хөрмәттә булыу 

ПОЧЕТНЫЙ, -ая, -ое 1. хөрмәтле, ҡәҙерле, 
арҙаҡлы; почётный гость ҡәҙерле ҡунаҡ 2. (яв
ляющийся знаком почёта) хөрмәтле, почетлы, 
почёт ...ы, хөрмәт ...ы; почётный президиум по
четлы президиум; почётный академик почетлы 
академик; почётный караул хөрмәт ҡарауылы; 
почётная грамота хөрмәт грамотаһы 3. (делаю
щий честь кому-л.) маҡтаулы; почётная обязан
ность маҡтаулы бурыс

ПбЧЕЧНЫЙ I, -ая, -ое бот., биол. бөрө 
...ы; почечная чешуя бөрө ҡабығы

ПбЧЕЧНЫЙ II, -ая, -ое анат., мед. бөйөр 
...ы, бөйөргә ҡағылышлы; почечные камни 
бөйөр таштары

ПОЧИВАТЬ несов.', уст. 1. (спать) йоҡлау, 
йоҡлап ятыу 2. (покоиться — о мёртвых) 
ҡәберҙә ятыу
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__ _ uпочившии
почившим, -ая, -ее высок, үлгән, вафат 

булған
ПОЧИН м 1. (начало чего-л.) эш башы, баш

ланғыс, башлап ебәреү; для почйна башлар өсөн 
2. (инициатива) башланғыс, башлау, почин; 
смелый почйн ҡыйыу башланғыс; поддержать 
почйн рабочих эшселәрҙең башланғысын күтә
реп алыу; ценный почйн кәрәкле башланғыс 

ПОЧИНИТЬ сов. что төҙәтеү, йүнәтеү, ямау; 
һипләү {йортто)] починить часы сәғәт төҙәтеү; 
починить платье күлдәк ямау

ПОЧЙНКА ж см. починить; починка обуви 
аяҡ кейемен ямау

почйночныи, -ая, -ое ямау-төҙәтеү ...ы; 
почйночная мастерская ямау-төҙәтеү оҫтаханаһы 

ПОЧИСТИТЬ сов. 1. кого-что таҙартыу, 
таҙартып алыу; почйстить туфли туфлиҙы таҙар
тып алыу 2. что, чего', разг. (освободитъ от 
шелухи, кожуры и т.п.) әрсеү, таҙартыу; по
чйстить яблоко алманың ҡабығын әрсеү

ПОЧИСТИТЬСЯ сов. таҙартыныу, таҙарты- 
нып алыу

ПОЧИТАЕМЫЙ, -ая, -ое арҙаҡлы, ололоҡло, 
хөрмәтле; почитаемый человек арҙаҡлы кеше; 
быть почитаемым народом халыҡ тарафынан 
хөрмәт ителеү

ПОЧИТАНИЕ с см. почитать II 
ПОЧИТАТЕЛЬ М и ПОЧИТАТЕЛЬНИЦА ж

ололаусы, хөрмәтләүсе, ихтирам итеүсе
ПОЧИТАТЬ I сов. что и без доп. 1. (читать 

некоторое время) уҡыу, уҡып алыу, бер аҙ 
уҡыу; почитать в дороге юлда барғанда бер аҙ 
уҡыу 2. разг. (читая, ознакомиться с содержа
нием) уҡыу, уҡып алыу, уҡып ҡарау

ПОЧИТАТЬ II несоә. кого-что (чтитъ) оло
лау, хөрмәтләү, арҙаҡлау, хөрмәт (ихтирам) 
итеү

почитАть ш несов. см. почесть
ПОЧИТЫВАТЬ несоә. что\ разг. уҡыш- 

тырғылау, уҡыштырыу, бер аҙ уҡып алыу
ПОЧИТЬ сов.', высок, (умереть) үлеү, вафат 

булыу, мәрхүм булыу ♦ почйть на лаврах ире
шелгән уңыштарға ҡәнәғәт булып ятыу

ПОЧИЩЕ нареч.; разг. таҙараҡ, яҡшыраҡ, 
артығыраҡ

ПбЧКА I л к; бот., биол. бөрө, көсөк; почка 
йвы тал бөрөһө (көсөгө); боковые почки ян 
бәрәләр; спящие почки тын бөрәләр 

ПбЧКА II Ж СМ. ПОЧКИ

пбчки мн. (ед. почка ж ); анат. бөйөр; бо
лезнь почек бөйөр ауырыуы

ПОЧКОВАНИЕ с; биол. бөрөләнеү (вегета
тив црсецҙең бер төрө), бөрөнән үрсеү

ПОЧКОВАТЬСЯ несоә.', биол. бөрөләнеү, 
бөрөләнеп үрсеү, көсөкләү

ПОЧКОВЙДНЫЙ, -ая, -ое бөрө һымаҡ, бөрө 
формаһында булған

ПОЧКОЁД м бөрө ашаусы, бөрө ҡорто
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ПбЧТА ж 1. е разн. знач. почта; пойтй на 
почту почтаға барыу; отправить посылку почтой
посылканы почта менән ебәреү; утренняя почта 
иртәнге почта 2. (то, что доставляется учреж
дением связи) почта, килгән хат(тар)-гәзит(тәр), 
корреспонденция; разносйть почту килгән 
хат-гәзит таратыу

ПОЧТАЛЬбН м и прост. ПОЧТАЛЬбНКА
ж хат ташыусы, почта таратыусы (йөрөтөүсе) 

ПОЧТАМТ м почтамт (ҡала почтаһының 
цҙәк бцлеге)

ПОЧТЁНИЕ с хөрмәт, илтифат, ихтирам; с 
почтением хөрмәт менән; оказать почтение их
тирам күрһәтеү ♦ моё почтение уст. сәләм 
бирҙек

ПОЧТЁННЫЙ, -ая, -ое 1. хөрмәтле, ҡәҙерле, 
мөхтәрәм, затлы; почтённый человек хөрмәтле 
кеше, аҙамат 2. оло, ҙур; почтённый возраст оло 
йәш

ПОЧТИ нареч. тиерлек, тиһәң дә ярай, яҙҙы, 
әйтеп була, -ға/-гә яҡын; она почтй закончила 
работу ул эшләп бөттө тиерлек; он почтй по
правился уны һауыҡты тиһәң дә ярай

ПОЧТИТЕЛЬНО нареч. ихтирам менән; раз
говаривать почтйтельно ихтирам менән һөй 
ләшеү

ПОЧТИТЕЛЬНОСТЬ ж ихтирам, хөрмәт, 
ҡәҙер, түбәнселек; обращаться с почтйтельнос 
тью хөрмәт менән өндәшеү

ПОЧТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. хөрмәтсел, 
түбәнселекле, ихтирамлы; быть почтйтельным 
хөрмәтсел булыу; почтйтельное отношёние их 
тирамлы мөнәсәбәт 2. разг. (значительный) ҙур, 
оло, шаҡтай ҙур; на почтйтельном расстоянии 
шаҡтай ҙур арала

ПОЧТИТЬ сов. кого-что хөрмәтләү, ихтирам 
итеү, ололап иҫкә төшөрөү; почтить память хөр
мәтләп иҫкә алыу

ПОЧТМЁЙСТЕР м\ уст. почтмейстер (поч
та менән идаралыҡ итецсе)

ПОЧТбВЫЙ, -ая, -ое почта ...ы, ям ...ы; 
почтовый ящик почта йәшниге; почтовая лошадь
ист. ям аты

ПОЧУВСТВОВАТЬ сов. см. чувствовать; по
чувствовать голод асыҡҡанды һиҙеү; почувство
вать себя лучше үҙеңде яҡшыраҡ тойоу

ПОЧУВСТВОВАТЬСЯ сов. см. чувство 
ваться

ПОЧУДИТЬ сов.; разг. йүләрләнеү, йүләр
ләнеп алыу, кеше көлдөрөп алыу

ПОЧУДИТЬСЯ сов. см. чудиться; мне по
чудился телефонный звонок миңә телефон шыл 
тырауы ишетелгән кеүек булды

ПОЧУЯТЬ сов. см. чуять; собака почуяла 
звёря эт йәнлек барлығын һиҙеп ҡалды

ПОШАЛИВАТЬ несоә.', разг. 1. шаярыу, 
шаярғылау; дёти стали пошаливать балалар 
шаярғылай башланы 2. перен. шаярғылау,



ауыртҡылау; у него сердце пошаливает уның 
йөрәге шаярғылай

ПОШАЛИТЬ сое.; разг. әҙерәк шаярып 
алыу, бер аҙ шаярыу

ПОШАМКАТЬ сов. чем и без доп.; разг. 
ауыҙҙы шапылдатып ҡуйыу (алыу), ауыҙҙы ша
пылдатыу

ПОШАРИТЬ сое.; разг. аҡтарыу, һәрмәү, 
һәрмәштереү; пошарить в карманах кеҫәләрҙе 
аҡтарыу

ПОШАТНУТЬ сов. что 1. ҡыйшайтыу, эйел
дереү, ҡырынайтыу; пошатнуть забор ҡойманы 
ҡыйшайтыу 2. перен. (поколебать) ҡаҡшатыу, 
ҡаҡшатып ҡуйыу

ПОШАТНУТЬСЯ сов. 1. (потерять равно
весие) ауып (ҡолап) китә яҙыу 2. ҡыйшайыу, 
ҡырынайыу, ҡыйшайып китеү; столб пошат
нулся бағана ҡыйшайып китте 3. перен. ҡаҡшай 
башлау; здоровье пошатнулось һаулыҡ ҡаҡ
шаны

ПОШАТЫВАТЬСЯ несоә. аушанлау, аушан- 
таушан килеү, һелкенеп тороу; зуб пошатывает
ся теш һелкенеп тора

ПОШВЫРИВАТЬ несоә. что, чем; разг. ыр- 
ғытыштырыу, бәргеләштереү

ПОШВЫРЯТЬ сов. что; разг. 1. ырғытып 
(ташлап, быраҡтырып) бөтөү; пошвырять вещи 
в чемодан әйберҙәрҙе сумаҙанға ырғытып бөтөү 
2. чем ташлау, бәргеләү, ырғытып алыу; пошвы
рять камнями таш менән бәргеләү

ПОШЕВЕЛИВАТЬ несов. что, чем ҡыймыл- 
датҡылау, ҡыбырлатҡылау, ҡуҙғатып тороу; по
шевеливать угли в пёчке мейестәге ҡуҙҙы ҡуҙ
ғатып тороу

ПОШЕВЁЛИВАТЬСЯ несоә. 1. разг. һел- 
кенгеләү, ҡыбырлатҡылау 2. поәел. пошевели
вайся! йәһәтерәк бул!, ҡыймылда!, ашыҡ!, ҡаба
лан!

ПОШЕВЕЛИТЬ сов. что, чем ҡыймылда
тыу, бер аҙ ҡуҙғатыу, ҡыбырлатып ҡуйыу; по
шевелить рукой ҡулды ҡыбырлатып ҡуйыу; на
до людей пошевелйть кешеләрҙе бер аҙ ҡуҙға
тырға кәрәк

ПОШЕВЕЛИТЬСЯ сов. әҙерәк ҡыбырлау, 
бер аҙ ҡыймылдау, әҙерәк ҡуҙғалыу; невоз
можно пошевелйться ҡыймылдап та булмай

ПОШЕВЕЛЬНУТЬ сов. что, чем ҡыбырла
тыу, ҡуҙғатыу, һелкетеү

ПОШЕВЕЛЬНУТЬСЯ сов. ҡыймылдау, һел
кенеп ҡуйыу, ҡуҙғалыу

ПОШЕПТАТЬ сов. что и без доп. бышыл
дау, бышылдап әйтеү

ПОШЕПТАТЬСЯ сов.; разг. бышылдашыу, 
шыбырлашыу, шыбырлап һөйләшеү, бышылда
шып алыу

ПОШИБ м; разг., неодобр. (манера) алым, 
ҡылыҡ, булмыш, ҡалып; люди одного пошйба 
бер ҡалып кешеләре
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ПОЩ ЁЛКАТЬ
ПОШИВ м; прост., спец. см. пошйть 2; фа 

брйчный пошйв одежды кейемдең фабрикала те- 
гелеүе

ПОШИВКА ж\ прост, см. пошйть 2 
пошивочныи, -ая, -ое прост., спец, те

геү ...ы; пошивочная мастерская тегеү оҫтаха- 
наһы

ПОШИТЬ сов. 1. что и без доп. тегеп алыу, 
бер аҙ тегеү 2. что; прост, (сшитъ) тегеү, тек
тереү, тектереп алыу; пошйть обувь аяҡ кейеме 
тектереп алыу

ПОШЛИНА ж пошлина, һалым (берәй эш 
башҡарган йәки сиктән цткән осоп аҡсалата 
тцләц); государственная пошлина дәүләт пош 
линаһы

ПОШ ЛИННЫЙ, -ая, -ое пошлина ...ы; 
пошлинный сбор пошлина йыйымы

пбшлость ж 1. әшәкелек, рухи боҙоҡлоҡ, 
әҙәпһеҙлек 2. әшәке һүҙ, бысраҡ һүҙ; говорйть 
пошлости әшәке һүҙҙәр һөйләү

пбшлый, -ая, -ое әшәке, боҙоҡ, әҙәпһеҙ; 
пбшлый человек әҙәпһеҙ кеше

ПОШЛЯК м; разг. әшәке кеше, оятһыҙ кеше, 
бысраҡ телле кеше

ПОШЛЙТИНА ж; разг. әшәкелек, боҙоҡлоҡ 
ПОШ ТбПАТЬ сов. что йүрмәү, йүрмәп 

(ямап) ҡуйыу
ПОШТУЧНО нареч. берәмләп, даналап; про

давать поштучно берәмләп һатыу
ПОШТУЧНЫЙ, -ая -ое берәмләп, даналап, 

дана башынан түләнә торған; поштучная про
дажа берәмләп һатыу

ПОШУМЁТЬ с о в р а з г .  шаулап китеү, шау
лашыу, шаулашып алыу

ПОШУТИТЬ сов. 1. шаяртыу, шаяртып 
алыу; она любит пошутйть ул шаяртырға ярата 
2. (сказать в шутку) шаяртыу, мәрәкәләү, уй
нап (мәрәкәләп) әйтеү; я только пошутйл мин 
уйнап ҡына әйттем 3. над кем-чем көлөү, шая
рыу, шаяртып алыу; пошутйть над приятельни
цей әхирәтте шаяртып алыу

ПОЩАДА ж аяу, мәрхәмәт, шәфҡәт; просйть 
пощады мәрхәмәт һорау; без пощады аяуһыҙ, 
аяу белмәй

ПОЩАДИТЬ сов. кого-что 1. (пожалеть) 
аяу, мәрхәмәт күрһәтеү, ҡыҙғаныу; не пощадйть 
солдат һалдаттарҙы аямау 2. (сохранитъ) 
һаҡлап ҡалыу, һаҡлау; пощадйть своё здоровье 
үҙеңдең сәләмәтлегеңде һаҡлап ҡалыу 3. (береж
но отнестись) йәлләү, ҡыҙғаныу, аяу, һаҡлау; 
пощадйть самолюбие күңелен һаҡлау

ПОЩЕГОЛЙТЬ сов.; разг. ҡупшыланып 
йөрөп алыу, кейенеп-яһанып йөрөү

ПОЩЕКОТАТЬ сов. кого-что ҡытыҡлау, 
ҡытыҡлап алыу

ПОЩЕЛКАТЬ сов. 1. (пальцами) сиртеп 
алыу; (кнутом) шартлатып ебәреү; (зубами) 
шаҡылдатыу; (языком) шапылдатыу, шартла-
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тыу; пощёлкать языком тел шартлатыу 2. (о 
птицах) сутылдау, сут-сут итеү, сутылдап ҡуйыу 

ПОЩЁЛКИВАТЬ несоә. 1. что, чем и без 
доп. шартлатҡылау, шартлатыу 2. (о птицах) 
сутылдау, сут-сут итеү

ПОЩЕЧИНА ж 1. (удар по щеке) яңаҡлау, 
сикәләү, сикәгә сабыу (һуғыу) 2. перен. (оскорб
ление) хур итеү, мыҫҡыл итеү, мәсхәрә итеү 

ПОЩИПАТЬ сое. кого-что 1. чего (щипать 
некоторое время) йолҡоп-йолҡоп алыу, йолҡ
ҡолау, семтекләү; пощипать траву үлән семтек
ләү 2. (ощипать) өҙөп ашау, йолҡоу; пощипать 
гуся ҡаҙ йолҡоу 3. кого-что; перен., разг. сем- 
теп-семтеп алыу, семеткеләп алыу

ПОЩИПЫВАТЬ несоә. что 1. семтекләү, се
меткеләү, унан-бынан семтеү 2. безл. (жечь, 
разъедать, саднить) әсетеү, әсеттереү; от дыма 
пощйпывало в глазах төтөнгә күҙ әсетә

ПОЩИПАТЬ сов. кого-что тотоп ҡарау, 
һәрмәп ҡарау, ҡапшап ҡарау; пощупать пульс 
тамыр тибешен тотоп ҡарау

ПОЩИПЫВАТЬ несов. см. щупать 
ПОЭЗИЯ ж 1. (один из основных жанров ли 

тературы) шиғриәт, поэзия; башкйрская поэ
зия башҡорт шиғриәте; вечер поэзии шиғриәт 
кисәһе 2. (стихи) шиғыр, шиғри әҫәрҙәр 3. че
го, какая; перен. нәфислек, гүзәллек, матурлыҡ; 
поэзия труда хеҙмәт гүзәллеге

ПОЭМА ж; лит. поэма (1. әҙәбиәттең лиро
эпик төрөнә ингән жанрҙарҙың береһе 2. му з. 
программа характерындагы ирекле әҫәр)

поЭт м шағир; поэтесса ж шағирә; молодой 
поэт йәш шағир; народный поэт халыҡ шағиры 

ПОЭТИЗИРОВАТЬ сов., несов. кого-что 
шиғрилаштырыу (матурлап бщэп кцрһэтец); 
поэтизировать жизнь тормошто шиғрилаштырыу 

ПОЭТИКА ж; лит. шиғриәт, поэтика 
(1. нәфис әҙәбиәт тураһындагы фән, әҙәбиәт 
теорияһы, әҙәбиәт гилеменең бер бцлеге 
2. яҙыусының, әҙәби йцнәлештең төп стиль 
цҙенсәлектәре); поэтика произведений 
Ш .Бабича Ш.Бабич әҫәрҙәренең поэтикаһы 

ПОЭТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. шиғри, поэтик, 
шиғриәтле; поэтйческая натура шиғри күңелле 
кеше; поэтйческое произведение поэтик әҫәр 
2. (связанный с творением поэзии) ижади; 
поэтйческое вдохновение ижади илһам 3. (воз
вышенный, полный лиризма) шиғри, гүзәл, һы
лыу

ПОЭТИЧНОСТЬ ж шиғрилыҡ, нәфислек, 
гүзәллек; прйзнаки поэтйчности шиғрилыҡ 
билдәләре

ПОЭТИЧНЫЙ, -ая, -ое шиғрилыҡ ...ы, 
шиғри, нәфис

ПОЭТОМУ нареч. шунлыҡтан, шуның өсөн, 
шуға күрә

ПОЯВИТЬСЯ сов. 1. (явиться) килеп 
сығыу, күренеү, күренеп ҡалыу; появйлась луна

ай күренде 2. (возникнуть) барлыҡҡа килеү, 
килеп сығыу, тыуыу; появйлись новые труднос
ти яңы ҡыйынлыҡтар килеп сыҡты ♦ появйться 
на свет см. свет II

ПОЯВЛЁНИЕ С СМ. ПОЯВЙТЬСЯ — ПОЯВЛЯТЬСЯ 

ПОЯВЛЯТЬСЯ несов. см. появйться
ПОЯРКОВЫ Й, -ая, -ое бәрәс йөнөнән 

эшләнгән (баҫылған); поярковые валенки бәрәс 
йөнөнән баҫылған быйма 

ПОЯРОК м бәрәс йөнө
пбяс м 1. (ремень, кушак) билғау, билбау, 

ҡушаҡ, бута; кожаный пбяс ҡайыш билбау 
2. анат. билбау; тазовый пбяс янбаш билбауы 
(янбаш һәм һигеҙгцҙ һөйәктәре) 3. (талия, 
поясница) бил; брать друг друга за пбяс билдән 
алышыу 4. геогр. бүлкәт, пояс; умеренный пбяс 
уртаса бүлкәт 5. эк. бүлкәт, пояс; тарйфный 
пбяс тариф бүлкәте ♦ заткнуть за пбяс танауы
на сиртеү, өҫтөн сығыу; спасательный пбяс 
ҡотҡарғыс пояс (һыуҙа батмаҫ өсөн кейелә) 

ПОЯСНЁНИЕ с 1. см. пояснйть — пояснять 
2. (объяснение) аңлатма; научное пояснение 
фәнни аңлатма; дать пояснение аңлатма биреү 

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое аңлатмалы, 
аңлатма ...ы, асыҡлаусы ...ы, аныҡлаусы ...ы; 
пояснйтельные слова аныҡлаусы һүҙҙәр; пояс- 
нйтельный текст аңлатмалы текст

ПОЯСНИТЬ сов. что аңлатыу, төшөндөрөү, 
аңлатып биреү

ПОЯСНИЦА ж бил; боль в пояснйце бил
ауыртыу

ПОЯСНИЧНЫЙ, -ая, -ое бил ...ы, билдәге; 
пояснйчные мышцы бил мускулдары

пояснбй, -ая, -ое 1. бил ...ы, билбау ...ы; 
пояснбй ремёнь бил ҡайышы 2. (до пояса) 
билдән, билдән алып, билгә тиклем, бил 
тиңенән; пояснбй портрет бил тиңенән төшкән 
һүрәт 3. геогр., эк. (исчисляемый, производи
мый по поясам) бүлкәт ...ы, пояс ...ы; поясные 
цёны бүлкәт хаҡтары; пояснбй тарйф бүлкәт та
рифы ♦ поясное время астр, бүлкәт ваҡыты 

ПОЯСНЯТЬ несов. см. пояснйть 
ПОЯСНЯТЬСЯ страд, от пояснйть 
П РА ... приставка', “иң борошо", “баш- 

лашыс", “тәц" мәгәнәләрендә исем һәм сифат
тар яһаганда ҡулланыла, мәҫ., прародина иң 
боронғо ил

ПРАБАБКА ж см. прабабушка
ПРАБАБУШКА ж ҡарт өләсәй, ҙур (оло) 

инәй (олатаһының йәки өләсәһенең әсәһе) 
ПРАВДА ж 1. (истина, правдивость) дө

рөҫлөк, дөрөҫ, ысын, хәҡиҡәт, хаҡлыҡ, ғәҙел
лек; найтй правду дөрөҫлөктө табыу; говорйть 
правду дөрөҫөн (ысынын) әйтеү; принять за 
правду ысынға алыу 2. в знач. нареч. и сказ. 
дөрөҫ, хаҡ, раҫ, ысын 3. в знач. вводи, сл. (дей
ствительно) дөрөҫөндә, ысынында, ысынлап 
та; она, правда, согласйлась ул, ысынлап та, 
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риза булғайны ♦ правда глаза колет тураһын 
әйткән туғанына ярамаған; всеми правдами и не
правдами алдап-йолдап, һәр төрлө юл менән; по 
правде говоря в знач. вводи, сл. дөрөҫөн әйт
кәндә; правду-матку резать күҙгә ҡарап тура 
әйтеү; смотреть правде в глаза дөрөҫлөктән ҡас
мау, дөрөҫлөктән ҡурҡмау

ПРАВДИВО нареч. хаҡ, дөрөҫ; правдйво 
описывать события ваҡиғаларҙы дөрөҫ яҙыу 

ПРАВДИВОСТЬ ж дөрөҫлөк, ғәҙеллек, 
ысынлыҡ; правдивость твоих слов һинең 
һүҙҙәреңдең дөрөҫлөгө

ПРАВДИВЫЙ, -ая, -ое 1. (содержащий 
правду) дөрөҫ, тоғролоҡло, хаҡ, раҫ; правдивое 
слово дөрөҫ һүҙ, хаҡ һүҙ; быть правдйвым 
тоғролоҡло булыу 2. (стремящийся к правде) 
тура, хыянатһыҙ, ғәҙел; правдйвый человек 
ғәҙел кеше

ПРАВДОПОДОБИЕ с дөрөҫлөк ишараты, 
ысынға оҡшаш, дөрөҫкә яҡын

ПРАВДОПОДОБНЫ Й, -ая, -ое дөрөҫкә 
оҡшаған, ышанырлыҡ, кеше ышанырлыҡ; прав
доподобный рассказ дөрөҫкә оҡшаған хикәйә 

ПРАВЕДНИК м и ПРАВЕДНИЦА ж
1. диндар (тәҡүә) кеше 2. перен., обычно upon. 
хыянатһыҙ, үтә тоғролоҡло кеше

ПРАВЕДНЫЙ, -ая, -ое высок, хаҡ, хыя
натһыҙ, ғәҙел

ПРАВЁТЬ несов.; полит, уңға китеү, уңға 
боролоу (сәйәсәттә реакцион йцнәлеш алыу) 

ПРАВИЛО с 1. е разн. знач. ҡағиҙә, тәртип; 
правила внутреннего распорядка эске тәртип 
ҡағиҙәләре; правила дорожного движения юл 
йөрөү ҡағиҙәләре; правило буравчика физ. бы
рау ҡағиҙәһе; правила сложения мат. ҡушыу 
ҡағиҙәләре; правила игры уйын тәртибе; знать 
правила хорошего тона әҙәп ҡағиҙәләрен белеү
2. (норма поведения) ҡағиҙә, ғәҙәт, ҡылыҡ, заң; 
человек строгих правил ҡаты тәртипкә өйрәнгән 
кеше ♦ как правило ҡағиҙә булараҡ; по всем 
правилам урынына (еренә) еткереп

ПРАВИЛО с 1. тех. тигеҙләгес (тигеҙләц 
йәки тигеҙлекте билдәләц ҡулайламаһы)
2. (весло или жердь для управления чем-л.) кэ- 
мэ ҡойроғо, һал ҡойроғо, ҡолға

ПРАВИЛЬНО 1. нареч. дөрөҫ; правильно чи
тать дөрөҫ уҡыу; поступйть правильно дөрөҫ эш 
итеү 2. в знач. сказ.; разг. (как утверждение) 
дөрөҫ, раҫ, хаҡ, ысын

ПРАВИЛЬНОСТЬ ж дөрөҫлөк, дөрөҫ булыу; 
правильность решения ҡарарҙың дөрөҫлөгө 

ПРАВИЛЬНЫЙ, -ая, -ое в разн. знач. дөрөҫ, 
тура, ысын, тәртипле, хаҡ, тәртип буйынса; 
правильный перевод дөрөҫ тәржемә; правильное 
сообщение дөрөҫ хәбәр; правильный ответ дөрөҫ 
яуап; правильное питание тәртип буйынса 
туҡланыу ♦ правильная пирамйда мат. төҙөк 
пирамида; правильная дробь мат. дөрөҫ кәсер
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ПРАВИТЕЛЬ м 1. хаким, хөкүмәт башлығы, 
хөкөмдар 2. уст. (управляющий) идара итеүсе 

ПРАВЙТЕЛЬНИЦА ж хакимә, хөкүмәт 
башындағы ҡатын-ҡыҙ, хөкөмдар

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ, ая, ое хөкүмәт 
...ы, хөкүмәт тарафынан сығарылған; правй- 
тельственное заявление хөкүмәт белдереүе 

ПРАВИТЕЛЬСТВО с хөкүмәт; члены пра 
вйтельства хөкүмәт ағзалары

ПРАВИТЬ I несов. кем-чем и без доп. 1. (р у
ководить) идара итеү, етәкселек итеү; править 
государством дәүләт менән идара итеү 2. (на
правлять ход движения кого-чего-л.) тотоу, то
топ барыу, йөрөтөү; править машйной машина 
йөрөтөү

ПРАВИТЬ II несов. что 1. (исправлять) 
төҙәтеү, дөрөҫләү; править рукопись ҡулъяҙма
ны төҙәтеү 2. спец, (выпрямлять, выравни
вать) төҙәйтеү, тигеҙләү; править жесть ҡалай 
төҙәйтеү 3. (точить) яныу, үткерләү, беләүләү; 
править косу салғы яныу

ПРАВКА ж см. править II; правка текста 
текст төҙәтеү

ПРАВЛЁНИЕ с 1. см. править I 1; форма 
правления идара итеү рәүеше 2. (выборный ор
ган, стоящий во главе учреждения, организа
ции) идара; правление колхоза колхоз идараһы; 
заседание правления идара ултырышы ♦ браз
ды правления баш булыу, идара итеү

ПРАВНУК м бүлә (ейән йәки ейәнсәрҙең 
улы); правнучка ж бүләсәр (ейән йәки ейәнсәр
ҙең ҡыҙы)

ПРАВО I с 1. хоҡуҡ; избирательное право
һайлау хоҡуғы; право собственности милеккә 
хоҡуҡ; право на труд хеҙмәткә хоҡуҡ 2. (наука, 
учебная дисциплина) хоҡуҡ фәне; уголовное 
право енәйәт эштәре тураһында хоҡуҡ фәне
3. (возможность действовать каким-л. обра
зом) хаҡ, хаҡлыҡ; имеет право хаҡы бар 4. (ос
нование, причина) хаҡ, нигеҙ, сәбәп; по какому 
праву ты вмешиваешься? ни хаҡың бар ҡыҫы 
лырға? 5. мн. права (документ на управление 
автомобилем и т.п.) права (автомобиль, мото
цикл һ.б. йөрөтөцгә); водйтельские права води
тель праваһы

ПРАВО II вводи. сл.; разг. (в самом деле) 
ысынлап та, дөрөҫөн әйткәндә, ысын; я, право, 
не знаю дөрөҫөн әйткәндә, мин белмәйем

ПРАВОБЕРЁЖНЫЙ, -ая, -ое уң яҡ ярҙағы, 
уң ярҙағы, уң яр буйы

ПРАВОВЁД м хоҡуҡ белгесе 
ПРАВОВЕДЕНИЕ с хоҡуҡ фәне, хоҡуҡ бе

леме
ПРАВОВЕРНЫЙ, -ая, -ое 1. динсел, дингә 

ныҡ ышаныусы 2. (мусульманский) мосолман, 
хаҡ динле

ПРАВОВОЙ, -ая, -ое хоҡуҡи, хоҡуҡ ...ы, 
юридик, закон буйынса; правовое государство



ПРАВОМ ЕРНОСТЬ
хоҡуҡи дәүләт; правовой статус хоҡуҡи хәл; 
правовой акт юридик акт; правовая охрана
закон буйынса һаҡлау

ПРАВОМЁРНОСТЬ ж хаҡлыҡ, законлы
лыҡ, нигеҙлелек

ПРАВОМЕРНЫЙ, -ая -ое нигеҙле, урынлы, 
хаҡлы; правомерный вывод хаҡлы һығымта 

ПРАВОМОЧИЕ с и ПРАВОМОЧНОСТЬ ж\
юр. хоҡуҡлылыҡ, тулы хоҡуҡлы булыу, хоҡуғы 
булыу

ПРАВОМОЧНЫЙ, -ая, -ое юр. хоҡуҡлы, ту
лы хоҡуҡлы; правомочное лицо тулы хоҡуҡлы 
шәхес

ПРАВОНАРУШЕНИЕ с; юр. закон (хоҡуҡ) 
(тәртип) боҙоу, тәртип боҙоу; административное 
правонарушение административ тәртип боҙоу 

ПРАВОНАРУШИТЕЛЬ м и ПРАВОНАРУ 
ШИТЕЛЬНИЦА ж\ юр. тәртип (хоҡуҡ) боҙоу
сы, енәйәтсе

ПРАВООТНОШЕНИЕ с; юр. хоҡуҡ мөнә
сәбәте

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое хоҡуҡ 
тәртибен һаҡлау, законлылыҡты һаҡлау; право
охранительная деятельность хоҡуҡ тәртибен 
һаҡлау эшмәкәрлеге

ПРАВОПИСАНИЕ с дөрөҫ яҙыу, орфогра
фия; правила правописания дөрөҫ яҙыу ҡағи
ҙәләре

ПРАВОПОРЯДОК м\ юр. хоҡуҡ тәртибе, за
кон тәртибе

ПРАВОПРЕЕМНИК м; юр. хоҡуҡ вариҫы 
(кеше йәки ойошма)

ПРАВОПРЕЕМСТВО с; юр. хоҡуҡтарҙың 
мираҫ булып күсеүе, хоҡуҡтарҙың мираҫлылығы 

ПРАВОСЛАВИЕ с православие (христиан 
диненең төп бер төрө)

ПРАВОСЛАВНЫЙ, -ая, -ое 1. православие 
...ы, православие динендәге; православная 
церковь православие сиркәүе 2. ө знач. сущ. 
православный м и православная ж православие 
динендәге кеше

ПРАВОСОЗНАНИЕ с; юр. хоҡуҡи аң, хо
ҡуҡтарҙы аңлау

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ж\ юр. хоҡуҡи 
һәләтлелек, хоҡуҡҡа эйә булыу, хоҡуҡлы булыу 

ПРАВОСПОСОБНЫЙ, ая, ое юр. хоҡуҡ 
лы, хоҡуҡҡа эйә, хоҡуғы булған

ПРАВОСТОРОННИЙ, яя, ее уң яҡ, уң 
яҡтағы

ПРАВОСУДИЕ с 1. (судебная деятельность 
государства) хөкөм эше, суд, суд эшмәкәрлеге, 
суд органдарының эше 2. (справедливое реше
ние) ғәҙел хөкөм, хаҡ хөкөм; требовать право
судия ғәҙел хөкөм талап итеү

ПРАВОТА ж хаҡлыҡ, дөрөҫлөк, ғәҙеллек; 
верить в правоту своего дёла үҙ эшеңдең 
хаҡлығына ышаныу; чувствовать свою правоту 
үҙеңдең хаҡлығыңды тойоу
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ПРАВОФЛАНГОВЫЙ, -ая, -ое 1. уң яҡтағы, 
уң флангылағы 2. в знач. сущ. правофланговый 
м: 1) уң флангылағы кеше, уң флангыла то
роусы; 2) перен. (служащий примером) үрнәк, 
өлгө булып тороусы, алдынғы, еңеүсе

ПРАВЫЙ I, -ая, -ое 1. уң, уң яҡ; правая ру
ка уң ҡул 2. полит, уң (реакцион, консерва
тив)', правая партия уң фирҡә 3. в знач. сущ. 
правые мн.; полит, уң, уңсылар, уңдар 
♦ правая рука чья кемдеңдер уң ҡанаты

ПРАВЫЙ II, ая, ое 1. (невиновный) ғә
йепһеҙ, гөнаһһыҙ; защищать правого ғәйепһеҙ 
кешене яҡлау 2. (справедливый) ғәҙел, хаҡ, дө
рөҫ; правое дело ғәҙел эш 3. (правильно говоря
щий, поступающий и т.п.) хаҡлы, дөрөҫ; быть 
правым хаҡлы булыу

ПРАВЯЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от править I;
2. прил. етәксе, хакимлыҡ (етәкселек) итеүсе, 
хаким; правящие круги етәксе даирәләр; правя
щий класс хаким синыф

ПРАГМАТИЗМ м ; в разн. знач. прагматизм 
ПРАДЕД м 1. ҡарт олатай (олатайҙың йәки 

өләсәйҙең атаһы) 2. мн. прадеды (предки) 
ата-бабалар

ПРАДЕДУШКА м см. прадед 1
ПРАЗДНЕСТВО с байрам, тантана, тантана

лы байрам
ПРАЗДНИК м; в разн. знач. байрам; нацио

нальный праздник милли байрам; праздник По
беды Еңеү байрамы ♦ будет и на нашей улице
праздник беҙгә лә байрам килер әле, беҙҙең 
урамда ла байрам булыр әле

ПРАЗДНИЧНОСТЬ ж тантаналыҡ, байрам- 
салыҡ

ПРАЗДНИЧНЫЙ, -ая, -ое 1. байрам ...ы; 
праздничные дни байрам көндәре; праздничный
наряд байрам кейеме 2. (нарядный) байрам ...ы, 
байрамса булған, байрамға хас; праздничный 
вид байрамса төҫ 3. перен. (торжественно-ра
достный) тантаналы, шатлыҡлы; праздничное 
настроение тантаналы кәйеф

ПРАЗДНОВАНИЕ с см. праздновать; 
празднование Первого мая Беренсе майҙы бай
рам итеү

ПРАЗДНОВАТЬ несоә. что и без. доп. бай
рам итеү

ПРАЗДНОВАТЬСЯ несов. (отмечаться) 
байрам ителеү

ПРАЗДНОСЛОВИЕ с; книжн. буш һүҙ, буш 
һүҙ һөйләү

ПРАЗДНОСТЬ ж 1. эшләмәй (эшһеҙ) йәшәү, 
ғәмһеҙ йәшәү 2. перен. (бессодержательность, 
пустота) мәғәнәһеҙлек, маҡсатһыҙ йәшәү

ПРАЗДНЫЙ, -ая, -ое 1. (ничем не занятый, 
свободный) эшһеҙ, тиккә үткән; праздная жизнь 
тиккә үткән ғүмер 2. перен. (пустой, бесцель
ный) буш, мәғәнәһеҙ; праздный вопрос мәғә
нәһеҙ һорау



П РЕВО ЗН ЕСТИ
ПРАКТИК м  практик ( т ә ж р и б ә л е  к е ш е )  

ПРАКТИКА ж  1. ф и л о с .  практика; сочетать 
теорию с практикой теорияны практика менән 
бәйләү 2. ( ж и з н ь ,  д е й с т в и т е л ь н о с т ь ) тормош, 
ғәмәл; применять на практике тормошта ҡулла
ныу; на практике совсем не так ғәмәлдә 
бөтөнләй улай түгел 3. ( о п ы т )  күнекмә, тәж
рибә; практика работы эш тәжрибәһе 4. практи
ка; уехать на практику практикаға китеү 5. у с т .  

( д е я т е л ь н о с т ь  в р а ч а  и л и  ю р и с т а )  эш, кәсеп, 
шөғөл; врачебная практика табиплыҡ шөғөлө 

ПРАКТИКАНТ М  и ПРАКТИКАНТКА ж  

практика үтеүсе, өйрәнсек, практикант
ПРАКТИКОВАТЬ н е с о ә . 1. ч т о  ( п р и м е н я т ь  

н а  д е л е )  ҡулланыу; практиковать новый способ 
яңы ысулды ҡулланыу 2. б е з  д о п . ;  у с т .  ( о  в р а 

ч е  и л и  ю р и с т е )  эшләү (ц ҙ  э ш е н  а л ы п  б а р ы у ) ;  

этот врач практикует десять лет был табип ун 
йыл эшләй

ПРАКТИКОВАТЬСЯ н е с о в .  1. ( п р и м е н я т ь 

с я  н а  д е л е )  ҡулланылыу 2. ( у п р а ж н я т ь с я )  

күнегеү, тәжрибә алыу, өйрәнеү; практико
ваться в языках сит телдәр өйрәнеү

ПРАКТИКУМ м  практикум ( б е р ә й  у ҡ ы у  

п р е д м е т ы  б у й ы н с а  п р а к т и к  д ә р е с т ә р  т ө р ө ) ;  

практикум по русскому языку рус теленән прак 
тикум

ПРАКТИЦИЗМ м ;  к н и ж н .  1. ( п р а к т и ч е с к и й  

п о д х о д  к  ч е м у - л . )  практицизм, эшлеклелек 
2. ( п р е д п о ч т е н и е ,  о т д а в а е м о е  п р а к т и к е ,  н е д о 

о ц е н к а  т е о р и и )  практицизм ( п р а к т и к  э ш к ә  ге н ә  

б и р е л е ц )

ПРАКТИЧЕСКИЙ, ая, -ое 1. практик; прак 
тйческие занятия практик дәрестәр 2. с м .  прак 
тйчный 1; практйческий человек эшлекле кеше 

ПРАКТИЧНОСТЬ ж 1. тәжрибәлелек, эш
леклелек 2. ҡулайлылыҡ, уңайлылыҡ, йәтеш- 
лек; практичность обуви аяҡ кейеменең уңайлы
лығы

ПРАКТИЧНЫЙ, -ая, -ое 1. ( д е л о в и т ы й )  

тәжрибәле, булдыҡлы, эшлекле; практйчный че
ловек тәжрибәле кеше 2. ( в ы г о д н ы й ,  у д о б н ы й )  

ҡулайлы, уңайлы, йәтеш; практичная вещь 
уңайлы нәмә

ПРАМАТЕРЬ ж ;  у с т .  тәү инә, тәү әсә 
( ы р ы у ҙ ы  б а ш л а п  е б ә р е ц с е  ә сә )

ПРАОТЁЦ м ;  у с т .  тәү ата, тәү баба, (төп) 
ата-баба ( ы р ы у ,  нә ҫ ел б а ш ы )  ♦ отправиться к 
праотцам ш у т л .  ата-бабалар янына китеү ( ц л е ц )  

ПРАПОРЩИК м  прапорщик (1. р е в о л ю 

ц и я ғ а  т и к л е м  Р ә с ә й  а р м и я һ ы н д а  т ә ц г е  о ф и ц е р -  

л ы ҡ  ч и н ы  һ ә м ш у л  ч и н д а ғ ы  к е ш е  2. хә ҙ е р ге  а р 

м и я л а  х ә р б и  з в а н и е  һ ә м ш у л  з в а н и е л а ғ ы  к е ш е )  

ПРАПРАВНУК м  тыуа ( б ц л ә  й ә к и  б ц л ә с ә р -  

ҙ ең  у л ы ) ;  праправнучка ж  тыуасар (б ц л ә  й ә к и  

бцлә сә рҙ ең  ҡ ы ҙ ы )

ПРАПРАДЕД м  ҡарт олатайҙың (ҡарт 
өләсәйҙең) атаһы

ПРАРбДИНА ж төп ил, беренсе торған ер, 
тыуған ер, ата-бабалар ере

ПРАРОДИТЕЛЬ м  1. у с т .  ( р о д о н а ч а л ь н и к )  

боронғо ата, ырыу (нәҫел, тоҡом) башлығы (ба
шы) 2. м н .  прародйтели ата-баба(лар)

ПРАХ м  1. т р а д . - п о э т .  ( п ы л ь )  саң, туҙан, 
көл; развеять в прах көлөн күккә осороу 2. в ы 

с о к .  ( о с т а н к и )  мәйет, кәүҙә, үлек; здесь покоит
ся прах поэта бында шағирҙың кәүҙәһе ята
♦ пойтй прахом елгә осоу, көл булыу; в пух (и 
прах) с м .  пух

ПРАЧЕЧНАЯ ж  кер йыуыу йорто 
ПРАЧКА ж  кер йыуыусы ( ҡ а т ы н - ҡ ы ҙ )  

ПРАЩА Ж  И ПРАЩ м  һиртмәк, һапҡын ( б о 

р о т о  т а ш  а т ы у  ҡ о р а л ы )

ПРАЩУР м  боронғо ата, нәҫел (ырыу, 
тоҡом) башлығы (башы)

ПРАЯЗЫК м ;  л и н г в ,  тәү тел ( т е о р е т и к  

р ә ц е ш т ә  кц ҙ  а л д ы н а  к и л т е р е л г ә н  б о р о н ғ о  т е л )  

ПРЕ... п р и с т а в к а  1. ҡ ы л ы м  я һ а ғ а н д а  ҡ у л л а 

н ы л ы п ,  т ц б ә н д ә г е л ә р ҙ е  а ң л а т а : 1) б е р  с и ф а т 

т а н  и к е н с е  с и ф а т ҡ а  ә ц е р е л е ц ҙ е ,  цҙ гә рецҙ е, 

мә ҫ ., преобразовать үҙгәртеп ҡороу; 2) э ш -  

х ә л д е ң  ц т ә  к ө слө  б у л ы у ы н ,  мә ҫ ., превозносйть 
үтә маҡтау, күккә күтәреү; 3) “ п е р е . . . "  п р и с т а ә -  

к а һ ы н ы ң  мә ғ ә нә һ ен, м ә ҫ ., преступить аша 
сығыу, боҙоу 2. с и ф а т  һ ә м р ә ц е ш т ә р  я һ а ғ а н д а  

ҡ у л л а н ы л ы п ,  а р т ы ҡ л ы ҡ  дә рә ж ә һ ен б е л д е р ә ,  

мә ҫ ., пренеприятный үтә күңелһеҙ; преспокойно 
үтә тыныс, тып-тыныс ҡына; премйлый бигерәк 
һөйкөмлө

ПРЕАМБУЛА ж  преамбула ( х а л ы ҡ - а р а  к и л е -  

ш е ц ҙ е ң , з а к о н д ы ң  й ә к и  б а ш ҡ а  х о ҡ у ҡ и  а к т т ы ң  

и н е ш  ө лө ш ө )

ПРЕБЫВАНИЕ с  с м .  пребывать; место по
стоянного пребывания даими торған урын

ПРЕБЫВАТЬ н е с о ә . тороу, булыу; пребы
вать в неведении белмәй тороу

ПРЕВАЛИРОВАТЬ н е с о в .  н а д  к е м - ч е м  и б е з  

д о п . ;  к н и ж н .  артыҡ булыу, өҫтөн булыу, өҫтөн
лөк итеү

ПРЕВЕНТИВНЫЙ, -ая, -ое к н и ж н .  ( п р е д у 

п р е ж д а ю щ и й )  булдырмаҫ өсөн эшләнгән, һаҡлау 
өсөн яһалған, һаҡлыҡ ...ы; превентйвные меры 
һаҡлыҡ саралары

ПРЕВЗОЙТИ с о в .  1. к о г о - ч т о  өҫтөн сығыу, 
уҙып китеү, уҙҙырыу; превзойти всех ловкос
тью йылғырлыҡ яғынан бөтәһенән өҫтөн сығыу 
2. ч т о  ( п р е в ы с и т ь )  арттырыу, арттырып ебәреү
♦ превзойтй самого себя эшләй алмаҫ эште 
эшләп ҡуйыу, үҙең аптырарлыҡ эш эшләү

ПРЕВОЗМОГАТЬ н е с о в .  с м .  превозмочь 
ПРЕВОЗМОЧЬ с о в .  к о г о - ч т о  еңеү, түҙеү, 

бирешмәү; превозмочь сон йоҡоно еңеү ♦ пре
возмочь себя үҙеңде еңеү

ПРЕВОЗНЕСТИ с о в .  к о г о - ч т о  ҙурлау, 
күтәреү, кәрәгенән артыҡ маҡтау ♦ превознести 
до небес с м .  нёбо
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П РЕВОЗНЕСТИСЬ
ПРЕВОЗНЕСТИСЬ сое.; уст. ҙурланыу, 

күтәрелеү, кәрәгенән артыҡ маҡталыу
ПРЕВОЗНОСИТЬ несов. см. превознести 
ПРЕВОЗНОСЙТЬСЯ несов. 1. см. превоз 

нестйсь 2. страд, от превозносйть
ПРЕВОЗНОШЕНИЕ с см. превозносйть 
ПРЕВОСХОДЙТЕЛЬСТВО с; у cm. ғали 

йәнәп, хәҙрәт; ваше превосходйтельство ғали 
йәнәптәре (ҙур дәрәжәле кешеләргә мөрәжәгәт 
һцҙе)

ПРЕВОСХОДИТЬ несов. см. превзойтй
ПРЕВОСХОДНО нареч. бик яҡшы, ғәжәп, 

бик шәп; она превосходно играет на рояле ул 
роялдә бик яҡшы уйнай

ПРЕВОСХОДНЫЙ, -ая, -ое бик яҡшы 
(һәйбәт, шәп); превосходная погода бик яҡшы 
көн ♦ превосходная степень грам. артыҡлыҡ 
дәрәжәһе (сифатта, рәцештә)

ПРЕВОСХОДСТВО с өҫтөнлөк, артыҡлыҡ, 
өҫтөнлөк итеү; демонстрйровать превосходство 
өҫтөнлөк күрһәтеү; иметь превосходство в 
технике техникала өҫтөнлөк итеү

ПРЕВОСХОДЙЩИЙ, -ая, -ее прич. и прил. 
өҫтөнлөклө, өҫтөн; считать превосходящим 
өҫтөн һанау

ПРЕВРАТИТЬ сов. кого-что, в кого-что 
әүерелдереү, әйләндереү, һабыштырыу, бороу; 
превратйть воду в пар һыуҙы боҫҡа әйләндереү; 
превратйть в лентяя ялҡауға әйләндереү; пре
вратйть в шутку уйынға һабыштырыу

ПРЕВРАТИТЬСЯ сов. в кого-что әүерелеү, 
әйләнеү; вода превратйлась в лёд һыу боҙға 
әйләнде ♦ превратйться в слух ҡолаҡ торғоҙоп 
тыңлау, йотлоғоп тыңлау

ПРЕВРАТНОСТЬ ж 1. (изменчивость) үҙгә
реүсәнлек, үҙгәрешлелек; яңылыш булыу 
2. обычно мн. превратности; уст. (дурной по
ворот событий) көтөлмәгән үҙгәреш, кирелек, 
ғәләмәт; превратности судьбы яҙмыш кирелек
тәре

ПРЕВРАТНЫЙ, -ая, -ое 1. уст. (переменчи
вый) үҙгәреүсән, үҙгәрешле 2. (ложный, иска
жённый) үҙгәртелгән, боҙолған, яңылыш; пре
вратное понятие яңылыш фекер

ПРЕВРАЩАТЬ несов. см. превратйть 
ПРЕВРАЩАТЬСЯ несов. 1. см. превра

тйться 2. страд, от превращать
ПРЕВРАЩЕНИЕ с 1. см. превратйть — пре

вращать, превратйться превращаться; пре 
вращение элементов хим. элементтарҙың әүере- 
леүе; неполное превращение физ. тулы бул 
маған әүерелеү 2. (резкое изменение) ҡапыл 
(көтөлмәгән) үҙгәреш, үҙгәреп китеү, әүерелеү 

ПРЕВЫСИТЬ сов. что 1. арттырыу, ашты
рыу, аштырып ебәреү; превысить план планды 
арттырыу 2. (выйти за пределы допустимого) 
аштырыу, арттырып ебәреү; превысить меру са
манан аштырыу
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ПРЕВЫШАТЬ несов. см. превысить
ПРЕВЫШАТЬСЯ несов. страд, от превы

шать
ПРЕВЫШЕ нареч.\ высок, юғарыраҡ, бик 

юғары ♦ превыше всего барынан да юғары, 
бөтәһенән дә өҫтөн (тороу)

ПРЕВЫШЕНИЕ с 1. см. превысить — пре
вышать; превышение власти властан артыҡ 
файҙаланыу 2. (излишек) артыҡ; выполнить 
план с превышением планды артығы менән үтәү 

ПРЕГРАДА ж 1. кәртә, ҡойма 2. перен. кәр- 
тә, ҡамасау, тотҡарлыҡ, ҡаршылыҡ; искусст
венные преграды яһалма тотҡарлыҡтар

ПРЕГРАДИТЬ сов. что кәртәләү, кәртә ҡу
йыу, арҡыры төшөү; преградйть дорогу юлды 
кәртәләү; преградйть путь (юлға) арҡыры төшөү 

ПРЕГРАЖДАТЬ несов. см. преградйть 
ПРЕГРАЖДЕНИЕ с см. преградйть — пре

граждать
ПРЕГРАЖДАТЬСЯ несов. страд, от пре

граждать
ПРЕД и ПРЕДО предлог', книжн. см. перед 
ПРЕД..., ПРЕДО..., ПРЕДЪ... приставка

1. ҡылымдар, сифаттар яһаганда ҡулланы
лып, эштең алдан эшләнец мәгәнәһен аңлата, 
мәҫ., предвйдеть алдан күреү 2. исемдәр һәм си
фаттар яһаганда ҡулланылып, “алды", “яны" 
һцҙҙәре менән тәржемә ителә, мәҫ., предбан
ник мунса алды; предпраздничный байрам алды

ПРЕДАВАТЬ несов. см. предать 
ПРЕДАВАТЬСЯ несов. 1. см. предаться

2. страд, от предавать
ПРЕДАНИЕ I с см. предать 3; предание су

ду судҡа биреү, хөкөм ителеү
ПРЕДАНИЕ II и ПРЕДАНЬЕ с риүәйәт; на

родное предание халыҡ риүәйәте
ПРЕДАННОСТЬ л с (ысын күңелдән, йән-тән 

менән) бирелгәнлек, тоғролоҡ; преданность 
Родине Ватанға тоғролоҡ

ПРЕДАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от предать
2. прил. (верный) ысын күңелдән бирелгән, 
тоғро, фиҙаҡәр; преданный друг тоғро дуҫ 

ПРЕДАТЕЛЬ М и ПРЕДАТЕЛЬНИЦА ж 
һатлыҡ йән, хыянатсы, хаин

ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое 1. хыянатсыл, 
хыянат итеүсән, вәғәҙәһен боҙған, хаиндарса; 
предательский поступок хыянатсыл ҡылыҡ 
2. перен. (коварный, обманчивый) мәкерле, хәй
ләле, алдатҡыс, ышанысһыҙ; предательское 
место алдатҡыс урын

ПРЕДАТЕЛЬСТВО с хыянат, хаинлыҡ, һа
тылыу; совершйть предательство хаинлыҡ ҡы
лыу, хыянат(лыҡ) итеү; предательство дружбы 
дуҫлыҡҡа хыянат

ПРЕДАТЬ сов. кого-что 1. (изменнически 
выдать) хыянат итеү, тотоп биреү, хыянатсыл 
(хыянат ҡылып) һатыу 2. (нарушитъ верность) 
һатыу, хыянат итеү; предать Родину Тыуған ил-



де һатыу 3. (подвергнутъ чему-л.) биреү; пре
дать суду судҡа биреү ♦ предать гласности 
фашлау; предать забвению онотоу; предать зем
ле ерләү, ергә күмеү; предать огню и мечу еме
реп, яндырып ташлау

ПРЕДАТЬСЯ сов. чему бирелеү, сумыу; пре
даться тоске һағышҡа сумыу 

ПРЕДБАННИК м мунса алды 
ПРЕДВАРЁНИЕ с; уст. см. предварить — 

предварять
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО нареч. алдан, баштан, 

көн элгәре, элек; предварительно позвонить ал
дан шылтыратыу

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. алдан, ал
дан уҡ, көн элгәре, тиклем, баштағы; предва
рительные переговоры алдан һөйләшеүҙәр, 
предварйтельное заключение юр. судҡа тиклем 
ҡулға алыу 2. алдан; предварйтельная продажа 
билетов билеттарҙы алдан һатыу

ПРЕДВАРИТЬ сов. что (сделать что-л. 
раньше чего-л.) алдан сараһын күреп ҡуйыу, ал
дан эшләп ҡуйыу; предварйть события ваҡи
ғаларҙан алда сараһын күреп ҡуйыу 

ПРЕДВАРЙТЬ несов. см. предварйть 
ПРЕДВЁСТИЕ с билге, ғәләмәт, хәбәр; пред

вестие весны яҙ билгеләре
ПРЕДВЕСТНИК м хәбәрсе, белгертеүсе, 

билдә; предвестник бури дауыл хәбәрсеһе; пред
вестники болезни ауырыу билдәләре

ПРЕДВЕЩАТЬ несов. что 1. (предсказы
вать) әшкәртеү, алдан белдереү, алдан хәбәр 
биреү 2. (служитъ предзнаменованием) алдан 
белдереп ҡуйыу, һиҙҙереп (күрһәтеп) тороу; ту
чи предвещали грозу болоттар йәшенле ямғыр 
буласағын алдан күрһәтеп тора ине

ПРЕДВЗЙТОСТЬ ж алдан уҡ билдәле фе
керҙә (уйҙа) булыу

ПРЕДВЗЙТЫИ, -ая, -ое алдан уҡ тупланған, 
алдан бер ҡарашҡа (фекергә, уйға) килгән 
(ысынбарлыҡты иҫәпкә алмаган)\ предвзятое 
мнение алдан уҡ тупланған фекер

ПРЕДВИДЕНИЕ с см. предвйдеть; пред- 
вйдение событий ваҡиғаларҙы алдан күреү 

ПРЕДВИДЕТЬ сов. что алдан күреү (һиҙе
неү, иҫкәртеү); способный предвйдеть алдан 
күреүгә һәләтле

ПРЕДВКУШАТЬ несов. что алдан ләззәт
ләнеү, көн элгәре кинәнеү; предвкушать успех 
алдагы уңышҡа көн элгәре кинәнеү

ПРЕДВКУШЕНИЕ с см. предвкушать 
ПРЕДВОДИТЕЛЬ м и ПРЕДВОДИТЕЛЬ 

НИЦА ж юлбашсы, ҡорбаш, башлыҡ; быть 
предводйтелем народа халыҡҡа юлбашсы булыу 
♦ предводйтель дворянства уст. дворяндар 
ҡорбашы (дворяндар һайлап ҡуйган етәксе) 

ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВО с юлбашсылыҡ, 
етәкселек; под предводительством етәкселе
гендә

ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОВАТЬ несов. кем- 
чем юлбашсылыҡ итеү, етәкселек итеү, башлыҡ 
булыу

ПРЕДВОЕННЫЙ, -ая, -ое һуғыш алдынан 
булған, һуғышҡа ҡәҙәр, һуғыш алды ...ы; пред
военные годы һуғыш алды йылдары

ПРЕДВОСХИТИТЬ сов. что; книжн. баш
ҡаларҙан алда белеү, көн элгәре һиҙенеү, (ал
дан) өлгөрөү; предвосхйтить открытие чъё-л. 
кемдеңдер алдынан асыш яһап өлгөрөү

ПРЕДВОСХИЩАТЬ несов. см. предвос
хитить

ПРЕДВЫБОРНЫЙ, -ая, -ое һайлау алды, 
һайлау алдында булған; предвыборная кам
пания һайлау алды кампанияһы

ПРЕДГбРНЫ Й, -ая, -ое тау янындағы, тау 
эргәһендәге (итәгендәге)

ПРЕДГбРЬЕ с тау алды (итәге яны, ҡы
ҙырымы)

ПРЕДГРОЗОВбЙ, -ая, -ое йәшен (дауыл) 
алдындагы; предгрозовая тишина йәшен алдын- 
дагы тынлыҡ

ПРЕДДВЁРИЕ с 1. ишек төбө, ишек алды, 
яҡын-тирә; преддверие дворца һарайҙың ишек 
алды 2. анат. алды; преддверие гортани ҡурыл
дай алды 3. перен. алды, башы; в преддверии 
революции инҡилап алдынан

ПРЕДДИПЛбМНЫЙ, -ая, -ое диплом алды 
...ы; преддипломная практика диплом алды 
практикаһы

ПРЕДЁЛ м 1. (край, конечная частъ чего-л.) 
сик, ҡыр; переходйть предел сиктән сығыу; 
дойтй до предела сиккә етеү; нет предела сиге 
юҡ 2. мн. пределы (рубежи) эс, сит, сик; за пре
делами страны илдән ситтә; пределы области 
өлкәнең сиге 3. (ограниченный какими-л. срока
ми промежуток времени) эсендә, тирәһендә; в 
пределах года йыл эсендә 4. перен. юғары 
дәрәжә, сик; предел желаний теләктәрҙең сиге 
5. спец, сикләмә, сик; предел функции функ
цияның сикләмәһе; предел упругости ҡайталыу
санлыҡ сиге

ПРЕДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое иң һуңғы (сикке), 
аҡтыҡҡы, иң, сик ...ы; предельный 5тол мат. 
сик мөйөшө; предельная скорость иң ҙур тиҙлек 

ПРЕДЗАКАТНЫЙ, -ая, -ое ҡояш байыр ал
дындағы; предзакатное небо ҡояш байыр ал
дындағы күк

ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ с (алдан белде 
реүсе) билдә, ғәләмәт, алдағыны белгерткән, 
(эшкәрткән) билге; хорошее предзнаменование
яҡшылыҡҡа булған билге

ПРЕДИКАТ м 1. лог. предикат (логик хәбәр) 
2. грам. предикат, хәбәр

ПРЕДИКАТИВНЫЙ, -ая, -ое 1. лог. преди
катив 2. грам. хәбәр ...ы, хәбәрлекле, 
предикатив; предикатйвное прилагательное ире 
дикатив сифат 
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ПРЕДИСЛОВИЕ с баш һүҙ, инеш һүҙ, инеш; 
предисловие кнйги китаптың инеш һүҙе ♦ без 
предисловий оҙонға һуҙмай

ПРЕДЛАГАТЬ несов. см. предложить
ПРЕДЛбГ I м (повод к чему-л.) һылтау, 

дәлил, сәбәп; под предлогом болезни ауырыу 
һылтауы менән

ПРЕДЛбГ II м\ грам. предлог, бәйлек (урыҫ 
һ.б. телдәрҙәге һцҙ алдынан килә торган 
ярҙамсы һцҙҙәр, мәҫ., “е”, “на”, “у ”)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ I с 1. см. предложить
2. тәҡдим; деловое предложение эшлекле 
тәҡдим; внестй предложение тәҡдим индереү
3. (просьба вступитъ в брак) тәҡдим; сделать 
предложение тәҡдим яһау 4. эк. (поступление 
товаров на рынок) (тауарҙы) һатыуға сығарыу

ПРЕДЛОЖЕНИЕ II с 1. грам. һөйләм; на
зывное предложение атама һөйләм; распростра
нённое предложение тарҡау һөйләм 2. лог. 
(суждение) хөкөм, һүҙ

ПРЕДЛОЖИТЬ сов. 1. что и с неопр. 
тәҡдим итеү, күрһәтеү; предложить помощь 
ярҙам тәҡдим итеү; предложйть кандидатуру 
кандидатура күрһәтеү 2. что (предложитъ вы
полнитъ) биреү, тәҡдим итеү; предложйть 
трудную задачу ҡыйын мәсьәлә биреү 3. что и 
с неопр. (потребовать, предписать) ҡушыу, 
талап итеү; предложйть удалиться китеүҙе талап 
итеү ♦ предложйть руку и сердце кому, уст. 
тәҡдим яһау (цҙенә кейәцгә сыгыуын һорау)

ПРЕДЛбЖ НЫ Й, -ая, -ое грам. предлоглы; 
предложная конструкция предлоглы конструкция
♦ предложный падёж предложный падеж (килеш)

ПРЕДМАЙСКИЙ, -ая, -ое Беренсе май (бай
рамы) алды ...ы; предмайские дни Беренсе май 
алды көндәре

ПРЕДМЕСТЬЕ с биҫтә, ҡала эргәһе (ҡала 
тирәһендәге урын)

ПРЕДМЕТ м 1. нәмә, әйбер, кәрәк-яраҡ; тя
жёлый предмет ауыр нәмә; предметы домашне
го обихода өй кәрәк-яраҡтары 2. (тема) пред
мет, тема, нәмә; предмет спора бәхәс темаһы 
3. фән, предмет; учебные предметы уҡыу 
фәндәре 4. (объект деятельности, состояния) 
аҙыҡ, нәмә; предмет зависти көнсөллөк аҙығы
♦ на этот (сей) предмет был турала

ПРЕДМЕТНЫЙ, -ая, -ое 1. предмет ...ы,
предметлы ...ы; предметное значение предметлы 
мәғәнәһе 2. (наглядный) күргәҙмәле; пред
метный урок күргәҙмәле дәрес ♦ предметная 
система преподавания фәндәргә айырып уҡы
тыу системаһы

ПРЕДНАЗНАЧАТЬ несов. см. предназ
начить

ПРЕДНАЗНАЧАТЬСЯ несов. страд, от 
предназначать

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ с 1. см. предназначить
2. высок, (судьба) яҙмыш, күрәсәк, тәҡдир;

П Р Е Д И С Л О В И Е

верить в своё предназначение үҙ тәҡдиреңә 
ышаныу

ПРЕДНАЗНАЧИТЬ сов. кого-что билгеләү, 
тәгәйенләү, атау; предназначить деньги для по
хода аҡсаны поход өсөн тәгәйенләү

ПРЕДНАМЕРЕННО нареч. юрамал, алдан 
уйлап

ПРЕДНАМЕРЕННОСТЬ ж алдан уйланған
лыҡ, алдан уйлап (аңлыдәүештә) эшләнгәнлек 

ПРЕДНАМЕРЕННЫЙ, -ая, -ое алдан уйлап 
эшләнгән, аңлы рәүештә эшләнгән

ПРЕДНАЧЕРТАНИЕ с; высок, алдан бил
дәләнгән күрһәтмә, алдан билдәләнеп ҡуйылыу; 
следовать предначертаниям чъим-л. кемдеңдер 
алдан билдәләнгән күрһәтмәләренә эйәреү

ПРЕДНАЧЕРТАТЬ сов. что и с неопр/, вы
сок. алдан билдәләү, юл һыҙыу, алдан билдәләп 
(күрһәтеп) ҡуйыу

ПРЕДНОВОГОДНИЙ, яя, ее Яңы йыл
(байрамы) алды ...ы; предновогодняя ночь Яңы
йыл алды төнө

ПРЕДО предлог см. пред 
ПРЕДО... приставка см. пред...
ПРЕДОБЕДЕННЫЙ, -ая, -ое төш алды, 

төшкө аш алдындагы
ПРЁДОК м 1. төп ата (әсә), боронғо ата-баба, 

боронғо баба (ырыу башы) 2. мн. предки ата-ба
балар, оло быуындар

ПРЕДОКТЯБРЬСКИЙ, ая, ое Октябрь их 
тилалы алды ...ы

ПРЕДОЛИМПИЙСКИЙ, ая, ое Олимпиада 
алды ...ы

ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ, ая, ое 1. опера 
ция алды ...ы, операция алдынан булған 2. в 
знач. сущ. предоперационная ж операция 
бүлмәһенең алды

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ с 1. см. предопреде
лить — предопределять 2. уст. (судьба) 
яҙмыш, тәҡдир

ПРЕДОПРЕДЕЛИТЬ сов. что алдан 
билдәләү (билдәләп ҡуйыу); предопределйть 
судьбу яҙмышты алдан билдәләп ҡуйыу

ПРЕДОПРЕДЕЛЙТЬ несов. см. предопреде
лйть

ПРЕДОПРЕДЕЛЙТЬСЯ несов. страд, от 
предопределять

ПРЕДОСТАВИТЬ сов. 1. кого-что, кому 
(датъ в пользование) биреү; предоставить свою 
комнату гостю үҙ бүлмәңде ҡунаҡҡа биреү 2. ко
му, что и с неопр. (датъ возможность делать 
что-л.) биреү, ирек биреү, иркенә ҡуйыу, ихты
яр биреү, мөмкинлек биреү; предоставить право 
хоҡуҡ биреү ♦ предоставить самому себе: 1) үҙ 
ыңғайына (иркенә) ҡуйыу; 2) үҙ ҡарамағына 
ҡалдырыу

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ с см. предоставить — 
предоставлять; предоставление квартйры фатир 
биреү 
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ПРЕДОСТАВЛЙТЬ несов. см. предоставить
ПРЕДОСТАВЛЙТЬСЯ несов. страд, от 

предоставлять
ПРЕДОСТЕРЕГАТЬ несов. см. предостеречь 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ с 1. см. предосте 

речь — предостерегать 2. алдан иҫкәртеү, 
киҫәтеү; официальное предостережение рәсми 
киҫәтеү

ПРЕДОСТЕРЕЧЬ сов. кого-что иҫкәртеү, 
киҫәтеү, иҫкәртеп ҡуйыу, һаҡ булырға ҡушыу; 
предостеречь от ошйбок хаталарҙан иҫкәртеү 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ ж һаҡлыҡ, һаҡла 
ныу, абай булыу; меры предосторожности һаҡ 
лыҡ саралары

ПРЕДОСУДИТЕЛЬНОСТЬ ж ғәйеп итерлек 
(ғәйепкә алырлыҡ) булыу

ПРЕДОСУДИТЕЛЬНЫЙ, ая, -ое ғәйеп 
итерлек, ғәйепкә алырлыҡ

ПРЕДОТВРАТИТЬ сов. что булдырмау, 
булдырмау сараһын күреү, юл ҡуймау; предо
твратить опасность ҡурҡынысты булдырмау 

ПРЕДОТВРАЩАТЬ несов. см. предотвратить 
ПРЕДОТВРАЩ ЁНИЕ с см. предотвра

тить — предотвращать; предотвращение аг
рессии баҫҡынсылыҡҡа юл ҡуймау

ПРЕДОХРАНЕНИЕ с см. предохранить — 
предохранять, предохраниться — предохра
няться; предохранение дерева от гниения ағас
ты сереүҙән һаҡлау

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ м һаҡлағыс; плавкий 
предохранйтель тиҙ иреүсән һаҡлағыс

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое һаҡлау 
сы, һаҡлыҡ ...ы, һаҡлай торған, һаҡлағыс ...ы; 
предохранйтельные привйвки мед. һаҡлағыс 
прививкалар

ПРЕДОХРАНИТЬ сов. кого-что һаҡлау, 
һаҡлап алып ҡалыу

ПРЕДОХРАНИТЬСЯ сов. һаҡланыу, һаҡла
нып ҡалыу

ПРЕДОХРАНИТЬ несов. см. предохранить 
ПРЕДОХРАНИТЬСЯ несов. 1. см. предо 

хранйться 2. страд, от предохранять
ПРЕДПИСАНИЕ с 1. см. предписать

2. (официальное распоряжение) бойороҡ, бойо
роу, әмер; секретное предписание йәшерен 
бойороҡ 3. (то, что предписано соблюдать) 
кәңәш, ҡушыу; предписание врача табиб кә
ңәше

ПРЕДПИСАТЬ сов. кому, что и с неопр.
1. (приказать) бойороҡ биреү, ҡушыу, бойороу
2. (назначить) билдәләү, ҡушыу, тәҡдим итеү; 
предписать постельный режим ятып торорға 
ҡушыу

ПРЕДПИСЫВАТЬ несов. см. предписать 
ПРЕДПИСЫВАТЬСЯ несов. страд, от 

предпйсывать
ПРЕДПЛЕЧЕВОЙ, -ая, -ое ҡушар ...ы; пред

плечевая кость ҡушар һөйәге
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ПРЕДПОЧТЕНИЕ
ПРЕДПЛЁЧЬЕ с; анат. ҡушар (һөйәге), 

беләк; мышцы предплечья ҡушар мускулдары 
ПРЕДПЛУЖНИК м\ с.-х. алтөрән; прикре

пить предплужник к плугу һабанға алтөрән бер
кетеү

ПРЕДПЛЮСНА ж', анат. туларһыҡ, ҡушар- 
баш, шайтан тубыҡ (кешеләрҙә); кәтмән алды 
(хайуандарҙа — аяҡ башынан сираҡ менән 
йәнәш ятҡан өлөшө)

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 
предполагать 2. прил. алдан уйланған, самалап 
ҡуйылған, сама менән әйтелгән

ПРЕДПОЛАГАТЬ несов. 1. см. предполо- 
жйть 2. с неопр. (иметь намерение) ниәт итеү, 
уйлау, -маҡ/-мәк булыу, иҫәпләү; предполагать 
уехать китергә уйлау 3. что (иметь условием) 
талап (шарт) итеү, һорау

ПРЕДПОЛАГАТЬСЯ несов. 1. уйланыу, күҙ 
уңында тотолоу, фараз ителеү; предполагается 
получйть большой урожай мул уңыш алыу күҙ 
уңында тотола 2. страд, от предполагать

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ с 1. (догадка) алдан 
самалау, уйлау, иҫәп; предположение оказалось 
правильным иҫәп дөрөҫ булып сыҡты 2. (план, 
замысел) фараз, ниәт, уй

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНОСТЬ ж самалан- 
ғанлыҡ, фараз ителгәнлек

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое фараз 
ителгән, алдан сығарылған, сама менән 
сығарылған, уйланылған; предположительный 
вывод фараз ителгән һығымта

ПРЕДПОЛОЖИТЬ сов. что фараз итеү, уй
лау, тип уйлау, икән тиеү, булһын тиеү

ПРЕДПОСЕВНбЙ, -ая, -ое сәсеү алды (ал
дынан); предпосевные работы сәсеү алды 
эштәре

ПРЕДПОСЛАТЬ сов. что, чему инеш рәүе
шендә әйтеү (әйтеп китеү); предпослать докладу 
замечания докладҡа инеш рәүешендә иҫкәр
мәләр әйтеп китеү

ПРЕДПОСЛЕДНИЙ, -яя, -ее һуңғынан ал
дағы, һуңғының алдындағы(һы); предпоследний 
номер журнала журналдың һуңғынан алдағы 
һаны

ПРЕДПОСЫЛАТЬ несов. см. предпослать
ПРЕДПОСЫЛКА ж 1. (предварительное ус

ловие) тәүшарт, алғы шарт; создать необхо
димые предпосылки тейешле тәүшарттар 
тыуҙырыу 2. (исходный пункт рассуждения) 
таяныс шарт, нигеҙ шарт; исходйть из правиль
ной предпосылки дөрөҫ нигеҙ шарттарҙан сығыу 

ПРЕДПОЧЁСТЬ сов. кого-что, кому-чему и 
с неопр. артығыраҡ күреү, ярата төшөү, яҡшы
раҡ күреү, өҫтөн һанау; предпочесть идтй пеш
ком йәйәү барыуҙы яҡшыраҡ күреү

ПРЕДПОЧИТАТЬ несов. см. предпочесть 
ПРЕДПОЧТЕНИЕ с 1. см. предпочесть — 

предпочитать; оказывать предпочтение артыҡ



ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОСТЬ
кҮРеҮ 2. (преимущественное внимание) артыҡ 
хөрмәт(ихтирам)

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОСТЬ ж яҡшыраҡ кү
релеү, артығыраҡ (уңайлыраҡ) булыу

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ, ая, -ое иң
яҡшы(һы), иң уңайлы(һы), иң ҡулай(ы)

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ, ая, ое байрам ал 
ды; предпраздничная пора байрам алды ваҡыты 

ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ ж йүнселлек, бул
дыҡлылыҡ, тернәкселлек

ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ, -ая, -ое йүнсел, бул
дыҡлы, эшлекле, тернәксел; предприимчивый 
человек йүнсел кеше

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ м 1. предприятие 
(кәсепхана) хужаһы, предприятие тотоусы; 
крупный предприниматель эре предприятие ху
жаһы 2. (делец) эшҡыуар, йүнсел, эшкә сос 

ПРЕДПРИНИМАТЬ несов. см. предпринять 
ПРЕДПРИНЯТЬ сов. что тотоноу, керешеү, 

башлау, -ырға/-ергә булыу, ынтылып ҡарау; 
предпринять поездку барып килергә булыу; 
предпринять научное исследование фәнни тик 
шеренеүгә керешеү

ПРЕДПРИЯТИЕ с 1. эк. предприятие, кәсеп
хана (завод, фабрика Һ.6.У, государственное 
предприятие дәүләт предприятиеһы; работать на 
предприятии предприятиела эшләү 2. (предпри
нятое дело) эш, тотонған (керешкән) кәсеп (эш) 

ПРЕДРАСПОЛАГАТЬ несов. 1 . см.  предрас
положить 2. кого, к чему тыуҙырыу, теләк кил
тереү, ынтылдырыу; дождь предрасполагает ко 
сну ямғыр йоҡоно килтерә

ПРЕДРАСПОЛОЖЕНИЕ с и п р е д р а с  
ПОЛбЖ ЕННОСТЬ ж 1. (склонность) һәүәҫ
лек, һәләтлелек, мәйел, күңел ятыу; предраспо
ложение к научной работе фәнни эшкә күңел 
ятыу 2. (к заболеваниям) бирешеүсәнлек, кенә 
(ҡына) барыу; предрасположенность к про
студе һыуыҡ тейеп кенә барыу

ПРЕДРАСПОЛОЖИТЬ сов. 1. кого, к чему 
алдан әҙерләп ҡуйыу (рухи яҡтан), (күңелен, 
уйын) ауҙарыу (бороу); предрасположить в 
свою пользу үҙ яғыңа күңелен ауҙарыу 2. в ф. 
причастия бирешеүсән, һәүәҫ, аҙғын; она пред
расположена к простудным заболеваниям ул 
һалҡынға бирешеүсән

ПРЕДРАССВЁТНЫЙ, -ая, -ое таңғы, таң ал
ды ...ы; предрассветный ветерок таң алды еле 

ПРЕДРАССУДОК м хөрәфәт, юҡ-барға ыша
ныу; религиозный предрассудок дини хөрәфәт 

ПРЕДРЕКАТЬ несов. см. предречь 
ПРЕДРЁЧЬ сов.; книжн. см. предсказать 
ПРЕДРЕШАТЬ несов. см. предрешить 
ПРЕДРЕШИТЬ сов. что алдан хәл итеү, көн 

элгәре хәл итеп ҡуйыу, алдан билдәләү
ПРЕДРбСТОК м\ бот. үҫенте (ҡайһы бер 

споралы цҫемлектәрҙә, мцктәрҙә црсец бы
уыны)
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ м; в разн. знач. рәйес; 
председатель правления идара рәйесе; работать 
председателем рәйес булып эшләү

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое рәйес ...ы; 
председательское место рәйес урыны; предсе
дательские обязанности рәйеслек бурыстары 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО с рәйеслек, рәйес 
вазифаһы

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАНИЕ с; разг. рә 
йеслек итеү, рәйес булыу

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАТЬ несов. рәйеслек 
итеү, рәйес булыу; председательствовать на со
брании йыйылышта рәйес булыу

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ, ая, ее м 
1. прич. от председательствовать 2. в знач. 
сущ. председательствующий м рәйес, рәйеслек 
итеүсе

ПРЕДСЁРДИЕ с; анат. йөрәк алды (йөрәк
тең уң һәм һул алгы бцлексәләре)

ПРЕДСКАЗАНИЕ с 1. см. предсказать; 
предсказание погоды һауаның (көндөң) ниндәй 
булыуын алдан әйтеү 2. (предсказанное) алдан 
әйткәндәр, юрау, фал; кнйга предсказаний фал 
китабы

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ м и ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ 
НИЦА ж күрәҙәсе, юраусы, алдан әйтеүсе, фал
сы, фал асыусы; предсказатель судьбы яҙмыш
ты юраусы

ПРЕДСКАЗАТЬ сов. что алдан әйтеү, 
юрау, күрәҙәлек итеү; (на картах, фасоли и 
т.д.) фал (кәрт) һалыу

ПРЕДСКАЗЫВАТЬ несов. см. предсказать 
ПРЕДСМЁРТНЫЙ, -ая, -ое үлем алды, үлеү 

алдындағы, әжәл ...ы, үлер алдынан; пред
смертные слова үлер алдынан әйтелгән һүҙҙәр; 
предсмертный час әжәл сәғәте

ПРЕДСТАВАТЬ несов. см. предстать 
ПРЕДСТАВЙТЕЛЬ м и ПРЕДСТАВЙ  

ТЕЛЬНИЦА ж 1. (доверенное лицо, уполномо
ченный) вәкил, илсе; дипломатйческий предста
витель дипломатик вәкил 2. (типичный обра
зец) үрнәк, төр; представйтель тропйческой 
флоры тропик бүлкәт флораһының төрө 3. (вы
разитель чьих-л. интересов) вәкил, кеше; пред
ставйтель трудящихся хеҙмәтсәндәр вәкиле 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. һайлау 
лы, һайланған; представительные органы власти 
властың һайланған органдары 2. (полномочный) 
вәкәләтле; представйтельное собрание вәкәләтле 
йыйылыш 3. разг. (солидный) олпат, мөһабәт; 
представйтельная внешность олпат ҡиәфәт 

ПРЕДСТАВЙТЕЛЬСТВО с 1. вәкиллек, 
вәкилдәр, вәкәләтлек; народное представи
тельство халыҡ вәкиллеге 2. (учреждение) вә
киллек; торговое представительство сауҙа вә
киллеге

ПРЕДСТАВИТЬ сов. 1. что (подать на рас
смотрение) биреү, тапшырыу; представить от-
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чёт отчёт тапшырыу, иҫәп-хисап биреү; пред
ставить спйсок сотрудников хеҙмәткәрҙәрҙең 
исемлеген биреү 2. кого-что, к чему (к награде, 
повышению) күрһәтеү, тәҡдим итеү 3. кого (по
знакомитъ с кем-л.) таныштырыу; представить 
гостя ҡунаҡ менән таныштырыу 4. кого-что (во
образитъ) күҙ алдына килтереү; ясно пред
ставить себе будущее киләсәкте күҙ алдына 
аныҡ килтереү 5. что (предъявитъ, показать) 
биреү, күрһәтеү, килтереү; представить удосто
верение танытма күрһәтеү; представить дока
зательства дәлилдәр килтереү 6. кого-что (изо
бразитъ) ҡыланыу, ҡыланып күрһәтеү, һүрәт
ләү 7. что (причинитъ, вызвать) килтереү; это 
не представит никакйх затруднений был бер 
ниндәй ҙә ҡыйынлыҡ килтермәҫ ♦ представьте 
себе в знач. вводи, сл. йә ҡарағыҙ инде, уйлап 
ҡарағыҙ

ПРЕДСТАВИТЬСЯ сов. 1. кому и без доп. 
(отрекомендоваться) үҙен танытыу, үҙе менән 
таныштырыу 2. кому (явиться в воображении) 
күҙ алдына килеү, күҙгә күренеү 3. кому (поме
рещиться) һымаҡ (кеүек) булып күренеү (тойо
лоу); ему представилось, что кто-то прошёл в 
комнату уға кемдер бүлмәгә үтеп киткән һымаҡ 
булып күренде 4. (возникнутъ, появиться) ты
уыу, күренеү, килеп сығыу; мне представилось 
странное зрелище миңә сәйер бер тамаша кү
ренде; представился удобный случай уңайлы 
осраҡ килеп сыҡты 5. кем-чем (притвориться) 
разг. ҡыланыу, -ға/-гә һалышыу; представить
ся больным ауырыуға һалышыу 6. кому-чему 
(показаться каким-л.) килеп баҫыу, пәйҙә 
булыу

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ с 1. см. представить — 
представлять, представиться представлять 
ея; представление к премии премияға тәҡдим 
итеү; представление справки белешмә биреү 
2. (официальная бумага) рәсми тәҡдим, күр
һәтмә 3. театр, (спектакль) тамаша, кәмит; по
казывать представление тамаша күрһәтеү 4. фи- 
лос., психол. төшөнсә, аңлау, күҙ алдына килте
реү, күҙаллау 5. (понимание кого-чего-л.) аңлау, 
белеү, төшөнсә; представление о жйзни тормош 
тураһында төшөнсә; составить преставление о 
чём-л. нимәлер тураһында төшөнсә булдырыу

ПРЕДСТАВЛЙТЬ несоә. 1. см. представить 
2. кого-что (бытъ, являться чъим-л. предста
вителем) вәкиле булыу, исеменән эш алып ба
рыу; представлять организацию ойошманың вә 
киле булыу 3. что (бытъ выразителем чъих-л. 
взглядов, мнений и т.п.) күҙәтеү, яҡлау, сағыл
дырыу; представлять интересы народа халыҡ 
мәнфәғәтен яҡлау

ПРЕДСТАВЛЯТЬСЯ несов. 1. см. пред 
ставиться 2. страд, от представлять 1

ПРЕДСТАТЬ сов. перед кем-чем, кому-чему 
и без доп. алдына килеп (сығып, барып) баҫыу;

предстать перед зрйтелями тамашасылар алды 
на сығып баҫыу

ПРЕДСТОЙТЬ несов. кому алда тороу, 
-һы/-һе булыу, көтөлөү; нам предстойт трудная 
работа беҙҙең алда ауыр эш тора

ПРЕДСТОЙЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от пред
стоять 2. прил. алдағы, алғы, буласаҡ; 
предстоящая работа алдағы эш 3. в знач. сущ. 
предстоящее с күрәсәк, киләһе; мысли о пред
стоящем күрәсәк хаҡында уйҙар

ПРЕДСЪЁЗДОВСКИЙ, -ая, -ое съезд алды
нан, съезд алды ...ы; предсъездовская дис
куссия съезд алдынан бәхәс

ПРЕДУБЕДИТЬ сов. кого-что; уст. алдан 
(көн элгәре) ышандырыу, алдан ышандырып 
(кире фекер тыуҙырып) ҡуйыу

ПРЕДУБЕЖДАТЬ несоә. см. предубедйть 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ с алдан уҡ кире фекер 

(насар ҡараш), тиҫкәре мөнәсәбәт
ПРЕДУБбРОЧНЫ Й, -ая, -ое урып йыйыу 

алдынан, ураҡ алды ...ы; предуборочные ра
боты ураҡ алды эштәре

ПРЕДУВЕДОМИТЬ сов. кого-что; уст. ал
дан белдереү (киҫәтеү), алдан хәбәр итеп 
ҡуйыу

ПРЕДУВЕДОМЛЁНИЕ с; уст. см. пред
уведомить — предуведомлять

ПРЕДУВЕДОМЛЯТЬ несов. см. пред
уведомить

ПРЕДУГАДАТЬ сов. что алдан (көн элгәре) 
күреү (һиҙеү, белеү)

ПРЕДУГАДЫВАТЬ несов. см. предугадать
ПРЕДУДАРНЫЙ, -ая, -ое лингә. баҫым ал

дындағы, баҫым алды ...ы; предударный слог 
баҫым алдындағы ижек

ПРЕДУМЫШЛЕННЫЙ, -ая, -ое алдан уй
лап эшләнгән, берәй ниәт менән эшләнгән, юрый 
эшләнгән; предумышленный поступок юрый 
эшләнгән эш

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОСТЬ ж иғтибарлы 
лыҡ, кеселекле булыу, кешенең күңелен табыу 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. (пре
дупреждающий) һаҡлыҡ ...ы, киҫәтеү ...ы, 
һаҡлыҡ өсөн булған; предупредительные меры 
һаҡлыҡ саралары 2. (любезный) кеселекле, иғ
тибарлы, ихтирамлы

ПРЕДУПРЕДИТЬ сов. 1. кого-что, о чём 
(заранее известить) алдан белдереү, иҫкәртеү, 
алдан хәбәр итеү; вас предупредйли? һеҙҙе иҫ
кәрттеләрме? 2. что (предотвратитъ) булдыр
мау, юл ҡуймау, иҫкәртеү; предупредйть пожар 
янғынды булдырмау 3. кого-что (опередитъ) 
алдан хәстәрен күреү

ПРЕДУПРЕЖДАТЬ несоә. см. предупредйть 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ с 1. см. предупре 

дйть — предупреждать; предупреждение забо
леваний ауырыуҙы алдан иҫкәртеү 2. (преду
преждающее замечание и т.п.) иҫкәртеү, киҫә- 
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ПРЕДУСМ АТРИВАТЬ
теү; сделать предупреждение иҫкәртеү яһау; 
выговор с предупреждением иҫкәртеүле шелтә 

ПРЕДУСМАТРИВАТЬ несов. см. предус- 
мотрёть

ПРЕДУСМАТРИВАТЬСЯ несов. страд, от 
предусматривать

ПРЕДУСМОТРЕТЬ сов. что алдан күреү 
(иҫәпкә алыу), күҙҙә (күҙ уңында) тотоу; предус
мотреть все случаи һәр осраҡты күҙ уңында тотоу 

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ ж һаҡлыҡ, 
алдын-артын уйлау, алдан күрә белеү, хәс- 
тәрлелек

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫЙ, ая, -ое алдан 
күреүсән (күрә белеүсе), алдан сара күреүсән, 
хәстәрле; предусмотрительный человек алдан 
күрә белеүсе кеше

ПРЕДЧУВСТВИЕ с һиҙем, алдан һиҙеү 
(тойоу), һиҙемләү, күңел тойоу; предчувствие не 
обмануло һиҙем алдаманы

ПРЕДЧУВСТВОВАТЬ несов. что һиҙемләү, 
һиҙенеү, алдан тойоу (һиҙеү); предчувствовать 
заранее алдан һиҙемләү

ПРЕДШЕСТВЕННИК М и ПРЕДШЁСТ 
ВЕННИЦА ж 1. элгәр, алдан (элек) булған, ба
шлап ебәреүсе; быть предшественником элгәр 
булыу 2. (по должности) элек эшләүсе, алда 
эшләүсе, элек эшләгән кеше; мой предшествен
ник минән элек эшләгән кеше

ПРЕДШЕСТВОВАТЬ несов. чему алдынан 
(алдан) булыу (булып алыу, алып барыу); по
ходу предшествовала большая подготовка 
сәйәхәткә алдан ҙур әҙерлек алып барылды 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ, ая, ее 1. прич. от 
предшествовать 2. прил. бынан элекке, үткән, 
бынан алда (элек) булған; на предшествующем 
занятии үткән дәрестә

ПРЕДЪ... приставка см. пред... 
ПРЕДЪЯВИТЕЛЬ м и ПРЕДЪЯВИТЕЛЬ 

НИЦА ж 1. күрһәтеүсе, күрһәткән кеше; предъ
явитель удостоверения танытма күрһәтеүсе 
2. тапшырыусы, килтереп биреүсе; предъяви
тель письма хат тапшырыусы

ПРЕДЪЯВИТЬ сов. что 1. (показать) күр
һәтеү, килтереп күрһәтеү; предъявить документ 
документ күрһәтеү 2. (заявитъ о чём-л., требуя 
объяснения) белдереү, юллау, талап ҡуйыу 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ с см. предъявить — 
предъявлять; предъявление иска юр. иск юллау; 
предъявление обвинения ғәйепләү белдереү 

ПРЕДЪЯВЛЯТЬ несов. см. предъявить 
ПРЕДЪЯВЛЯТЬСЯ несов. страд, от предъ

являть
ПРЕДЫДУЩИЙ, -ая, -ее (бынан) алдағы, 

үткән, бынан элекке; на предыдущем занятии 
үткән дәрестә

ПРЕДЫНФАРКТНЫЙ, ая, ое инфаркт ал 
ды ...ы, инфарктҡа тиклем булған; предын
фарктное состояние инфаркт алды хәле
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ПРЕЕМНИК М и ПРЕЕМНИЦА ж  1. (нас
ледник) вариҫ, урынына ҡалған кеше 2. (после
дователь) дауам иттереүсе 3. (тот, кто занял 
место своего предшественника) алмашҡа ки
леүсе

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ж 1. мираҫлыҡ, ва- 
риҫлыҡ 2. күсәгилешлелек, эҙмә-эҙлеклелек, 
бер-бер артлы булғанлыҡ; преемственность тра- 
дйций традицияларҙың күсәгилешлелеге

ПРЕЕМСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (наследст
венный) мираҫ булып килгән, быуындан-быуын
ға күсеп килә торған; преемственный порядок 
наследования юр. вариҫтың быуындан-быуынға 
күсеп килә торған тәртибе 2. (последователь
ный) күсәгилешле; преемственная связь күсәги
лешле бәйләнеш

ПРЁЖ ДЕ нареч. и предлог 1. нареч. 
(раньше) (бынан) элек, элгәре; прежде я не 
знал их элек мин уларҙы белмәй инем 2. нареч. 
(сначала) Тәүҙә, әүәл, башта, алдан; прежде 
взвешивай, а потом делай алдан үлсәп ҡара, 
шунан эшлә 3. предлог с род. п. (раньше ко- 
го-л.) элек, алда; прийти прежде всех ба 
рыһынан да алда килеү ♦ прежде всего иң 
Тәүҙә, иң башта

ПРЕЖДЕВРЕМЕННО нареч. алдан, көн 
элек, иртә, ваҡытһыҙ

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОСТЬ ж  ваҡыт етмәҫ 
борон булыу, ваҡытынан алда булыу

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ, -ая, -ое ваҡытынан 
элек (алда), иртә, ваҡытһыҙ; преждевременная 
смерть ваҡытһыҙ үлем; преждевременные роды 
ваҡытынан алда бала табыу

п р е ж н и й , -яя, -ее 1. әүәлге, иҫке, элекке, 
үткәндәге; прежний директор элекке директор; 
прежний обычай элекке йола 2. в знач. сущ. 
прежнее с боронғо(лар), булғандар 

ПРЕЗЁНТ м\ шутл. бүләк 
ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ж мөһабәтлек, 

күренеклелек
ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНЫЙ, ая, ое олпат, 

мөһабәт, күренекле
ПРЕЗЕНТОВАТЬ сов., несов. что, кому, 

шутл. бүләк итеү
ПРЕЗЕРВАТИВ м презерватив (буйга 

ҡалыуҙан, енси ауырыуҙарҙан һаҡланыу са
раһы)

ПРЕЗЁРВЫ мн.\ спец. презервылар (стери
лизацияһыҙ тоҙлау, ҡаҡлау ысулы менән әҙер
ләнгән ашамлыҡтар)

ПРЕЗИДЕНТ м президент (1. рәйес 2. бил
дәле бер ваҡытҡа һайланып ҡуйылган дәцләт 
башлыгыУ, Президент РБ БР Президенты

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ, -ая, -ое президент ...ы, 
президентлыҡ ...ы

ПРЕЗИДЕНТСТВО с 1. (должность) прези
дентлыҡ (президент вазифаһы) 2. (деятель
ность президента) президент булып тороу



П Р Е Л Е С Т Ь

ПРЕЗИДИУМ м президиум; избрать прези
диум президиум һайлау; презйдиум съезда ҡо
ролтай президиумы

ПРЕЗИРАТЬ несов. 1. кого-что ек күреү, 
нәфрәт менән (ерәнеп) ҡарау, йән һөймәү, ярат
мау; презирать труса ҡурҡаҡҡа нәфрәт менән 
ҡарау 2. см. презреть; презирать трудности ҡы
йынлыҡтарҙан ҡурҡмау

ПРЕЗРЁНИЕ с 1. (чувство крайнего неува
жения) ерәнеп (кәмһетеп, нәфрәт менән) ҡарау, 
ерәнеү, нәфрәт; выражать презрение нәфрәт 
белдереү 2. (пренебрежительное отношение) 
иғтибар итмәү, һанға һуҡмау, ҡурҡмау; презре
ние к смерти үлемдән ҡурҡмау

ПРЕЗРЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от пре
зреть 2. прил. ерәнгес, ерәнес; презренное су
щество ерәнес йән

ПРЕЗРЁТЬ сов. кого-что', книжн. иғтибар 
итмәү, иҫәпкә алмау, ҡурҡмау; презреть опас
ность ҡурҡынысҡа иғтибар итмәү

ПРЕЗРИТЕЛЬНОСТЬ ж нәфрәтлелек, ерә
неү, ерәнгес булыу

ПРЕЗРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое нәфрәтле, мыҫ
ҡыллы, кәмһетеүле; презрительный взгляд нәф
рәтле ҡараш; презрйтельная усмешка мыҫҡыл
лы йылмайыу

ПРЕЗУМПЦИЯ ж; вразн. знач. презумпция; 
презумпция невиновности юр. ғәйепһеҙлек пре 
зумпцияһы (гәйепләнецсенең енәйәт эшләцҙә 
гәйепле булыуын законда кцрһәтелгән тәртип
тә иҫбат иткәнгә тиклем, уны гәйепһеҙ тип 
иҫәпләц)

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО нареч. күбеһенсә, 
бигерәк, ылғый; стадо состойт преимуществен
но из породистых коров көтөү күбеһенсә тоҡом
ло һыйырҙарҙан тора

ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЙ, ая, ое өҫтөн, өҫ 
төнлөклө, өҫтөн булған; преимущественное пра
во юр. өҫтөн хоҡуҡ

ПРЕИМУЩЕСТВО с 1. (превосходство) өҫ
төнлөк, артыҡлыҡ; большое преимущество ҙур 
өҫтөнлөк; нет преимущества өҫтөнлөгө юҡ 
2. (привилегия) өҫтөнлөк, айырым хоҡуҡ; полу- 
чйть преимущество өҫтөнлөк алыу ♦ по преиму
ществу күбеһенсә, күпселектә

ПРЕИСПбДНЯЯ ж тамуҡ, йәһәннәм
ПРЕИСПОЛНЕННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 

преисполнить 2. прил. (проникнутый сильным 
чувством) тулған, тулып ятҡан, бик күп булған; 
преисполненный благодарности рәхмәттәр ме 
нән тулған

ПРЕИСПОЛНИТЬ сов. кого-что, чем; 
книжн. тултырыу, уятыу, тыуҙырыу; преиспол
нить радостью шатлыҡ уятыу

ПРЕИСПОЛНИТЬСЯ сов. чем, чего (хис) 
менән тулыу, шашыныу (ярһыу), хис эскә һый
мау; преисполниться радостью шатлыҡ менән 
тулыу

ПРЕИСПОЛНЙТЬ несов. см. преисполнить 
ПРЕИСПОЛНЯТЬСЯ несов. 1. см. преис

полниться 2. страд, от преисполнять
ПРЕЙСКУРАНТ м прейскурант (тауарҙар

ҙың хаҡы кцрһәтелеп төҙөлгән исемлек)
ПРЕКЛОНЕНИЕ с; книжн., уст., высок, 

см. преклонить — преклонять, преклониться — 
преклоняться

ПРЕКЛОНИТЬ сов. что\ высок, эй еү, 
буйһондороу, бөгөү; преклонйть голову баш 
эйеү ♦ преклонйть колена (колени): 1) эйелеү; 
2) теҙ сүгеү, буйһоноу

ПРЕКЛОНИТЬСЯ сов. перед кем-чем\ вы
сок. 1. ололау, баш эйеү, табыныу 2. буйһоноу, 
теҙ сүгеү

ПРЕКЛОННЫЙ, -ая, -ое оло, күп йәшәгән, 
ҡартайған; в преклонном возрасте оло йәштә 

ПРЕКЛОНЙТЬ несов. см. преклонйть 
ПРЕКЛОНЯТЬСЯ несов. 1. см. прекло- 

нйться; преклоняться перед красотой матурлыҡ 
алдында баш эйеү 2. страд, от преклонйть 

ПРЕКОСЛОВИТЬ несов. кому и без. доп. 
ҡаршылашыу, ҡаршы килеү

ПРЕКРАСНО 1. нареч. бик (бигерәк) матур, 
бик яҡшы, бик шәп, бына тигән; я это пре
красно помню мин быны бик яҡшы хәтерләйем 
2. в знач. сказ, шәп, бик яҡшы; прекрасно, я 
согласна бик шәп, мин ризамын

ПРЕКРАСНЫЙ, -ая, -ое 1. (очень красивый) 
бик матур, гүзәл, бик һылыу; прекрасный цве
ток бик матур сәскә; прекрасное лицо бик һы
лыу йөҙ 2. (очень хороший) бик яҡшы, бик 
һәйбәт, бик шәп; прекрасный человек бик шәп 
кеше 3. в знач. сущ. прекрасное с гүзәллек, ма
турлыҡ; понятие прекрасного матурлыҡ төшөн
сәһе ♦ в одйн прекрасный день бер ваҡыт, көн 
дәрҙән бер көн

ПРЕКРАТИТЬ сов. что туҡтатыу, өҙөү, бөтө
рөү; прекратйть работу эште туҡтатыу; прекра- 
тйть разговоры һөйләшеүҙе туҡтатыу

ПРЕКРАТИТЬСЯ сов. туҡтау, өҙөлөү, бөтөү, 
туҡталыу, тыныу, шым булыу; занятия прекра- 
тйлись уҡыуҙар туҡтаны; стрельба прекратй- 
лась атыш тынды

ПРЕКРАЩАТЬ несов. см. прекратйть 
ПРЕКРАЩАТЬСЯ несов. 1. см. прекра

титься 2. страд, от прекращать
ПРЕКРАЩЕНИЕ с см. прекратйть — пре

кращать, прекратйться — прекращаться; пре
кращение работы эште туҡтатыу; прекращение 
брака юр. никах өҙөлөү; прекращение договора 
юр. килешеүҙе туҡтатыу

ПРЕЛЁСТНЫЙ, -ая, -ое һоҡлан(дыр)ғыс, 
күркәм, һөйкөмлө, гүзәл; прелестный ребёнок 
һоҡланғыс бала; прелестная девочка гүзәл 
ҡыҙыҡай

ПРЁЛЕСТЬ ж 1. (очарование, привлека
тельность) күркәмлек, гүзәллек, йәм; лишйть 
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ПРЕЛОМ ИТЬ
прелести йәмен ебәреү 2. (о том, кто-что вы
зывает восхищение) бик матур, иҫ киткес шәп, 
гүзәл; эта вещь — просто прелесть был әйбер иҫ 
киткес шәп 3. мн. прелести (приятные впечат
ления) күркәмлек, нәфислек, матурлыҡ; прелес
ти весны яҙҙың матурлығы

ПРЕЛОМИТЬ сов. что 1. физ. һындырыу 
2. обычно в ф. причастия; перен. (изменить 
смысл) үҙгәртеү, үҙенсә аңлау (боҙоу); прелом
лённая в сознании действительность аңда 
үҙгәртелгән ысынбарлыҡ

ПРЕЛОМИТЬСЯ сов. 1. физ. һыныу 2. пе
рен. (изменить свой смысл в чьём-л. сознании) 
үҙгәреү, башҡаса аңлашылыу

ПРЕЛОМЛЁНИЕ с 1. см. преломить — пре
ломлять, преломиться преломляться; пре 
ломлёние света яҡтылыҡтың һыныуы; прелом
ление лучей нурҙарҙың һыныуы 2. перен. (субъ
ективное осмысление) үҙеңсә аңлау, икенсегә 
бороу, башҡаса аңлау

ПРЕЛОМЛЙТЬ несов. см. преломить 
ПРЕЛОМЛЙТЬСЯ несов. 1 .см.  преломйться 

2. страд, от преломлять
п р ё л о с т ь  ж бурһығанлыҡ, бәҫәргәнлек, 

сереү
ПРЁЛЫЙ, -ая, -ое бәҫәргән, бурһыған, се

регән; (о сене) янған, ҡабыҡҡан; прелое дерево 
бурһыған ағас

ПРЕЛЬ Ж,, С. X. 1. (аҡ) серек (цҫемлек ауы
рыуы) 2. серек (ҡабыҡҡан) нәмә (урын); ябло
ки тронуты прёлью алмаларға серек төшкән 

ПРЕЛЬСТИТЬ сов. кого-что 1. (очаровать) 
ҡыҙыҡтырыу, әүрәтеү, ҡыҙыштырыу, һоҡланды
рыу; прельстить всех своей любезностью  
үҙеңдең илгәҙәклегең менән барыһын да әүрәтеү 
2. (привлечь) чем ҡыҙыҡтырыу, күңелен тар
тыу; чем он прельстйл тебя? ул һине нимәһе 
менән ҡыҙыҡтырҙы?

ПРЕЛЬСТИТЬСЯ сов. чем ҡыҙығыу, әүрәү; 
прельститься обещаниями вәғәҙәләренә ҡы
ҙығыу

ПРЕЛЬЩАТЬ несов. см. прельстить 
ПРЕЛЬЩАТЬСЯ несов. 1. см. прельстйться 

2. страд, от прельщать
ПРЕЛЮБОДЕЙ М и ПРЕЛЮБОДЕЙКА ж ;

уст. зинасы, уйнашсы
ПРЕЛЮБО ДЕЙСТВО с; уст. зинасылыҡ, 

уйнашсылыҡ
ПРЕЛЮБОДЕЙСТВОВАТЬ несов .; уст. уй

наш итеү, зина ҡылыу
ПРЕЛЮБО ДЕЙНИЕ с; уст. зинасылыҡ, уй

наш, зина
ПРЕЛЙДИЯ ж 1. муз. прелюдия, инеш 

өлөшө (музыкаль әҫәрҙең инеш өлөшө); пре
людия к романсу романсҡа инеш өлөш 2. чего, 
к чему; перен. (предвестие) инеш, тәүге билге, 
алды; прелюдия болыпйх событий оло ваҡи 
галар алды

ПРЕМИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. премиаль, пре
м иялар) ...ы, премия рәүешендәге; пре
миальный фонд премия фонды 2. в знач. сущ. 
премиальные мн. премия аҡсаһы; получйть пре
миальные премия аҡсаһы алыу

ПРЕМИНУТЬ сов. с неопр.; книжн. (только 
с отрицанием “не”) көттөрмәйенсә эшләй һа
лыу, аҙаҡҡа ҡалдырмау; не премйнуть придтй 
килеүҙе аҙаҡҡа ҡалдырмау

ПРЕМИРОВАНИЕ с см. премировать 
ПРЕМИРОВАТЬ сов., несов. кого-что бү- 

ләкләү, премия биреү, премиялау; премировать 
за успехи в труде хеҙмәттәге уңыштар өсөн пре
мия биреү

п р е м и я  ж 1. премия, бүләк; Государствен
ная премия РБ имени Салавата Юлаева БР ҙың
Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы 
2. фин. страховкалау аҡсаһы

ПРЕМНбГО нареч.; уст. бик (ғәйәт) ҙур 
(ныҡ); премного вам благодарны бик ныҡ рәх
мәтлебеҙ һеҙгә

ПРЕМУДРОСТЬ ж 1. (глубокая мудрость) 
төплө (тәрән) аҡыллылыҡ 2. ирон. (то, что 
трудно понять) аңлайышһыҙ нәмә, әкәмәт, хик
мәт; зачем эти премудрости был ғәләмәттәрҙең 
ни хәжәте бар

ПРЕМУДРЫЙ, -ая, -ое 1. үтә (ныҡ, тәрән) 
аҡыллы 2. разг. (трудный для понимания) 
хикмәтле, аңлайышһыҙ, ғәләмәте булған

ПРЕМЬЁР м 1. см. премьер минйстр 2. те
атр. төп актёр (беренсе, баш ролдәрҙе баш
ҡарыусы артист)

ПРЕМЬЕРА ж премьера (пьесаның, балет
тың, операның һ.б. беренсе тапҡыр ҡуйылы- 
уы); пойтй на премьеру премьераға барыу

ПРЕМЬЁР МИНЙСТР м премьер-министр 
(хөкцмәт башлыгы, министрҙар кабинеты 
рәйесе)

ПРЕНЕБРЕГАТЬ несов. см. пренебречь
ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ с 1. (неуважительное 

отношение) күрә алмау, кәмһетеп (түбәнһетеп) 
ҡарау 2. (отсутствие должной заботы) иҫәпкә 
алмау, иғтибарһыҙлыҡ күрһәтеү

ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНОСТЬ ж һанға һуҡ 
мау, иғтибарһыҙлыҡ күрһәтеү, кәмһетеп ҡарау 

ПРЕНЕБРЕЖ ИТЕЛЬНЫ Й, ая, ое иҫе 
китмәгән, һанға һуҡмаған, кәмһетеүле; прене
брежительный тон кәмһетеүле тон

ПРЕНЕБРЕЧЬ сов. 1. кем-чем (отнестись с 
презрением) кәмһетеп ҡарау, түбәнһетеү 2. чем 
(оставить без внимания) һанға һуҡмау, иҫәпкә 
алмау, иғтибарһыҙлыҡ күрһәтеү; пренебречь 
опасностью ҡурҡынысты иҫәпкә алмау

ПРЁНИЯ мн. (ед. прение с; уст.) фекер 
алышыу(ҙар); прения по докладу доклад буйын
са фекер алышыу ♦ прения сторон юр. судта 
ҡаршы яҡтарҙың сығыштары

ПРЕОБЛАДАНИЕ с см. преобладать
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ПРЕОБЛАДАТЬ несоэ. над кем-чем и без 
доп. өҫтөн (булыу), күпселек(те) (тәшкил итеү), 
күберәк (булыу); в этом лесу преобладает берё
за был урманда ҡайын күберәк

ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от 
преобладать 2. прил. өҫтөнлөк иткән, күпселек, 
ғәҙәттәге, күпселектәге; преобладающее мнение 
күпселек фекер

ПРЕОБРАЖАТЬ несоэ. см. преобразйть 
ПРЕОБРАЖАТЬСЯ несоэ. 1. см. преобра

зиться 2. страд, от преображать
ПРЕОБРАЖЕНИЕ с см. преобразйть — 

преображать, преобразйться преображаться; 
преображение природы тәбиғәтте үҙгәртеү

ПРЕОБРАЗИТЬ сов. кого-что үҙгәртеү, 
әүерелдереү, икенсе төҫкә индереү

ПРЕОБРАЗЙТЬСЯ сов. әүерелеү, икенсе 
төҫкә инеү, үҙгәреү, икенселәнеү; она совер
шенно преобразилась ул бөтөнләй үҙгәргән 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ с 1. см. преобразо 
вать, преобразоваться; преобразование энергии 
энергияның әүерелеүе; преобразование дробей 
мат. кәсерҙәрҙе үҙгәртеү 2. (крупное изменение) 
ҡайтанан ҡороу, ҡайтанан төҙөү, үҙгәртеп төҙөү 
(ҡороу)

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ м 1. (реформатор) 
ҡайтанан ҡороусы, үҙгәртеп ҡороусы, нигеҙҙән 
үҙгәртеүсе 2. физ., тех. (прибор) үҙгәрткес 
(электр көсөн)\ преобразователь тока ток
үҙгәрткес

ПРЕОБРАЗОВАТЬ соэ. что 1. (переделать) 
ҡайтанан ҡороу, ҡайтанан төҙөү, үҙгәртеп төҙөү 
(ҡороу); преобразовать систему управления 
идара итеү системаһын үҙгәртеп ҡороу 2. во 
что; физ., мат. (превратитъ в другое качест
во, вид) үҙгәртеү, әйләндереү, әүерелдереү; пре
образовать переменный ток в постоянный ал 
маш токты даими токка әүерелдереү

ПРЕОБРАЗОВАТЬСЯ сов. 1. (претерпеть 
коренные изменения) ҡайтанан төҙөлөү, үҙгәр
теп төҙөлөү (ҡоролоу) 2. физ., мат. үҙгәреү, 
әүерелеү, әйләнеү

ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬ несоэ. см. преобра
зовать

ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬСЯ несоэ. 1. см. пре
образоваться 2. страд, от преобразовывать 

ПРЕОДОЛЕВАТЬ несов. см. преодолеть 
ПРЕОДОЛЁНИЕ с см. преодолеть; преодо

ление трудностей ҡыйынлыҡтарҙы еңеп сыгыу 
ПРЕОДОЛЕТЬ сов. что 1. еңеп сыгыу, еңеү, 

артылыу; преодолеть затруднения ауырлыҡ
тарҙы еңеп сыгыу 2. (пересилитъ, превозмочь) 
еңеү, түҙеү, сыҙау; преодолеть сон йоҡоно еңеү 

ПРЕОДОЛИМЫЙ, -ая, -ое еңеп сыга алыр
лыҡ, еңеп була торган, еңә алырлыҡ; преодо
лимое затруднение еңә алырлыҡ ҡыйынлыҡ 

ПРЕПАРАТ м препарат (1. химик йәки фар- 
мацеәтик ҡушымта, әҙер дарыу йәки химик

ПРЕП РО ВО ДИ ТЕЛ ЬН Ы Й
матдә 2. өйрәнец, тикшерец өсөн организмдан 
алытан өлөшсә, киҫәк); гистологйческий пре
парат гистологик препарат

ПРЕПАРАТОР м препаратор (препараттар 
әҙерләцсе)

ПРЕПАРЙРОВАНИЕ с см. препарйровать
ПРЕПАРИРОВАТЬ сов., несов. что препа

рат әҙерләү (яһау)
ПРЕПИНАНИЕ: знаки препинания тыныш 

билдәләре
ПРЕПИРАТЕЛЬСТВО с бушҡа һүҙ көрәште

реү, юҡ өсөн бәхәсләшеү, тартышыу
ПРЕПИРАТЬСЯ несоэ. с кем һүҙ көрәште

реү, бәхәсләшеү, телләшеү; препираться с со
седями күршеләр менән һүҙ көрәштереү

ПРЕПОДАВАНИЕ с см. преподавать; улуч
шить преподавание уҡытыуҙы яҡшыртыу

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ м уҡытыусы, мөғәллим; 
преподавательница ж уҡытыусы, мөғәллимә; 
опытный преподаватель тәжрибәле уҡытыусы 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое, уҡытыу- 
сы(лар) ...ы; преподавательские кадры уҡытыу
сы кадрҙар

ПРЕПОДАВАТЬ несоэ. что и без доп. уҡы
тыу, дәрес биреү; преподавать в институте ни 
ститутта уҡытыу; преподавать литературу
әҙәбиәт уҡытыу

ПРЕПОДАТЬ соэ. что; книжн. аңлатып (тө
шөндөрөп) биреү, өйрәтеү, киҫәтеү; преподать 
совет кәңәш биреү ♦ преподать (дать) урок см. 
урок

ПРЕПОДНЕСТИ сов. 1. кого-что (пода
ритъ) биреү, бүләк итеү, тапшырыу; преподнес 
тй цветы сәскә биреү; преподнес™ юбиляру по
дарок юбилярға бүләк тапшырыу 2. что; перен., 
разг. эш ҡылып ҡуйыу, хәбәр әйтеп һалыу; пре
поднес™ неприятную весть күңелһеҙ хәбәр әйтеп 
һалыу 3. что (представитъ каким-л. образом) 
бәйән итеү, аңлатып биреү; преподнес™ факты в 
искажённом вйде факттарҙы боҙоп бәйән итеү 
♦ преподнес™ сюрпрйз сюрприз яһау

ПРЕПОДНОСИТЬ несов. см. преподнести 
ПРЕПОДНОСЙТЬСЯ несов. страд, от пре- 

подносйть
ПРЕПОДНОШЕНИЕ c l .  см. преподносйть 1; 

2. (подарок) бүләк; ценное преподношение
ҡиммәтле бүләк

ПРЕПОДОБИЕ с преподобие 
ПРЕПбНА ж; уст. ҡамасаулыҡ, тотҡарлыҡ, 

оронсоҡ ♦ чинйть препоны аяҡ салыу, тотҡар
лыҡ яһау

ПРЕПОРУЧАТЬ несов. см. препоручить
ПРЕПОРУЧИТЬ сов. кого-что, кому-чему 

тапшырыу, ышанып тапшырыу, ҡарамағына 
ҡалдырып китеү

ПРЕПРОВОДЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое офиц.
оҙатыу ...ы, ебәреү ...ы; препроводительная за
писка оҙатыу яҙыуы
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П РЕП РО ВО ДИ ТЬ
ПРЕПРОВОДИТЬ сов. кого-что', офиц. ебә

реү, оҙатыу, оҙатып барыу; препроводить доку
менты по назначению документтарҙы тейешле 
урынға ебәреү; препроводить задержанного 
ҡулға алынған кешене оҙатып барыу

ПРЕПРОВОЖ ДАТЬ несов. см. препро
водить

ПРЕПРОВОЖ ДЁНИЕ с см. препрово
дить — препровождать

ПРЕПЯТСТВИЕ с 1. (помеха) ҡаршылыҡ, 
ҡамасау, ҡамасаулыҡ; преодолеть все препят
ствия ҡаршылыҡтарҙы еңеп сығыу 2. (преграда 
на пути) тотҡарлыҡ, кәртә; бег с препятствия
ми спорт, тотҡарлыҡлы йүгереш

ПРЕПЙТ СТВОВАТЬ несов. кому-чему ҡар
шы (арҡыры) төшөү, ҡамасаулау, яйһыҙлау; 
препятствовать движению хәрәкәткә ҡамасаулау 

ПРЕРВАТЬ сов. 1. что туҡтатыу, өҙөү, бү
леү; прервать дружбу дуҫлыҡты өҙөү; прервать 
молчание тынлыҡ боҙоу 2. кого и без доп. (пе
ребитъ чъю-л. речь) өҙөү, бүлеү, бүлдереү; пре
рвать оратора ораторҙың һүҙен бүлеү

ПРЕРВАТЬСЯ сов. 1. туҡталыу, өҙөлөү 
2. бүленеү, бүленеп ҡалыу; разговор прервался 
һүҙ бүленде

ПРЕРЕКАНИЕ с см. пререкаться; вступить в 
пререкание бәхәскә инеү

ПРЕРЕКАТЬСЯ несов. с кем эләгешеү, тала
шыу, һүҙгә килеү, телләшеү; без надобности 
пререкаться бушҡа эләгешеп барыу; прере
каться между собой үҙ-ара эләгешеү

ПРЁРИИ мн. (ед. прерия ж) прериялар 
(АҠШ-тагы һәм Канадалагы киң далалар) 

ПРЕРОГАТИВА ж; книжн. өҫтөнлөк, айы
рым хоҡуҡ

ПРЕРЫВАТЬ несов. см. прервать 
ПРЕРЫВАТЬСЯ несов. 1. см. прерваться 

2. страд, от прерывать
ПРЕРЫВАТЕЛЬ м; тех. өҙгөс (1. эске яныу- 

лы двигателдәге тоҡандырыу ҡоролмаһының 
элементы 2. электр сынйырын йыш ялгау һәм 
өҙөц өсөн хеҙмәт иткән ҡоролма)', ртутный 
прерыватель терегөмөшлө өҙгөс

ПРЕРЫВАЮЩИЙСЯ, -аяся, -ееся 1. прич. 
от прерываться 2. прил. (о голосе) өҙөк (та
уыш)

ПРЕРЫВИСТЫЙ, -ая, -ое өҙөк-һурыҡ, өҙөк- 
өҙөк; (о голосе) тотлоғоп-тотлоғоп; прерывистый 
сон өҙөк һурыҡ йоҡо; прерывистое дыхание 
өҙөк-өҙөк тын алыш

ПРЕСЕКАТЬ несов. см. пресечь 
ПРЕСЕКАТЬСЯ несов. 1. см. пресечься 

2. страд, от пресекать
ПРЕСЕЧЕНИЕ с см. пресечь — пресекать 

♦ мера пресечения юр. хөкөм сараһы 
(гәйепләнгән кешегә ҡарата)

ПРЕСЁЧЬ сов. что туҡтатыу, тамырынан 
өҙөү, ҡырҡа бөтөрөү; пресечь зло в корне яман

лыҡты тамырынан өҙөү; пресечь беспорядки 
тәртипһеҙлектәрҙе ҡырҡа бөтөрөү

ПРЕСЁЧЬСЯ сов. туҡтау, өҙөлөү, бөтөү; го
лос пресёкся тауыш өҙөлдө

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ с 1. см. преследовать
2. обычно мн. преследования (гонения) эҙәрләү, 
иҙеү, ҡыҫыу; прекратйть преследования әҙәр 
ләүҙе туҡтатыу

ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬ М и ПРЕСЛЁДОВА 
ТЕЛЬНИЦА ж эҙәрләүсе, күҙәтеүсе, ҡыуып ба
рыусы (килеүсе)

ПРЕСЛЕДОВАТЬ несов. кого-что 1. (гнать
ся) ҡыуып барыу, эҙәрләү, эҙәрлекләү, артынан 
төшөү, юллау; преследовать врага дошманды 
эҙәрлекләү; преследовать хищника йыртҡысты 
эҙәрләү 2. перен. (не оставлять в покое) яфа
лау, йөҙәтеү, тынысһыҙлау, баштан сыҡмау; её 
не перестаёт преследовать эта мысль был уй 
уның башынан сыҡмай 3. (притеснять) эҙәрләү, 
йәберләү, ҡыҫыу; преследовать полйтиков сәйәс- 
мәндәрҙе эҙәрләү 4. что (стремиться к чему-л.) 
күҙәтеү, һағалау, күҙ уңында тотоу; преследовать 
цель маҡсатты күҙ уңында тотоу 5. юр. биреү, 
тарттырыу; преследовать по суду судҡа биреү 

ПРЕСЛЕДОВАТЬСЯ несов. страд, от пре
следовать

ПРЕСЛОВУТЫЙ, -ая, -ое неодобр. даны 
сыҡҡан, күп һөйләнелгән, данлыҡлы

ПРЕСМЫКАТЕЛЬСТВО С үтә ялағай лыҡ, 
тәрилкә тотоу, табан ялау

ПРЕСМЫКАТЬСЯ несов. 1. у cm. (передви
гаться ползком) шыуышыу, һөйрәлеү, шыуып 
барыу 2. перед кем-чем; перен. ялағайланыу, 
ҡойроҡ болғау, табан ялау

ПРЕСМЫКАЮЩИЙСЯ, -аяся, -ееся 1. прич. 
от пресмыкаться 2. в знач. сущ. пресмыкающи
еся мн.; зоол. һөйрәлеүселәр (йылан, гөбөргә
йел кецек йәнлектәр)

ПРЕСНОВОДНЫЙ, -ая, -ое 1. (с пресной 
водой) сөсө һыулы; пресноводное озеро сөсө 
һыулы күл 2. (живущий в пресной воде) сөсө 
һыуҙа йәшәй торған (йылгала, кцлдә); пресно
водные рыбы сөсө һыуҙа йәшәй торған балыҡтар
3. (приготовленный без закваски) сөсө, әсе
мәгән; пресное тёсто сөсө ҡамыр

ПРЁСНЫЙ, -ая, -ое 1. сөсө, тоҙһоҙ, тоҙо аҙ; 
пресный вкус сөсө тәм 2. перен. (лишённый 
остроты) мәғәнәһеҙ, тоҙһоҙ; пресный анекдот 
мәғәнәһеҙ көләмәс

ПРЕСС м ҡыҫҡыс, пресс (ҡыҫып тыгыҙлан- 
дырыу яйланмаһы йәки машинаһы); винтовой 
пресс винтлы пресс ♦ брюшной пресс анат. 
ҡорһаҡ мускулы

ПРЁССА ж матбуғат, ваҡытлы матбуғат, 
пресса; научная пресса ғилми матбуғат

ПРЕСС АТТАШЁ м нескл. пресс-атташе (ил
селектә матбугат мәсьәләһе менән шөгөллә- 
нецсе хеҙмәткәр)
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ПРЕСС БЮРО с нескл. пресс-бюро, матбуғат 
бюроһы (журналистары мәглцмәт һәм ойош
тороу мәсьәләләре буйынса хеҙмәт кцрһәтец 
бцлеге — кәңәшмә һ .б .)

ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЯ ж пресс-конфе
ренция, матбуғат конференцияһы

ПРЕССОВАНИЕ с см. прессовать; прессо
вание соломы с.-х. һалам преслау

ПРЕССОВАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 
прессовать 2. прил. преста ҡыҫып эшләнгән, 
пресланған, преста ҡыҫып бәйләнгән; прессован
ное сено пресланған бесән

ПРЕССОВАТЬ несоә. что преслау, преста 
ҡыҫыу, пресс менән баҫтырыу; прессовать сёно 
бесән преслау

ПРЕССбВКА ж см. прессовать
ПРЕССОВАТЬСЯ несоә. страд, от прессо

вать
ПРЕССОВЩЙК и ПРЕССбВЩ ИК м прес

лаусы (преста эшләгән кеше)
ПРЕСС ПАПЬЁ с нескл. пресс-папье (яҙыу 

киптергес)
ПРЕСС ЦЁНТР м пресс-үҙәк 
ПРЕСТАВИТЬСЯ сов.; уст. үлеү, вафат бу

лыу, донъя ҡуйыу
ПРЕСТАРЁЛЫЙ, -ая, -ое бик олоғайған 

(ҡартайған)
ПРЕСТЙЖ м дәрәжә, абруй 
ПРЕСТИЖНЫЙ, -ая, -ое абруйлы, дәрәжәле 
ПРЕСТбЛ м 1. тәхет; наследник престола 

тәхет вариҫы; отречься от престола тәхеттән 
баш тартыу; посадить на престол тәхеткә ултыр
тыу 2. өҫтәл (сиркәц алтарендә бәләкәй өҫтәл) 

ПРЕСТОЛОНАСЛЁДИЕ с тәхеттең мираҫ 
буйынса күсеүе, тәхет вариҫы булыу

ПРЕСТО Л ОНАСЛЁДНИК м тәхет вариҫы, 
батша буласаҡ кеше, шаһзада

ПРЕСТбЛЬНЫЙ, ая, ое тәхет ...ы 
ПРЕСТУПАТЬ несов. см. преступить 
ПРЕСТУПИТЬ сов. что боҙоу, ашатлау; пре

ступить закон закон боҙоу
ПРЕСТУПЛЕНИЕ с; юр. енәйәт, хыянат, 

енәйәт эше; государственное преступление дәү
ләткә ҡаршы енәйәт; раскрыть преступление 
енәйәтте фашлау

ПРЕСТУПНИК м и ПРЕСТУПНИЦА ж
енәйәтсе, енәйәт эшләүсе (ҡылыусы); опасный 
преступник ҡурҡыныс енәйәтсе; арестовать пре
ступника енәйәтсене ҡулға алыу

ПРЕСТУПНОСТЬ ж 1. енәйәтселек, енәйәт; 
преступность деяния юр. эштең енәйәтселеге 
2. енәйәт эшләү, енәйәтселек; борьба с преступ
ностью енәйәтселеккә ҡаршы көрәш; организо
ванная преступность ойошҡан енәйәтселек

ПРЕСТУПНЫЙ, -ая, -ое 1. (содержащий в 
себе преступление) енәйәтсел, енәйәтле, енәйәт 
ҡылған (эшләгән); преступное дёло енәйәтсел 
эш; преступным образом енәйәтсел рәүештә;

преступная война енәйәтсел һуғыш 2. (совер
шающий преступление) енәйәтсе(ләр) ...ы; 
преступная шайка енәйәтселәр шайкаһы

ПРЕСЫТИТЬ сов. кого-что 1. үтә туйҙырыу, 
бүктереү 2. перен. үтә ялҡытыу, бүктереү, туй
ҙырыу

ПРЕСЫТИТЬСЯ сов. чем 1. үтә туйыу, кәйе- 
геү, бүгеү 2. перен. туйыу, үтә ялҡыу, кәйегеү, 
күңел ҡайтыу; пресытиться развлечениями 
уйын-көлкөләрҙән күңел ҡайтыу

ПРЕСЫЩАТЬ несов. см. пресытить 
ПРЕСЫЩАТЬСЯ несоә. 1. см. пресытиться 

2. страд, от пресыщать
ПРЕСЫЩЕНИЕ с 1. см. пресытиться — 

пресыщаться 2. арыу тойғоһо, туйыу (ялҡыу) 
тойғоһо

ПРЕСЫЩЕННОСТЬ ж үтә туйғанлыҡ, 
туйып бөткәнлек, күңел ҡайтыу

ПРЕСЫЩЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от пре
сытить 2. прил. үтә туйған, туйып (ялҡып) 
бөткән, кәрәгенән артыҡ алған; пресыщенный 
человек туйып бөткән кеше

ПРЕТВОРЕНИЕ с; книжн. см. претво
рить — претворять, претвориться — претво
ряться; претворение плана в жизнь планды тор
мошҡа ашырыу

ПРЕТВОРИТЬ сов. (обычно в сочетании со 
словами “жизнь”, “в дело” и т.п.); уст. ашы
рыу, атҡарыу; претворить в жизнь ғәмәлгә 
атҡарыу, тормошҡа ашырыу

ПРЕТВОРИТЬСЯ сов. тормошҡа (бойомға, 
эшкә, ғәмәлгә) ашыу; претворйться в жизнь 
ғәмәлгә ашыу

ПРЕТВОРИТЬ несов. см. претворйть 
ПРЕТВОРЙТЬСЯ несоә. 1. см. претворйться 

2. страд, от претворйть
ПРЕТЕНДЕНТ м и ПРЕТЕНДЕНТКА ж

дәғүәсе, дәғүә итеүсе, дәғүәләшеүсе (цҙен эйә бу- 
лырга тейеш тип һанаусы); претендент на 
должность вазифаға дәғүә итеүсе

ПРЕТЕНДОВАТЬ несов. на что 1. дәғүә 
итеү, даулау, дәғүәләү; претендовать на 
должность какую-л. берәй эш урынына дәғүә 
итеү 2. булырға тырышыу, булып күренергә ма
ташыу; претендовать на остроумие зирәк булып 
күренергә маташыу

ПРЕТЕНЗИОННЫЙ, -ая, -ое юр. претензия 
...ы; претензионный порядок претензия яһау 
тәртибе

ПРЕТЕНЗИЯ ж 1. дәғүә, талап, претензия; 
необоснованная претензия хаҡһыҙ дәғүә; предъ
являть претензию дәғүә ҡуйыу 2. юр. претензия 
♦ быть в претензии на кого-что ризаһыҙ булыу 

ПРЕТЕНЦИОЗНОСТЬ ж; книжн. дәғүәсел- 
лек, дәғүәлелек, һауалылыҡ

ПРЕТЕНЦИОЗНЫЙ, -ая, -ое книжн. ри
заһыҙ, дәғүәсел, һауалы; претенциозное пове
дение үҙеңде ризаһыҙ тотоу 
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ПРЕТЕРПЕВАТЬ
ПРЕТЕРПЕВАТЬ несов. см. претерпеть
ПРЕТЕРПЁТЬ сов. что 1. (перенести) кисе

реү, татыу, күреү; претерпеть лишения юғал
тыуҙар кисереү 2. (подвергнуться какому-л. из
менению) осрау, дусар булыу, кисереү; претер
петь преобразования үҙгәрештәр кисереү

ПРЕТИТЬ несов. кому-чему ерәндереү, си
кәндереү, күңел болғандырыу, йән һөймәү; ложь 
претйт ему алдыҡты уның йәне һөймәй

ПРЕТКНОВЁНИЕ: камень преткновения 
книжн. кәртә, тотҡарлыҡ, ҡамасау

ПРЕТЬ несов. 1. (гнить) сереү, ҡыҙыу, 
яныу; сено в копнах прело күбәләге бесән 
ҡыҙған 2. разг. (о пище) бығыу, бығып бешеү 
(ултырыу); каша прёет бутҡа бығып ултыра 
3. разг. сейләнеү; у ребёнка прело за ухом ба 
ланың ҡолаҡ арты сейләнгән

ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ с см. преувелйчить 
ПРЕУВЕЛИЧЕННЫЙ, ая, -ое 1. прич. от 

преувелйчить 2. прил. үтә арттырылған, ҡабар
тылған, шапыртылған

ПРЕУВЕЛЙЧИВАНИЕ с см. преувелйчивать 
ПРЕУВЕЛИЧИВАТЬ несов. см. преуве

личить
ПРЕУВЕЛИЧИТЬ сов. что и без доп. ашты

рыу, аша һуҡтырыу, шапыртыу, арттырыу; рас
сказывать преувелйчивая шаштырып һөйләү; 
преувелйчивать услышанное ишеткәнде ша
пыртыу

ПРЕУМЕНЬШАТЬ несов. см. преуменьшить 
ПРЕУМЕНЬШЕНИЕ с см. преуменьшить — 

преуменьшать; преуменьшение опасности ҡур
ҡынысҡа әһәмиәт бирмәү, ҡурҡынысты аҙайтып 
күрһәтеү

ПРЕУМЕНЬШИТЬ и уст. ПРЕУМЕНЬ 
ШИТЬ сов. что аҙайтып күрһәтеү, кәм (түбән) 
күрһәтеү, үтә кәметеү, әһәмиәт бирмәү, артыҡ кә
метеү; преуменьшить вред зыянды кәм күрһәтеү 

ПРЕУСПЕВАНИЕ с см. преуспевать; преус
певание в науках фән әлкәһендә уңыштарға 
ирешеү

ПРЕУСПЕВАТЬ несов. 1. см. преуспеть
2. (процветать) шәп йәшәү, көйләнеү, уңышҡа 
ирешеү, яйланыу; преуспевать в жйзни тормош
та шәп йәшәү

ПРЕУСПЁТЬ сов. уңышҡа ирешеү (өлгә
шеү), уңыш ҡаҙаныу

ПРЕФЕКТ м префект (1. тар. Борошо Рим- 
да административ һәм хәрби вазифа\ шул әа- 
зифалагы кеше 2. Францияла департамент ба
шында торган кеше 3. ҡайһы бер илдәрҙә поли
ция башлыгы)

ПРЕФЕКТУРА ж префектура (1. тар. Рим 
империяһында административ берәмек 2. ба
шында префект торган административ берә
мек 3. префект урынлашҡан бина)

ПРЕФЕРАНС м преферанс (кәрт уйынының 
бер төрө)

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ, ая, ое эк. өҫ
төнлөклө, ташламалы; преференциальные пош
лины ташламалы пошлиналар

ПРЕФЕРЕНЦИИ мн. (ед. преференция ж);
эк. ташлама(лар)

п р е ф и к с  м\ грам. префикс (һцҙҙең алдына 
ҡушыла торган ялгау)

ПРЕФИКСАЛЬНЫЙ, -ая, -ое грам. префик
салъ; префиксальные глаголы префиксалъ 
ҡылымдар

ПРЕФИКСАЦИЯ ж; грам. префикстар 
ҡушыу

ПРЕХОДЙЩИЙ, -ая, -ее фани, ваҡытлы, тиҙ 
үтә торган

ПРЕЦЕДЕНТ м үрнәк, осраҡ, прецедент, 
хәл, ваҡиға; в истории нет такого прецедента та
рихта бындай осраҡ юҡ

ПРИ предлог с предл. п. 1. (около, возле) 
эргәһендә, янында, тирәһендә; ребёнок живёт 
при нём бала уның янында йәшәй; жить при 
станции станция янында тороу 2. (при указании 
на предмет, учреждение, в составе которого 
что-л. находится) эргәһендәге, ҡарамағындағы, 
ҡаршыһындағы; лаборатория при институте пн 
статут эргәһендәге лаборатория; состоять при 
штабе штаб ҡарамағында булыу 3. (при указа
нии явления, события, с которым совпадает 
по времени какое-л. действие) ваҡытында, ва
ҡытта, заманында, дәүерендә; при феодалйзме 
феодализм заманында; при переходе улицы 
урам аша сыҡҡан ваҡытта 4. (при указании на 
наличие чего-л. у кого-л.) үҙ янында, үҙең 
менән, менән, -да/-дә; документы при ней доку
менттар уның менән; иметь при себе паспорт 
паспортты үҙең менән йөрөтөү; при желании 
теләк булғанда 5. (при указании на обстановку, 
условия, в которых происходит что-л.) ваҡыт
та, саҡта, -да/-дэ; читать при свете лампы шәм 
яҡтыһында уҡыу; при посторонних сит кешеләр 
алдында 6. (при обозначении лица, в присутст
вии которого что-л. происходит) күҙ алдында
7. (в сочетаниях, близких по значению предло
гам “посредством", “благодаря", “вследст
вие") ярҙамында, менән, -ып/-еп ҡына/кенә; 
при содействии друзей дуҫтар ярҙамында 
♦ быть прй смерти үлем түшәгендә ятыу; при 
всём том шуларҙың барыһын алғанда ла

ПРИ ... приставка 1. ҡылымдар яһаганда 
ҡулланылып, тцбәндәгеләрҙе аңлата: 1) берәй 
ергә етецҙе, еткерецҙе, еткереп эшләцҙе, мәҫ., 
прибежать йүгереп килеп етеү; 2) яҡынайтып, 
тейҙереп ҡуйыуҙы, мәҫ., привязать бәйләп 
ҡуйыу; приставить һөйәп ҡуйыу; 3) ҡуша ныгы- 
тыуҙы, мәҫ., пришйть ҡуша тегеү (баҫыу); при 
винтйть бороп ҡуйыу; 4) өҫтәп баҫыуҙы, тыгыҙ- 
лауҙы, мәҫ., придавйть баҫтырыу; 5) кешенең 
цҙенә йцнәлтелгән эште, мәҫ., привлечь йәлеп 
итеү, ҡыҙыҡтырыу; пригласйть саҡырыу; 6) өҫ-
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тәп алыуҙы, бирецҙе, мәҫ., прикупйть өҫтәп һа
тып алыу; 7) тулы булмаган эште, мәҫ., при
встать ҡалҡа биреү; приоткрыть бер аҙ аса төшөү; 
призадуматься бер аҙ уйға ҡалыу; 8) эштең ту
лыһынса башҡарылыуын, мәҫ., придумать уйлап 
табыу (сығарыу); приискать эҙләп табыу; приру
чить ҡулға өйрәтеү, эйәләтеү; 9) төп эш менән 
бер цк ваҡытта булган хәрәкәтте (рәцеш ҡы
лымдар аша бирелгәндә), мәҫ., идтй присвйсты- 
вая һыҙғыра-һыҙғыра барыу 2. исемдәр, сифат
тар яһаганда ҡулланылып: 1) берәй ерҙең ти
рәһен, буйын, эргәһен аңлата, мәҫ., Приамурье 
Амур буйы; Приуралье Урал алды; привокзаль
ная площадь вокзал янындағы майҙан; 2) өҫтәмә 
берәй нәмә булыуын, мәҫ., прйвкус тәме бар; 
прйзвук тауышы бар

ПРИБАВИТЬ сов. 1. что, чего өҫтәү, өҫтәп 
һалыу; прибавить соли в суп ашҡа тоҙ өҫтәү
2. что, чего (увеличитъ что-л.) өҫтәү, артты
рыу, шәбәйтеү; прибавить шагу аҙымды шәбәй
теү; прибавить скорость тиҙлекте арттырыу
3. что и без доп. (сообщитъ в дополнение к че- 
му-л.) өҫтәү, ҡушып (өҫтәп) һөйләү (яҙыу); при
бавить к сказанному әйтелгәнгә өҫтәү 4. что, к 
чему (сложитъ) разг. ҡушыу; прибавить пять к 
семй етегә биште ҡушыу 5. в чём', разг. һимереү, 
көрәйеү; я прибавила в весе мин һимерҙем
6. что и без доп.; перен., разг. (приврать) арт
тырыу, арттырып ебәреү, арттырып һөйләү
7. что; спец. оҙайтыу, киңәйтеү; надо прибавить 
в длину буйға оҙайтырға кәрәк

ПРИБАВИТЬСЯ сов. 1. (добавиться) өҫтә
леү, ҡушылыу 2. обычно безл. артыу, оҙайыу, 
киңәйеү; работы прибавилось эш артты; день 
прибавился көн оҙайҙы 3. разг. (увеличиться в 
весе, росте и т.п.) артыу, һимереү, көрәйеү

ПРИБАВКА ж; разг. 1. см. прибавить — 
прибавлять 1 — 3, 5, 7, прибавиться прибав 
ляться; давать с прибавкой арттырып биреү 
2. (то, что прибавлено) өҫтәмә, өҫтәлмә (аҡса 
йәки башҡа берәй нәмә); получйть прибавку 
өҫтәлмә эш хаҡы алыу; прибавка к пенсии пен
сияға өҫтәмә ♦ в прибавку өҫтәүенә

ПРИБАВЛЕНИЕ с 1. см. прибавить при 
бавлять, прибавиться прибавляться 2. (то, 
что прибавлено) өҫтәлгән, ҡушылған өлөш, өҫтә
мә; рассказать с прибавлениями өҫтәмәләр ҡушып 
һөйләү ♦ прибавление семейства бала тыуыу

ПРИБАВЛЙТЬ несов. см. прибавить
ПРИБАВЛЯТЬСЯ несов. 1. см. прибавиться; 

сйлы прибавляются көс өҫтәлә 2. страд, от 
прибавлять

ПРИБАВОЧНЫМ, -ая, -ое в разн. знач. 
өҫтәмә, өҫтәлмә; прибавочный труд эк. өҫтәмә 
хеҙмәт; прибавочная стоимость эк. өҫтәмә хаҡ

ПРИБАЁТКА ж мәҙәк, таҡмаза, һамаҡ һүҙ; 
говорйть с прибаутками һамаҡлап һөйләү 
(әйтеү)

П РИ БЛ И Ж ЁН Н Ы Й
ПРИБЕГАТЬ I несов. см. прибежать 
ПРИБЕГАТЬ II несов. см. прибегнуть
ПРИБЕГНУТЬ сов. 1. к кому-чему (обра

титься к содействию кого-л.) мөрәжәғәт итеү, 
һорау; прибегнуть к помощи врача табибтан 
ярҙам һорау 2. к чему (использовать что-л.) то
тоноу, сараһын күреү, -ға/-гә мәжбүр булыу; 
прибегнуть к оружию ҡоралға тотоноу; при
бегнуть к решйтельным мерам ҡаты саралар 
күрергә мәжбүр булыу

ПРИБЕДНЙТЬСЯ несов. разг. 1. (прикиды
ваться бедным) ярлыға һалышыу, байғошланыу 
2. (преуменьшатъ свои возможности) меҫкен
ләнеү, үҙен меҫкен итеп күрһәтеү, бәхетһеҙгә 
һалышыу

ПРИБЕЖАТЬ сов. йүгереп килеү (килеп 
етеү, ҡайтыу, барыу); прибежать домой өйгә 
йүгереп ҡайтыу

ПРИБЁЖИЩЕ с; книжн. арҡа таянысы, йән 
Терәк, һыйыныр урын; найтй прибежище в 
ком-л. кемдәлер һыйыныр урын табыу 

ПРИБЕРЕГАТЬ несов. см. приберечь 
ПРИБЕРЕЧЬ сов. что һаҡлау, һаҡлап (то

тонмай) тороу; приберечь деньги аҡсаны тотон
май тороу

ПРИБИВАТЬ несов. см. прибйть 
ПРИБИРАТЬ несов. см. прибрать 
ПРИБИРАТЬСЯ несов. 1. см. прибраться 

2. страд, от прибирать
ПРИБИТЬ сов. 1. что ҡағыу, ҡаҙаҡлау, 

ҡатыу, сәйләү; прибйть доску таҡта ҡатыу; 
прибйть объявление иғлан ҡаҙаҡлау 2. что 
(дождём, градом и т.п.) йығыу, ыҡтырыу; град 
прибйл хлеб к земле боҙло ямғыр игенде ергә 
йыҡҡан 3. кого-что обычно безл. (пригнать) 
һуҡлыҡтырыу, һуғыу, килтереү; прибйть к бере
гу ярға һуҡлыҡтырыу 4. разг. (побитъ) туҡмау 

ПРИБИТЬСЯ сов. 1. (прикрепиться) ҡаҙаҡ
ланыу, ҡатылыу 2. перен., прост, эйәреү, ҡу
шылыу; прибйться к отряду отрядҡа ҡушылыу 

ПРИБЛИЖАТЬ несов. 1. см. приблизить 
2. кого-что и без доп. (об оптических прибо
рах) яҡынайтып күрһәтеү, ҙурайтып күрһәтеү 

ПРИБЛИЖАТЬСЯ несов. 1 .см . приблйзить 
ся 2. страд, от приближать

ПРИБЛИЖЕНИЕ с 1. см. приблизить — 
приближать, приблйзиться приближаться; 
приближение поезда поезд яҡынлашыу 2. мат. 
яҡынлау; степень приближения яҡынлашыу 
дәрәжәһе

ПРИБЛИЖЁННОСТЬ ж; мат. яҡынсалыҡ 
ПРИБЛИЖЁННЫЙ I, -ая, -ое мат. (приб

лизительный) яҡынса; приближённые вычис
ления яҡынса иҫәпләүҙәр

ПРИБЛИЖЁННЫЙ II, ая, ое 1. (близкий 
к какому-л. лицу) яҡыны, яҡын булған, яҡы- 
найтылған 2. в знач. сущ. приближённый м 
яҡын кеше, ышаныс ҡаҙанған кеше 
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П РИ БЛ И ЗИ ТЕЛ ЬН О
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО нареч. 1. бер сама, 

яҡынса, самаса; знать приблизйтельно яҡынса 
белеү 2. (в сочетании со словами, обозначаю
щими количество, время, счёт и т.п.) самаһы, 
тирәһе, сама менән; приблизйтельно двадцать 
человек егерме кеше тирәһе

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОСТЬ ж яҡынса булыу, 
сама менән иҫәпләнеү (алыныу)

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ, ая, -ое яҡынса, са 
маса, тирәһе булған; приблизйтельные цйфры 
яҡынса һандар

ПРИБЛИЗИТЬ сов. 1. что яҡынайтыу, 
яҡын килтереү, яҡынлаштырыу; приблйзить 
кнйгу к глазам китапты күҙгә яҡын килтереү; 
приблйзить литературу к жйзни әҙәбиәтте тор 
мошҡа яҡынайтыу 2. кого-что (сделать близ
ким себе) яҡынайтыу, яҡын күреү, үҙ күреү; он 
приблйзил меня к себе ул мине үҙ күрә

ПРИБЛИЗИТЬСЯ сов. 1. (подойти на близ
кое расстояние) яҡынлау, яҡын килеү; поезд 
приблйзился к станции поезд станцияға яҡын
лашты 2. (во времени) яҡынайыу, яҡынлашыу; 
приблйзилась зима ҡыш яҡынайҙы

ПРИБЛУДНЫЙ I, -ая, -ое прост, (случайно 
забредший) аҙашҡан, аҙашып килеп ҡушылған 

ПРИБЛУДНЫЙ II, -ая, -ое прост., уст. (не
законнорождённый) никахһыҙ (уйнаштан) тыуған 

П РИ БбЙ  м яр буйы тулҡыны, бәрмә тулҡын, 
тулҡын бәрелеше, тулҡын ҡағылышы (тулҡын
дарҙың ярга бәрелеце һәм бәрелгән урын)

ПРИБОЛЁТЬ сов.', разг. ауырыҡһынып то
роу, ауырып (сирләп) алыу

П РИ БбР м 1. яйланма, йыһаз, прибор; элек- 
тромагнйтный прибор электромагнитлы прибор 
2. (комплект) кәрәк-яраҡ, һауыт-һаба; пйсьмен 
ный прибор яҙыу-һыҙыу кәрәк-ярағы; брйтвен 
ный прибор ҡырыныу кәрәк-яраҡтары

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ с приборҙар яһау 
(эшләп сығарыу), приборҙар төҙөү

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое при 
борҙар төҙөй (яһай) торған, приборҙар эшләү 
...ы; приборостройтельный завод приборҙар 
эшләү заводы

ПРЙБРАННЫИ, -ая, -ое 1. прич. от при
брать 2. прил. йыйнаҡ; прйбранная комната
йыйнаҡ бүлмә

ПРИБРАТЬ сов.', разг. 1. что и без доп. 
йыйыштырыу, йыйыштырып ҡуйыу, тәртипкә 
килтереү; прибрать в комнате бүлмәне йыйыш
тырыу 2. что (убрать, спрятать) йыйыу, алып 
ҡуйыу, йыйып ҡуйыу; прибрать кнйги в шкаф 
китаптарҙы шкафҡа алып ҡуйыу ♦ прибрать к 
рукам: 1) кого буйһондороу, ҡаты тотоу; 2) что 
үҙләштереү

ПРИБРАТЬСЯ сов.', разг. йыйыштырыу, 
йыйыштырыныу, тәртипкә килтереү; прибраться 
в дбме өйҙө тәртипкә килтереү 

ПРИБРЁЖНИЦА ж ярут

ПРИБРЁЖНЫЙ, -ая, -ое яр буйы ...ы, яр 
буйындағы, яр эргәһендәге; прибрежная полоса 
яр буйы һыҙаты

ПРИБРЁЖЬЕ с яр буйы 
ПРИБРЕСТИ сов.', разг. саҡ-саҡ килеү (ба

рыу, йөрөү, атлау), көскә-көскә (көс-хәл менән) 
килеү (барыу, йөрөү, атлау)

ПРИБЫВАТЬ несоә. см. прибыть 
ПРИБЫЛЬ ж 1. табыш, файҙа, төшөм; де

лить прйбыль төшөмдө бүлеү; получить прйбыль 
табыш алыу, файҙа күреү; максимальная прй
быль эк. юғары табыш 2. (прибавление, увели
чение) артыу, ишәйеү; прйбыль населения ха
лыҡтың артыуы

ПРИБЫЛЬНОСТЬ ж файҙа алыу, төшөмлө 
(табышлы, файҙалы) булыу; прйбыльность ра
боты эштең табышлы булыуы

ПРИБЫЛЬНЫЙ, -ая, -ое табышлы, файҙа
лы, өлөшлө; прйбыльное ремесло файҙалы һә
нәр; прйбыльная работа табышлы эш; прйбыль 
ный труд табышлы хеҙмәт

ПРИБЫТИЕ с см. прибыть 1; прибытие 
поездов поездар килеү

ПРИБЫТЬ сов. 1. (прийти, приехать) ки
леү, килеп етеү (төшөү); прйбыли гости ҡунаҡ
тар килде 2. (увеличиться) өҫтәлеү, артыу; во
да прибыла һыу артты

ПРИВАДИТЬ сов. кого-что 1. охот., рыб. 
эйәләштереү, алдаштырып эйәләштереү; прива
дить карпов һаҙандарҙы эйәләштереү 2. прост. 
эйәләштереү, ылыҡтырыу; привадить детей к се
бе балаларҙы үҙеңә эйәләштереү

ПРИВАЖИВАТЬ несов. см. привадить 
ПРИВАЛ м 1. ялға (килеп) туҡтау, ял уры

ны, ял итеү; остановйться на привал ялға туҡтау 
2. мор. см. привалйть — приваливать 2 

ПРИВАЛИВАТЬ несов. см. привалить 
ПРИВАЛИТЬ сов. 1. что (придвинуть, при

слонить) һөйәү, һөйкәү, терәп ҡуйыу; привалйть 
камень к етене ташты стенаға терәп ҡуйыу 
2. (пристать к чему-л.) килеп туҡтау, туҡта
лыу, туҡталыш яһау; пароход привалйл к берегу 
пароход ярға килеп туҡтаны 3. разг. эркелеү, ки
леп баҫыу (етеү), эркелеп килеү; привалйло мно
го людей безл. бик күп халыҡ эркелде

ПРИВАЛИТЬСЯ сов. 1. һөйәлеү, һөйкәлеү, 
терәлеү 2. разг. см. привалйть 2; 3. прост, см. 
привалйть 3

ПРИВАРИВАТЬ несов. см. приварить 
ПРИВАРИВАТЬСЯ несов. 1. см. прива 

рйться 2. страд, от приваривать
ПРИВАРИТЬ сов. что 1. тех. иретеп (ҡыҙ

ҙырып) йәбештереү 2. груб, (ударить, стук
нуть) кәрәген биреү, һуғып ебәреү

ПРИВАРИТЬСЯ сов.', тех. иреп йәбешеү 
ПРИВАРКА ж 1. см. приварйть привари 

вать, приварйться —привариваться 2. (то, что 
приварено) (иретеп) йәбештерелгән урын (ер) 
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ПРИВАРОК м; спец., прост, эҫе аш, йылы 
аш

ПРИВАТНЫЙ, -ая, -ое уст. рәсми булмаған, 
хосуси; в приватном порядке хосуси рәүештә 

ПРИВЕДЕНИЕ с см. привестй — приво
дить 2 —4; приведение в порядок тәртипкә килтереү 

ПРИВЕЗТИ сов. кого-что килтереү, алып 
ҡайтыу (килеү); привезти туристов в столицу 
туристарҙы баш ҡалаға алып килеү; в магазин 
привезли новые книги магазинға яңы китаптар 
килтерҙеләр

ПРИВЕРЁДЛИВОСТЬ ж талымһаҡлыҡ, 
һайлансыҡ булыу

ПРИВЕРЕДЛИВЫЙ, -ая, -ое талымһаҡ, һай
лансыҡ, ваҡсыл; привередливый ребёнок һайлан
сыҡ бала; привередливый человек ваҡсыл кеше 

ПРИВЕРЁДНИК м и ПРИВЕРЁДНИЦА ж;
разг. мыжыҡ, көйһөҙ кеше, һайлансыҡ, нәҙберек 
кеше

ПРИВЕРЁДНИЧАНЬЕ с; разг. талымлау, 
талымлылыҡ

ПРИВЕРЕДНИЧАТЬ несов.', разг. һайла
ныу, талымлау, наҙланыу, ваҡай булыу

ПРИВЁРЖЕНЕЦ м эйәрсен, эйәреүсе, яҡлау
сы, яҡлы кеше, тарафдар; приверженец теории 
конвергенции конвергенция теорияһын яҡлаусы 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ж бирелгәнлек, ысын 
күңелдән ышанғанлыҡ, тартылыу

ПРИВЕРЖЕННЫЙ, -ая, -ое яҡлы, яҡлаусы, 
тартылған, бирелгән; человек, приверженный 
науке фәнгә бирелгән кеше

ПРИВЕРНУТЬ сов. что 1. (завинтить) бо
роп нығытыу, бороп ҡуйыу, бороп нығытып 
ҡуйыу; привернуть гайку гайканы бороп ҡуйыу 
2. разг. (уменьшитъ пламя в чём-л.) бороп 
кәметеү, баҫа төшөү, баҫыу; привернуть газ газ
ды баҫа төшөү

ПРИВЕРНУТЬСЯ сов.', разг. 1. боролоп инеү 
(нығыу) 2. боролоп кәмеү (төшөү), баҫылыу 

ПРИВЕРТЁТЬ сов. см. привернуть 1 
ПРИВЁРТЫВАТЬ несов. см. привернуть 
ПРИВЁРТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. привер

нуться 2. страд, от привёртывать
ПРИВЁС м; с.-х. артым, артҡан ауырлыҡ; 

среднесуточный привес телят быҙауҙарҙың ур
таса тәүлек артымы

ПРИВЁСИТЬ сов. что тағыу, тағып (элеп) 
ҡуйыу

ПРИВЕСНбЙ, -ая, -ое аҫылмалы, эленмәле 
ПРИВЁСОК м\ разг. 1. өҫтәмә ( цлсәцҙә, 

өҫтәмә киҫәк) 2. перен. кәрәкмәгән (өҫтәмә, ар
тыҡ нәмә); ненужный привесок к статье мәҡә 
ләгә кәрәкмәгән өҫтәмә

ПРИВЕСТИ сов. 1. кого-что килтереү, алып 
килеү (ҡайтыу); привестй ребёнка домой бала 
ны өйгә алып ҡайтыу 2. кого-что, к чему, пе
рен. килтереү, алып килеү (барыу); привестй к 
победе еңеүгә алып барыу; исслёдование приве

ло к важному открытию тикшеренеү мөһим 
асышҡа килтерҙе 3. кого-что, во что килтереү, 
төшөрөү; привестй в движение хәрәкәткә килте
реү; привестй в затруднение ҡыйынлыҡҡа төшө
рөү; привестй кнйги в порядок китаптарҙы 
тәртипкә килтереү 4. что килтереү; приводйть 
примеры миҫалдар килтереү; привестй данные 
мәғлүмәттәр килтереү 5. (указать дорогу к че
му-л.) килтереп сығарыу, алып килеү; дорога 
привела к дому юл өйгә алып килде ♦ привестй 
в себя кого: 1) аңына килтереү; 2) тынысланды
рыу, иҫкә ҡайтарыу; привестй в исполнение 
башҡарыу

ПРИВЕСТИСЬ сов. с неопр. безл.; разг. ту
ра килеү, яй сығыу; нам не привелось там бы
вать беҙгә унда булырға тура килмәне

ПРИВЁТ м сәләм; большой привет суҡ-суҡ 
сәләм; устный привет телдән сәләм; передавать 
привет кому сәләм әйтеү, сәләм тапшырыу ♦ ни 
ответа ни привета хат та, яуап та юҡ; бер хәбәр 
ҙә юҡ; хәбәр-хәтер булмау

п р и в е т л и в о  нареч. яғымлы, асыҡ, асыҡ 
йөҙ менән, мөләйем; встречать приветливо асыҡ 
йөҙ менән ҡаршы алыу

ПРИВЁТЛИВОСТЬ с алсаҡлыҡ, мөләйем
лек, яғымлылыҡ, асыҡ йөҙлөлөк; проявлять 
приветливость алсаҡлыҡ күрһәтеү

ПРИВЁТЛИВЫЙ, -ая, -ое алсаҡ, асыҡ, 
яғымлы; приветливый человек алсаҡ кеше; ста
новиться приветливым алсаҡланыу, алсаҡҡа 
әйләнеү

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ, ая, ое тәбрик ы, 
ҡотлау ...ы, ҡотлаулы; приветственное слово
тәбрик һүҙе

ПРИВЕТСТВИЕ с 1. (слова, жест при 
встрече) сәләм, сәләмләшеү, иҫәнләшеү 2. (уст
ное или письменное обращение) тәбрикләү, 
сәләмләү, ҡотлау; поэтйческое приветствие шиғ 
ри сәләмләү; торжественное приветствие танта
налы тәбрикләү

ПРИВЕТСТВОВАТЬ несов. 1. кого-что ҡот
лау, сәләмләү, тәбрик итеү, тәбрикләү; (друг 
друга) иҫәнләшеү 2. что\ перен. (одобрятъ) 
хуплау, ҡотлап ҡаршы алыу; приветствовать 
новую инициатйву яңы инициативаны хуплап 
ҡаршы алыу

ПРИВЁШИВАТЬ несов. см. привесить 
ПРИВИВАНИЕ с см. прививать, прививать 

ея; прививание яблони алманы ашлау 
п р и в и в а т ь  несов. см. привить 
ПРИВИВАТЬСЯ несов. 1. см. привйться 

2. страд, от прививать
ПРИВЙВКА ж 1. см. привйть — приви

вать 1, 2; привйться прививаться 1, 2; при 
вйвка глазком бөрө ялғау; привйвка черенками 
сыбыҡсалар ялғау; привйвка против тубер
кулёза туберкулезға ҡаршы прививка 2. сад. 
прививка (ялгап, ҡушып цҫтерелгән цҫемлек) 
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ПРИВИВОЧНЫ М
ПРИВЙВОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. прививка яһау 

...ы, сәсәк һалыу ...ы; прививочный пункт сәсәк 
һалыу пункты; привйвка против туберкулёза ту 
беркулёзға ҡаршы прививка 2. сад. ашлау ...ы, 
ялғау ...ы; прививочный материал ашлау мате 
риалы, ашлама

ПРИВИДЁНИЕ с өрәк
ПРИВИДЕТЬСЯ сов. кому, что\ разг. (төш) 

күреү, күҙгә күренеү, бар булып күренеү
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ, ая, ое 1. (име

ющий привилегии) айырым хоҡуҡлы, өҫтөнлөк
лө; привилегированное сословие өҫтөнлөклө 
ҡатлам 2. (дающий привилегии) өҫтөн, өҫтөн
лөклө; привилегированное положение өҫтөнлөк 
лә хәл

ПРИВИЛЕГИЯ ж өҫтөнлөк, айырым хоҡуҡ 
ПРИВИЛЕГИРОВАННОСТЬ ж өҫтөнлөклө 

булыу, өҫтөнлөк итеү
ПРИВИНТИТЬ сов. что винт менән 

нығытыу (бороп ҡуйыу)
ПРИВИНТИТЬСЯ сов. винт менән нығыты

лыу (бороп ҡуйылыу)
ПРИВИНЧИВАТЬ несов. см. привинтить 
ПРИВЙНЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. привин

титься 2. страд, от привинчивать 
п р и в и р а т ь  несов. см. приврать 
ПРИВИТИЕ с см. привить, привйться; при 

вйтие навыков труда хеҙмәт күнекмәләре биреү 
ПРИВИТЬ сов. что 1. ялғау, ашлау, ботаҡҡа 

ялғау; привйть к яблоне грушу армытты ал 
мағасҡа ашлау 2. мед. сәсәк һалыу, прививка 
яһау; привйть бспу сәсәк һалыу 3. кому-чему, 
перен. (заставитъ усвоитъ) биреү, һеңдереү, 
ғәҙәтләндереү, тәрбиәләү; привйть любовь к тру
ду хеҙмәткә һөйөү тәрбиәләү

ПРИВИТЬСЯ сов. 1. ашланыу, ялғаныу, 
ялғанып үҫеп китеү; черенок привйлся ботаҡ ял
ғанып үҫеп китте 2. мед. сығыу, ҡалҡыу, при
вивка яһалыу; оспа привилась сәсәк сыҡты
3. бот. (акклиматизироваться) климатлашыу
4. перен. (укорениться) үтеү, ғәҙәткә инеү, үҙ
ләшеү

ПРИВКУС .м 1. ят тәм, тәме булыу; кушанье 
с неприятным прйвкусом насар тәме булған аш 
2. чего, какой', перен. ҡатыш, тартым, 
ҡушылған; стихй с прйвкусом романтйзма ро 
мантизмға тартым шиғырҙар

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ж Һөйкөмлөлөк, 
яғымлылыҡ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое һөйкөмлө, 
яғымлы; привлекательная девушка һөйкөмлө ҡыҙ 

ПРИВЛЕКАТЬ несов. см. привлечь 
ПРИВЛЕЧЁНИЕ с см. привлечь 2 — 5; при

влечение детей к труду балаларҙы хеҙмәткә 
йәлеп итеү

п р и в л е ч ь  сов. 1. кого-что (притянуть к 
себе) үҙенә тартыу, яҡын килтереү; привлечь 
ребёнка к себе баланы үҙеңә тартыу 2. кого-что

(побудитъ) тартыу, йәлеп итеү, ылыҡтырыу; 
привлечь внимание иғтибарҙы йәлеп итеү; 
привлечь молодёжь к общественной работе 
йәштәрҙе йәмәғәт эшенә ылыҡтырыу 3. кого, к 
чему тарттырыу, тартыу; привлечь к ответу 
яуапҡа тарттырыу 4. кого-что, чем (вызвать 
симпатию) күңелен тартыу, һөйҙөрөү, үҙенә ҡа
ратыу; привлечь своей добротой яҡшылығы ме 
нән үҙенә ҡаратыу 5. что (взятъ для какой-л. 
цели) килтереү, өҫтәү, индереү; привлечь новые 
материалы яңы материалдар килтереү

ПРИВНЕСЕНИЕ с см. привнестй — при
вносить

ПРИВНЕСТИ сов. что, во что; книжн. 
өҫтәү, өҫтәп индереү, ҡушыу

ПРИВНОСИТЬ несов. см. привнести 
П Р И В бД  I м 1. см. привестй — приводить 1;

2. юр. мәжбүри (тотоп) алып килеү; привод в 
милицию милицияға тотоп алып килеү

П РИ В бД  II и ПРЙВОД м\ тех. күсергес, 
күсереү, привод (ниндәй ҙә булһа берәй маши
наны йәки механизмды хәрәкәткә килтерец 
өсөн хеҙмәт итецсе кцсергес, әйләнец хәрәкә
тен бер урындан икенсе урыта тапшырыу ҡу
лайламаһы)', электрический привод электр 
күсергесе

ПРИВОДИТЬ несов. см. привести 
ПРИВОДИТЬСЯ I несов.', разг. 1. см. приве 

стйсь 2. (о родстве) туған булыу
ПРИВОДИТЬСЯ II несов. страд, от приво

дить
ПРИВОДНЕНИЕ с см. приводниться — при

водняться
ПРИВОДНИТЬСЯ сов. (опуститься на во

ду) ултырыу, төшөү (һыуга); космический ко
рабль приводнйлся в океане йыһан карабы 
океанға төштө

П РИ ВО ДНбЙ , -ая, -ое тех. привод ...ы; 
приводной вал привод валы

ПРИВОДНЙТЬСЯ несов. см. приводниться 
П Р И В бЗ м см. привезти — привозить; при

воз товаров тауар килтереү
ПРИВОЗИТЬ несов. см. привезти 
П РИ ВО ЗН бЙ  и уст. П РИ ВбЗНЫ Й , ая, 

-ое килтерелгән, ситтән килтерелгән, ситтән кил
терелә торган; привозной товар ситтән килте
релгән тауар

П РИ ВбЙ  м\ сад. ялғанма, ялғаулыҡ (ялгана 
торган бөрө йәки ботаҡ)

ПРИВОКЗАЛЬНЫ Й, -ая, -ое вокзал 
эргәһендәге (янындағы)

ПРИВОЛАКИВАТЬ несов.', разг. 1. см. при
волочь, приволочйть 2. һөйрәкләү; одну ногу он 
приволакивал ул бер аяғын һөйрәңкерәй ине 

ПРИВОЛАКИВАТЬСЯ несов. 1. см. приво
лочься, приволочйться 2. страд, от приво
лакивать

ПРИВОЛОЧИТЬ сов/, разг. см. приволочь
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ПРИВОЛОЧЙТЬСЯ сов.', прост, см. приво
лочься

ПРИВОЛбЧЬ сов. кого-что', прост, һөйрәп 
(өҫтөрәп) килтереү, алып килеү

ПРИВОЛбЧЬСЯ сов.', прост, көскә (көс-хәл 
менән) килеп етеү, һөйрәлеп килеп етеү

ПРИВОЛЬЕ с 1. (пространство) киңлек, 
сәхрә, иркен киңлек 2. (свобода) хөрриәт, ир
кенлек), ирек; здесь приволье для отдыха бын 
да ял итеү өсөн хөрриәт

ПРИВбЛЬНО 1. нареч. иркен; жить при
вольно иркен йәшәү 2. кому в знач. сказ., безл. 
иркен, рәхәт, ирәүән, хөр; привольно на свёте 
донъя иркен

ПРИВбЛЬНЫ Й, ая, -ое 1. (о местности) 
иркен, киң; привольная степь иркен дала 2. (об 
условиях жизни) хөр, рәхәт, ирәүән, иркен; 
привольное житьё ирәүән тормош, рәхәт йәшәү 

ПРИВОРАЖИВАТЬ несоә. см. приворожйть 
ПРИВОРОЖ ЙТЬ сов. кого-что 1. у cm. 

(привлечь ворожбой) сихырлап (әмәлләп) әүрә
теү, башын әйләндереү, арбау 2. перен. (очаро
вать) сихырлау, үҙенә ҡаратыу

ПРИВРАТНИК м 1. у cm. ҡапҡа ҡарауыл
сыһы 2. анат. ашҡаҙан биге (ашҡаҙандың ҡыҫ
ҡыс мускул менән тәьмин ителгән сыгыу өлөшө) 

ПРИВРАТНИЦА ж; уст. ҡапҡа ҡарауыл
сыһы

ПРИВРАТЬ сов. что и без доп.; разг. артты
рып һөйләү, алдаштырғылау

ПРИВСКАКИВАТЬ несоә. 1. см. привско
чить 2. һикереп-һикереп алыу, һикергеләү; 
крышка привскакивает от пара ҡапҡас боҫтан 
һикергеләй

ПРИВСКОЧИТЬ сов. һикереп (ырғып) то
роу, ҡапыл һикереп тороу

ПРИВСТАВАТЬ несов. см. привстать
ПРИВСТАТЬ сов. тора биреп ҡуйыу, ҡал

ҡына (күтәрелә) төшөү
ПРИВХОДИТЬ несоә.; офиц.-дел. өҫтәлеп 

инеү, өҫтәмә булыу
ПРИВХОДЯЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от при

входить 2. прил. (дополнительный) өҫтәмә, 
көтөлмәгән, күҙ уңында тотолмаған; привходя
щие обстоятельства күҙ уңында тотолмаған 
хәлдәр

ПРИВЫКАТЬ несов. см. привыкнуть
ПРИВЫКНУТЬ сов. 1. к чему и с неопр. 

өйрәнеү, ғәҙәтләнеү, күнегеү; привыкнуть рано 
вставать иртә торорға ғәҙәтләнеү; привыкнуть 
курйть тәмәке тартыуға өйрәнеү 2. к кому-чему 
и без доп. өйрәнеү, эйәләшеү, эҫенеү; при
выкнуть друг к другу бер-береңә эйәләшеү

ПРИВЫЧКА ж 1. ғәҙәт; войтй в привычку 
ғәҙәткә инеү; хорошая привычка яҡшы ғәҙәт 
2. прост, (умение) күнегеү, күнекмә; без при
вычки косйть трудно күнекмәһеҙ бесән сабыу 
ауыр

ПРИВЫЧНОСТЬ ж ғәҙәтләнгәнлек, күнек
кәнлек

ПРИВЫЧНЫЙ, ая, ое 1. (вошедший в при
вычку) ғәҙәткә ингән, ғәҙәтләнелгән, күнегелгән; 
привычный образ жйзни күнегелгән тормош 
2. (обычный) ғәҙәттәге, ғәҙәттә була торған, ғә
ҙәти; привычное дёло ғәҙәти эш

ПРИВЯЗАННОСТЬ ж 1. (чувство близос
ти, тяготения) эҫенеү, яҡын күреү, эйәләш
кәнлек; привязанность к семьё ғаиләгә эҫенеү 
2. (предмет привязанности) эйәләшкән (ғәҙәт
ләнгән, яратҡан) эш (кеше һ.б.)

ПРИВЯЗАТЬ сов. 1. кого-что (ҡуша) бәй
ләү, бәйләп ҡуйыу, тағыу; привязать лошадь ат
ты бәйләп ҡуйыу; привязывать на цепь сынйыр
лау 2. кого; перен. (внушить привязанность) 
эйәләштереү, эҫендереү

ПРИВЯЗАТЬСЯ сов. 1. к кому-чему (привя
зать себя) бәйләнеү, (үҙеңде) ҡуша бәйләп ҡу
йыу 2. к кому-чему; перен. (почувствовать 
привязанность) эйәләшеү, өйрәнеү, эҫенеп ки
теү; привязаться к воспитательнице тәрбиәсегә 
өйрәнеп китеү 3. к кому-чему; перен., разг. 
(приставать, надоедая) бәйләнеп китеү, тең
кәгә тейеү, бәйләнеү, йөҙәтеү; чего привяза
лись? нимә бәйләндегеҙ?

П РИ ВЯ ЗН бЙ , -ая, -ое бәйләп ҡуйылған 
(ҡуйыла торған), бәйле

ПРИВЯЗЧИВОСТЬ ж 1. мауығыусанлыҡ, 
эйәләшеүсәнлек 2. (надоедливость) бәйләнсек- 
лек, йөҙәткеслек, теңкәгә тейеү, теңкә ҡоротоу 

ПРИВЯЗЧИВЫЙ, -ая, -оеразг. 1. тиҙ бирелә 
(мауыға, эйәләшә) торған 2. (надоедливый) 
бәйләнсек, һырышҡаҡ 3. (придирчивый) 
бәйләнсек

ПРИВЙЗЫВАТЬ несов. см. привязать 1 
ПРИВЙЗЫВАТЬСЯ несов. 1. см. привя

заться 2. страд, от привязывать 1
ПРИВЯЗЬ ж бәй, еле, бау, сылбыр (һыйыр

ҙарҙы бәйләп тотоу өсөн); натягивать прйвязь 
еле һуҙыу; собака на прйвязи бәйҙәге эт 

ПРИГАР м; разг. көйөк, көйгән ер (урын) 
п р и г в о ж д а т ь  несов. см. пригвоздить 
ПРИГВОЗДИТЬ сов. кого-что 1. ҡаҙаҡлау, 

ҡаҙаҡлап ҡуйыу, сәнсеү; пригвоздить штыком 
штык менән сәнсеү 2. перен. ҡуҙғала алмау, ҡуҙ
ғала алмаҫлыҡ хәлгә килтереү; он пригвождён 
болезнью к постели ул ҡуҙғала ла алмай ауырып 
ята ♦ пригвоздить к позорному столбу яманатын 
асыу, хур итеү, хурлыҡ бағанаһына бәйләү 

ПРИГИБАТЬ несов. см. пригнуть 
ПРИГИБАТЬСЯ несоә. 1. см. пригнуться 

2. страд, от пригибать
ПРИГЛАДИТЬ сов. что 1. һыйпау, һыйпап 

шымартыу (ҡуйыу); пригладить волосы сәсте 
һыйпау, сәсте һыйпап ҡуйыу 2. перен., разг. 
шымартыу; пригладить стиль статьй мәҡәләнең 
стилен шымартыу 
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ПРИГЛАДИТЬСЯ сов.', разг. һыйпаныу, ти
геҙләнеп ятыу

ПРИГЛАЖИВАТЬ несов. см. пригладить
ПРИГЛАЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. при

гладиться 2. страд, от приглаживать
ПРИГЛАСЙТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое саҡырыу 

...ы, саҡырған; пригласительный билёт саҡырыу 
билеты

ПРИГЛАСИТЬ сов. кого-что 1. саҡырыу, 
саҡырып алыу; пригласйть гостей ҡунаҡ саҡы
рыу; приглашать на обед ашҡа саҡырып алыу 
2. тәҡдим итеү; пригласйть сесть ултырырға 
тәҡдим итеү

ПРИГЛАШАТЬ несов. см. пригласйть
ПРИГЛАШАТЬСЯ несов. страд, от пригла

шать
ПРИГЛАШЕНИЕ с 1. см. пригласйть при 

глашать; приглашение на свадьбу туйға са 
ҡырыу 2. саҡырыу ҡағыҙы (хаты); разослать 
приглашения саҡырыу ҡағыҙҙары ебәреү

ПРИГЛАШЁННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 
пригласйть 2. прил. саҡырылған; приглашённый 
лектор саҡырылған лектор 3. в знач. сущ. при
глашённый м и приглашённая ж саҡырылған ке 
ше, саҡырыу буйынса килеүсе кеше, ҡунаҡ; при
глашённые сели за стол ҡунаҡтар өҫтәл артына 
ултырҙылар

ПРИГЛУШАТЬ несов. см. приглушить
ПРИГЛУШЙТЬ сов. что 1. баҫа биреү 

(төшөү), кәметеү, аҙайтыу; приглушйть звук та
уышты баҫа төшөү 2. перен., разг. (ослабитъ 
какое-л. чувство, ощущение) баҫыу (мэҫ., той
ғоно, ауыртыуҙы)

ПРИГЛЯДЁТЬ с о в р а з г .  см. присмотреть
ПРИГЛЯДЁТЬСЯ сов.', разг. см. присмот

реться
ПРИГЛЙДЫВАТЬ несов.', разг. см. пригля

деть
ПРИГЛЙДЫВАТЬСЯ несов.', разг. см. при

глядеться
ПРИГЛЯНУТЬСЯ сов. кому, разг. күңелгә 

оҡшау, күңелгә ярау, күҙ төшөү; ему пригляну
лась одна девушка уның бер ҡыҙға күҙе төш
кән

ПРИГНАТЬ сов. 1. кого-что ҡыуып алып ки
леү (ҡайтыу), ҡыуып килтереү, килтереү; при
гнать стадо көтөүҙе ҡыуып алып килеү 2. что 
алып килеү, килтереп ҡуйыу, килтереү; при
гнать машйну в гараж машинаны гаражға килте
реп ҡуйыу 3. что\ спец, (подогнать) ашлау, ип
ләү, ашлап ҡуйыу (ултыртыу), йәпләп ҡуйыу; 
пригнать дверь к косяку ишекте яңаҡтарына аш
лап ултыртыу

ПРИГНАТЬ сов. кого-что бөгә (эйелдерә) 
биреү, бөгөп ҡуйыу; пригнуть ветку к земле бо
таҡты ергә табан бөгөп ҡуйыу

ПРИГНУТЬСЯ сов. эйелеү, бөгөлөү, аҙыраҡ 
бөгөлөү
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ПРИГОВАРИВАТЬ несов. 1. см. пригово
рить 2. что (сопровождать словами какое-л. 
действие) әйтә-әйтә эшләү (барыу Һ.6.), һөйлә- 
нә-һөйләнә эшләү (барыу һ.б.)

ПРИГОВбР м 1. хөкөм, суд ҡарары, приго
вор; оправдательный приговор аҡлау хөкөмө; 
выносить приговор хөкөм сығарыу (итеү) 2. пе
рен., уст. (мнение, суждение относительно ко- 
го-чего-л.) ҡарар, хөкөм; суровый приговор ис
тории тарихтың ҡаты хөкөмө

ПРИГОВОРИТЬ сов. кого-что, к чему 
хөкөм итеү, хөкөмгә тарттырыу, хөкөм сығарыу 

ПРИГОДИТЬСЯ сов. кому-чему ярау, ярап 
ҡалыу, кәрәге (кәрәк) булыу, файҙаға ярау 
(ашыу), файҙаһы тейеү; советы отца приго 
дйлись атайҙың кәңәштәре ярап ҡалды

ПРИГОДНОСТЬ ж яраҡлылыҡ, кәрәге 
(кәрәк) булыу, файҙалы булыу

ПРИГбДНЫ И, -ая, -ое яраҡлы, ярарлыҡ, 
кәрәкле; быть пригодным к дёлу эшкә яраҡлы 
булыу; сделать пригодным ярарлыҡ итеү

ПРИГбЖ ИЙ, -ая, -ее 1. трад.-поэт. (краси
вый — о человеке) матур, һөйкөмлө, сибәр 
2. разг. (ясный, солнечный — о погоде) аяҙ, 
ҡояшлы, сыуаҡ

ПРИГОЛУБИТЬ сов. кого', разг., трад.-по
эт. һөйөү, иркәләү, күңелен күреү

ПРИ ГбН м см. пригнать — пригонять 1, 2 
ПРИГбНКА ж см. пригнать — пригонять 
ПРИГОНЙТЬ несов. см. пригнать 
ПРИГОРАТЬ несов. см. пригореть 
ПРИГОРЁЛЫЙ, -ая, -ое көйөк тәме ингән; 

(о печёном, жареном) көйгән; (о молоке, супе) 
күмһегән

ПРИГОРЁТЬ сов. (о хлебе и т.п.) көйөү; 
(о молоке) күмһеү; пирог пригорел бәлеш көй
гән; молоко пригорело һөт күмһегән

ПРИГОРОД м ҡала яны, ҡала тирәһе, биҫтә 
ПРИГОРОДНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡала тирәһен

дәге (янындағы); прйгородное хозяйство ҡала 
тирәһендәге хужалыҡ 2. (о транспорте) ҡала- 
тирә ...ы; прйгородный автобус ҡала-тирә авто
бусы

ПРИ ГбРО К м түбәләс, түбә, ҡалҡыулыҡ; 
подняться на пригорок түбәләскә менеү

ПРЙГОРШНЯ и ПРИГбРШ НЯ ж 1. ала 
ҡан, ус, ҡуш ус; подставить пригоршни ус ҡу 
йыу 2. бер ус; прйгоршня ягод бер ус еләк 
♦ полными прйгоршнями (сыпать, давать и т.п.) 
ҡуш услап, күп итеп (һибеү, биреү һ.б.)

ПРИГОРібНИВАТЬСЯ несов. см. приго 
рюниться

ПРИГОРЮНИТЬСЯ сов.', разг., трад.-по
эт. ҡайғыға ҡалыу (батыу, сумыу), моңайыу 
бойоғоу, бойоғоп (моңайып) китеү

ПРИГОТАВЛИВАТЬ несов. см. приготовить 
ПРИГОТАВЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. приго

товиться 2. страд, от приготавливать



ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое см. подго
товительный

ПРИГОТбВИТЬ сов. 1. кого-что әҙерләү, 
әҙерләп ҡуйыу, хәстәрләү; приготовить машину 
к поездке машинаны юлға әҙерләп ҡуйыу; при
готовить дрова утын хәстәрләү 2. что, чего (за
ранее) алдан әҙерләү, өлгөртөү, әҙерләп ҡуйыу; 
приготовить баню мунса өлгөртөү 3. что әҙер
ләү, бешереү, өлгөртөү; приготовить салат салат 
әҙерләү; приготовить обёд аш өлгөртөү

ПРИГОТбВИТЬСЯ сов. к чему, с неопр. и 
без доп. әҙерләнеү, әҙерләнеп ҡуйыу, әҙер бу
лыу; приготовиться заранее алдан әҙерләнеп ҡу
йыу; приготовиться к занятиям дәрестәргә әҙер
ләнеү

ПРИГОТОВЛЁНИЕ с см. приготовить — 
приготовлять, приготовиться — приготовляться 

ПРИГОТОВЛЙТЬ несов. см. приготовить 
ПРИГОТОВЛЙТЬСЯ несов. 1. см. приго

товиться 2. страд, от приготовлять
ПРИГРАНЙЧНЫЙ, -ая, -ое сиккә яҡын, сик 

буйындағы
ПРИГРЕВАТЬ несов. см. пригреть 
ПРИГРЁЗИТЬСЯ сов. 1. (представиться в 

воображении) күҙ алдына килеп баҫыу, күҙ ал
дына баҫыу (килеү), кәүҙәләнеү, һүрәтләнеү 
2. (присниться) төшкә инеү

ПРИГРЕСТИ сов.; разг. 1. что (сгребая, со
брать) көрәү, йыйыу, көрәп (йыйыу) өйөү, 
көрәп өйөп ҡуйыу; пригрестй снег к забору ҡар
ҙы ҡойма эргәһенә көрәп өйөп ҡуйыу 2. (при
близиться, гребя вёслами) ишеү, ишеп килеү, 
ишеп килтереү, ишеп килеп туҡтау; пригрестй к 
берегу ишеп килеп яр буйына туҡтау

ПРИГРЁТЬ сов. 1. кого-что и без доп. йылы
тыу, йылыта төшөү; солнце пригрело ҡояш йы
лыта төштө 2. кого; перен., разг. ярҙам, хәстәр 
күрһәтеп яҡынайтыу, һыйындырыу; пригреть у 
себя сирот етемдәрҙе үҙеңә һыйындырыу

п р и г р ё т ь с я  сов. йылыныу; пригреться на 
солнышке ҡояшта йылыныу

ПРИГРОЗИТЬ сов. кому, чем ҡурҡытыу, 
янау, ҡурҡытыу ишараһы яһау

ПРИГУБИТЬ сов. что, чего и без доп. ирен 
тейҙереү, татып (тәмләп) ҡарау

ПРИДАВАТЬ несов. см. придать; не прида
вайте этому значения быға ҙур әһәмиәт 
бирмәгеҙ

ПРИДАВИТЬ сов. 1. кого-что (прижать) 
баҫтырыу, баҫтырып ҡуйыу, батыра баҫыу, һең
дерә баҫыу; придавйть к земле ергә батыра ба
ҫыу; придавйть камнем таш менән баҫтырып ҡу
йыу 2. кого; перен., прост, ҡыҫыу, баҫыу, иҙеү 
(рухи яҡтан) 3. разг. (задавить) баҫып үлте
реү, һытыу

ПРИДАВЛИВАТЬ несов. см. придавйть 
ПРИДАВЛЕННОСТЬ ж; разг. йәберһетел

гәнлек
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ПРИДАВЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от при
давйть 2. прил.; разг. (низкий, придавленный) 
тәпәш, йәйпәк 3. прил.; разг. (забитый) түбән- 
һетелгән, йәберһетелгән

ПРИДАНОЕ с 1. игәт, бирнә 2. (для ново
рождённого) бала бүләге

ПРИДАТОК м 1. ҡушымта, тағылма; быть в 
роли придатка ҡушымта ролендә булыу 2. спец. 
өҫтәмә ағзалар, өҫтә(л)мә үҫенте; придаток 
яйчника түллек өҫтәмәһе

п р и д Ат о ч н ы и , -ая, ое эйәрсән, өҫтәмә; 
придаточная почка бот. өҫтәмә бөрө; при
даточное требование юр. эйәрсән талап ♦ при
даточное предложение грам. эйәрсән һөйләм 

ПРИДАТЬ сов. 1. кого-что (прибавить) өҫ
тәп биреү, өҫтәү; придать в помощь людей яр 
ҙамға кешеләр өҫтәү 2. чего (усилить, приба
вить что-л.) (көс, дәрт) биреү, өҫтәү 3. что 
(дать свойство) биреү (берәй цҙенсәлек, си
фат); придать устойчивость ныҡлыҡ биреү
4. что; перен. (вложить во что-л. какой-л. 
смысл) әһәмиәт биреү; придать серьёзное зна
чение словам һүҙгә етди әһәмиәт биреү

ПРИДАЧА ж 1. см. придать — придавать 1, 
2; 2. (то, что придано, прибавлено сверх че- 
го-л.) өҫтәмә, өҫтәү; просйть придачу өҫтәү 
һорау ♦ в придачу өҫтәүенә, өҫтәлмә рәүештә 

ПРИДВИГАТЬ несов. см. придвинуть 
ПРИДВИГАТЬСЯ несов. 1. см. придвйнуть 

ся 2. страд, от придвигать
П РИ ДВИ Ж Н бЙ, -ая, -ое күсермәле, күсере

лә торған; придвижной столик күсермәле өҫтәл 
ПРИДВИНУТЬ сов. что 1. (двигая, прибли

зить) яҡынайтыу, яҡын килтереү, эргәгә тар
тыу; придвйнуть стол к етене өҫтәлде стенаға 
яҡын тартыу 2. разг. (сделать более близким 
по времени) ваҡыт араһын кәметеү, яҡынайтыу, 
яҡын күсереү; придвйнуть срок ваҡытын яҡы
найтыу

ПРИДВИНУТЬСЯ сов. яҡынлау, яҡынайыу, 
яҡын килеү

ПРИ ДВбРНЫ Й, -ая, -ое 1. батша һарайын- 
дағы, һарай ...ы; придворный поэт батша һара- 
йындағы шағир 2. в знач. сущ. придворный м и 
придворная ж батшаға яҡын кеше, һарай кешеһе 

ПРИДЕЛАТЬ сов. что, к чему эшләп (яһап) 
ҡуйыу, беркетеү; приделать замок к дверям 
ишеккә бик эшләп ҡуйыу

ПРИДЕЛЫВАТЬ несов. см. приделать 
ПРИДЕРЖАТЬ сов.; разг. 1. кого-что (за

держать; слегка удерживая, не дать упасть и 
т.п.) бер аҙ тота төшөү, туҡтатып тороу, то- 
тоңҡорау; придержать лошадь атты туҡтатып то
роу 2. что; перен. (не пустить в оборот) тотоп 
(һаҡлап) тороу ♦ придержать язык см. язык 

ПРИДЕРЖИВАТЬ несов. см. придержать 
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ несов. 1. за что (слег

ка держаться) тотоноу, тотоңҡорау, тотоноп ба-

П Р И Д Е Р Ж И В А Т Ь С Я
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рыу (тороу); придерживаться рукой за лестни
цу ҡул менән баҫҡысҡа тотоноу 2. чего менән ба
рыу, буйынса барыу, тотоу, -тан/-тән барыу; 
придерживаться правой стороны уң яҡтан ба 
рыу 3. чего тороу, булыу, яҡлы булыу; при
держиваться особого мнения айырым фекерҙә 
булыу 4. страд, от придерживать

ПРИДИРА л  и ж; разг. бәйләнсек (эләксән) 
кеше

п р и д и р а т ь с я  несов. см. придраться
ПРИДИРКА ж бәйләнеү, соҡсоноу 
ПРИДИРЧИВОСТЬ ж бәйләнсеклек, бэйлэ- 

неүсәнлек
ПРИДЙРЧИВЫИ, -ая, -ое бәйләнсек, бәйлә- 

неүсән, эләксән; придирчивый человек бәйлән
сек кеше

ПРИ ДОРбЖ НЫ Й, -ая, -ое юл буйындағы, 
юл янындағы (эргәһендәге)

ПРИДРАТЬСЯ сое.; разг. 1. к кому-чему и 
без доп. бәйләнеү, ҡанығыу; придраться к пус
тяку ваҡ-төйәккә бәйләнеү; придраться к про
хожим үтеп барыусыларға бәйләнеү 2. к чему 
(использовать как предлог для чего-л.) һылта
ныу, һылтау итеп алыу, бәйләнеү

ПРИДУМАТЬ сов. что 1. уйлап табыу (сы
ғарыу), башҡа килеү; придумать новое средство 
яңы сара уйлап сығарыу 2. (выдумать) хыял 
(фараз) итеү, тип уйлау

ПРИДУМЫВАТЬ несов. см. придумать 
ПРИДУРИВАТЬСЯ несов/, прост, алмаша

ланыу, алмаша булыу, белмәгән булып ҡы
ланыу

ПРИДУРКОВАТОСТЬ ж; разг. иҫәүәнлек, 
аҡылға һайлыҡ, тинтәклек

п р и д у р к о в а т ы й , -ая, -ое разг. иҫәүән, 
тинтәк, аҡылға бер төрлө

ПРИДУРОК м; прост, иҫәүән, аҡылға бер 
төрлө кеше

ПРИДУРЬ ж; разг. иҫәр холоҡ, насар холоҡ; 
с прйдурью иҫәр, аҡылға һай, тиле (кеше ту
раһында)

ПРИДУШИТЬ сов. кого; разг. быуып үлте
реү, тонсоҡтороп үлтереү

ПРИДЫХАНИЕ с еңелсә һулыш; произно
сить с придыханием еңелсә һулыш менән әйтеү 

ПРИДЫХАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. лингв, еңелсә 
һулышлы, ышҡылыулы (тартынҡы өндәргә ҡа
рата)

ПРИЕДАТЬСЯ несов. см. приесться 
ПРИЁЗД м см. приезжать; приезд в город

ҡалаға килеү; с приездом! килеүегеҙ менән!, 
хуш килдегеҙ!

ПРИЕЗЖАТЬ несов. см. приехать 
ПРИЕЗЖАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от при

езжать 2. в знач. сущ. приезжающий м и приез
жающая ж үткенсе, юлаусы, мосафир

ПРИЁЗЖ ИЙ, -ая, -ее 1. ситтән килеүсе, 
ситтән килгән; приезжие артйсты ситтән килгән

артистар 2. в знач. сущ. приезжий м и приезжая 
ж (ситтән) килгән кеше, ситтән килеүсе

ПРИЕМ м 1. см. принять — принимать 1, 2, 
4, 6; приём в институт институтҡа ҡабул итеү; 
приём на работу эшкә алыу; часы приёма ҡабул 
итеү сәғәттәре; приём врача табиптың ҡабул итеү 
сәғәттәре 2. ҡабул итеү (мәжлесе); устроить 
приём ҡабул итеүҙе ойоштороу; официальный 
приём рәсми ҡабул итеү 3. (характер встречи) 
ҡаршылау, ҡаршы алыу; оказать тёплый приём 
йылы ҡаршылау 4. (в сочетании с 
числительным “один”) йотом, бүлем, юл, алым; 
сделать всё в одйн приём бөтәһен бер юлы 
эшләп ҡуйыу 5. (способ осуществления чего-л.) 
ысул, алым; агротехнические приёмы агротех 
ник алымдар; приём борьбы көрәш ысулы; лите
ратурный приём әҙәби алым

ПРИЕМЛЕМОСТЬ ж; книжн. ҡабул итерлек 
булыу, яраҡлылыҡ

ПРИЕМЛЕМЫЙ, -ая, -ое яраҡлы, лайыҡ, 
мәғҡул, ҡабул ите(ле)рлек; считать приемлемым 
мәғҡул күреү; вполне приемлемое предложение
ҡабул итерлек тәҡдим

ПРИЕМНИК м 1. (радиоприёмник) алғыс, 
радиоалғыс (сигнал ала торган аппарат); вклю
чить приёмник радиоалғысты асыу 2. (устрой
ство для собирания чего-л.) йыйғыс (соҡор), 
ҡабул иткес; в приёмник полилась вода йыйғыс 
соҡорға һыу аға башланы 3. (учреждение) при
емник; детский приёмник балалар приёмнигы 

ПРИЕМНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡабул итеү, алыу 
...ы, алғыс; приёмный день ҡабул итеү көнө; 
приёмные экзамены ҡабул итеү имтихандары; 
приёмная антенна тех. алғыс антенна 2. в знач. 
сущ. приёмная ж ҡабул итеү бүлмәһе; приёмная 
в больнйце хәстәханала ҡабул итеү бүлмәһе 
3. (о детях) аҫрауға (тәрбиәгә) алынған; (о 
родителях) аҫрауға (бала) алған; приёмный сын 
аҫрауға алынған ул

ПРИЁМОЧНЫИ, -ая, -ое ҡабул итеү ...ы, 
алыу(сы); приёмочный пункт ҡабул итеү пункты 

ПРИЁМЩИК м и ПРИЁМЩИЦА ж ҡабул 
итеүсе, ҡабул итеп тороусы

ПРИЕМЫШ м; разг. аҫрау, аҫрауға (аҫрарға) 
алған бала

ПРИЁСТЬСЯ сов.; разг. екһеү, екһетеү, 
екһенеү, екһендереү, ялҡытыу; лапша мне 
приелась туҡмастан екһендем; мне это приелось 
был мине ялҡытты инде

ПРИЁХАТЬ сов. (ултырып) килеү, менән ки
леү, ҡайтыу; приехать домой өйгә ҡайтыу; 
приехать автобусом автобус менән килеү

ПРИЖАТЬ сов. кого-что 1. (придавить) 
ҡыҫыу, баҫтырыу; прижать камнем таш менән 
баҫтырыу; прижать руку к грудй ҡулды күк
рәккә ҡыҫыу 2. перен., разг. (притеснить) 
ҡыҫыу, йәберләү, иҙеү ♦ прижать в 5тол см. 
угол 
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ПРИЖАТЬСЯ сов. к кому-чему һырыныу, 
һырышыу, һыйыныу; прижаться к земле ергә 
һырышыу; прижаться к матери әсәгә һырыныу 

ПРИЖЁЧЬ сов. что өтөү, көйҙөрөү, һөртөү, 
зәһәр нәмә баҫыу; прижечь рану йодом яраны 
йод менән өтөү

ПРИЖИВАЕМОСТЬ ж ; спец, үҙләшеү, 
ерләшеү

п р и ж и в Ат ь  несоә. см. прижйть 
ПРИЖИВАЛ м и ПРИЖИВАЛКА ж ; разг., 

у  cm. см. приживальщик
ПРИЖИВАЛЬЩИК М и у  cm. ПРИЖИ  

ВАЛЫЦИЦА ж әрәмтамаҡ (кеше елкәһендә 
йәшәцсе)

п р и ж и в а т ь с я  несов. 1. см. прижйться 
2. страд, от приживать

ПРИЖИВИТЬ сов. что ялғап (йәбештереп) 
үҫтереү; приживить ткань туҡыма ялғап үҫ
тереү

ПРИЖИВЙТЬСЯ сов. ялғанып үҫеү 
ПРИЖИВЛЁНИЕ с; спец. см. приживйть — 

приживлять, приживиться — приживляться 
ПРИЖИВЛЙТЬ несов. см. приживйть 
ПРИЖИВЛЙТЬСЯ несов. 1. см. прижи

виться 2. страд, от приживлять
ПРИЖИГАНИЕ с 1. см. прижигать 2. көйҙө 

рөп дауалау ысулы
п р и ж и г а т ь  несов. см. прижечь 
ПРИЖИЗНЕННЫЙ, -ая, -ое (происшедший 

ещё при чъей-л. жизни) үҙе иҫән сағында 
(саҡта), үлмәҫ борон -ған/-гән; прижйзненное 
издание сочинений Валидй Вәлидиҙең үҙе иҫән 
сағында сыҡҡан әҫәрҙәре

п р и ж и м а т ь  несов. см. прижать 
ПРИЖИМАТЬСЯ несов. 1. см. прижаться 

2. страд, от прижимать
ПРИЖИМИСТОСТЬ ж; разг. һаранлыҡ, 

ҡормошлоҡ, ҡатылыҡ
ПРИЖЙМИСТЫЙ, -ая, -ое разг. һаран, 

ҡомһоҙ, ҡормош, ҡаты (иҫәпләшецҙә)', прижи
мистый человек һаран кеше

ПРИЖЙТЬ: прижйть ребёнка уйнаштан 
(йөрөп) бала табыу, ситтән бала табыу

ПРИЖИТЬСЯ сов. 1. (привыкнутъ) эйәлә
шеү, эйәләү, үҙләшеү; где муха, там и комар 
приживётся себенле ергә серәкәй эйәләр 2. (ак
климатизироваться — о растениях) ерләшеү, 
ерһенеү, үҫеп китеү

ПРИЗ м бүләк, приз; получйть первый приз
беренсе призды алыу

ПРИЗАДУМАТЬСЯ сов.; разг. (бер аҙ) уйға 
ҡалыу, әҙерәк уйланыу, уйға төшөү; она приза
думалась ул уйға ҡалды

ПРИЗАДУМЫВАТЬСЯ несов. см. приза
думаться

ПРИЗАНЙТЬ сов. что, чего\ разг. бер аҙ 
үтескә (көтөргә) алыу (алып тороу) (аҙ гына ва
ҡытҡа)

ПРИЗВАНИЕ с 1. у cm . см. призвать 1, 3;
2. (склонность к чему-л.) һәләтлелек, булмыш, 
күңел тартыу; художник по призванию булмы 
шы менән рәссам; призвание к искусству 
сәнғәткә һәләтлелек 3. (предназначение) бурыс, 
вазифа; высокое призвание юғары бурыс

ПРИЗВАТЬ сов. кого-что 1. саҡырыу, саҡы
рып алыу; призвать к порядку тәртипкә саҡырыу 
2. (привлечь к важному делу) саҡырыу, өндәү; 
призвать к борьбе көрәшкә өндәү 3. (на военную 
службу) алыу; призвать в армию әрмегә алыу 

п р и з е м и с т ы й , -ая, -оеразг. 1. (малорос
лый) тәбәнәк, төптән йыуан, топош; приземис
тый человек тәбәнәк кеше 2. (низкий — о пред
мете) лапаҡ, тәпәш; приземистый дом лапаҡ өй 

ПРИЗЕМЛЁНИЕ с см. приземлйть — при
землять, приземлйться — приземляться

ПРИЗЕМЛИТЬ сов. что\ аә. (ергә) төшөрөү, 
(ергә) ултырыу; приземлйть самолёт самолетты 
ергә ултыртыу

ПРИЗЕМЛЙТЬСЯ сов.', аә. (ергә) ултырыу, 
(ергә) төшөү; вертолёт благополучно призем 
лйлся вертолет ергә имен төштө

ПРИЗЕМЛЙТЬ несов. см. приземлить 
ПРИЗЕМЛЙТЬСЯ несов. 1. см. призем

лйться 2. страд, от приземлйть
ПРИЗЁР м и разг. ПРИЗЁРША ж\ спорт. 

приз алыусы, бүләкләнеүсе
ПРИЗМА ж\ мат., физ. призма (ҡырлы 

есем)', зеркальная призма көҙгөлө призма; пра
вильная прйзма дөрөҫ призма ♦ смотреть сквозь 
призму чего үҙ күҙлеге аша ҡарау, тәьҫиренән 
сығып эш итеү

ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. мат., физ. 
призматик, призма формаһындағы, призма аша 
алынған; призматйческая поверхность призма 
тик йөҙ; призматический спектр призма аша 
алынған спектр 2. (о приборах) призмалы; приз 
матйческий бинокль призмалы бинокль 

ПРИЗНАВАТЬ несов. см. признать 
ПРИЗНАВАТЬСЯ несоә. 1. см. признаться 

2. в 1 л. ед. ч. наст. вр. признаюсь ө знач. 
вводи, сл. дөрөҫөн әйткәндә, асыҡтан-асыҡ әйт
кәндә; признаюсь, я не знал об этом дөрөҫөн 
әйткәндә, мин был турала белмәнем 3. страд, 
от признавать

ПРИЗНАК м билге, билдә, ишарат; видовые 
признаки биол, төр билдәләре; прйзнаки делй-
мости чисел мат. һандарҙың бүленеүсәнлек 
билдәләре

ПРИЗНАНИЕ с 1. см. признать 1, 2, при 
знаться 1, 2; 2. (слова признающегося в чём-л.) 
таныу, әйтеп биреү, асылыу, асып һалыу; 
признание подсудймого юр. ғәйепләнеүсенең үҙ 
ғәйебен таныуы; выслушать признание чъё-л. 
кемдеңдер асылыуын тыңлау 3. (общественное 
уважение) танылыу, абруй ҡаҙаныу ♦ приз
нание в любвй мөхәббәт белдереү 
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ПРИЗНАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от приз
нать 2. прил. танылған; признанный учёный та
нылған ғалим

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ж ҡәҙерен белеү, 
рәхмәт (әйтеү, белдереү); в знак признательнос
ти рәхмәт йөҙөнән

ПРИЗНАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое рәхмәт белдер
гән, ҡәнәғәт, рәхмәтле; признательный взгляд 
рәхмәт белдергән ҡараш; очень признателен 
разг. (һеҙгә) ҙур рәхмәт

ПРИЗНАТЬ сов. 1. что таныу, иҡрар итеү 
(ҡылыу); признать новое государство яңы дәү 
ләтте таныу; признать права хоҡуғын таныу; 
признать свою ошибку үҙ хатаңды иҡрар итеү 
2. кого-что таныу, тип табыу, иҫәпләү, тартыу; 
признать работу законченной эште тамамланған 
тип табыу 3. кого-что; прост. (узнать) таныу; 
признать его по голосу уны тауышынан таныу 

ПРИЗНАТЬСЯ сов. 1. в чём таныу, иҡрар 
итеү, тип табыу; подсудймые признались юр. 
ғәйепләнеүселәр үҙ ғәйептәрен иҡрар итте; при
знаться в свойх ошйбках үҙ хатаңды таныу 
2. әйтеп (һөйләп) биреү, сисеп һалыу; приз
наться в любвй үҙенең һөйөүен әйтеп биреү, 
мөхәббәт белдереү 3. неопр. признаться и в 1 л. 
ед. ч. буд. вр. признаюсь в знач. вводи, сл. 
дөрөҫөн (асыҡтан-асыҡ) әйткәндә; признаться, 
это мне непонятно асыҡтан-асыҡ әйткәндә, миңә 
был аңлашылмай

П РИ ЗО ВбЙ , -ая, -ое призлы, бүләкле, бүләк 
...ы; призовое место бүләкле урын; призовой 
фонд бүләк фонды

П Р И ЗбР  м; уст., разг. (обычно в род. п. и 
с предлогом “без”) ҡарауһыҙ, күҙәтеүһеҙ, 
бағыуһыҙ; дети без призора ҡарауһыҙ балалар 

ПРИЗРАК м 1. шәүлә, кәүҙәләнеш, (һынла
нып) күҙгә күренеү; прйзраки прошлого үткән
дең шәүләһе 2. (привидение) өрәк

ПРЙЗРАЧНЫИ, -ая, -ое 1. (воображаемый) 
хыялда ғына булған, хыялдағы; призрачные на
дежды хыялдағы өмөттәр 2. (неясный) томанлы, 
тоноҡ, күренер-күренмәҫ; прйзрачный свет кү
ренер-күренмәҫ яҡтылыҡ шәүләһе 3. өрәк, күҙгә 
генә күренгән; прйзрачное видение өрәк күренеү 

ПРИЗРЁНИЕ с см. призреть; остаться без 
призрения ҡарауһыҙ ҡалыу

ПРИЗРЁТЬ сов. кого', уст. тәрбиәгә алыу, 
бағыу, ҡарау; призреть сироту етемде тәрбиәгә 
алыу

ПРИЗЫВ м 1. см. призвать призывать; 
призыв в армию армияға алыу; призыв к мо- 
лйтве рел. аҙан әйтеү 2. (просьба, мольба) ялба
рыу, һорау, үтенеү; призыв о помощи ярҙам 
һорау 3. (лозунг) саҡырыу, оран, өндәү; призыв 
партии партия өндәүе 4. собир.; әоен. (призван
ные) призыв, хәрби хеҙмәткә алынғандар; ве
сенний призыв яҙын хәрби хеҙмәткә алынғандар 

ПРИЗЫВАТЬ несов. см. призвать

ПРИЗЫВНИК м; әоен. призывник, саҡыраҡ 
(гәскәри хеҙмәткә саҡырылыусы кеше)

ПРИ ЗЫ ВНбЙ , -ая, -ое саҡырыу ...ы, при
зыв ...ы, хәрби хеҙмәткә алыу ...ы; призывной 
пункт призыв пункты; призывная комйссия 
саҡырыу комиссияһы

ПРИЗЫВНЫЙ, -ая, -ое саҡырыу ...ы, ялба
рыу ...ы, үтенеү; призывное слово өндәү һүҙе 

ПРИИСК м прииск (алтын һ.б. ҡаҙылдыҡ
тар сыгарыла торган урын); золотые прйиски 
алтын приискылары

ПРИИСКАТЬ сов. кого-что; разг. эҙләп та
быу, табып алыу; приискать себе квартйру үҙе 
ңә фатир эҙләп табыу

ПРИЙСКИВАТЬ несов. см. приискать 
ПРИИСКбВЫ Й, -ая, -ое прииск ...ы; приис

ковая контора прииск контораһы
ПРИИТИ соә. 1. килеү, килеп етеү, ҡайтыу; 

прийти в школу мәктәпкә килеү; прийтй на ра
боту эшкә килеү; прийтй домой өйгә ҡайтыу 
2. (настать) килеү, килеп етеү; пришла осень 
көҙ килде 3. к чему килеү; прийтй к заключе
нию һығымтаға килеү; прийтй к правильному 
решению дөрөҫ ҡарарға килеү 4. (с предлогом 
“в”) китеү, килеү, -ы у/ еү; прийтй в движение 
хәрәкәткә килеү; прийтй в ужас ҡурҡып китеү; 
прийтй в волнение тулҡынланып китеү; прийтй 
в восторг ныҡ шатланып китеү; прийтй в упадок 
емерелеү, тарҡалыу ♦ прийтй в голову башҡа 
килеү; прийтй в себя: 1) аңға килеү, иҫкә килеү; 
2) тынысланыу; прийтй на память см. память; 
прийтй к шапочному разбору см. шапочный; 
прийтй на ум см. ум

ПРИИТИСЬ сов. 1. (совпасть с чем-л.) тура 
килеү, эләгеү; третье число пришлось на втор
ник осо шишәмбегә тура килде 2. разг. (подой
ти) таман булыу, ярау; шапка пришлась ей по 
голове бүрек уның башына яраны 3. кому безл. 
(довестись) булыу, тура килеү; нам пришлось 
нелегко беҙгә еңел булманы 4. с неопр. безл. ту
ра килеү, кәрәк булыу; приходится согласйться 
килешергә тура килә 5. прост, (стать в ка- 
кую-л. цену) ҡиммәткә төшөү 6. ө 3 л. ед. ч. 
буд. вр. придётся тура килә; как придётся нисек 
тура килә; когда придётся ҡасан тура килә
♦ прийтйсь по вкусу (по сердцу, по нраву, по 
душё) оҡшау

ПРИКАЗ м 1. бойороҡ, приказ; боевой при
каз хәрби приказ; отдать приказ бойороҡ биреү 
2. ист. приказ (Мәскәц дәцләте заманында 
идара эшенең айырым тармагын алып барыусы 
учреждение)

ПРИКАЗАНИЕ с бойороу, ҡушыу 
ПРИКАЗАТЬ соә. кому и с неопр. бойороу, 

ҡушыу, һүҙ ҡушыу, бойороҡ биреү; приказать 
начать наступление һөжүмде башларға бойороу
♦ приказать долго жить вафат булыу, гүр эйәһе 
булыу
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ПРИКАЗЧИК м; ист. 1. (наёмный служаю- 
щий, продавец) һатыусы 2. (управляющий име
нием) приказчик

ПРИКАЗЫВАТЬ несов. см. приказать 
ПРИКАЛЫВАТЬ несов. см. приколоть
ПРИКАЛЫВАТЬСЯ несов. страд, от при

калывать
ПРИКАНЧИВАТЬ несов. см. прикончить 
ПРИКАРМАНИВАТЬ несов. см. прикар

манить
ПРИКАРМАНИТЬ сов. что; прост, үҙләш

тереү, урлау, сәлдереү
ПРИКАРМЛИВАНИЕ с см. прикармливать 
ПРИКАРМЛИВАТЬ несов. 1. см. прикор

мить 2. кого; разг. (өҫтәмә рәүештә) ашатыу; 
прикармливать ребёнка кашей балаға өҫтәмә 
рәүештә бутҡа ашатыу

ПРИКАСАТЬСЯ несов. см. прикоснуться 
ПРИКАСПИЙСКИЙ, -ая, -ое Каспий буйы 

. ..ы; Прикаспййская низменность Каспий буйы 
уйһыулығы

ПРИКАТИТЬ сов. 1. что (катя, доста
витъ) тәгәр(л)әтеп килтереү, тәгәр(л)әтеп килте
реп ҡуйыу; прикатйть бочку мискәне тәгәрәтеп 
килтереү 2. разг. (приехать) килеү, килеп 
туҡтау (төшөү)

ПРИКАТИТЬСЯ сов. тәгәр(л)әп килеү, 
тәгәр(л)әп килеп туҡтау

ПРИКАТЫВАНИЕ с; спец. катоклау, тигеҙ
ләү; прикатывание почвы с.-х. тупраҡ өҫтөн ка
токлау

ПРИКАТЫВАТЬ несов. см. прикатйть 
ПРИКАТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. прикатить

ся 2. страд, от прикатывать 1
ПРИКИДКА ж; разг. см. прикинуть 
ПРИКЙДЫВАТЬСЯ несов. см. прикйнуться 
ПРИКИНУТЬ сов.; разг. 1. что, чего (приба

витъ) өҫтәү, өҫтәп ебәреү, арттырыу 2. что (при
мерить) кейеп (үлсәп) ҡарау; прикйнуть костюм 
костюмды кейеп ҡарау 3. что (приблизительно 
взвесить) үлсәү, бизмәнгә һалыу, үлсәп ҡарау; 
прикйнуть на весах үлсәүгә һалып үлсәп ҡарау
4. что и без доп. (рассчитать, сообразитъ) са
малау, самалап (иҫәпләп) алыу, уйлап (самалап, 
иҫәпләп) ҡарау; прикйнуть расстояние араны са
малап алыу; прикйнуть в умё уйлап ҡарау

ПРИКИНУТЬСЯ сов. кем-чем; разг. (юра
мал) ҡыланыу, һалышыу, булып күренеү; при 
кйдываться незнающим белмәмешкә һалышыу; 
прикйнуться дротом дуҫ булып ҡыланыу 

ПРИКИПАТЬ несов. см. прикипеть 
ПРИКИПЁТЬ сов.; разг. 1. ҡаҫмаҡланып 

йәбешеү, көйөп йәбешеү, көйөү 2. к кому-чему; 
перен., прост, эйәләшеү, өйрәнеү, эҫенеү; при
кипеть душой эҫенеү, кемгәлер ныҡ эйәләшеү 

ПРИКЛАД м 1. (у огнестрельного оружия) 
төйҙә, мылтыҡ түтәһе 2. портн. аҫтарлыҡ, төймә 
(тегенец өсөн кәрәк-яраҡ)
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ПРИКЛАДНОЙ, -ая, -ое практик, ғәмәли, 
ҡулланма; прикладные науки ғәмәли фәндәр; 
прикладная математика ғәмәли математика 
♦ прикладное искусство биҙәү-ҡулланма сәнғәте 

ПРИКЛАДЫВАТЬ несов. см. приложйть 1 
ПРИКЛАДЫВАТЬСЯ несов. 1. см. прило

житься 2. страд, от прикладывать
ПРИКЛЕИВАТЬ несов. см. приклеить 
ПРИКЛЕИВАТЬСЯ несов. 1. см. приклеить

ся 2. страд, от приклеивать
п р и к л е и т ь  сов. что йәбештереү, елем ме

нән беркетеү, елемләп ҡуйыу; приклеить марку 
марканы йәбештереү

п р и к л е и т ь с я  сов. йәбешеү (йәбешеп ҡу
ша һылашыу)

ПРИКЛЕПАТЬ сов. что нығытыу, сәйләү, 
сейнәү, сигәләү, беркетеү

ПРИКЛЕПАТЬСЯ сов. сигәләп беркетелеү 
ПРИКЛЕПКА ж 1. см. приклепать — при

клёпывать 2. (то, что приклёпано) сейнәп ҡу
йылған нәмә (киҫәк, өлөш һ.б.)

ПРИКЛЕПЫВАТЬ несов. см. приклепать 
ПРИКЛЁПЫВАТЬСЯ несов. 1. см. прикле

паться 2. страд, от приклёпывать
ПРИКЛОНИТЬ сов. что; разг. эйеү; прикло

нить ветви дерева к земле ағас ботаҡтарын ергә 
эйеү ♦ негде (некуда) голову приклонйть һыйы 
ныр урын юҡ, морон терәр (төртөр) урын юҡ 

ПРИКЛОНИТЬСЯ сов. эйелеү; прикло 
нйться к землё ергә эйелеү

ПРИКЛОНЙТЬ несов. см. приклонить 
ПРИКЛОНЙТЬСЯ несов. 1. см. прикло

ниться 2. страд, от приклонять
ПРИКЛЮЧАТЬ несов. см. приключить 
ПРИКЛЮЧАТЬСЯ I несов. см. приклю

читься
ПРИКЛЮЧАТЬСЯ II несов. страд, от при

ключать
ПРИКЛЮЧЕНИЕ с 1. (происшествие) (көт

мәгәндә булған) хәл-ваҡиға, кисереш; весёлое 
приключение күңелле хәл-ваҡиға 2. (похожде
ние) мажара, баштан үткәндәр; дорожные при
ключения юл мажаралары; кнйга о приключени
ях мажаралар тураһында китап

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ, ая, ое мажаралы; 
приключенческий роман мажаралы роман

ПРИКЛЮЧИТЬ сов. что; тех. ҡушыу, то
таштырыу, ялғау

ПРИКЛЮЧЙТЬСЯ сов.; разг. булыу, осрау, 
башҡа (бәлә) төшөү, баштан үтеү, килеп сығыу; 
что с вами приключйлось? башығыҙға ниндәй 
бәлә төштө?; приключилась неприятность кү
ңелһеҙлек килеп сыҡты

ПРИКОВАТЬ сов. 1. кого-что (ковкой 
присоединитъ) сүкеп беркетеү 2. (прикрепить 
цепями) бығаулау, сынйырлау 3. что; перен. 
ҡаҙаҡлау, беркетеү, (үҙенә) тартыу (йәлеп итеү); 
приковать к себе внимание иғтибарҙы үҙенә
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тартыу ♦ приковать к постели түшәккә йығыу 
(сир тураһында)

ПРИКОВАТЬСЯ сов. 1. сүкеп беркетелеү 
2. перен. (о внимании, взгляде и т.п.) текәлеү, 
төбәлеү, йүнәлеү

ПРИКОВЫВАТЬ несов. см. приковать 
ПРИКбВЫВАТЬСЯ несов. 1. см. прико

ваться 2. страд, от приковывать
ПРИКОВЫЛЯТЬ сов.', разг. тәнтерәкләп ки

леү, саҡ-саҡ һөйрәлеп барыу (килеү, ҡайтыу) 
п р и к Ол  м ҡаҙыҡ; прикол плота һал бәйләү 

өсөн ҡаҙыҡ ♦ на приколе бәйҙә (бәйле) тороу 
ПРИКОЛАЧИВАТЬ несов. см. приколотить 
ПРИКОЛАЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. прико

лотиться 2. страд, от приколачивать
ПРИКОЛКА ж; разг. 1. см. приколоть — 

прикалывать 1; 2. (то, чем прикалывают
что-л.) ҡаҙауыс, сәс ҡыҫтырғыс; приколка для 
волос сәс ҡаҙауысы

ПРИКОЛОТИТЬ сов. что 1. разг. ҡаҙаулау, 
ҡаҙаҡлау, сәйләү, ҡаҙаҡлап ҡуйыу; приколотить 
доску таҡтаны ҡаҙаҡлап ҡуйыу 2. прост, (по
битъ) бәргеләп (туҡмап) китеү (алыу)

ПРИКОЛОТИТЬСЯ сов/, разг. ҡаҙаҡланыу 
ПРИКбЛОТЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от прико

лоть 2. прил. ҡаҙаулы
ПРИКОЛбТЬ сов. 1. что (прикрепить) 

ҡаҙау, ҡаҙап ҡуйыу, тағыу; приколоть цветы на 
грудь түшкә сәскә ҡаҙау 2. кого; разг. (убитъ) 
ҡаҙап үлтереү, сәнсеп үлтереү

ПРИКОМАНДИРОВАТЬ сов. кого-что ва
ҡытлыса эшкә ебәреү, командировать итеү, ва
ҡытлыса беркетеү (учреждение, гәскәри часть 
һ.б. ҡарамагына)

ПРИКОНЧИТЬ сов.', разг. 1. что (израсхо
довать) тамамлау, бөтөрөү; прикончить все за
пасы бөтә запастарҙы бөтөрөү 2. кого (добитъ) 
үлтереү, бөтөрөү, дөмөктөрөү, юҡ итеү; при
кончить зверя йәнлекте үлтереү

ПРИКОПИТЬ сов. что, чего; разг. туплау, 
йыйыу

ПРИКбПКА ; ж; сад. күмеп тороу, күмеү; 
прикопка сеянцев үҫентеләрҙе күмеп тороу 

п р и к Ор м  м алдатҡыс; аҙыҡ (малдар өсөн)', 
ем (ҡош, балыҡ өсөн)', прикорм для рыбы ба
лыҡ еме; ставить прикорм алдатҡыс һалыу 

ПРИКОРМИТЬ сов. кого ем биреп (ашатып) 
эйәләштереү; прикормйть голубей күгәрсендәрҙе 
ашатып эйәләштереү

ПРИКОРМКА Ж СМ. прикорм 
ПРИКОРНУТЬ сов.', разг. 1. (прислонив

шись, прилечь) терәлеп (һөйәнеп) йоҡлау 2. (за
дремать) әҙ генә йоҡлап алыу, ойоу, серем итеп 
алыу

ПРИКОСНОВЕНИЕ С см. прикоснуться 
ПРИКОСНУТЬСЯ сов. к кому-чему ҡағы

лыу, тейеү, тейеп (ҡағылып) китеү; не прикос
нуться к едё ашҡа ҡағылмау

ПРИКРАСИТЬ сов. что\ разг. арттырып 
(өҫтәп) һөйләү, матурлап (күпертеп) һөйләү 

ПРИКРАСЫ мн. (ед. прикраса ж); разг.
1. (преувеличения) матурлау, биҙәү, шымартыу
2. (то, что может украситъ кого-что-л.) 
биҙәк, биҙәүес, шымартыу

ПРИКРАШИВАТЬ несов. см. прикрасить 
ПРИКРЕПИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое беркетеү 

...ы, теркәү ...ы; прикрепительный талон берке 
теү талоны

ПРИКРЕПИТЬ сов. кого-что, к кому-чему
1. беркетеү, беркетеп ҡуйыу, ҡаҙау, тағыу; 
(полозья к саням) табанлау; прикрепйть орден 
орден тағыу; прикрепйть на крыше флаг ҡыйыҡ 
ҡа флаг ҡаҙау; прикрепйть зеркало к етене көҙ 
гөнө стенаға беркетеү; прикрепйть к саням 
железные полозья сананы тимер менән табанлау
2. (передать в чъё-л. ведение) беркетеү, берке
теп ҡуйыу; прикрепйть ученика к мастеру 
өйрәнсекте оҫтаға беркетеү 3. (зарегистриро
вать где-л.) теркәү, теркәп ҡуйылыу, иҫәптә 
тороу

ПРИКРЕПИТЬСЯ сов. 1. (прочно приде
латься) йәбешеү, беркетелеү 2. (стать на 
учёт) теркәлеү, иҫәпкә алыныу

ПРИКРЕПЛЙТЬ несов. см. прикрепйть 
ПРИКРЕПЛЙТЬСЯ несов. 1. см. прикре- 

пйться 2. страд, от прикреплять
ПРИКРИКИВАТЬ несов. см. прикрикнуть 
ПРИКРИКНУТЬ сов. на кого екеренеү, еке

реү, (асыуланып) ҡысҡырып ҡуйыу; при 
крйкнуть на ребёнка балаға екереү

ПРИКРУТИТЬ сов.', разг. 1. кого-что, к че
му (привязать) уратып (шаҡарып) бәйләү 
2. что (убавитъ, крутя) бороп кәметеү 
(төшөрөү), баҫа төшөү; прикрутйть фитйль в 
лампе шәмдең филтәһен баҫа төшөү

ПРИКРУЧИВАТЬ несов. см. прикрутить 
ПРИКРУЧИВАТЬСЯ несов. страд, от при

кручивать
ПРИКРЫВАТЬ несов. см. прикрыть 
п р и к р ы в а т ь с я  несов. 1. см. прикрыться

2. страд, от прикрывать 
ПРИКРЫТИЕ с 1. см. прикрыть, при

крыться 2. (укрытие) япма, ышыҡ, еллек; хо
рошее прикрытие от дождя ямғырҙан яҡшы 
ышыҡ 3. (защита, охрана) һаҡ, һаҡлыҡ 4. әо- 
ен. ышыҡ(лау), һаҡ(лау); артиллерййекое при
крытие артиллерия ышыҡлауы

ПРИКРЫТЬ сов. 1. кого-что (защититъ, 
предохранитъ) ябыу, ҡаплау, ҡаплап ҡуйыу; 
прикрыть хлеб икмәкте ҡаплап ҡуйыу; снег при
крыл землю ҡар ерҙе япты (ҡапланы) 2. кого- 
что', әоен. (заслонитъ) ҡаплау, ышыҡлап то
роу; продвижение войска прикрыли танки 
ғәскәрҙең алға барыуын танкылар ҡаплап килде
3. что (неплотно закрытъ) яба биреү, ҡыҫыу, 
ҡыҫып ҡуйыу, әҙерәк ябыу; прикрыть дверь
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ишекте ҡыҫыу 4. кого-что; перен. (скрытъ) 
йәшереү, ҡаплап ҡалыу, йәшереп ҡалдырыу; 
прикрыть обман ялғанын йәшереү 5. что; 
прост, (прекратитъ, закрытъ) ябыу, туҡтатыу 

ПРИКРЫТЬСЯ сов. 1. чем (накрыться) 
ҡапланыу, ябыныу, ышыҡланыу; прикрыться 
шубой тун ябыныу 2. (заслониться от чего-л.) 
ышыҡланыу, ҡапланыу, артына йәшеренеү
3. (неплотно закрыться) ябыла биреү, ҡыҫы
лыу, ябыла төшөү 4. чем; перен., разг. (замас
кироваться) ҡапланыу, ышыҡланыу, ышыҡла
нып ҡалыу; прикрыться хвастлйвыми словами 
маҡтаныу һүҙҙәренә ышыҡланыу

ПРИКРЫТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от при
крыть 2. прил. ышыҡ, һил

ПРИКУПАТЬ несов. см. прикупить 
ПРИКУПИТЬ сов. что, чего 1. өҫтәп һатып 

алыу 2. (в карточной игре) өҫтәп кәрт алыу 
ПРИКУРИВАНИЕ с см. прикуривать 
ПРИКУРИВАТЬ несов. см. прикурить 
ПРИКУРИТЬ сов. что и без доп.; разг. 

(тәмәке) ҡабыҙыу (тоҡандырыу), ҡабыҙып алыу, 
тәмәкегә ут алыу (икенсе кешенән); прикурйть 
папиросу папирос ҡабыҙыу ♦ дать прикурйть 
кому прост, иманын уҡытыу, кәрәген биреү 

ПРИКУС и спец. ПРЙКУС м тешләнеш, 
тешләү; правильный прикус дөрөҫ тешләнеш 

ПРИКУСИТЬ сов. что ("еңелсә) тешләү, теш
ләп алыу; прикусить губу иренде тешләү ♦ при
кусить язык телде йотоу, ауыҙҙы йомоу (өн- 
дәшмәц, һөйләшмәц)

ПРИКУСЫВАТЬ несов. см. прикусйть 
ПРИЛАВОК м прилавка (кибеттә, баҙарҙа); 

стоять за прилавком прилавка артында тороу 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЙ: й м я  прилагательное 

грам. сифат; прилагательное с; грам. сифат; 
качественное прилагательное төп сифат 

ПРИЛАГАТЬ несов. см. приложить 2, 3 
ПРИЛАГАТЬСЯ несов. страд, от прилагать 
ПРИЛАДИТЬ сов. что; разг. рәтләү, (ипләп, 

яйлап) ҡуйыу; приладить пружйну к дверй пру 
жинаны ишеккә ҡуйыу

ПРИЛАЖИВАТЬ несов. см. приладить 
ПРИЛАСКАТЬ сов. кого һөйөү, иркәләү, 

иркәләп алыу
ПРИЛАСКАТЬСЯ сов. к кому иркәләнеп 

һыйыныу; приласкаться к матери әсәйгә ир
кәләнеп һыйыныу

ПРИЛЕГАТЬ несов. к чему 1. (об одежде) 
һылашып тороу, ултырыу; платье прилегает к 
телу күлдәк тәнгә һылашып тора 2. к чему (гра
ничитъ с чем-л.) тейеп тороу, тоташыу, сиктәш 
булыу; поле прилегает к берегу баҫыу ярға ба
рып тоташа

ПРИЛЕЖАНИЕ с тырышлыҡ, тырышыу, 
күңел биреп эшләү; отличаться прилежанием 
тырышлыҡ менән айырылып тороу

ПРИЛЕЖАТЬ несов. см. прилегать 2
175

п р и л е ж Ащ и и , -ая, -ее 1. прич. от приле
жать 2. прил.] мат. теркәлгән, эргәләш, йәнәш; 
прилежащая сторона эргәләш яҡ; прилежащие 
утлы теркәлгән мөйөштәр

п р и л е ж н ы й , -ая, -ое тырыш, сымыры, 
егәрле; быть прилежным в работе эшкә сымыры 
булыу; прилежный ученйк тырыш уҡыусы

ПРИЛЕПИТЬ сов. что йәбештереү, йәбеште
реп ҡуйыу; прилепйть марку на конверт кон 
вертҡа марка йәбештереү

ПРИЛЕПЙТЬСЯ сов. к чему 1. йәбешеү, һы
лашыу; пластырь прилепился пластырь йәбеште 
2. разг. урынлашыу, һыйыныу, һыйынып тороу; 
домик прилепйлся к скале йорт ҡаяға һыйынған 

ПРИЛЁПЛИВАТЬ несов. см. прилепйть 
ПРИЛЁПЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. приле

питься 2. страд, от прилёпливать
ПРИЛЕПЛЙТЬ несов. см. прилепйть 
ПРИЛЕПЛЙТЬСЯ несов. 1 .см . прилепиться 

2. страд, от прилеплять
ПРИЛЕТ м см. прилететь — прилетать; при

лёт птиц ҡоштар ҡайтыу
ПРИЛЕТАТЬ несов. см. прилететь 
ПРИЛЕТЁТЬ сов. 1. осоп килеү (ҡайтыу); 

птицы прилетают ҡоштар осоп ҡайта 2. разг. 
(примчаться) сабып (елдереп) килеп етеү

ПРИЛЕТНЫИ, ая, ое (о птицах) күсмә, 
күсәр

ПРИЛЁЧЬ сов. 1. (лечь ненадолго) ятып 
алыу (тороу); прилечь на диван диванға ятып 
тороу 2. (пригнуться) ятыу, ығыу; рожь при
легла арыш ыҡҡан 3. (осесть) ултырыу; пыль 
прилегла саң ултырған

ПРИЛИВ м 1. мор. һыу ҡалҡыу, һыу күтәре
леү (ай менән ҡояштың тартыуы арҡаһында); 
начался прилйв һыу ҡалҡа башланы 2. перен. 
(подъём в развитии чего-л.) күтәрелеү, ташыу, 
артыу; прилйв страсти ҡомар ташыу 3. мед. 
(приток крови) ҡан йүгереү (тулышыу); прилйв 
крови к голове башҡа ҡан йүгереү 4. (прибытие 
кого-чего-л. во множестве) күпләп килеү, ағы
лып килеп йыйылыу; прилйв денежных средств 
аҡсаның күпләп килеүе 5. тех. (деталдең) йы
уан ере (урыны)

ПРИЛИВАТЬ несов. см. прилйть 
ПРИЛЙЗАННЫИ, -ая, -ое 1. прич. от при

лизать 2. прил.; разг. (о волосах) шыма итеп та
ралған; (о шерсти животных) яланған, ялаған 

ПРИЛИЗАТЬ сов. что 1. (пригладитъ язы
ком) ялап шымартыу (тигеҙләү); кошка прили
зала шерсть бесәй ялап йөнөн шымартты 2. пе
рен. (гладко причесать) шыма итеп тарау, яла
ғандай итеп тарап ҡуйыу

ПРИЛИЗАТЬСЯ сов.] разг. шып-шыма итеп 
тарап ҡуйыу

ПРИЛИЗЫВАТЬ несов. см. прилизать 
ПРИЛЙЗЫВАТЬСЯ несов. 1. см. прили

заться 2. страд, от прилйзывать
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ПРИЛИПАТЬ несов. см. прилипнуть
ПРИЛИПНУТЬ сов. 1. (пристать — о 

чём-л. липком) йәбешеү, һылашыу, йәбешеп 
ҡалыу; грязь прилипла к одежде кейемгә батҡаҡ 
йәбешкән 2. перен., разг. (привязаться) йәбе
шеү, тағылып алыу, бәйләнеү

ПРИЛЙПЧИВЫИ, ая, -ое 1. (легко прили
пающий) һырышҡаҡ, йәбешкәк, йәбештереүсән
2. перен., разг. (надоедливый) бәйләнсек, бәйлә- 
неүсән, йәбешкәк 3. перен., разг. (легко переда
ющийся другим) йоғошло, йоғоусан; прилйпчи 
вая болезнь йоғошло ауырыу

ПРИЛИТЬ сов. 1. (притечь — о жидкости) 
ағып төшөү, йүгереү; кровь прилила к голове 
башҡа ҡан йүгерҙе 2. перен. (внезапно возник
нуть — о чувстве) ҡапыл уяныу, ташып китеү, 
солғап алыу

ПРИЛИЧИЕ с әҙәп, әҙәплелек, әҙәп һаҡлау; 
соблюдать прилйчия әҙәп һаҡлау; делать для 
прилйчия әҙәп һаҡлау өсөн эшләү

ПРИЛИЧНЫИ, -ая, -ое 1. (пристойный) 
тәрбиәле, әҙәпле; прилйчное слово әҙәпле һүҙ; 
прилйчные люди әҙәпле кешеләр 2. разг. (до
вольно хороший) яҡшы уҡ, яҡшы ғына, күп 
кенә, ҡәнәғәтләнерлек, ап-арыу; прилйчная 
сумма күп кенә аҡса; прилйчный костюм яҡшы 
ғына костюм

ПРИЛОВЧИТЬСЯ сов.', разг. өйрәнеп (оҫта
рып) алыу, рәтен (уңайын) табып алыу, күнегеп 
бөтөү

ПРИЛОЖЕНИЕ с 1. см. приложить; прило
жение документов к заявлению ғаризаға доку
менттарҙы ҡушыу (теркәү) 2. ҡушымта, өҫтәмә; 
приложение к договору килешеүгә ҡушымта; 
журнал с приложением ҡушымталы журнал
3. грам. өҫтәлмәлек; обособленное приложение 
айырымланған өҫтәлмәлек

ПРИЛОЖИТЬ сов. что, к чему 1. ҡуйыу, 
ябыу; приложйть пластырь к ожогу янған 
(бешкән) ергә пластырь ябыу; приложйть руку к 
грудй ҡулды күкрәккә ҡуйыу 2. (применить) 
һалыу, ҡуйыу, ҡулланыу, йүнәлдереү; прило
жйть все сйлы бөтә көстө һалыу; приложйть 
теорию к жйзни теорияны тормошта ҡулланыу
3. (присоединить) ҡушыу, ҡушып ебәреү 
(һалыу), теркәү; приложйть справку белешмәне 
теркәү ♦ приложйть руку см. рука; ума не при
ложу см. ум

ПРИЛОЖИТЬСЯ сов. 1. (приблизиться 
вплотную) яҡын килеү, терәлеү, ҡуйыу; прило 
жйться ухом к дверй ҡолаҡты ишеккә ҡуйып 
тыңлау 2. (почтительно поцеловать) ололап 
үбеү; приложйться к знамени байраҡты ололап 
үбеү 3. (прилечь щекой к ложу винтовки и 
т.п., чтобы прицелиться) күҙәтеү; приложйть
ся и выстрелить тоҫҡап атып ебәреү 4. прост, 
(отпить из чего-л.) ауыҙ итеү, иренгә тейҙереү; 
хоть бы приложйлся ирененә тейҙерһен ине

♦ остальное (всё, прочее) приложится ҡалғаны 
үҙенән-үҙе булыр

ПРИЛУНИТЬСЯ сов. Айға төшөү 
ПРИЛЬНУТЬ сов. к кому-чему 1. һырығыу, 

һарылыу, һырышыу, һыйыныу; ребёнок 
прильнул к матери бала әсәһенә һыйынды 
2. (яҡындан) ҡарау; прильнуть к замочной 
скважине йоҙаҡ тишегенән ҡарау

ПРИМА ж; муз. прима (1. гаммала беренсе 
төп тауыш 2. ҡыллы музыкаль инструмент
тың беренсе нескә ҡылы 3. оркестрҙа, хорҙа 
беренсе партияны башҡарыусы музыка ҡоралы 
йәки йырсы)

ПРЙМА БАЛЕРИНА ж прима-балерина 
(төп ролдәрҙе башҡарыусы балерина)

ПРИМАЗАТЬСЯ сов.', разг. тығылыу, йә
бешеү

ПРИМАЗЫВАТЬСЯ несов. см. примазаться 
ПРИМАНИВАТЬ несов. см. приманить
ПРИМАНИТЬ сов. кого-что 1. алдаштырып 

саҡырыу (килтереү); приманйть голубей күгәр- 
сендәрҙе алдаштырып саҡырыу 2. перен., разг. 
(соблазнить) үҙ яғына ауҙарыу, әүрәтеү

ПРИМАНКА ж 1. (для животных, рыб и 
др.) алдатҡыс ем, алдатҡыс, ҡаптырғыс 2. пе
рен. (соблазн) алдатҡыс, ҡыҙыҡтырғыс

п р и м Ан о ч н ы й , -ая, -ое алдатҡыс (ҡы
ҙыҡтырғыс) ...ы; приманочная снедь алдатҡыс 
нәмә

ПРИМАТ м; книжн. (первичность, главен
ство) примат, юғарылыҡ, өҫтөнлөк, беренселек; 
примат разума над чувством аңдың хис 
тойғонан өҫтөнлөгө

ПРИМАТЫ мн.; зоол. приматтар (һөтимәр
ҙәр төркөмөнөң иң югары отряды)

ПРИМАЧИВАТЬ несов. см. примочить 
ПРИМАЩИВАТЬ несов. см. примостить 
ПРИМАЩИВАТЬСЯ несов. 1. см. примос 

тйться 2. страд, от примащивать
ПРИМЕЛЬКАТЬСЯ сов. танышып (күҙ өй

рәнеп) бөтөү
ПРИМЕНЕНИЕ с см. применйть — приме

нять, применйться применяться; применение 
новых методов яңы ысулдар ҡулланыу ♦ в при
менении к кому-чему, в знач. предлога -ға/-гә 
ҡарата (ярашлы), рәүештә, -ға/-гә ҡарап 
(алғанда)

ПРИМЕНИМЫЙ, -ая, -ое ярарлыҡ, ҡулла- 
нырлыҡ, ҡулланырға яраған (мөмкин булған) 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО: применйтельно к ко
му-чему; в знач. предлога -ға/-гә ҡарата (яраш
лы), рәүештә

ПРИМЕНИТЬ сов. что 1. ҡулланыу, файҙа
ланыу; применйть новое лекарство яңы дарыу 
ҡулланыу; применять знания в жйзни белемде 
тормошта ҡулланыу 2. (приспособить) яйлаш- 
тырыу; применйть орудия к местности туптарҙы 
урынға яйлаштырыу 
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ПРИМЕНИТЬСЯ сов. к кому-чему яраҡла
шыу, күнегеү, үҙләшеү

ПРИМЕНЙТЬ несов. см. применить 
ПРИМЕНЯТЬСЯ несов. 1. см. применйться 

2. страд, от применять
п р и м е р  м 1. өлгө, үрнәк; быть примером 

өлгө булыу; брать пример өлгө алыу; пример 
мужества батырлыҡ үрнәге 2. (частный случай, 
приводимый в доказательство чего-л.) миҫал; 
удачный пример уңышлы миҫал 3. мат. хисап, 
миҫал; решать пример хисап сисеү ♦ для при
мера ғибрәт өсөн; к примеру (сказать) мәҫәлән, 
миҫал өсөн; не в пример: 1) кому-чему айырма
лы булараҡ; 2) при сравн. cm. күпкә, шаҡтай; 
брать (взять) пример с кого үрнәк алыу 

ПРИМЕРЗАТЬ несов. см. примёрзнуть 
ПРИМЁРЗНУТЬ сов. (йәбешеп) туңыу 
ПРИМЕРИВАТЬ несов. см. примерить 
ПРИМЁРИВАТЬСЯ несов. 1. см. примерить

ся 2. страд, от примеривать
п р и м е р и т ь  сов. что үлсәү, үлсәп (кейеп) 

ҡарау; примерить костюм костюмды кейеп 
ҡарау

ПРИМЁРИТЬСЯ сов.; разг. яйлашыу, яйла
шып ҡарау, яйын табыу, самалау

ПРИМЁРКА ж см. примерить — примерять; 
примерка пальто пальто кейеп ҡарау

ПРИМЁРНО нареч. 1. шундайыраҡ, сама 
менән, самаһы, яҡынса; ей примерно сорок лет 
уға сама менән ҡырҡ йәш 2. в знач. вводн. сл.\ 
разг., уст. (например) миҫал өсөн

п р и м е р н ы й , -ая, -ое 1. (образцовый) 
өлгөлө, өлгө, үрнәк булырлыҡ; примерное пове
дение өлгөлө тәртип 2. (приблизительный) 
яҡынса, сама менән, самалау өсөн; примерный 
подсчёт сама менән һанау (иҫәпләү)

ПРИМЕРЙТЬ несов. см. примерить 
ПРИМЕРЯТЬСЯ несов. 1. см. примериться 

2. страд, от примерять
ПРИМЕСИТЬ сов. что, чего ҡатыштырып 

иҙеү, ҡушып баҫыу
ПРИМЕСЬ ж ҡушылма, ҡатышма; сортовая 

прймесь сортлы ҡушылма; очищать от примесей
ҡушылмаларҙан таҙартыу

ПРИМЁТА ж 1. (отличительный признак) 
билдә, тамга; особые приметы айырым билдәләр 
2. (предвестие чего-л.) ырым, юрау; верить в 
приметы ырымдарға ышаныу 3. обычно мн. при
меты һынамыштар; судя по приметам һынамыш
тарға ҡарағанда ♦ на примете (быть, иметься) у 
кого күҙ уңында (булыу); на примете иметь (дер
жать) кого-что күҙ уңында тотоу, күҙҙә тотоу 

ПРИМЕТАТЬ сов. что типсеү, типсеп сығыу, 
типсеп ҡуйыу; приметать рукав еңде типсеп 
ҡуйыу

ПРИМЁТИТЬ сов. кого-что', разг. (заме
тить) иҫләү, иғтибар итеү, күреп алыу, 
шәйләү
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ПРИМЕТНЫЙ, ая, ое 1. (заметный) күре
неп (һиҙелеп) торған, билдәле, бик асыҡ; при
метный след бик асыҡ эҙ 2. (являющийся при
метой) тамғалы; приметный нож тамғалы бысаҡ
3. (имеющий особые приметы) билдәле, күре
некле

ПРИМЁТЫВАТЬ несов. см. приметать 
ПРИМЕЧАНИЕ с иҫкәрмә; снабдить текст 

примечаниями тексты иҫкәрмәләр менән биреү 
( тулыландырыу )

ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое иғтибар итер
лек, иғтибарға лайыҡ, бик шәп; примечательное 
событие бик шәп ваҡиға; быть примечательным 
иғтибарға лайыҡ булыу

ПРИМЕЧАТЬ несов.', разг. 1. см. приметить 
2. за кем-чем; прост, (наблюдать) күҙәтеү, 
ҡарап тороу

ПРИМЕШАТЬ сов. 1. что, чего (мешая, при
бавить) ҡушыу, ҡатыштырыу, һалып ҡатышты
рыу, аралаштырып бутау; примешать песок к 
глйне балсыҡҡа ҡом ҡушыу 2. кого-что', перен., 
разг. (вовлечь) ҡатнаштырыу, ҡатыштырыу 

ПРИМЕШАТЬСЯ сов. ҡушылыу, өҫтәлеү; к 
голосам птиц примешался шум ҡоштарҙың тауы
шына шау-шыу ҡушылды

ПРИМЕШИВАТЬ I несов. см. примесить 
ПРИМЁШИВАТЬ II несов. см. примешать 
ПРИМЁШИВАТЬСЯ I несов. страд, от 

примешивать I
ПРИМЁШИВАТЬСЯ II несов. 1. см. приме

шаться 2. страд, от примешивать II 
п р и м и н а т ь  несов. см. примять 
п р и м и н а т ь с я  несов. 1. см. примяться 

2. страд, от приминать
ПРИМИРЁНЕЦ м килешеүсе, килешеп 

ҡараусы
ПРИМИРЕНИЕ с 1. см. примирйть при 

мирять, примирйться примиряться; прими 
рёние протйвников ҡаршы яҡтарҙы килештереү 
2. (мир, согласие) тыныслыҡ, татыулыҡ

ПРИМИРЕНЧЕСКИЙ, -ая, -ое килешеүсе- 
лек, килешеүсәнлек ...ы; примиренческая по
литика килешеүсәнлек сәйәсәте

ПРИМИРЕНЧЕСТВО с килешеүсәнлек, ки
лешеп ҡараусылыҡ, килешеүселек

ПРИМИРЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое килешергә 
(татыулашырға) теләгән, килешеүсән; прими
рительный тон килешеүсән тон

ПРИМИРИТЬ сов. кого-что 1. (помирить) 
килештереү, татыулаштырыу, яраштырыу 
2. (вызвать терпимое отношение) күндереү, 
(түҙергә) риза итеү, ризалаштырыу

ПРИМИРЙТЬСЯ сов. 1. с кем-чем и без 
доп.; разг. (помириться) килешеү, татыула
шыу, ярашыу 2. с чем (терпимо отнестись к 
чему-л.) күнеү, риза булыу, ризалашыу, буйһо
ноу; примирйться с судьбой яҙмышҡа буй
һоноу
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ПРИМИРЯТЬ несов. см. примирить 
ПРИМИРЙТЬСЯ несов. 1. см. примирйться 

2. страд, от примирять
ПРИМИТИВ м примитив, артыҡ ябай нәмә, 

камиллашмаған нәмә
ПРИМИТИВЙЗМ м примитивлыҡ, сиклән

гәнлек
ПРИМИТЙВНОСТЬ ж 1. (простота, не

сложность) примитивлыҡ, артыҡ ябайлыҡ 
2. (ограниченность, упрощённость) тупаҫлыҡ, 
тар (һай) ҡарашлылыҡ, сикләнгәнлек; прими 
тйвность взглядов ҡараштарҙың сикләнгәнлеге 

ПРИМИТИВНЫЙ, -ая, -ое 1. (первобыт
ный) бик боронғо, тәүтормоштағы 2. (ограни
ченный) примитив, тупаҫ, тар ҡарашлы; прими 
тйвное суждение һай фекер 3. (простой, 
несложный) примитив, артыҡ ябай, камиллашма
ған; примитйвный механйзм примитив механизм 

ПРИМКНУТЬ сов. 1. (присоединиться к ко- 
му-чему-л.) ҡушылыу, эйәреү 2. (придвинуться 
вплотную) яҡынайыу, тоташыу, йәнәш тороу, 
эргәһенә килеп баҫыу 3. (стать на чью-л. сто
рону) яғына күсеү, бер яҡлы булып китеү

ПРИМОЛКНУТЬ сов.', разг. шымыу, тымыу, 
шым булыу

ПРИМОРОЗИТЬ сов. і .  (прикрепить к че- 
му-л. под действием холода) ҡуша туңдырыу, 
ҡатырыу 2. разг. (слегка отморозить) һалҡын 
тейеү, әҙ генә өшөү 3. безл. туңаҙытыу, туң- 
ғаҡлау; землю приморозило ерҙе туңаҙытты 

ПРИМОРОЖЕННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 
приморозить 2. прил. туңғаҡ, туңғаҙаҡ, туң; 
примороженная дорога туңғаҡ юл

ПРИМ бРСКИЙ, -ая, -ое диңгеҙ буйындағы 
(эргәһендәге); приморский город диңгеҙ буйын
дағы ҡала

ПРИМ бРЬЕ с диңгеҙ буйы, диңгеҙ эргәһе 
(яны)

ПРИМОСТИТЬ сов. кого-что; разг. урын
лаштырыу, ҡуйыу (яйһыҙ урыта)

ПРИМОСТИТЬСЯ сов.', разг. урынлашыу, 
терәлеү (яйһыҙ)

ПРИМОЧИТЬ сов. кого-что', разг. 1. (смо
чить немного) һыулау, еүешләү, сылатыу 
2. (приложить примочку) еүешләтеү, еүеш нәмә 
ябыу (һалыу)

ПРИМбЧКА ж сылатҡыс (марля киҫәген сы
латып ауыртҡан ерҙе ҡаплау өсөн ҡулланыла 
торган шыйыҡ дарыу)', сделать примочку сы
латҡыс ябыу (ҡуйыу)

ПРИМУЛА ж примула, кәкүк емеше, кәзә 
һаҡалы (кцп йыллыҡ цҫемлек)

ПРИМУС м примус; подогреть чай на прйму- 
се примуста сәй йылытыу

ПРИМЧАТЬ сов.', разг. 1. кого-что (привез
ти очень быстро) йүгертеп (саптырып, елдер- 
теп, осортоп, бик йәһәт) килтереп еткереү 
2. см. примчаться
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ПРИМЧАТЬСЯ сов. йүгереп (сабып, елеп, 
осоп) килеү (килеп етеү)

ПРИМЫКАНИЕ с 1. см. примыкать 2. грам. 
йәнәшәлек; связь способом примыкания йәнә 
шәлек юлы менән бәйләнеш

ПРИМЫКАТЬ несов. 1. см. примкнуть 
2. (прилегать к чему-л.) йәнәшә булыу (тороу), 
килеп тоташыу, сиктәш булыу; наши дворы при
мыкают друг к другу беҙҙең йорттар йәнәшә то
ра 3. грам. йәнәшәлек менән бәйләнеү; нарёчие 
примыкает к глаголу рәүеш ҡылымға йәнәшәлек 
менән бәйләнә

ПРИМЯТЬ сов. что йәмшәйтеү, иҙеү, тапау; 
примять подушку мендәрҙе иҙеү; примять траву
үләнде тапау

ПРИМЯТЬСЯ сов. йәмшәйеү, йәнселеү, та
палыу

ПРИНАДЛЕЖАТЬ несов. 1. кому-чему (со
ставлять чью-л. собственность) -дыҡы/-деке 
(булыу), (берәүгә) ҡарау; кнйга принадлежйт 
мне китап минеке; эта идея принадлежйт не им 
был фекер уларҙыҡы түгел 2. к кому-чему бу
лыу, иҫәбенә инеү, һаналыу; он принадлежйт к 
числу известных писателей ул билдәле яҙыусы 
лар иҫәбенә инә

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ж  1. обычно мн. при 
надлёжности әйбер, кәрәк-яраҡ, йыһаз; канце
лярские принадлежности кәнсәләр кәрәк-ярағы; 
постельные принадлежности урын ер (түшәк) 
әйберҙәре 2. к чему (вхождение в состав чего-л.) 
ҡарағанлыҡ, булыу, тороу; принадлежность к 
партии фирҡәгә ҡарағанлыҡ

ПРИНАЛЁЧЬ сов. на что', разг. 1. бер аҙ 
баҫыу, баҫа төшөү, шәберәк башлау; приналечь 
на вёсла шәберәк ишә башлау 2. перен. (усерд
но приняться за что-л.) нығыраҡ тотоноу, көс 
һалып эшләү

ПРИНАРЯДИТЬ сов. кого-что', разг. кейен
дереү, ҡупшылап (матур итеп) кейендереү

ПРИНАРЯДИТЬСЯ сов.', разг. матурланыу, 
ҡупшылап кейенеү, кейенеп-яһанып алыу 

ПРИНАРЯЖАТЬ несов. см. принарядить 
ПРИНАРЯЖАТЬСЯ несов. 1. см. принаря

диться 2. страд, от принаряжать
ПРИНЕВОЛИВАТЬ несов. см. приневолить 
ПРИНЕВОЛИТЬ сов. кого-что', разг. мәж

бүр итеү, ирекһеҙләү
ПРИНЕСЁНИЕ с см. принести — приносйть 

2, 3; принесение присяги ант итеү; принесение 
благодарности рәхмәт әйтеү

ПРИНЕСТИ сов. 1. кого-что (неся, доста
вить) килтереү, алып килеү, алып ҡайтыу; при
нес™ цветы сәскә алып килеү; приносйть кнйги 
из библиотеки китапхананан китаптар килтереү 
2. что (дать как результат) килтереү, биреү; 
принести доход килем биреү; принестй пользу 
файҙа килтереү 3. что биреү, итеү, әйтеү; при
нестй клятву ант итеү; принестй благодарность
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рәхмәт әйтеү; принестй в жертву ҡорбан итеү
4. кого-что; разг. (датъ потомство — о жи
вотных) (үрсем, уңыш) килтереү; (датъ уро
жай — о растениях) биреү; коза принесла двух 
козлят кәзә ике бәрәс килтерҙе; деревья принес 
лй плоды ағастар емеш бирҙе ♦ принестй в жерт
ву см. жертва; нелёгкая принесла см. нелёгкий 

ПРИНЕСТИСЬ сов.', разг. (тиҙ) килеп етеү, 
(тиҙ) килеү; (о звуках) ишетелеү

ПРИНИЖАТЬ несоә. см. принйзить 
ПРИНИЖ ЕННОСТЬ ж кәмһетелгәнлек, 

меҫкенлек
ПРИНЙЖЕННЫЙ, ая, -ое 1. прич. от при 

нйзить 2. прил. (смиренный) кәмһенеүле, меҫ
кен; принйженный вид меҫкен ҡиәфәт 3. прил. 
(унизительный) кәмһетә торған, кәмһетеүсе; 
принйженное положение кәмһетә торған хәл 

ПРИНИЗИТЬ сов. кого-что 1. (унизитъ) 
түбәнһетеү, түбәнгә төшөрөү, кәмһетеү 2. (ума
литъ значение) түбәнәйтеү, кесерәйтеү, кәметеп 
(кесерәйтеп) күрһәтеү, төшөрөү; принйзить зна
чение чего-л. нимәнеңдер әһәмиәтен кәмһетеп 
күрһәтеү

ПРИНИКАТЬ несов. см. приникнуть
ПРИНИКНУТЬ сов. 1. к кому-чему һыры

ғыу, яҡын килеү, башты (ҡолаҡты) ҡуйыу (те
рәү); принйкнуть ухом к двёри ишеккә ҡолаҡты 
терәү 2. перен., разг. (притихнутъ, притаить
ся) боҙоу, шымып ҡалыу, тыныу

ПРИНИМАТЬ несоә. см. принять; принимать 
гостей ҡунаҡтар ҡабул итеү

п р и н и м а т ь с я  несов. 1. см. приняться 
2. страд, от принимать

ПРИНОРАВЛИВАТЬ несов. см. приноро
вить

ПРИНОРАВЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. при
норовйться 2. страд, от приноравливать

ПРИНОРОВИТЬ сов. что; разг. яраҡлашты
рыу, ҡулайлаштырыу, ҡулайлау

ПРИНОРОВЙТЬСЯ сов. к кому-чему и без. 
доп.] разг. яйлашыу, яраҡлашыу, ҡулайлашыу, 
уңайлашыу; приноровиться к современным ус
ловиям хәҙерге шарттарға ҡулайлашыу

ПРИНОРОВЛЙТЬ несов. см. приноровить 
ПРИНОРОВЛЙТЬСЯ несоә. 1. см. приноро- 

вйться 2. страд, от приноровлять 
ПРИНОСИТЬ несов. см. принести 
ПРИНОСИТЬСЯ несов. 1. см. принестйсь 

2. страд, от приносйть
ПРИНОШЁНИЕ с бүләк; (дар, пожертвова

ние служителям культа) саҙаҡа; подносйть 
приношения саҙаҡа биреү; богатые приношения 
мул бүләк

ПРИНУДИТЕЛЬНОСТЬ ж мәжбүрилек;
принудйтельность постановления ҡарарҙың 
мәжбүрилеге

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое мәжбүри, 
көсләп үтәлгән; принудйтельные меры мәжбүри
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саралар; принудйтельный труд мәжбүри хеҙмәт; 
принудйтельное лечение мәжбүри дауалау

ПРИНУДИТЬ сов. кого-что, к чему и с не- 
опр. мәжбүр итеү, ирекһеҙләү; принудить ра
ботать эшләргә мәжбүр итеү

п р и н у ж д а т ь  несов. см. принудить 
ПРИНУЖДАТЬСЯ несоә. страд, от при

нуждать
ПРИНУЖДЕНИЕ с см. принудить — при

нуждать; сделать по принуждению мәжбүр 
иткәнгә эшләү

ПРИНУЖДЁННОСТЬ ж яһалмалыҡ 
ПРИНУЖДЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 

принудить 2. прил. яһалма 
ПРИНЦ М принц 
ПРИНЦЕССА ж принцесса 
ПРИНЦИП м; в разн. знач. принцип, нигеҙ, 

асыл, төп ҡағиҙә, фекер, ҡараш; твёрдые прйн- 
ципы ныҡлы принциптар; прйнцип причйнности 
физ. сәбәплелек принцибы; прйнципы демокра
тии демократияның төп ҡағиҙәләре ♦ в прйнципе 
нигеҙҙә, асылда; из прйнципа принциптан сығып 

ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ ж принципиаллек, 
принципиаль булыу, принциплылыҡ

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. прин
ципиаль, принципҡа нигеҙләнгән; принци
пиальный вопрос принципиаль мәсьәлә 2. (при
держивающийся принципов) принциплы, прин
ципиаль; принципиальный человек принципиаль 
кеше; принципиальная политика принципиаль 
сәйәсәт

ПРИШ бХАТЬСЯ сов.; разг. 1. к чему (при
выкнуть к запаху) еҫкә танау өйрәнеү, еҫкә кү
негеп китеү 2. (понюхав, распознать запах) 
еҫкәнеп һиҙеү, еҫте айырыу

ПРИНЮХИВАТЬСЯ несов. см. принюхаться 
ПРИНЙТИЕ с см. принять; принятие ре

шения ҡарар ҡабул итеү
ПРИНЯТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от принять 

2. прил. ҡабул ителгән, ҡабул итеп алынған, 
алынған; прйнятая собранием резолюция йыйы 
лыш ҡабул иткән резолюция 2. прил. (установ
ленный) ғәҙәттәге, ҡабул ителгән, ғәҙәткә ингән; 
так прйнято шулай ғәҙәткә ингән

ПРИНЙТЬ сов. 1. кого-что (взять то, что 
дают) алыу, ҡабул итеү; принять подарок бүләк 
алыу; принять телеграмму телеграмма ҡабул 
итеү 2. кого-что (зачислитъ) алыу, ҡабул итеү; 
принять на работу эшкә алыу; принять в партию 
фирҡәгә алыу; принять предложение тәҡдимде 
ҡабул итеү 3. кого-что (взятъ к себе, предоста
вить место) ҡабул итеү; принять больных ауы
рыуҙы ҡабул итеү 4. что (с некоторыми сущ. 
образует сочетания со значением того или 
иного действия) ҡабул итеү, -ға/-гә килеү, 
күреү; принять новый закон яңы закон ҡабул 
итеү; принять решение ҡарарға килеү; принять 
меры сара күреү 5. (приобрести какой-л. вид)
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төҫ (күренеш) алыу, булып китеү; принять 
форму шара шар формаһы алыу 6. что, чего 
(выпитъ, проглотитъ) эсеү, йотоу, ҡабул итеү; 
принять лекарство дарыу эсеү 7. кого-что (при
знать) -ға/-гә алыу, тип уйлау (һанау, белеү); 
принять за знакомого таныш тип уйлау ♦ при
нять во внимание см. внимание; принять к 
сведению иҫәпкә алыу; принять на себя см. се
бя; принять на веру см. вера; принять на свой 
счёт см. счёт

ПРИНЯТЬСЯ сов. 1. за что и с неопр. (при
ступитъ) тотоноу, керешеү, башлау; приняться 
за урок дәрескә тотоноу 2. (о растениях) тамыр 
йәйеү, үҫеп китеү, терелеү; яблоня принялась 
алмағас үҫеп китте 3. (привиться — о вакцине) 
сығыу; оспа принялась сәсәк сыҡты

ПРИОБОДРИТЬ сов. кого-что дәртләндереп 
(рухландырып) ебәреү, бер аҙ күңелен күтәреү 

ПРИОБОДРИТЬСЯ сов. дәртләнеп (рухла
нып) китеү, дәртләнә төшөү

ПРИОБОДРИТЬ несов. см. приободрйть 
ПРИОБОДРИТЬСЯ несов. см. приобод

риться
ПРИОБРЕСТИ сов. 1. кого-что алыу, 

булдырыу, һатып алыу, табыу; приобрести ин
тересную кнйгу ҡыҙыҡ китап алыу 2. разг. 
(завести) булдырыу; приобрестй друзей дуҫтар 
булдырыу 3. (получить какие-л. свойства) ире
шеү, эйә булыу, алыу, туплау; приобрестй 
знания белемгә эйә булыу; приобрестй опыт 
тәжрибә туплау; приобрестй новое значение 
яңы мәғәнә алыу 4. (снискать) ҡаҙаныу, сығыу; 
приобрестй славу дан ҡаҙаныу; приобрестй дур
ную репутацию яманаты сығыу

ПРИОБРЕТАТЬ несов. см. приобрестй 
ПРИОБРЕТЁНИЕ с 1. см. приобрестй — 

приобретать 2. (то, что приобретено) һатып 
алынған нәмә, тауар 3. (важный, существенный 
предмет, явление) ҡаҙаныш, уңыш, өлгәш; цен
ное приобретение культуры мәҙәниәттең ҡим 
мәтле ҡаҙанышы

ПРИОБЩАТЬ несов. см. приобщить 
ПРИОБЩАТЬСЯ несов. 1. см. приобщиться 

2. страд, от приобщать
ПРИОБЩЁНИЕ с см. приобщйть приоб 

щать 1, приобщиться приобщаться; приоб 
щёние к культуре мәҙәниәткә тартылыу

ПРИОБЩИТЬ сов. 1. кого, к чему ылыҡты
рыу, тартыу, таныштырыу, аралаштырыу; при
общйть к культуре мәҙәниәткә ылыҡтырыу 
2. что, к чему, офиц.-дел. (приложитъ) ҡушыу, 
теркәү, беркетеү; приобщйть справку к дёлу 
ғаризаны эш ҡағыҙына теркәү

ПРИОБЩИТЬСЯ сов. к чему тартылыу, ара
лашыу, ылығыу; приобщиться к религии дингә 
ылығыу

ПРИОДЁТЬ сов. кого-что', разг. 1. (снаб
дитъ одеждой) өҫтөн-башын (өҫ-башын) бөтәй

теү, кейендереү, кейем-һалым биреү 2. (прина
рядить) яҡшы итеп кейендереү, яҡшы кейемдәр 
кейҙереү

ПРИОДЁТЬСЯ сов.', разг. 1. өҫ-башты ҡа
рау, кейем-һалым алыу 2. (принарядиться) ҡуп
шы итеп кейенеү, яҡшы кейемдәр кейеү

ПРИОЗЁРНЫ И, -ая, -ое күл буйындағы 
(эргәһендәге); приозёрные луга күл буйындағы 
туғайлыҡтар

п р и о р и т е т  м 1. (первенство по времени в 
научном открытии, изобретении и т.п.) при
оритет, беренселек 2. (преобладающее значе
ние) приоритет, өҫтөнлөк

ПРИОСАНИВАТЬСЯ несов. см. приоса
ниться

ПРИОСАНИТЬСЯ сов.', разг. һын турайтыу, 
мөһабәтләнеү, олпатланыу, (күкрәк киреп) ту
райыу

ПРИОСТАНАВЛИВАТЬ несов. см. приоста
новить

ПРИОСТАНАВЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. 
приостановиться 2. страд, от приостанав
ливать

ПРИОСТАНОВИТЬ сов. кого-что туҡтатып 
тороу, (бер аҙға) туҡтатыу; приостановить дви
жение хәрәкәтте бер аҙға туҡтатыу; приостано
вить работу эште туҡтатып тороу

ПРИОСТАНОВИТЬСЯ сов. туҡтап тороу, 
(бер аҙға) туҡтау (туҡталыу)

ПРИОСТАНОВКА ж см. приостановйть — 
приостанавливать, приостановиться — приоста
навливаться; приостановка военных действий 
һуғыш хәрәкәттәрен туҡтатып тороу

ПРИОТВОРЙТЬ сов. что бер аҙ асыу, 
ҡыҫып ҡуйыу, ҡыҫа биреү (төшөү)

ПРИОТВОРИТЬСЯ сов. бер аҙ (аҙыраҡ) 
асылыу, асыла төшөү; дверь приотворйлась 
ишек бер аҙ асылды

ПРИОТВОРЙТЬ несов. см. приотворйть 
ПРИОТВОРЙТЬСЯ несов. 1. см. приотво

риться 2. страд, от приотворйть
п р и о т к р ы в а т ь  несов. см. приоткрыть 
ПРИОТКРЫВАТЬСЯ несов. 1. см. приот

крыться 2. страд, от приоткрывать
ПРИОТКРЫТЬ сов. бер аҙ (аҙыраҡ) асыу, 

аса төшөү, ҡыҫып ҡуйыу ♦ приоткрыть завесу 
серҙе аса төшөү (биреү)

ПРИОТКРЫТЬСЯ сов. бер аҙ (аҙыраҡ) асы
лыу, асыла төшөү

ПРИОХбТИТЬ сов. кого-что, к чему, разг. 
теләк тыуҙырыу, дәрт ҡуҙғалтыу, ҡыҙыҡһынды
рыу, ҡыҙыҡтырыу, ҡомарландырыу

ПРИОХбТИТЬСЯ сов. к чему, разг. өйрә
неп (күнегеп) китеү, әүәҫләнеү (берәй эш-хәлгә) 

ПРИПАДАТЬ несов. 1. см. припасть 2. разг. 
(прихрамывать) бер аҙ аҡһау, туйтаңлау, аҡ
һаҡлау; припадать на одну ногу бер аяҡҡа аҡ
һаҡлау
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П Р И П Л Е ТА ТЬ

ПРИПАДОК м 1. быума, өйәнәк, һуғылма; 
сердечный припадок йөрәк өйәнәге 2. чего 
ярһыу; припадок гнева асыу ярһыуы

п р и п а д о ч н ы й , -ая, -ое разг. 1. быума 
сирле, быумалы, өйәнәкле 2. в знач. сущ. при
падочный м и припадочная ж быума сирле кеше, 
өйәнәкле кеше

ПРИПАИВАТЬ несов. см. припаять 
п р и п Аи к а  ж 1. см. припаять — при

паивать 2. (припаянная частъ) иретеп йәбеште
релгән өлөш (урын)

ПРИПАРКА ж 1. боҫлама; делать припарки
боҫлама ҡуйыу 2. (процедура) боҫлама һалыу 
(ҡуйыу)

ПРИПАСАТЬ несов. см. припастй
ПРИПАСТИ сов. что, чего; разг. әҙерләү, 

әҙерләп ҡуйыу, алдан әҙерләү; припастй дров на 
зиму ҡышҡа утын әҙерләп ҡуйыу

ПРИПАСТЬ сов. 1. к кому-чему, на что 
(опуститься) сүгеү; припасть на передние лапы 
алғы аяҡтарға сүгеү 2. (опустившись, на
клонившись, прижаться) һырығыу, һыйыныу, 
ятыу, терәү; припасть к земле ергә һырығыу 

ПРИПАСЫ мн. (ед. припас м; прост.)
1. аҙыҡ-түлек, ашамлыҡтар, ашамлыҡ-эсемлек
2. (принадлежности для какого-л. занятия) 
кәрәк-яраҡтар; охотничьи припасы һунар кәрәк- 
яраҡтары 3. (снаряды, патроны и т.п.) при
пастар, кәрәк-яраҡтар; боевые припасы һуғыш 
припастары (туп, патрон һ.б.)

ПРИПАХИВАТЬ несов.', разг. 1. чем (слегка 
пахнутъ) еҫ килеңкерәү, аҙыраҡ еҫ сығыу, еҫе 
килеп тороу 2. без доп. (о портящихся продук
тах) еҫләнеү, еҫләнә (һаҫый) башлау; мясо при
пахивает ит еҫләнә башлаған

ПРИПАЙТЬ сов. что иретеп йәбештереү, 
ҡойоп йәбештереү; припаять носик к чайнику 
сәйнүк моронон иретеп йәбештереү 

ПРИПАЙТЬСЯ сов. иреп йәбешеү 
ПРИПЁВ м ҡушымта (йырҙа)', слова припева 

йыр ҡушымта һүҙҙәре
ПРИПЕВАТЬ несов.', разг. (аҡрын ғына) 

йырлау, көйләү (ниҙер эшләгәндә)
ПРИПЕВАЮЧИ: жить припеваючи разг. 

рәхәт (мул, йырлап) йәшәү, муллыҡта йәшәү 
ПРИПЕК I м 1. ҡояш ҡыҙыуы, ҡояш ҡыҙ

ҙырған урын, көн бите; сидеть на припёке ҡояш 
ҡыҙҙырған урында ултырыу 2. (зной) эҫе, көн 
ҡыҙыуы

ПРИПЕК II м (при выпечке хлеба) артым, 
бешкәндә артыу (ондоң икмәк итеп бешергән
дән һуң ауырлыгы артыу)', давать припёк ар
тым биреү

ПРИПЕКА: сбоку припёка разг. кәрәкле ки 
шер япрағы (кәрәкһеҙлек тураһында) 

ПРИПЕКАТЬ несов. см. припёчь 
ПРИПЕРЁТЬ сов.', разг. 1. что, чем терәтеү, 

терәтеп (текәтеп) ябыу (ҡуйыу); припереть во

рота бревном бүрәнә менән терәтеп ҡапҡа ябыу 
2. кого-что (напирая, прижатъ) терәлдереү, 
һырыҡтырыу, килтереп ҡыҫыу, тын алырға ирек 
бирмәү

ПРИПЕЧАТАТЬ сов. что 1. (добавитъ к на
печатанному) өҫтәп (өҫтәмә) баҫыу, өҫтәмә рә
үештә баҫтырыу 2. разг. (закрывая, наложитъ 
печать) мисәт һуғыу (баҫыу)

ПРИПЁЧЬ сов. 1. кого-что и без доп. (о 
солнце) ҡыҙҙырыу; солнце припекло ҡояш ҡыҙ
ҙыра 2. что', разг. (датъ пригореть) көйҙөрөү, 
көйҙөрөп ебәреү, утта артыҡ тотоу 

ПРИПИРАТЬ несов. см. припереть 
ПРИПИСАТЬ сов. 1. что и без доп. (доба

витъ к написанному) өҫтәп яҙыу; приписать 
несколько строк бер нисә юл өҫтәп яҙыу 2. кого- 
что (причислить) яҙып беркетеү, беркетеү, 
теркәү, яҙып (теркәп) ҡуйыу; приписать к поли 
клйнике поликлиникаға беркетеү 3. кому-чему, 
что (отнести на счёт кого-чего-л.) тип иҫәп
ләү, япһарыу, -дан/-дән күреү; приписать ошйб 
ку собственной невнимательности иғти 
барһыҙлығындың хатаһы тип иҫәпләү 4. (счесть 
принадлежащим кому-л.) -ныҡы/-неке тип 
күрһәтеү, -ға/-гә ҡайтарып ҡалдырыу; при
писать стихи другому автору шиғырҙарҙы икен 
се бер авторға ҡайтарып ҡалдырыу

ПРИПИСАТЬСЯ сов. яҙылыу, беркетелеү, 
яҙылып теркәлеү, теркәлеп ҡуйыу

ПРИПИСКА ж 1. см. приписать — припйсы 
вать 1, 2; 2. (дополнение к написанному) өҫтәл
мә яҙыу 3. обычно мн. припйски (заведомо лож
ные сведения в документах и т.п.) өҫтәп (арт
тырып) яҙыу, ялған яҙмалар

ПРИПИСНОЙ, -ая, -ое офиц. 1. ҡарамағына 
яҙылған (теркәлгән, беркетелгән) 2. яҙылыу ...ы, 
теркәлеү ...ы; приписное свидетельство теркә 
леү таныҡлығы

ПРИПИСЫВАТЬ несов. см. приписать 
ПРИПИСЫВАТЬСЯ несов. 1. см. припи

саться 2. страд, от припйсывать
ПРИПЛАТА ж 1. см. приплатйть — при

плачивать 2. (деньги) өҫтәп түләнгән аҡса, өҫ
тәмә (хаҡ), өҫтәү; большая приплата ҙур 
өҫтәү

ПРИПЛАТИТЬ сов. что өҫтәп түләү (биреү), 
өҫтәү, биреү

ПРИПЛАЧИВАТЬ несов. см. приплатить
ПРИПЛЕСТИ сов. 1. что (вплести) ҡушып 

үреү; приплестй ленту к венку венокка таҫма 
ҡушып үреү 2. кого-что', перен., прост, араға 
ҡыҫтырыу, ҡыҫтырылып әйтеү (һөйләү), килте
реп ҡыҫтырыу; приплестй ймя чъё-л. кемдеңдер 
исемен килтереп ҡыҫтырыу

ПРИПЛЕСТИСЬ сов.', разг. (с трудом прий
ти) көс-хәл менән (көскә-көскә) килеп етеү, ты
рышып-тырмашып барып етеү

ПРИПЛЕТАТЬ несов. см. приплестй
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П РИ ПЛбД м 1. үрсем, түл; приносйть при
плод үрсем биреү 2. собир. йәш мал; выращи
вать приплод йәш малды үҫтереү (тәрбиәләү, 
ҡарау)

ПРИПЛЫВАТЬ несов. см. приплыть
ПРИПЛЫТЬ сов. (достичь какого-л. места 

вплавь) йөҙөп килеү (килеп етеү); (на лодке и 
т.п.) килеп етеү, йөҙөп барып етеү

ПРИПЛЮСНУТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 
приплюснуть 2. прил. йәйпәк, йәмшек, ялпаҡ, 
йәмшәйгән, йәнселгән; приплюснутый нос йәм
шек танау

ПРИПЛЮСНУТЬ сов. что йәмшәйтеү, ял
пайтыу, йәнсеү

ПРИПЛЮСОВАТЬ сов. что; разг. (һанаган- 
да, иҫәптә) ҡушыу, өҫтәү

ПРИПЛЮСбВЫВАТЬ несов. см. приплю
совать

ПРИПЛЮЩИВАТЬ несов. см. приплющить 
ПРИПЛЮЩИТЬ сов. см. приплюснуть 
ПРИПЛЙСЫВАТЬ несов.', разг. бейей-бейей 

барыу (йөрөү), бейегәндәй аяҡты тыпырлатыу 
ПРИПОДНИМАТЬ несов. см. приподнять 
ПРИПОДНИМАТЬСЯ несов. 1. см. припод

няться 2. страд, от приподнимать
ПРИПбДНЯТОСТЬ ж күтәренкелек, танта- 

налылыҡ; приподнятость настроения кәйеф 
күтәренкелеге

ПРИПбДНЯТЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от при
поднять 2. прил. (радостно возбуждённый) 
күтәренке; приподнятое настроение күтәренке 
кәйеф 3. прил. (торжественный) ҡупшы, танта
налы; приподнятый стиль ҡупшы стиль

ПРИПОДНЯТЬ сов. кого-что 1. (бер аҙ) 
күтәреү, күтәрә төшөү (биреү), ҡалҡытыу, күтә
рә биреү; приподнять шапку бүректе ҡалҡытыу; 
приподнять бревно бүрәнәне күтәреү 2. перен. 
(оживить) күтәрә төшөү ♦ приподнять завесу; 
приоткрыть завесу серҙе аса биреү (төшөү) 

ПРИПОДНЯТЬСЯ сов. күтәрелә төшөү, бер 
аҙ күтәрелеү, ҡалҡыныу; чуть приподняться 
ҡалҡына биреү

ПРИ П бИ  м; тех. йәбештергес иретмә (ме
талды иретеп йәбештергәндә ҡулланыла) 

ПРИПОЛЗАТЬ несов. см. приползти
ПРИПОЛЗТИ сов. шыуып (шыуышып) ки

леп етеү, имгәкләп (һөйрәлеп, дүрт тағанлап) ки
леп етеү

ПРИПОЛЯРНЫЙ, -ая, -ое Поляр түңәрәк 
(ҡотоп) тирәһендәге; приполярные районы По
ляр түңәрәк тирәһендәге райондар

п р и п о м и н а т ь  несов. см. припомнить 1, 2 
ПРИПОМИНАТЬСЯ несов. 1. см. при

помниться 2. страд, от припоминать
ПРИПбМНИТЬ сов. 1. кого-что (вспом

нить) иҫкә төшөрөү, хәтергә төшөрөү (кисекте
реү), хәтерләү 2. кого-что (узнать) таныу, төҫ
мөрләү 3. что, кому, разг. (отомстить) иҫенә

П Р И П Л О Д

төшөрөү, хәтерләтеү (цс алыу менән янаганда); 
я тебе это припомню мин быны иҫеңә төшөрөр
мөн әле

ПРИПбМНИТЬСЯ сов. иҫкә төшөү, хәтергә 
килеү (төшөү)

ПРИПРАВА ж аш тәмләткес (һуган, борос, 
ҡәнәфер һ.б.)

ПРИПРАВИТЬ сов. что, чем 1. (положить 
приправу) ҡатыу, аш тәмләткес һалыу, тәмлән
дереү 2. типогр. баҫым яһап ҡабартыу (хәреф
тәрҙе)

ПРИПРАВЛЙТЬ несов. см. приправить
ПРИПРЫГАТЬ сов.', разг. һикергеләп (һике- 

рә-һикерә) килеп етеү
ПРИПРЫГИВАТЬ несов.', разг. 1. см. при

прыгать, припрыгнуть 2. ырғанлау, һикерәнләү, 
һикереп-һикереп алыу, һикергеләү

ПРИПРЫГНУТЬ сов.', разг. 1. (подпрыг
нуть) һикереү 2. (прыгая, приблизиться) һике
реп (һикерә-һикерә) килеп етеү

п р и п р я т а т ь  несов. см. припрячь 
ПРИПРЙТАТЬ сов. кого-что; разг. йәшереү, 

йәшереп ҡуйыу
ПРИПРЙТЫВАТЬ несов. см. припрятать
ПРИПРЙЧЬ сов. кого ҡушып (мисәп) егеү, 

мисәү(гә) егеү, мисәүләү; припрячь лошадь ат 
мисәүләү

ПРИПУГИВАТЬ несов. см. припугнуть 
ПРИПУГНУТЬ сов. кого-что', разг. ҡурҡы

тыу, өркөтөү, ҡурҡытып (өркөтөп) алыу 
ПРИПУДРИВАТЬ несов. см. припудрить 
ПРИПУДРИВАТЬСЯ несов. 1. см. при

пудриться 2. страд, от припудривать
ПРИПУДРИТЬ сов. что саҡ ҡына һибеү, 

аҙыраҡ кершән (пудра) һөртөү; припудрить 
рану лекарственным порошком яраға саҡ ҡына 
дарыу онтағы һибеү

ПРИПУДРИТЬСЯ сов. саҡ ҡына кершән 
(пудра) һөртөнөү

ПРИПУСКАТЬ несов. см. припустить
ПРИПУСТИТЬ сов. 1. кого-что, к кому-че

му, прост, (подпустить) ҡушыу, ебәреү; при
пустить лошадей к овсу аттарҙы һолоға ҡушыу 
2. кого', спец, (допустить к случке) ҡаплатыу, 
ҡушыу, ҡасырыу (малды) 3. кого-что и без 
доп.; разг. (погнать) шәбәйтеү, ҡыуа төшөү, 
тиҙләтеү; припустить коня атты ҡыуа төшөү 
4. разг. см. припустйться 5. разг. (о дожде) кө
сәйеү, шәбәйеү, көсәйә төшөү 6. что и без доп.; 
спец, (прибавить в размерах при раскрое) оҙо
найтыу, оҙайтыу, оҙайта төшөү; припустйть ру
кава на сантиметр еңдәрҙе бер сантиметрға оҙай
та төшөү

ПРИПУСТЙТЬСЯ сов.; разг. ҡыҙыуыраҡ 
йүгерә (саба) башлау

ПРИПУТАТЬ сов. кого-что; разг. ғәйепһеҙгә 
бутау, нахаҡҡа ғәйепләү (берәй эшкә) 

ПРИПУТЫВАТЬ несов. см. припутать
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ПРИПУХАТЬ несов. см. припухнуть 
ПРИПУХЛОСТЬ ж шешкәнлек, ҡабарған

лыҡ, шешенеү; припухлость века күҙ ҡабағының 
шешенеүе

ПРИПУХЛЫЙ, -ая, -ое шешенке, шешмәк, 
ҡабарған, ҡабарынҡы, ҡабарып торған; припух
лое лицо шешенке бит; припухлые губы ҡаба
рынҡы ирендәр

ПРИПИХНУТЬ сов. аҙыраҡ (бер аҙ) шешеү, 
шешеп тороу, шешмәкләнеү, ҡабарыу, ҡабарып 
сығыу; щека припухла яңаҡ шешмәкләнгән 

ПРИРАБАТЫВАТЬ несов. см. приработать 
П РИ РАБбТАТЬ сов. что, чего\ разг. 

өҫтә(л)мә (өҫтәп) эшләп алыу (эшләү); прира
ботать денег өҫтәмә аҡса эшләү

ПРИРАБОТОК м өҫтә(л)мә аҡса (төп эш 
хаҡынан тыш эшләп алышап)

ПРИРАВНИВАТЬ I несов. см. приравнять 
ПРИРАВНИВАТЬ II несов. см. прировнять 
ПРИРАВНИВАТЬСЯ I несов. 1 .см . прирав

няться 2. страд, от приравнивать I
ПРИРАВНИВАТЬСЯ II несов. страд, от 

приравнивать II
ПРИРАВНЯТЬ сов. кого-что, к кому-чему 

(уподобитъ, сделать равным) тиңләштереү, тип- 
тиң (бер төрлө) итеү

ПРИРАВНЯТЬСЯ сов. тиңләшеү, тиң (бер 
иш) булыу

ПРИРАСТАТЬ несов. см. прирасти
ПРИРАСТИ сов. 1. к чему (срастись) йәбе

шеп (ҡушылып) үҫеү (үҫеп китеү, уңалыу) 2. к 
чему, перен. (остаться неподвижным) йәбешеп 
(ҡатып) ҡалыу; ноги прирослй к пблу аяҡтар 
иҙәнгә йәбешеп ҡалды 3. (увеличиваться в ко
личестве) үҫеү, артыу, күбәйеү, ишәйеү

ПРИРАСТИТЬ сов. что йәбештереп үҫтереү, 
ҡушыу

ПРИРАЩАТЬ несов/, у cm. см. прирастить 
ПРИРАЩЁНИЕ с 1. см. прирастй, прирас 

тйть — приращать; приращение черенка сыбыҡ 
сайың йәбешеп үҫеп китеүе 2. (увеличение, при
бавление) үҫеү, артыу, өҫтәлеү, ҡушыу; прираще
ние наследственных долей юр. мираҫ өлөштәрен 
ҡушыу 3. мат. ҡушымта; приращение аргумента 
функции функция аргументының ҡушымтаһы 

ПРИРАЩИВАТЬ несов. см. прирастить 
ПРИРЕВНОВАТЬ сов. кого көнләшеү, көн

ләшә (көнләй) башлау
ПРИРЁЗАТЬ сов. 1. кого-что', разг. (убитъ 

на мясо) салыу, һуйыу, боғаҙлау 2. что, чего 
(прибавитъ — о земле) ер ҡырҡып ҡушыу 
(алыу, баҫып алыу); прирезать участок к огоро
ду йәшелсә баҡсаһына ер ҡырҡып (бүлеп алып) 
ҡушыу 3. кого; разг. (зарезать всех, многих) 
һуйыу, һуйып бөтөрөү

ПРИРЕЗАТЬ несов. см. прирезать 
ПРИРЁЧНЫЙ, -ая, -ое йылға буйындағы 

(янындағы, эргәһендәге)
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ПРИРОВНЙТЬ сов. что тигеҙләү, тигеҙ 
итеү, тигеҙләп сыгыу; прировнять доски пола 
иҙән таҡталарын тигеҙләү

П РИ РбДА  ж 1. тәбиғәт, сәхрә; природа 
меняется тәбиғәт алмашына; мир природы 
тәбиғәт донъяһы; изучать природу тәбиғәтте 
өйрәнеү; явления природы тәбиғәт күренештәре; 
на лоне природы тәбиғәт ҡосағында; отдыхать 
на природе сәхрәлә ял итеү, сәхрәләү, сәхрә си
геү 2. (сущность) тәбиғәт(е), асыл(ы), нигеҙ; 
природа света яҡтылыҡтың тәбиғәте 3. разг. 
(прирождённое свойство, характер) тәбиғәт, 
холоҡ, булмыш; по природе она добрая тәбиғәте 
менән ул йомшаҡ кеше ♦ в природе вещей 
ғәҙәти, ғәҙәттә була торған; от природы тыу
мыштан

ПРИ РбДН Ы Й, ая, ое, 1. (естественный) 
тәбиғи; природные богатства тәбиғи байлыҡ; 
природный газ тәбиғи газ; природные условия 
тәбиғи шарттар 2. (врождённый) тәбиғи, тыу
мыштан булған, ысын; природный ум тыумыш
тан булған аҡыл 3. (принадлежащий по рожде
нию) тыумыштан, булмыштан килгән

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ с тәбиғәт белеме 
(ғилеме), тәбиғәтте өйрәнеү; урок природоведе
ния тәбиғәтте өйрәнеү дәресе

ПРИРОЖДЁННЫЙ, -ая, -ое 1. (врождён
ный) тәбиғи, тыумыштан килгән (булған, ҡал
ған); прирождённый талант тыумыштан килгән 
һәләтлек 2. (подлинный) ысын, булмышы менән; 
она прирождённый педагог ул булмышы менән 
педагог

ПРИ РбСТ м үҫеш, артым, артыу; прирост 
урожая уңыштың үҫеүе; колйчественный при
рост һан яғынан артыу; абсолютный прирост 
населения халыҡ һанының абсолют үҫеше 

ПРИРУЧАТЬ несов. см. приручить 
ПРИРУЧАТЬСЯ несов. 1. см. приручйться 

2. страд, от приручать
ПРИРУЧЁНИЕ с см. приручить — приру

чать, приручйться — приручйться; заниматься 
приручением птиц ҡоштарҙы ҡулга эйәләштереү 
менән шөгөлләнеү

ПРИРУЧИТЬ сов. кого-что 1. ҡулға эйәләш
тереү (өйрәтеү, илектереү); приручйть дйких 
животных ҡырағай йәнлектәрҙе илектереү 
2. разг. (сделать послушным) (үҙенә) эйәләште
реү, йәлеп итеү

ПРИРУЧИТЬСЯ сов. 1. ҡулға өйрәнеү (эйә
ләшеү), илегеү, эйегеү; ёж приручается быстро 
терпе ҡулға тиҙ илегә 2. разг. (стать послуш
ным) эйәләшеү

ПРИСВАИВАТЬ несов. см. присвоить
ПРИСВИСТ м 1. (свист, сопровождающий 

что-л.) һыҙғырыу, һыҙғырыныу; петь с прйсви 
стом һыҙғырынып йырлау 2. (свистящий при
звук) һыҙғырыҡ тауыш, шыйылдау; дышать с 
присвистом шыйылдап тын алыу



П Р И С В И С Т Н У Т Ь

ПРИСВИСТНУТЬ сов. һыҙғырыу, һыҙғырып 
ҡуйыу

ПРИСВИСТЫВАТЬ несоә. 1. (посвисты
вать) һыҙғырыныу, һыҙғырғылау 2. (говоритъ, 
дышатъ с присвистом) шыйылдап (шыйлап) 
һөйләшеү (тын алыу)

ПРИСВОЕНИЕ с см. присвоить; присвоение 
чужого имущества кеше мөлкәтен үҙләштереү; 
присвоение почётного звания хөрмәтле (маҡтау 
лы) исем биреү

ПРИСВОИТЬ сов. 1. кого-что (завладеть чу
жим) үҙләштереү, үҙенеке итеү; присваивать чу
жую мысль кеше фекерен үҙләштереү; при
сваивать находку табышты үҙләштереү 2. что, 
кому-чему исем (дәрәжә) биреү; присвоить зва
ние народного артйста халыҡ артисы исеме биреү 

ПРИСЕДАНИЕ с см. приседать 
ПРИСЕДАТЬ несоә. 1. см. присесть 1; 

2. (подгибать колени при ходьбе) атлағанда сү
гәләп китеү

ПРИСЕМЙННИК м\ бот. орлоҡ ҡолаҡсыны 
ПРИСЁСТ: за одйн присест; в одйн присест

разг. бер ултырыуҙа, бер юлы
ПРИСЁСТЬ сов. 1. (опуститься) сүгәләү, 

сүкәйеү; присесть на корточки сүгәләп ултырыу 
2. (сесть) ултырып алыу, (аҙ ғына ваҡытҡа) ул
тырыу; присесть на стул ултырғысҡа ултырыу 

ПРИСКАЗКА ж\ фолък. әкиәт башы (әкиәт
тең инеш өлөшө)

ПРИСКАКАТЬ сов. 1. (приехать на лошади 
вскачь) саптырып килеү, саптырып (сабып) ки
леп етеү (атта)\ прискакать верхом һыбай са
бып килеп етеү 2. (припрыгать) һикергеләп ки
леп етеү, һикерәнләп (ырғанлап) килеү 3. разг. 
(быстро прибыть) бик тиҙ килеү, сабып (елеп) 
килеп етеү

ПРИСКОРБИЕ с; уст. үкенес, ҡайғы, әсенеү 
♦ к (глубокому) прискорбию үкенескә ҡаршы; 
с (глубоким) прискорбием тәрән ҡайғы менән 

ПРИСКОРБНЫЙ, -ая, -ое ҡайғылы, үкенес
ле, хәсрәтле; прискорбное событие ҡайғылы 
ваҡиға; прискорбная судьба үкенесле яҙмыш 

ПРИСКОЧИТЬ сов.; разг. ялҡытыу, туйҙы
рып бөтөү; жизнь в городе прискучила ҡалала
ғы тормош ялҡытты

ПРИСЛАТЬ сов. кого-что, чего ебәреү, ебә
реп (тороу) ҡуйыу, һалыу; прислать деньги аҡса 
һалыу; прислать подарок бүләк ебәреү

ПРИСЛОВЬЕ с; разг. мәҙәк әйтем, тапҡыр һүҙ 
ПРИСЛОНИТЬ сов. кого-что, к чему 

һөйәү, терәтеү, һөйәп ҡуйыу, терәтеп ҡуйыу, 
һөйкәү, терәү, терәп ҡуйыу; прислонйть к за
бору ҡоймаға һөйәү; прислонйть к стбгу кәбәнгә 
һөйкәү

ПРИСЛОНИТЬСЯ сов. һөйәлеү, терәлеү, һө
йәлеп тороу; прислонйться спиной арҡа менән 
һөйәнеү

ПРИСЛОНЙТЬ несов. см. прислонйть

ПРИСЛОНЙТЬСЯ несов. 1. см. присло
нйться 2. страд, от прислонйть

ПРИСЛУГА ж 1. (служанка) аҫрау, хеҙмәтсе 
ҡатын; заботливая прислуга хәстәрле хеҙмәтсе 
ҡатын 2. собир.; уст. (слуги) хеҙмәтселәр, ял
сылар 3. собир.\ әоен. команда, расчет; пулемёт
ная прислуга пулемет расчеты

ПРИСЛУЖИВАТЬ несов. 1. кому хеҙмәтсе 
булып тороу, йомош-юлға йөрөү 2. разг. (оказы
вать услуги) булышлыҡ итеү, ярҙам күрһәтеү 
(итеү)

ПРИСЛУЖИВАТЬСЯ несоә. ярамһаҡланыу, 
ҡуштанланыу, ярарға тырышыу, ялағайланыу 

ПРИСЛУЖНИК М и ПРИСЛУЖНИЦА ж
1. уст. (слуга) хеҙмәтсе, аҫрау; держать при
служника хеҙмәтсе тотоу 2. разг. ҡуштан, 
ялағай

ПРИСЛУШАТЬСЯ сов. к кому-чему и без. 
доп. 1. тыңлап тороу, ҡолаҡ һалыу; прислушать
ся к шороху ҡыштырлаған тауышҡа ҡолаҡ 
һалыу 2. иғтибар итеү, иғтибарға алыу, ҡолаҡ 
һалыу; прислушаться к голосу народа халыҡ 
һүҙен иғтибарға алыу; не прислушаться к со
ветам кәңәшкә ҡолаҡ һалмау 3. разг. (привык
нув к звукам, не замечать их) эйәләшеп (күне
геп) бөтөү, күнегеү; прислушаться к шуму ули
цы урамдағы шау-шыуға күнегеп бөтөү

ПРИСЛУШ ИВАТЬСЯ несоә. см. при 
слушаться 1, 2

ПРИСМАТРИВАТЬ несов. см. присмотреть; 
присматривать себе работу үҙеңә эш эҙләү; при
сматривать комнату бүлмә ҡараштырыу

ПРИСМАТРИВАТЬСЯ несоә. 1. см. при
смотреться 2. страд, от присматривать

п р и с м и р ё т ь  сов. 1. (стать смирным) ты
нысланыу, йыуашланыу, тыйнаҡланыу; дети 
присмирели балалар тынысланды 2. (примолк
нутъ) тынып ҡалыу, тыныу, баҫылыу

ПРИСМ бТР м см. присмотреть — при
сматривать 1; быть под присмотром күҙәтеү 
аҫтында булыу; оставить без присмотра 
ҡарауһыҙ ҡалдырыу

ПРИСМОТРЁТЬ сов. 1. за кем-чем ҡарау, 
бағыу, бағауыллау, ҡарап тороу, ҡараштырыу, 
күҙәтеү, күҙ-ҡолаҡ булыу; присмотреть за деть- 
мй балаларҙы ҡарау; присмотреть за дбмом 
йортто ҡарап тороу 2. кого-что', разг. (подыс
кать, наметить) ҡарап ҡуйыу, эҙләү, һайлау, 
күҙләү; присмотреть невесту ҡыҙ күҙләү

ПРИСМОТРЕТЬСЯ сов. к кому-чему и без 
доп. 1. (внимательно всмотреться) текәлеп 
ҡарау, ентекләп (ныҡлап) ҡарау 2. (наблюдая, 
понятъ) иғтибар менән күҙәтеү, аңлау 3. (при
выкнутъ, освоиться) танышыу, ҡарап өйрәнеү, 
өйрәнеп бөтөү; присмотреться к дёлу эш менән 
танышыу; присмотреться в темноте ҡараңғыға 
күҙ өйрәнеү

ПРИСНЙТЬСЯ С О в .  С М .  СНЙТЬСЯ
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ПРИСОВОКУПИТЬ сов. что; книжн.
1. (присоединить) ҡушыу, беркетеү, теркәү; 
присовокупить документ к делу документты эш
кә теркәп ҡуйыу 2. уст. (сказать в добавление) 
өҫтәп әйтеү

ПРИСОВОКУПЛЯЛЪ несов. см. присово
купить

ПРИСОЕДИНЁНИЕ с см. присоединить — 
присоединять, присоединйться присоеди 
няться; присоединение Башкортостана к Рос
сйи Башҡортостандың Рәсәйгә ҡушылыуы 

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ, ая, -ое 1. то
таштырыусы ...ы, тоташтыра торған, тоташтыр
ғыс; присоединйтельная цепь тоташтыра торған 
сынйыр 2. грам. бәйләүсе; присоединйтельный 
союз бәйләүсе теркәүес

ПРИСОЕДИНИТЬ сов. что 1. (соединитъ) 
ҡушыу, берләштереү, беректереү 2. эл. (подклю
читъ) тоташтырыу, тоташтырып ҡуйыу, ялғау; 
присоединйть провода сымдарҙы тоташтырыу
3. кого-что (причислитъ к кому-чему-л.) ҡу
шып иҫәпләү, өҫтәп иҫәпләү, ҡушыу; присоеди
нйть район к другой области районды икенсе 
бер әлкәгә ҡушыу

ПРИСОЕДИНЙТЬСЯ сов. 1. ҡушылыу, эйә
реү; присоединйться к толпе халыҡ төркөмөнә 
эйәреү; корова присоединйлась к стаду һыйыр 
көтөүгә ҡушылды 2. (стать на чью-л. сторону) 
ҡушылыу, яғын алыу; присоединйться к мне
нию чъему-л. кемдеңдер фекеренә ҡушылыу 

ПРИСОЕДИНЙТЬ несов. см. присоединить 
ПРИСОЕДИНЙТЬСЯ несов. 1. см. присое

динйться 2. страд, от присоединять
ПРИСОСАТЬСЯ сов. йәбешеп һурыу, ҡаҙа

лыу; пиявка присосалась к ноге һөлөк аяҡҡа ҡа 
ҙалды

ПРИСОСЕДИТЬСЯ сов. к кому-чему, разг. 
йәнәш ултырыу, күрше булыу

ПРИСбСКА ж и ПРИСбСОК м имгес, 
һурғыс

ПРИСбХНУТЬ сов. йәбешеп кибеү 
ПРИСПЁТЬ сов.', разг. (настать — о време

ни) килеү, (килеп) етеү; приспело время ехать 
китергә ваҡыт килеп етте

ПРИСПЁШНИК М и ПРИСПЁШНИЦА ж; 
книжн. ҡуштан, ярҙамсы (булышсы); быть 
приспешником чъим-л. кемдеңдер ҡуштаны 
булыу

ПРИСПИЧИТЬ сов. кому безл.\ прост. 
ҡыҫталыу

ПРИСПОСАБЛИВАТЬ несов. см. приспо
собить

ПРИСПОСАБЛИВАТЬСЯ несов. 1 .см . при
способиться 2. страд, от приспосабливать

ПРИСПОСбБИТЬ сов. кого-что ярашты
рыу, уңайлаштырыу, ҡулайлаштырыу; приспо
собить здание под школу бинаны мәктәпкә 
яраҡлаштырыу
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ПРИСПОСбБИТЬСЯ сов. яраҡлашыу, ҡу
лайлашыу, яйлашыу, күнегеү; приспособиться к 
новым условиям яңы шарттарға яраҡлашыу; 
приспособиться к распорядку дня көн тәртибенә 
күнегеү

ПРИСПОСОБЛЁНЕЦ м\ презр. аумаҡай (ке
ше), яраҡлашыусы (ике йөҙлө кеше)

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ с 1. см. приспосб 
бить приспособлять, приспособиться при 
способляться; приспособление к условиям 
шарттарға яраҡлашыу 2. (прибор, механизм) 
яйланма, ҡорал, ҡулайлама; новое приспособ
ление к станку станокка яңы яйланма

ПРИСПОСбБЛЕННОСТЬ ж яраҡлашыу, 
яйлашҡанлыҡ, ярашыу; приспособленность op 
ганйзма к окружающей среде организмдың мѳ 
хиткә яраҡлашыуы; недостаточная приспособ
ленность к жйзни тормошҡа тейешенсә яраҡ
лашмау

ПРИСПОСОБЛЕНЧЕСКИЙ, ая, ое презр. 
яйлашыу ...ы, ярамһаҡ, яйлашыусы(лар) ...ы; 
приспособленческая полйтика яйлашыу сәйәсәте 

ПРИСПОСОБЛЕНЧЕСТВО с; презр. яйла 
шыусылыҡ, яраҡлашыу

ПРИСПОСОБЛЙЕМОСТЬ ж яйлаша (күне 
ғә) алыу, яраҡлашыусан булыу; приспособляе
мость органйзма к окружающей среде орга 
низмдың мөхиткә яраҡлашыусан булыуы

ПРИСПОСОБЛЙТЬ несов. см. приспо
собить

ПРИСПОСОБЛЙТЬСЯ несов. 1. см. приспо
собиться 2. страд, от приспособлять

ПРИСПУСКАТЬ несов. см. приспустить
ПРИСПУСТИТЬ сов. что 1. (немного опус

титъ) аҙыраҡ төшөрөү, төшөрә биреү; приспус 
тйть флаг флагты төшөрә биреү 2. (убавитъ) 
баҫыу, кәметә төшөү (биреү); приспустйть тем
пературу котла ҡаҙандың ҡыҙыулығын кәметә 
төшөү

ПРИСПУСТИТЬСЯ сов. бер аҙ (аҙыраҡ) 
төшөү (кәмеү)

ПРИСТАВ м пристав (революцияға тиклем 
Рәсәйҙә урындағы полиция офицеры) ♦ судеб
ный прйстав суд приставы

ПРИСТАВАТЬ несов. см. пристать 1—5, 7 
ПРИСТАВИТЬ сов. 1. кого-что (придви

нуть) (янына) ҡуйыу, терәп (терәтеп) ҡуйыу; 
приставить стул к столу ултырғысты өҫтәлгә 
терәп ҡуйыу 2. (прислонитъ) терәү, һөйәү, те
рәп (һөйәп) ҡуйыу; приставить лестницу к ете
не баҫҡысты стенаға һөйәп (терәп) ҡуйыу 3. что 
(пришить, удлиняя) ялғау, ялғап тегеү, ялғап 
оҙонайтыу 4. кого-что', разг. (для надзора, ухо
да) ҡарарға ҡуйыу, күҙ-ҡолаҡ булырға билдәләү 

ПРИСТАВКА ж 1. см. приставить — при
ставлять 3; 2. ҡушылма (берәй нәмәгә ҡушылып 
ҡуйылған нәмә)', приставка к фотокамере фото
камера ҡушылмаһы 3. грам. приставка
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ПРИСТАВЛЯТЬ несов. см. приставить
ПРИСТАВНбЙ, -ая, -ое өҫтәп (ҡушып) ҡу

йылған, (өҫтәп, терәп) һөйәп ҡуйылмалы, һөйәп 
(өҫтәп, терәп) ҡуйылған; приставная лестница
һөйәп ҡуйылмалы баҫҡыс; приставные места өҫ
тәмә ултырғыстар

п р и с т Ав о ч н ы и , -ая, -ое грам. приставка, 
приставкалы; приставочные глаголы приставка- 
лы ҡылымдар

ПРЙСТАЛЬНЫИ, -ая, -ое текләп (төбәп, иғ
тибар менән) ҡараған, текәлгән; прйстальный 
взгляд текәлгән ҡараш

ПРИСТАНИЩЕ С һыйыныр урын, торор (ке
рер) урын, төйәк; быть пристанищем төйәк бу
лыу; выбирать себе пристанище үҙенә төйәк 
һайлау

ПРИСТАНЦИбННЫЙ, ая, ое (тимер юл) 
станцияһы янындағы, станция ...ы; пристан
ционная улица станция урамы

ПРИСТАНЬ ж 1. пристань, туҡталыш (ярга 
туҡтау урыны); морская прйстань диңгеҙ при
стане; стоять у прйстани пристандә тороу
2. см. пристанище

ПРИСТАТЬ сов. 1. к кому-чему (прилип
нутъ) йәбешеү, һылашыу, һыланыу, йоғоу; грязь 
пристаёт бысраҡ йоға 2. к кому; разг. (о болез
ни) эләгеү, эләктереү, йоғоу, йоҡтороу 3. к ко
му; разг. (начатъ надоедатъ) бәйләнеү, йөҙә
теү, бәйләнеп йөҙәтеү (теңкәгә тейеү); пристать 
с просьбами үтенестәр менән йөҙәтеү; пристать 
к женщине ҡатын-ҡыҙға бәйләнеү 4. к кому-че
му; разг. (присоединиться, последовать) 
эйәреү, һарылыу; ко мне пристала собака миңә 
эт эйәрҙе 5. к чему (причалить) ярға килеп 
туҡтау 6. кому-чему безл. (обычно с от
рицанием); разг. килешеү; вам не пристало так 
говорйть былай һөйләү һеҙгә бер ҙә килешмәй
7. обл. (устать, утомиться) талсығыу, йонсоу; 
лошади пристали аттар йонсоно ♦ как банный 
лист пристать см. банный; пристать с ножом к 
горлу см. горло

ПРИСТЕГАТЬ сов. что үтәнән-үтә сәнсеп те
геү, һырыу, эре-эре сәнсеп тегеү, типсеү, күбеү, 
типсеп (эләктереп) сығыу; пристегать подкладку 
эслекте типсеп ҡуйыу

ПРИСТЁГИВАТЬ I несов. см. пристегать
ПРИСТЁГИВАТЬ II несов. см. пристегнуть
ПРИСТЁГИВАТЬСЯ I несов. страд, от при

стёгивать I
ПРИСТЁГИВАТЬСЯ II несов. 1. см. при

стегнуться 2. страд, от пристёгивать II
ПРИСТЕГНУТЬ сов. 1. что (прикрепить, 

застёгивая) эләктереү, ҡаптырыу, элеү; при
стегнуть воротнйк сорочки күлдәк яғаһын эләк 
тереү 2. кого-что; разг. (припрячь — о лошади) 
ҡушып (мисәп) егеү, мисәүләү

ПРИСТЕГНУТЬСЯ сов. 1. эленеү, ҡаптыры
лыу, эләктерелеү; воротничок пристегнулся яға
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ҡаптырылды; пристегнуться ремнями к креслу
ҡайыш менән креслоға ҡаптырылыу 2. (при
соединиться к кому-чему-л.) ҡушылып китеү, 
бәйләнеү

ПРИСТЕЖ НбЙ, -ая, -ое эләктереп (ҡапты
рып) ҡуйыла торған, эләктермәле; пристежной 
воротнйк эләктермәле яға

ПРИСТбЙНОСТЬ ж әҙәплелек, тәрбиәле
лек, тәүфиҡлылыҡ; пристойность поступка ҡы
лыҡтың әҙәплелеге

ПРИСТбЙНЫ Й, -ая, -ое әҙәпле, тәрбиәле, 
үҙен тота белгән, тәүфиҡлы; пристойное слово 
әҙәпле һүҙ

ПРИСТРАИВАТЬ несов. см. пристроить 
ПРИСТРАИВАТЬСЯ несов. 1. см. при

строиться 2. страд, от пристраивать
ПРИСТРАСТИЕ с 1. (сильная склонность) 

һәүәҫлек, ихласлыҡ, дәрт, мауығыу, ҡомар; при
страстие к музыке музыкаға һәүәҫлек; прини
маться с пристрастием ҡомар менән тотоноу 
2. (предвзятое отношение) ғәҙел булмау (ҡара
мау), бер яҡлылыҡ ♦ с пристрастием ентекләп, 
ҙур иғтибар менән

ПРИСТРАСТИТЬ сов. кого-что; разг. ҡо- 
марландырыу, әүәҫләндереү, мауыҡтырыу, дәрт
ләндереү, ҡыҙыҡтырыу; пристрастйть к чтению 
(китап) уҡырға әүәҫләндереү

ПРИСТРАСТИТЬСЯ сов. к чему ҡомар
ланыу, әүәҫләнеү, бирелеү, һалышыу; при
страститься к охоте һунарға ҡомарланыу

ПРИСТРАСТНОСТЬ ж мауығыусанлыҡ, бер 
яҡлылыҡ, ғәҙелһеҙлек, ғәҙел булмау

ПРИСТРАСТНЫЙ, -ая, -ое 1. мауыға тор
ған, иҫе киткән 2. ғәҙелһеҙ, ғәҙеллекһеҙ, бер яҡ
лы; пристрастный человек ғәҙеллекһеҙ кеше; 
пристрастное мнение бер яҡлы фекер

ПРИСТРАЧИВАТЬ несов. см. пристрочйть 
ПРИСТРЁЛИВАТЬ I несов. см. пристрелйть 
ПРИСТРЁЛИВАТЬ II несов. см. пристрелйть 
ПРИСТРЕЛИВАТЬСЯ I несов. страд, от 

пристреливать I
ПРИСТРЕЛИВАТЬСЯ II несов. 1. см. при

стреляться 2. страд, от пристреливать II
ПРИСТРЕЛИТЬ сов. кого-что атып үл

тереү
ПРИСТРЁЛКА ж һынау атышы, көйләү өсөн 

атыу, атып ҡарау (мылтыҡтың атышын дө- 
рөҫлэц)

ПРИСТРЕЛЙТЬ сов. что 1. (установитъ 
правильный прицел) прицелды дөрөҫләү (бил
дәләү), (ҡоралды) сәпкә йүнәлтеү (тоҫҡау) 
2. атып һынап ҡарау, атып ҡарау; пристрелять 
ружьё мылтыҡты атып һынау

ПРИСТРЕЛЙТЬСЯ соә. прицелды дөрөҫләү 
(билдәләү), (ҡоралды) сәпкә йүнәлтеү (тоҫҡау) 

ПРИСТРбИТЬ сов. 1. что, к чему (дополни
тельно построитъ) төкәү, төкәтеп һалыу (ҡо
роу); пристроить к дбму сёни өйгә төкәтеп солан
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эшләү 2. кого-что; разг. ( поместить) яйлап 
ҡуйыу, һалып (ипләп) ҡуйыу, урынлаштырыу; 
пристроить чемодан на полку сумаҙанды кэш 
тәгә ҡуйыу 3. кого-что; разг. (устроитъ ку- 
да-л.) урынлаштырыу; пристроить на работу 
эшкә урынлаштырыу 4. кого-что (выстроитъ 
рядом )  рәткә (сафҡа) теҙеү, йәнәш теҙеү

ПРИСТРбИТЬСЯ сов. 1. разг. (расположить
ся) урынлашыу, һыйыныу 2. к кому-чему (при
стать) ҡушылып китеү, эйәреү 3. разг. (устро
иться) (йәтеш урынға) урынлашыу; пристроить
ся в контору контораға урынлашыу 4. (примк
нутъ к строю) бер сафҡа теҙелеү, йәнәш баҫыу 

ПРИСТРбЙ м см. пристройка 2; сделать к 
дому пристрой йортҡа төкәтмә һалыу (төҙөү) 

ПРИСТРбЙКА ж 1. см. пристроить — при
страивать 1; 2. (то, что пристроено) төкәтмә; 
каменная пристройка таш төкәтмә

ПРИСТРОЧИТЬ сов. что ҡайыу, тегеп сы
ғыу, тегеп ҡуйыу {машинала)] пристрочить во
ротник яға ҡайыу

ПРИСТРУНИВАТЬ несов. см. приструнить 
ПРИСТРУНИТЬ и ПРИСТРУНЙТЬ сое

кого-что] разг. ныҡлап ҡулға алыу, тыйыу, ты
йып ҡуйыу

ПРИСТУКИВАТЬ несов. см. пристукнуть
ПРИСТУКНУТЬ сов. 1. что, чем һуғып (ти

беп) алыу, таҡылдатып (туҡылдатып) алыу; 
пристукнуть каблуком үксә менән тибеп ҡуйыу 
2. кого; прост, (убить) үлтереү, үлтерә һуғыу 

ПРИСТУП м 1. см. приступить — присту
пать 1; 2. (момент обострения) өйәнәк; при
ступ головной боли баш өйәнәге; проявление 
прйступа өйәнәге ҡуҙғалыу 3. чего (внезапное, 
сильное проявление какого-л. душевного со
стояния) бик ныҡ (ҡаты) -ған/-гән саҡ (хәл); 
прйступ отчаяния бик ныҡ өмөтһөҙлөккә бирел
гән саҡ 4. әоен. (атака) һөжүм; пойтй на 
прйступ һөжүмгә барыу

ПРИСТУПАТЬ несов. см. приступить 
ПРИСТУПАТЬСЯ несов. см. приступиться 
ПРИСТУПИТЬ сов. 1. к чему башлау, кере

шеү, тотоноу; приступйть к делу эшкә тотоноу 
2. к кому-чему; уст. (близко подойти) яҡын 
барыу (килеү), яҡынлашыу; приступйть к горо
ду ҡалаға яҡынлашыу 3. уст. (настойчиво об
ратиться) бәйләнеү, ҡаҡшатыу, теңкәгә тейеү; 
приступйл ко мне с просьбой һорауы менән ҡаҡ 
шатты

ПРИСТУПИТЬСЯ сов.; разг. яҡын килеү, 
яҡынлашыу, янына барыу, артынан йөрөү

ПРИСТУПОК м и разг. ПРИСТУПКА ж
баҫҡыс, киртләс; встать на приступок баҫҡысҡа 
баҫыу

ПРИСТЫДИТЬ сов. кого-что оялтыу, оятлы 
итеү, йөҙөн ҡыҙартыу

ПРИСТЙЖКА ж 1. (род запряжки лошади) 
мисәүләп егеү, мисәүләү; запрягать в пристяжку

мисәүләп (мисәүгә) егеү 2. (пристяжная ло
шадь) мисәүҙәге ат, мисәү аты, мисәүле ат

ПРИСТЯЖ НбЙ, -ая, -ое 1. мисәүҙәге, ми
сәүләп егелгән; пристяжная лошадь мисәүҙәге ат 
2. в знач. сущ. пристяжная ж мисәү аты, 
мисәүле ат, мисәүҙәге ат

ПРИСУДИТЬ сов. 1. кого-что хөкөм сыға
рыу, хөкөм итеү, ҡарар сығарыу; присудйть к 
штрафу штраф һалыу тураһында ҡарар сығарыу 
2. что, кому бирергә ҡарар сығарыу (итеү), би
реү; присудйть первую премию беренсе премия 
биреү

п р и с у ж д а т ь  несов. см. присудить
ПРИСУЖДАТЬСЯ несов. страд, от при

суждать
ПРИСУЖДЕНИЕ с см. присудйть — при

суждать; присуждение учёной степени ғилми 
дәрәжә биреү

ПРИСУТСТВЕННЫЙ, ая, ое эш ...ы; при 
сутственный день эш көнө ♦ присутственное 
место уст.: 1) дәүләт учреждениеһы; 2) шундай 
учреждение урынлашҡан бина

ПРИСУТСТВИЕ С булыу (кеше, эйбер һ.б. 
хаҡында); в моём присутствии минең алда; при
сутствие газов в воде газдарҙың һыуҙа булыуы 
♦ присутствие духа юғалып ҡалмау, ҡаушап 
төшмәү

ПРИСУТСТВОВАТЬ несов. булыу, ҡатна
шыу; присутствовать на заседании ултырышта
булыу

ПРИСУТСТВУЮЩИЙ, ая, ее 1. прич. от
присутствовать 2. в знач. сущ. присутствующие
мн. ҡатнашыусылар, булғандар

ПРИСУЧИВАТЬ несов. см. присучить
ПРИСУЧИТЬ сов. что ишеп (ҡатып) ялғау; 

присучйть концы верёвок бауҙарҙың остарын 
ишеп ялғау

ПРИСУЩИЙ, -ая, -ее хас, хас булған; с при
сущим ей юмором уға хас булған шаянлыҡ 
менән

ПРИСЧИТАТЬ сов. что иҫәпкә ҡушып ҡу
йыу, хисаплағанда (һанағанда) өҫтәү, өҫтәп 
иҫәпләү

ПРИСЧЙТЫВАТЬ несов. см. присчитать 
ПРИСЫЛАТЬ несов. см. прислать
ПРИСЫЛАТЬСЯ несов. страд, от при

сылать
ПРИСЫЛКА ж 1. см. прислать — присы

лать; присылка денег аҡса ебәреү 2. разг. 
ебәрелгән әйбер

ПРИСЫПАТЬ сов. 1. что, чего (прибавитъ) 
өҫтәп һалыу (һибеү), (бер аҙ) өҫтәү; присыпать 
крупы бер аҙ ярма өҫтәү 2. что, чем (слегка по
сыпать) һибеү, һипкеләү; присыпать пудрой 
пудра һибеү 3. что, чего (насыпать вплотную 
к чему-л.) өйөү, һалыу; присыпать песок к за
бору ҡойма буйына ҡом өйөү

ПРИСЫПАТЬ несов. см. присыпать 
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ПРИСЫПКА ж 1. см. присыпать — присы
пать 2. (порошок) онтаҡ дарыу

ПРИСЫХАТЬ несов. см. присохнуть 
ПРИСЙГА ж ант; воинская присяга хәрби 

ант; давать присягу ант биреү; быть верным 
присяге антты тотоу

ПРИСЯГАТЬ несов. кому-чему ант итеү 
(биреү)

ПРИСЯГНУТЬ сов. см. присягать 
ПРИСЙДКА ж; разг. сүгәләү (бейец хәрә

кәте)
ПРИСЯЖНЫЙ, -ая, -ое 1. уст. ант иткән, 

ант биргән (кеше); присяжный гусар ант биргән 
гусар 2. (всегдашний) ғәҙәттәге, даими, һәр ва
ҡыт (була торған); присяжный гармонист һәр 
ваҡыт уйнай торған гармунсы 3. в знач. сущ. 
присяжный м см. присяжный заседатель ♦ при 
сяжный заседатель присяжный, суд ултыры
шында ҡатнашыусы; суд присяжных присяж- 
ныйҙар суды (присяжныйҙар ҡатнашлығында 
цткәрелә торган суд)

ПРИТАИВАТЬ несов. см. притайть 
ПРИТАИТЬ сов.\ разг. әйтмәү, йәшереп ҡал

дырыу ♦ притайть дыхание тын да сығармау 
(алмау)

ПРИТАИТЬСЯ сов. йәшенеү, боҫоу, йәшенеп 
тороу; притайться за кустами ҡыуаҡтар артына 
боҫоу

ПРИТАПТЫВАТЬ несов. см. притоптать 
ПРИТАПТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. притоп

таться 2. страд, от притаптывать
ПРИТАСКИВАТЬ несов. см. притащйть
ПРИТАЧАТЬ сов. что; спец, ултыртыу, те

геп (һырып) ҡуйыу; притачать рукава ең ул
тыртыу

ПРИТАЧИВАТЬ несов. см. притачать
ПРИТАЩИТЬ сов. кого-что 1. (приволочь) 

һөйрәп килтереү, һөйрәп алып килеү 2. разг. 
(насильно привести) көсләп килтереү

ПРИТАЩИТЬСЯ сов.', разг. (приплестись) 
көс-хәл менән килеү, көскә-көскә (саҡ-саҡ) ки
леп етеү

ПРИТВОРИТЬ сов. что еткермәй ябыу, ҡы
ҫып ҡуйыу; притворить дверь ишекте ҡыҫып 
ҡуйыу

ПРИТВОРЙТЬСЯ I сов. ябыла төшөү, ет
керә ябылмау, ҡыҫып ҡуйылыу

ПРИТВОРЙТЬСЯ II сов. һалышыу, булып 
ҡыланыу; притворйться спящим йоҡлағанға һа
лышыу; притвориться больным ауырыу булып 
ҡыланыу

ПРИТВбРНЫ Й, -ая, -ое рыя, рыялы, яһал
ма; притворный смех яһалма көлөү

ПРИТВбРСТВО с яһалма ҡыланыш, яһал
малылыҡ, рыя

ПРИТВбРЩ ИК м и ПРИТВбРЩ ИЦА ж
алдаҡсы, яһалма ҡылыҡлы, ҡылансыҡ 

ПРИТВОРЙТЬ несов. см. притворйть
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ПРИТВОРЙТЬСЯ I несов. 1. см. притво
рйться I; 2. страд, от притворйть

ПРИТВОРЙТЬСЯ II несов. см. притво
риться II

ПРИТВОРЙПТКА 1. м и ж\ разг. см. при
творщик 2. мн. притворяшки; зоол. тишкес 
ҡуңыҙ

ПРИТЕКАТЬ несов. см. притечь
ПРИТЕРЁТЬ сов. что; тех. ашлап (йәпләп, 

йәтешләп) ябыу, ҡырып (эшкәртеп) тура килте
реү; притереть пробку к бутылке шешә 
тығынын йәтешләп ябыу

ПРИТЕРПЕТЬСЯ сов. к кому-чему и без 
доп.; разг. сыҙап (түҙеп) өйрәнеү, күнегеп ки
теү; притерпеться к боли ауыртыуға күнегеп 
китеү

ПРИТЕРТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от притереть 
2. прил. ҡырып ашланған, ныҡлап ябылған; 
притёртая пробка ҡырып ашланған тығын

ПРИТЕСНЕНИЕ с 1. см. притеснйть — при
теснять 2. обычно мн. притеснения ҡыҫым, 
йәбер, золом, иҙеү; страдать от притеснений 
ҡыҫымдан интегеү

ПРИТЕСНИТЕЛЬ м и ПРИТЕСНИТЕЛЬ 
НИЦА ж иҙеүсе, ҡыҫымсы, залим

ПРИТЕСНИТЬ сов. кого-что ҡағыу, йәбер
ләү, ҡыҫыу

ПРИТЕСНЙТЬ несов. см. притеснйть 
ПРИТЕСНЙТЬСЯ несов. страд, от при

теснять
ПРИТЁЧЬ сов. 1. (о жидкости, воздухе) 

ағыу, инеү, ағылыу, ағып килеү, ағып килеп 
етеү 2. перен., у  cm. (явиться, прийти) килеү, 
ағып тороу, ағылыу

п р и т и р Ан н е  с 1. см. притирать 2. уст. 
(вещество для втирания в кожу) һөртөнөү 
нәмәләре, һөртөү (ыуыу) өсөн дарыу 

ПРИТИРАТЬ несов. см. притереть 
ПРИТЙСКИВАТЬ несов. см. притйснуть 
ПРИТИСНУТЬ сов. кого-что; разг. 1. обыч

но чем килтереп ҡыҫыу, ҡыҫтырыу; притйснуть 
к етене стенаға килтереп ҡыҫыу 2. перен. 
ҡыҫыу, ҡыҫырыҡлау, ауыр хәлгә ҡуйыу 

ПРИТИХАТЬ несов. см. притйхнуть 
ПРИТИХНУТЬ сов. 1. (умолкнуть, присми

реть) тыныу, тынып ҡалыу, шымыу; дети при
тихли балалар тынып ҡалды 2. (стать тише, 
слабее) баҫылыу, тыныу, тына төшөү, баҫыла 
(тыма) төшөү, әкренәйеү; ветер притих ел 
баҫыла төштө

ПРИТКНУТЬ сов. кого-что 1. разг. (прико
лоть) ҡаҙау; приткнуть брошку брошка ҡаҙау 
2. (притулить, примостить) ҡыҫтырыу, 
тығыу; приткнуть вёщи әйберҙе тығыу 3. кого; 
прост, (устроить куда придётся) тығыу, 
ҡыҫылдырыу

ПРИТКНУТЬСЯ сов.; прост, һыйыныу, мо
рон төртөү; негде приткнуться һыйыныр урын юҡ
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ПРИ ТбК м 1. см. притечь — притекать; при
ток воздуха һауаның ағылыуы (ағымы) 2. чего 
(подъём) килеү, артыу, көсәйеү; приток сил көс 
артыу 3. (река) ҡушылдыҡ, ҡояр йылға; 
Сакмара — правый приток Урала һаҡмар — 
Уралдың уң ҡушылдығы

ПРИТОЛОКА ж ишек башы, ишек ҡашағаһы 
ПРИТбМ  союз (обычно в сочетании с сою

зами “и”, “да”, “д”) өҫтәүенә, шуның өҫтөнә, 
шуның менән бергә; она умна, притом и добра 
ул аҡыллы, өҫтәүенә изгелекле лә

П РИ ТбН  м оя (ниндәйҙер боҙоҡлоҡтар 
менән шөгөлләнецсе төркөм йыйыла торган 
урын); воровской притон ҡараҡтар ояһы

ПРИТбПНУТЬ сов. чем тып итеп баҫып 
ҡуйыу, аяҡ тибеү (асыу менән)

ПРИТОПТАТЬ сов. что тапау, өҫтөндә 
йөрөп иҙеү, тапап (иҙеп) бөтөрөү, тапап ташлау; 
притоптать траву үләнде тапап бөтөрөү

ПРИТОПТАТЬСЯ сов. иҙелеү, тапалыу, та
палып (иҙелеп, тығыҙланып) бөтөү; трава при
топталась үлән тапалып бөткән

ПРИТбПЫВАТЬ несов. 1. см. притопнуть 
2. (ә такт чему-л.) тыпылдатып тороу, тып-тып 
баҫыу

ПРИТОРАЧИВАТЬ несов. см. приторочить 
ПРИТОРМАЖИВАТЬ несов. см. притор

мозить
ПРИТОРМОЗИТЬ что и без доп. тормоз би

реү (һалыу), тормозлау, туҡтата биреү, (хәрәкә
тен) аҡрынайтыу, аҡрынайта төшөү; притормо
зить машйну машинаның хәрәкәтен аҡрынайтыу 

ПРИТОРНОСТЬ ж 1. үтә татлылыҡ (сөсө- 
лөк), күңел болғатҡыс булыу 2. перен. (слаща
вость) сөсө теллелек, артыҡ сөсө ҡыланыш 

ПРИТОРНЫЙ, -ая, -ое 1. үтә татлы ауырсы;
(о запахе) күңел болғатҡыс; приторный запах 
күңел болғатҡыс еҫ 2. перен. (слащавый) сөсө, 
сөсөкәй, күңел болғатҡыс; приторный человек 
сөсө телле кеше

ПРИТОРОЧИТЬ сов. что ҡанъяғаға бәйләү, 
эйәр янына аҫыу; приторочйть мешок к седлу 
тоҡто эйәр ҡанъяғаһына бәйләү

ПРИТРАГИВАТЬСЯ несов. см. притронуться
ПРИТРбНУТЬСЯ сов. 1. к кому-чему (при

коснуться) тейеү, ҡул тейҙереү, ороноу, 
ҡағылыу, тейеп ҡарау, йоғондороу; позволить 
притронуться ҡул тейҙерергә рөхсәт итеү 2. к че
му, разг. (обычно с отрицанием) ауыҙ итеү, 
тәмләп (татып) ҡарау; она не притронулась к 
завтраку ул иртәнге ашты ауыҙ итеп тә 
ҡараманы

ПРИТУЖАЛЬНИК м; спец. борғоса таяғы, 
тыйғыса (балаҫ һугыу эшендә)

ПРИТУЛЙТЬСЯ сов.; прост, һыйыныу, 
һырығыу, ҡыҫылыу

ПРИТУПИТЬ сов. что 1. үтмәҫләү, 
үтмәҫләндереү, тупартыу; притупйть брйтву
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бәкене үтмәҫләү 2. перен. (ослабить) тупаҫлан
дырыу, насарландырыу; притупйть чувства хис
тәрҙе тупаҫландырыу

ПРИТУПИТЬСЯ сов. 1. (о ноже) үтмәҫлә
неү; (об игле) тупарыу; (о косе) йөҙө ҡайтыу; 
лезвие косы притупйлось салғының йөҙө ҡайт
ҡан 2. перен. (ослабеть) тупаҫланыу, насарла
ныу, ҡарыуы (нуры, көсө) ҡайтыу; память при 
тупйлась хәтер насарланды; зрение притупйлось 
күҙҙең нуры ҡайтты

ПРИТУПЛЁНИЕ С см. притупйть — притуп
лять, притупиться — притупляться 

ПРИТУПЛЙТЬ несов. см. притупйть 
ПРИТУПЛЙТЬСЯ несов. 1. см. притупйться 

2. страд, от притуплять
ПРИТУШИТЬ сов. что; разг. 1. (поту

шить) яныуҙан туҡтатыу, һүндереү; притушйть 
папиросу папиросты һүндереү 2. (огонь, свет) 
кәметеү, ҡыҫыу, һүндерә (кәметә, ҡыҫа) төшөү; 
(самовар) баҫыу, баҫа биреү

ПРИТЧА ж 1. книжн. кинәйәле һәм ғибрәтле 
хикәйә, мәҫәл 2. у cm., разг. (о непонятном яв
лении) хикмәт, әкәмәт, ғәжәп; что за прйтча! ни 
ғәжәп!, был ни хикмәт! ♦ прйтча во языцех һәр 
кемдең телендәге нәмә

ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ ж  һөймәлек, тартып 
тороусанлыҡ

ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое күңелгә 
ятышлыҡ, һөйҙөргөс, һөйкөмлө, һөймәлекле, 
үҙенә тартып торған, күңел биләгес (әүрәткес), 
ҡыҙыҡлы, ҡыҙыҡтырғыс; притягательный чело
век һөймәлекле кеше

ПРИТ ЙГИВАТЬ несов. см. притянуть 
ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЙ, ая, -ое грам. эйәлек; 

притяжательное местоимение эйәлек алмашы 
ПРИТЯЖЁНИЕ с; физ. тартылыш, тарты

лыу, тартым; закон земного притяжения ерҙең 
тартым законы

ПРИТЯЗАНИЕ с 1. (предъявление прав на 
что-л.) дәғүә (итеү), ныҡышыу; притязание на 
наследство вариҫлыҡҡа дәғүә итеү 2. (претен
зия) булырға (булып күренергә) тырышыу (ын
тылыу), ынтылыу; притязание на учёность 
ғилемле булып күренергә тырышыу; притязание 
на первенство беренселеккә ынтылыу

ПРИТЯЗАТЕЛЬНЫ Й, ая, ое талап 
итеүсән, дәғүә итеү ...ы, дәғүәсел; притязатель
ный тон дәғүәсел тон

ПРИТЯЗАТЬ несов. на что; книжн. 1. дәғүә 
итеү, дәғүәләү 2. (стремиться к признанию) бу
лып ҡыланыу, булып күренергә тырышыу; при
тязать на остроумие тапҡыр һүҙле булып күре
нергә тырышыу

ПРИТЯНУТЬ сов. кого-что 1. тартыу, тар
тып килтереү, яҡын тартыу; притянуть к берегу 
ярға яҡын килтереү 2. перен. (вызвать инте
рес) тартыу, йәлеп итеү 3. к чему, перен., разг. 
(призвать) тартыу, тарттырыу; притянуть к от-



П Р И У К Р А С И Т Ь

вёту яуапҡа тартыу ♦ притянуть за волосы (за 
уши) сәсенән (ҡолағынан) тартып килтереү (ни
геҙһеҙ дэлилдэрҙе)

ПРИУКРАСИТЬ сов. кого-что; разг. 1. бер 
аҙ (аҙыраҡ) матурлау, матурлай төшөү (биреү), 
биҙәштереү; приукрасить комнату бүлмәне 
биҙәштереү 2. үтә матурлау, арттырыу, үтә ма
турлап (арттырып) күрһәтеү; рассказывать при
украшивая арттырып һөйләү; приукрасить до
стоинства чъи-л. кемдеңдер дәрәжәһен үтә арт
тырып күрһәтеү

ПРИУКРАСИТЬСЯ сов. матурланыу, би
ҙәнеү

ПРИУКРАШАТЬ несов. см. приукрасить 
ПРИУКРАШАТЬСЯ несов. 1. см. приук

раситься 2. страд, от приукрашать
ПРИУМЕНЬШАТЬ несов. см. приуменьшить 
ПРИУМЕНЬШИТЬ и уст. ПРИУМЕНЬ 

ШЙТЬ сов. что кәметә (аҙайта, кесерәйтә) 
төшөү, кесерәйтеңкерәү, кәметеңкерәү, кәметеп 
күрһәтеү, кәметә (аҙайта, кесерәйтә) биреү; при
уменьшить расходы сығымдарҙы кәметә төшөү; 
приуменьшить опасность ҡурҡынысты кәметеп 
күрһәтеү

п р и у м н о ж а т ь  несов. см. приумножить 
ПРИУМНОЖАТЬСЯ несов. 1. см. приум

ножиться 2. страд, от приумножать
ПРИУМНОЖЕНИЕ С см. приумножить — 

приумножать, приумножиться — приумно
жаться

ПРИУМНбЖ ИТЬ сов. что арттырыу, арт
тыра төшөү (биреү), өҫтәү, ишәйтеү; приум
ножить доходы килемдәрҙе арттыра төшөү 

ПРИУМНОЖИТЬСЯ сов. тағы ла артыу, 
өҫтәлеү, арта биреү (төшөү), ишәйеү; сйлы при
умножились көстәр арта төштө

ПРИУМОЛКАТЬ несов. см. приумолкнуть 
ПРИУМбЛКНУТЬ сов.', разг. шымып (ты

мып, тынып) ҡалыу (тороу); соловей приумолк 
һандуғас тынып ҡалды

ПРИУНЫТЬ сов.', разг. бойоғоп китеү, 
күңелһеҙләнә төшөү, ҡайғыға төшөү, төшөнкө 
(күңелһеҙ) уйға бирелеү

ПРИУРбЧИВАТЬ несов. см. приурочить 
ПРИУРбЧИТЬ сов. что, к чему тура (тап) 

килтереү, (ваҡытына) тура (тап) килтереү, 
ярашлы итеү; приурочить отъезд к весне ки 
теүҙе яҙға тура килтереү

ПРИУСАДЕБНЫМ, -ая, -ое өй янындағы, 
йорт кәртәһе эсендәге, йорт эргәһендәге; при
усадебный участок өй янындағы участка (ер) 

ПРИУТИХНУТЬ сов. 1. (стать тише) бер 
аҙ тыныу (шымыу, тымыу), тынып (шымып) то
роу; ветер приутйх ел бер аҙ тынды 2. (стать 
молчаливым) тынып ҡалыу, тымыу, шымтайыу, 
шымып тороу; дети приутихли балалар тынып 
ҡалды

ПРИУЧАТЬ несов. см. приучить
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ПРИУЧАТЬСЯ несов. 1. см. приучиться 
2. страд, от приучать

ПРИУЧИТЬ сов. кого-что, к чему и с неопр. 
өйрәтеү, күнектереү, ғәҙәтенә индереү, ғәҙәтлән
дереү; эйәләштереү; приучить к порядку тәртип
кә өйрәтеү; приучить скотину к дбму малды өйгә 
эйәләштереү

ПРИУЧИТЬСЯ сов. к чему өйрәнеү, ғәҙәт
ләнеү, күнегеү; приучиться к порядку тәртипкә 
өйрәнеү

ПРИФРАНТЙТЬСЯ сов.', разг. ҡупшыла
ныу, ҡупшы кейенеү, яһаныу

ПРИФ РОН ТО ВбЙ, -ая, -ое фронт янын
дағы (тирәһендәге, буйындағы), фронт алды; 
прифронтовая полоса фронт алды һыҙығы 

ПРИХВАРЫВАТЬ несов.', разг. ауырыҡһы
ныу, ауырып тороу, сирләштереү

ПРИХВАСТНУТЬ сов.', разг. маҡтанып алыу 
(ҡуйыу), бер аҙ маҡтаныу

ПРИХВАСТЫВАТЬ несов. см. прихвастнуть 
ПРИХВАТИТЬ сов. 1. кого-что (захватить, 

удерживая) эләктереү, ҡыҫып тотоп алыу 2. что 
(закрепить) эләктереп бәйләп ҡуйыу; прихва
тить вещи на возу верёвкой йөктәге әйберҙәрҙе 
бау менән эләктереп бәйләп ҡуйыу 3. кого-что, 
чего (взять с собой) алып китеү, янға алыу, (үҙе 
менән) алыу; прихватйть кнйгу с собой китапты 
үҙең менән алыу 4. что и без доп.; разг. (слегка 
заморозить) саҡ ҡына туңдырыу; (заморозив, 
повредить) ҡырау тейеү (һуғыу, алыу); цветы 
прихватйло морозом безл. сәскәләрҙе ҡырау 
алған 5. прост, (о болезни) башланыу, башла
нып китеү, йоғоу; (о параличе) һуғыу

ПРИХВАТЫВАТЬ несов. см. прихватить 
ПРИХВОРНУТЬ сов.; разг. ауырыҡһынып 

тороу, сирләштереү
ПРИХВОСТЕНЬ м; разг., презр. ялағай, 

ҡойроҡ болғаусы, ярамһаҡ, ҡуштан
ПРИХЛЕБАТЕЛЬ м ; разг., презр. әрәмта

маҡ, тәрилкә ялаусы
ПРИХЛЕБНУТЬ сов. что и без доп.; разг. 

эсеп ҡуйыу, һемереү
ПРИХЛЕБЫВАТЬ несов. что; разг. 1. см. 

прихлебнуть 2. эсеп-эсеп ҡуйыу, әҙләп-әҙләп 
эсеү; прихлёбывать чай сәйҙе әҙләп-әҙләп эсеү 

ПРИХЛбПНУТЬ сов. 1. кого-что, по чему 
(хлопнуть, ударить ладонью сверху) шап итте
реп һуғыу; прихлопнуть ладонью по столу ус 
менән өҫтәлгә шап иттереп һуғыу 2. кого-что; 
прост, (убить) һуғып үлтереү 3. что (закрыть, 
хлопнув) шапылдатып ябыу, ҡаты ябыу, шарт
латып бикләп ҡуйыу; прихлопнуть дверь ишек
те шапылдатып ябыу 4. кого-что; разг. (прище
мить) ҡыҫыу, ҡыҫтырып ябыу, ҡыҫтырыу; при
хлопнуть руку ҡулды ҡыҫтырыу

ПРИХЛбПЫВАТЬ несов. 1. см. прихлоп
нуть 2. (хлопать в такт) һуҡҡылау, сапҡылау; 
прихлопывать в ладоши ҡул сабып тороу



П Р И Ч А С Т Н Ы Й

ПРИХЛЫНУТЬ сов. 1. (стремительно при
течь) шаулап (урғылып) ағып килеү, ағылыу, 
баҫып алыу; (о крови) сөбөрләп ағып китеү 2. (о 
людях) ағылыу, күмәкләшеп (өйкөлөшөп) таш
ланыу, ябырылыу, ябырылып килеү; народ при
хлынул на площадь халыҡ майҙанға ағылып 
килде 3. перен. (о чувствах, мыслях и т.п.) 
ҡапыл килеп баҫыу, тоҡаныу, уяныу; прихлыну
ли мысли ҡапыл фекер уянды

П РИ Х бД  м і .  см. приходйть 1, 2; 2. бухг. 
килем, керем; записать в приход керемгә яҙып 
ҡуйыу; приход и расход керем һәм сығым
3. церк. приход, мәхәллә

ПРИХОДЙТЬ несов. см. прийтй 
ПРИХОДЙТЬСЯ несов. 1. см. прийтйсь 

2. кому (являться, доводиться родственни
ком) булыу; она приходится мне тёткой ул миңә 
апай була

ПРИХбДНЫ Й, -ая, -ое бухг. керем(дэр) 
...ы; приходный ордер керемдәр ордеры

ПРИХбДОВАТЬ несов. что\ бухг. килемгә 
индереү, керемгә яҙыу

П РИ ХбДО РАСХбДНЫ Й, ая, ое бухг. ке 
рем-сығым(дар) ...ы, керем-сығымдар яҙыла 
торған; приходо-расходная кнйга керем сығым 
дар кенәгәһе

ПРИХбДСКИЙ, -ая, -ое церк. приход ...ы, 
мәхәллә ...ы; приходская церковь приход 
сиркәүе; приходская школа приход (мәхәллә) 
мәктәбе

ПРИХОДЯЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от прихо
дйть 2. прил. килгән, килә (килеп йөрөй) торған; 
приходящая няня килеп йөрөй торған бала 
ҡараусы

ПРИХОЖАНИН М и ПРИХОЖАНКА ж;
церк. мәхәллә кешеһе

ПРИХбЖ АЯ ж үткелек, алғы бүлмә, ал яҡ; 
раздеваться в прихожей үткелектә сисенеү 

ПРИХОРАШИВАТЬ несов. кого-что', разг. 
матурлау, ыҫпайлау, биҙәү, ҡупшылау; прихо
рашивать квартйру фатирҙы биҙәү

ПРИХОРАШИВАТЬСЯ не сов раз г .  ыҫпай
ланыу, биҙәнеү, матурланыу; прихорашиваться 
перед зеркалом көҙгө алдында ыҫпайланыу 

ПРИХОТЛЙВОСТЬ ж 1. (требователь
ность) талымлылыҡ, талапсанлыҡ, һайланыусан- 
лыҡ; прихотлйвость характера холоҡтоң талап 
санлығы 2. (затейливость) хикмәтлелек; при
хотлйвость орнамента биҙәктең хикмәтлелеге 

ПРИХОТЛЙВЫЙ, -ая, -ое 1. (капризный, 
требовательный) талымлы, наҙлы, төрләнсек, 
көйһөҙ; (в еде) көҫәүсел; прихотлйвый человек 
талымлы кеше 2. (затейливый) хикмәтле, әкә
мәт; прихотлйвый узбр хикмәтле биҙәк

ПРИХОТЬ ж күңел көҫәгән (урынһыҙ, ни
геҙһеҙ) теләк, талым, көҫәү, ҡылыҡтағы (холоҡ
тағы) кирелек, көйһөҙлөк; не замечать прйхоти 
көйһөҙлөгөн күрмәү

ПРИХРАМЫВАТЬ несов. аҡһаҡлау, аҡһаң- 
ҡырау, аҡһабыраҡ (сатанлап) йөрөү; шагать 
прихрамывая аҡһаҡлап атлау

ПРИЦВЁТНИК м\ бот. сәскә ҡолаҡсыны, 
сәскә яны япрағы

ПРИЦЁЛ м 1. см. прицелиться — прицели
ваться 2. (приспособление) мәрәйлек, сәплек; 
ружьё с прицелом сәпле мылтыҡ ♦ брать 
(взять) на прицел иғтибарҙы йүнәлтеү; дальний 
(далёкий) прицел алыҫҡа ҡарау, алдағы маҡсат 

ПРИЦЕЛИВАТЬСЯ несов. см. прицелиться 
ПРИЦЁЛИТЬСЯ сов. в кого-что тоҫҡау, 

күҙәү, төҙәү
ПРИЦЁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. сәплек ...ы, 

мәрәйлек ...ы, тоҫҡау ...ы; прицельная рама
мәрәйлек ҡыҫаны 2. төҙәлгән, тоҫҡалған; при
цельный огонь тоҫҡап атыу

ПРИЦЕНИВАТЬСЯ несов. см. приценйться
ПРИЦЕНИТЬСЯ сов. к чему хаҡын һорау 

(һорашыу), хаҡын белешеү; приценйться к то
вару тауарҙың хаҡын белешеү

ПРИЦЁП м тағылма, арба, таҡма (машина), 
һөйрәтке; тракторный прицеп трактор арбаһы 

ПРИЦЕПИТЬ сов. что 1. тағыу, эләктереү, 
һаҡтырыу (ҡыуғында); прицепйть вагон вагон 
тағыу; прицепйть бревно к лодке кәмәгә бүрәнә 
һаҡтырыу 2. разг. ҡаҙап (сәнсеп, тағып, эләкте
реп) ҡуйыу; прицепйть бант бант ҡаҙап ҡуйыу 

ПРИЦЕПИТЬСЯ сов. 1. (присоединиться к 
чему-л. движущемуся) тағылыу, һағыу, йәбе
шеү; дерево прицепйлось ағас һаҡҡан (урман 
ҡырҡҡанда) 2. (пристать) йәбешеү, һырыу; ре
пейник прицепйлся дегәнәк йәбешкән 3. перен., 
разг. (о болезни) эләгеү, йоғоу 4. перен., разг. 
(примкнуть) тағылыу, эйәреү 5. перен., разг. 
(придраться) бәйләнеү; прицепйться к ребёнку 
балаға бәйләнеү

ПРИЦЕПЛЙТЬ несов. см. прицепйть 
ПРИЦЕПЛЙТЬСЯ несов. 1 . см.  прицепйться 

2. страд, от прицеплять
ПРИЦЁПЩИК м тағылма машинала эшләүсе 
ПРИЧАЛ м 1. см. причалить причаливать

2. (место) причал, туҡтау урыны 3. (канат) 
арҡан, ҡанат

ПРИЧАЛИВАТЬ несов. см. причалить
ПРИЧАЛИТЬ сов. 1. (пристать — о судне 

и т.п.) килеп туҡтау 2. что (привязать судно) 
(тарттырып) бәйләп ҡуйыу

ПРИЧАЛЬНЫЙ, -ая, -ое бәйләй торған; при
чальный канат бәйләй торған арҡан

ПРИЧАСТИЕ с; грам. сифат ҡылым; дейст- 
вйтельное причастие хәҙерге заман сифат 
ҡылым

ПРИЧАСТНОСТЬ ж ҡағылыш, ҡатнашлығы 
(ҡатнашы) булыу, мөнәсәбәте булыу

п р и ч а с т н ы й  I, -ая, -ое ҡатнашы бар 
(булған); быть причастным к чему-л. нимәгәлер 
ҡатнашы булыу
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ПРИЧАСТНЫЙ II, -ая, -ое грам. сифат 
ҡылым ...ы; причастный оборот сифат ҡылым 
әйтеме

ПРИЧЕМ союз и нареч. 1. союз (к тому же, 
при этом) өҫтәүенә, шуның менән бергә, тағы 
2. нареч. (зачем, с какой стати) ниңә, ниңә 
кәрәк, ни ҡатнашы бар; причём тут я? быға ми
нең ни ҡатнашым бар?

ПРИЧЁСАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от при
чесать 2. прил. тараулы; аккуратно причёсан
ный ыҫпай тараулы

ПРИЧЕСАТЬ сов. кого-что 1. тарау (сәс); 
причёсывать волосы сәс тарау 2. (сделать при
чёску) прическа яһау

ПРИЧЕСАТЬСЯ сов. 1. (причесать себя) сәс 
тарау, тарап ҡуйыу, тараныу; причесаться перед 
зеркалом көҙгө алдында сәс тарау 2. см. при
чесать 2

ПРИЧЕСКА ж 1. см. причесать — причёсы
вать, причесаться причёсываться; причёска 
волос сәс тарау 2. сәстараш, сәс, сәс үреме, при
ческа; красйвая причёска матур итеп сәс үреү; 
пышная причёска ҡабарып торған (ҡабартып 
ҡуйылған) сәс

ПРИЧЁСЫВАНИЕ с см. причёсывать, при
чёсываться

ПРИЧЕСЫВАТЬ несов. см. причесать 
ПРИЧЁСЫВАТЬСЯ несов. 1. см. приче

саться 2. страд, от причёсывать
ПРИЧИНА ж; разн. знач. сәбәп, һылтау; без 

причины сәбәпһеҙгә; главная причйна төп сәбәп; 
найтй причину һылтау табыу; уважйтельная 
причйна кисерерлек сәбәп ♦ по причине чего 
айҡанлы

ПРИЧИНИТЬ сов. что килтереү, сәбәпсе бу
лыу, яһау; причинйть вред зыян килтереү; при
чинить много страданий күп ғазап килтереү; 
причинйть беспокойство мәшәҡәт яһау

ПРИЧИННОСТЬ ж; филос. сәбәплелек; ка
тегория причйнности сәбәплелек категорияһы 

ПРИЧИННЫМ, -ая, -ое 1. филос. сәбәплелек 
...ы, сәбәп ...ы; причйнная связь сәбәп бәйләне
ше 2. грам. сәбәп; причйнные придаточные 
предложения сәбәп эйәрсән һөйләмдәр 

ПРИЧИНЙТЬ несов. см. причинйть 
ПРИЧИСЛИТЬ сов. кого-что 1. (прибавить 

при подсчёте) ҡушып (өҫтәп) иҫәпләү; при 
чйслить сумму к расходам сумманы сығымдарға 
ҡушып иҫәпләү 2. (назначить) билдәләү, берке
теү; причйслить к полку полкка билдәләү; при 
чйслить к главному управлению баш идара 
лыҡҡа беркетеү 3. кого-что (отнести к числу 
кого-чего-л.) рәтенә индереү, һанау, иҫәпләү; 
причйслить к выдающимся учёным күренекле 
ғалимдар рәтенә индереү

ПРИЧИСЛЙТЬ несов. см. причйслить 
ПРИЧИТАНИЕ с 1. см. причитать 2. (обря

довая песня) сеңләү, һыҡтау (цлгән кешене

кцмергә барганда, ҡыҙ биргәндә, һалдатҡа 
оҙатҡанда көйләп әйтелгән шигри һцҙ)

ПРИЧИТАТЬ несов. (ҡайғынан, хәсрәттән) 
ҡысҡырып (һамаҡлап) илау, сеңләү

п р и ч и т А т ь с я  несов. кому, что 
иҫәпләнеү, тейеш булыу, бирелергә тейешле бу
лыу; сколько с меня причитается? минән күпме 
тейеш? ♦ причитается с кого; разг. бурыслы бу
лыу, бирәсәге булыу, бирергә тейеш булыу 

ПРИЧМбКИВАТЬ несов. (ауыҙҙы) сапылда
тыу (супылдатып тороу), тамшаныу

п р и ч а л а  ж 1. (чудачество, прихоть) сә
йер ҡылыҡ, холоҡһоҙлоҡ 2. (нечто необычное) 
хикмәт, әкәмәт; причуды природы тәбиғәттең 
хикмәттәре

ПРИЧУДИТЬСЯ сов.; разг. күҙгә күренеү, 
тойолоу

ПРИЧУДЛИВОСТЬ ж әкәмәтлелек, хикмәт- 
лелек, холоҡһоҙлоҡ

ПРИЧУДЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. (замыслова
тый) ғәжәп, хикмәтле, әкәмәт(ле); причудливые 
узоры хикмәтле биҙәктәр 2. разг. (капризный) 
холоҡһоҙ, көйһөҙ

ПРИШВАРТОВАТЬ сов. что; мор. килтереп 
туҡтатыу, килтереп бәйләп ҡуйыу; пришварто
вать пароход пароходты килтереп туҡтатыу 

ПРИШВАРТОВАТЬСЯ сов.; мор. килеп туҡ
тау; катер пришвартовался катер килеп туҡтаны 

ПРИШВАРТ бВЫВАТЬ несов. см. пришвар
товать

ПРИШВАРТОВЫВАТЬСЯ несов. 1. см.
пришвартоваться 2. страд, к пришвартовывать

ПРИШЁЛЕЦ м килмешәк (ситтән килгән 
кеше)

ПРИШЕПЁТЫВАТЬ несов.; разг. аҙыраҡ 
ышылдап (ыҫылдап) һөйләшеү ( “с”, “ҙ” өндәрен 
“ш", “ж” өндәренә оҡшатып әйтец)

ПРИШЁПТЫВАТЬ несов. что и без доп.; 
разг. бышылдап әйтеү (һөйләшеү)

ПРИШЁСТВИЕ с; книжн. килеү, килеп сы
ғыу, пәйҙә булыу

ПРИШИБАТЬ несов. см. пришибить
ПРИШИБИТЬ сов. 1. кого-что; прост, 

(убить) һуғып (баҫып) үлтереү, һуғып имгәтеү 
2. кого; перен., разг. (привести в угнетённое 
состояние) баҫыу, H3ej, рухын төшөрөү

ПРИШЙБ ЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 
пришибйть 2. прил., разг. (подавленный) иҙел
гән, кәмһетелгән, рухы төшөрөлгән 

п р и ш и в а т ь  несов. см. пришить 
ПРИШ ИВНбЙ, -ая, -ое тегеп ҡуйылмалы, 

(ҡуша) тегеп ҡуйылган; пришивной воротник те
геп ҡуйылмалы яга

ПРИШИТЬ сов. что 1. (присоединить 
шитьём) тегеп ҡуйыу, тегеү; (рукав, воротник) 
тегеп ҡуйыу, ултыртыу; (пуговицу, петлю и 
т.п.) тағыу, ҡаҙау, (заплату) ямау; пришйть 
воротнйк яға тегеп ҡуйыу; пришйть пуговицу 
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күлдәккә төймә тағыу 2. кому-чему, перен., 
прост. (ложно обвинитъ в чём-л.) ғәйеп тағыу, 
юҡҡа ғәйепләү

ПРИШ КбЛЬНЫ Й, ая, -ое мәктәп яны 
(янындағы); пришкольный участок мәктәп 
янындағы участка (ер)

ПРИШЛЕПНУТЬ сов. кого-что; разг.
1. (шлёпнув, придавитъ) һытыу, баҫып һытыу
2. разг. (слегка ударитъ) һуғып алыу, шап итеп 
һуғыу

ПРИШЛЕПЫВАТЬ несов. см. пришлёпнуть 
ПРИШЛЫЙ, -ая, -ое ситтән килгән, 

килмешәк; пришлый человек ситтән килгән 
кеше

ПРИШПЙЛИВАТЬ несов. см. пришпилить 
ПРИШПИЛИТЬ сов. что ҡаҙап (сәнсеп) 

ҡуйыу; пришпйлить бант бант ҡаҙап ҡуйыу 
ПРИШ ПбРИВАТЬ несов. см. пришпорить 
ПРИШ ПбРИТЬ сов. кого 1. (коня) шпорлау, 

тибенгеләү 2. перен., разг. (возбудитъ, побу
дитъ к действию) ҡуҙғытыу, төрткөләп тороу, 
ҡыуыу

ПРИЩЁЛКИВАНИЕ с см. прищёлкивать 
ПРИЩЁЛКИВАТЬ несов. см. прищёлкнуть
ПРИЩЕЛКНУТЬ сов. чем шартлатыу, шар

тылдатыу, сартылдатыу; прищёлкнуть языком 
тел шартлатыу; прищёлкнуть пальцами бармаҡ 
шартлатыу

ПРИЩЕМИТЬ сов. кого-что ҡыҫыу, ҡыҫты
рыу, ҡыҫтырып имгәтеү; прищемить котёнку 
лапу бесәй балаһының аягын ҡыҫтырыу 

ПРИЩЕМЛЙТЬ несов. см. прищемить 
ПРИЩЁП м\ сад. 1. см. прищепйть — при

щеплять 2. (место, куда вставляется черенок) 
ботаҡ ашлау урыны 3. (привитое растение) 
ялғанған ағас (ботаҡ)

ПРИЩЕПИТЬ сов. что\ сад. бөрө ялғау, бо
таҡ ялғау (ашлау)

ПРИЩЁПКА ж кер ҡыҫтырғыс (эләктергес) 
ПРИЩЕП ЛЙТЬ несов. см. прищепйть 
ПРИЩЁПОК м\ сад. (черенок) ялғанма, ял

ғам (бөрө йәки ботаҡ)
ПРИЩУРИВАТЬ несов. см. прищурить 
ПРИЩУРИВАТЬСЯ несов. см. прищуриться 
ПРИЩУРИТЬ сов. что күҙҙе ҡыҫыу, (күҙҙе) 

ҡыҫып ҡарау
ПРИЩУРИТЬСЯ сов. 1. (прищуритъ глаза) 

күҙҙе ҡыҫып ҡарау 2. (стать прищуренным — 
о глазах) ҡыҫылыу

п р и к 5т  м 1. (пристанище) ҡыуыш, оя, 
төйәк; без приюта төйәкһеҙ; место для приюта
төйәк урыны 2. уст. (учреждение) етемдәр йор
то, приют; детский приют балалар приюты 

ПРИЮТИТЬ сов. кого-что һыйындырыу, 
(һыйыныр) урын биреү

ПРИЮТИТЬСЯ сов. 1. һыйыныу, һыйынып 
тороу; приютиться у друзей дуҫтарға һыйыныу 
2. перен. һыйыныу, ышыҡланыу; дбмик

приютился в тенй сада өй баҡса күләгәһенә 
ышыҡланып тора

ПРИЯЗНЬ ж (доброе чувство к кому-л.) 
яҡшы тойғо, һәйбәт мөнәсәбәт

ПРИЙТЕЛЬ м и ПРИЙТЕЛЬНИЦА ж дуҫ, 
әшнә, яҡын кеше; быть приятелем дуҫ булыу 

ПРИЙТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое дуҫтарса, әшнә- 
ләрсә; приятельские отношения дуҫтарса мөнә
сәбәттәр

ПРИЙТНО 1. нареч. рәхәт, һәйбәт, яҡшы, 
күңелле; приятно провести время ваҡытты кү 
ңелле үткәреү; приятно слышать ишетеүе күңел
ле 2. кому в знач. сказ., безл. һәйбәт, күңелле; 
мне это очень приятно был минең өсөн бик 
һәйбәт

ПРИЙТНЫЙ, -ая, -ое 1. яҡшы, күңелле, 
хуш, (күңелгә) ятышлы; приятный запах хуш 
еҫ; приятное на слух ймя ҡолаҡҡа ятышлы исем; 
приятная новость яҡшы хәбәр; приятная 
встреча күңелле осрашыу 2. (привлекательный) 
яғымлы, мөләйем; приятный человек яғымлы ке
ше ♦ приятного аппетита аш тәмле булһын 

ПРО предлог с вин. п.; разг. (соответству
ет по значению предлогу “о”) хаҡында, ту
раһында, турала; сказка про волка бүре хаҡын
да әкиәт; рассказать про знакомых дуҫтар ту 
раһында һөйләү; про меня минең турала ♦ про 
запас см. запас; про себя см. себя

П РО ... I приставка 1. ҡылым яһаганда ҡул
ланылып, тцбәндәгеләрҙе аңлата: 1) өҙөп,
ярып, тишеп сыгыуҙы, мәҫ., проткнуть үтә сән
сеү; пробйть бәреп тишеү, үтә сығыу; 2) берәй 
нәмә аша цтецҙе, цткәрецҙе, тишеп сыгыуҙы, 
мәҫ., протечь ағып сығыу, һарҡыу; протолкнуть 
төртөп индереү; 3) эргәнән, яндан цтеп киткән
де, мәҫ., пробежать йүгереп уҙып китеү; 4) нин
дәйҙер арауыҡты (араны) цтецҙе белдерә, 
мәҫ., пройтй пять километров биш километр 
араны атлап үтеү; проползтй немного бер аҙ шы
уышып барыу; 5) эштең ниндәҙер ваҡыт эсендә 
башҡарылыуын белдерә, мәҫ., проработать 
семь часов ете сәғәт буйы эшләү; проспорить 
весь вечер кис буйы бәхәсләшеү; 6) эштең бөт- 
кәнлеген, аҙагына етецен, мәҫ., проварйть бе
шереп сығарыу; 7) эштең эшләнмәй ҡалыуын 
кцрһәтә, мәҫ., проглядеть күрмәй ҡалыу; 8) зы
ян, ҡашы һ.б. килтергән эште, мәҫ., просчи
таться отолоу, яңылышыу; 9) бөтөрөц, тото
ноп бөтөрөц, сарыф итеп бөтөрөцҙе белдерә, 
мәҫ., прожйть (деньги) (аҡсаны) тотоноп бөтөү; 
пропеть (голос) (тауышты) йырлап бөтөрөү; 
10) ҡыҫҡа гына ваҡыт эсендә башҡарылган 
эш-хәрәкәтте белдерә, мәҫ., простонать ыңғы
рашып ҡуйыу; прогреметь яңғырап китеү, күк
рәп ҡуйыу; 11) билдәле бер һөҙөмтә менән сик
ләнгән эш-хәрәкәтте белдерә, мәҫ., прогово
рить әйтеп ҡуйыу; промямлить мыңғырлап 
ҡуйыу; 12) ( “-ог” киҫәксәһе менән килгәндә) 
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эш-хәрәкәттең ҡыҫҡалығын, сикләнгәнлеген 
белдерә, мәҫ., пробежаться йүгереп килеү; про
гуляться атлап йөрөп килеү 2. исемдәргә 
ялғанғанда тцбәндәге саралар ярҙамында 
тәржемә ителә: “аҙ ғына", “бер аҙ" кецек 
рәцештәр менән, мәҫ., прозелень аҙ ғына 
йәшкелт төҫ

П РО ... II приставка', “яҡлы" тигән һцҙ 
менән исемдәр һәм сифаттар барлыҡҡа кил
терә, мәҫ., профашйстский фашистар яҡлы

ПРОАНАЛИЗЙРОВАТЬ сов. см. анали
зировать

П РбБА  ж 1. см. пробовать 1; взять для 
пробы һынауға алыу; проба голосов тауышты 
һынап ҡарау 2. (образец, взятый для анализа) 
проба, өлгө, үрнәк (материалдың анализға 
алынған өлөшө) 3. (количество драгоценного 
металла в сплаве; клеймо, обозначающее это 
количество, на ювелирных изделиях) проба, 
тамға, келәймә; золото высокой пробы юғары 
келәймәле алтын 4. мед. проба, һынау, тикше
реү; кожная проба тире аша һынау ♦ проба пе
ра ҡәләм һынап ҡарау (тәцге әҙәби әҫәр ту
раһында)

ПРОБАВЛЙТЬСЯ несов.', разг. 1. (доволь
ствоваться, ограничиваться чем-л.) ҡәнәғәт
ләнеү, ҡәнәғәт булыу, сикләнеү 2. (кормиться) 
туйынып тороу, тамаҡ аҫрау

ПРОБАЛТЫВАТЬСЯ несов. см. пробол
таться

ПРОБЁГ м 1. см. пробежать — пробегать 1 —
3; 2. спорт, ярыш, уҙыш, йүгереш; автомо- 
бйльный пробег автомобилдәр ярышы 3. спец. 
(нахождение транспорта в пути) юлда барыу 
(булыу) 4. (расстояние) ара (юл) үтеү; пробег 
в семьсот километров ете йөҙ километр юл үтеү

ПРОБЁГАТЬ сов. 1. йүгереп (йүгергеләп) 
йөрөү, йөрөп ваҡыт үткәреү; пробегать весь 
день көнө буйы йүгереп йөрөү 2. что; разг. 
(пропустить) йөрөп буш ҡалыу, йүгереп йөрөп 
-һыҙ/-һеҙ ( тан/-тән) ҡалыу; пробегать обед 
йүгереп йөрөп төшкө аштан ҡалыу 3. разг. (от
сутствовать) юғалып тороу, булмау, ҡайҙалыр 
сабыу (булыу)

ПРОБЕГАТЬ несов. см. пробежать
ПРОБЕЖАТЬ сов. 1. (мимо кого-чего-л.) 

йүгереп үтеү (уҙыу); пробежать мймо сада баҡса 
янынан йүгереп үтеү 2. что и без доп. (бегом 
продвинуться) йүгереп үтеү (барыу), йүгереү, 
юл үтеү; пробежать за день двадцать кило
метров бер көндә егерме километр йүгереү
3. үтеү, сымырҙап (сағылып) китеү; (о ветре) 
иҫеп китеү; (об облаках) тиҙ-тиҙ ағылыу; (о све
те, тени) бик тиҙ күсеү; (об улыбке и т.п.) 
сағылыу; дрожь пробежала по телу тән сы 
мырҙап китте 4. (протечь, пролиться) ағыу, та
мыу 5. (миновать — о времени) бик тиҙ уҙыу, 
үтеп китеү 6. что; перен., разг. (бегло про

честь) тиҙ генә уҡып (ҡарап, күҙ йүгертеп) 
сығыу; пробежать письмо глазами хатҡа күҙ 
йүгертеп сығыу

ПРОБЕЖАТЬСЯ сов. 1. йүгереп килеү 
(алыу); пробежаться по саду баҡса буйлап йүге
реп килеү 2. (быстро проехать по земле — о 
самолёте) үтеү, шәп барыу, йүгереп үтеү

ПРОВЁЛ м 1. (пустое место в тексте) буш 
урын, тултырылмаған урын; оставить пробелы 
буш урын ҡалдырыу 2. (недостаток, упуще
ние) етешһеҙлек, кәмселек; пробелы в воспи
тании тәрбиәләге етешһеҙлектәр

ПРОБИВАТЬ несов. см. пробить 1, 2 
ПРОБИВАТЬСЯ несов. 1. см. пробиться 1 —

3, 5; 2. страд, от пробивать 
П РО БИ ВНбЙ , -ая, -ое үтәләй тишеп сығыу

...ы; пробивная сила снаряда туптың үтәләй ти
шеп сығыу көсө

ПРОБИРАТЬ несов. см. пробрать 
ПРОБИРАТЬСЯ несов. 1. см. пробраться 

2. страд, от пробирать
ПРОБИРКА ж пробирка (бер башы ябыҡ 

быяла көпшә)
ПРОБЙРНЫЙ, -ая, -ое һынау ...ы, проба 

...ы; пробйрное клеймо проба келәймәһе; про
бирный анализ һынау өсөн үткәрелгән анализ 
♦ пробйрный камень спец, һынау ташы (ал
тын-көмөштөң, платинаның сифатын 
билдәләц өсөн ҡулланыла торған махсус таш) 

ПРОБИРОВАТЬ несов. что 1. (определять 
количество драгоценных металлов) проба 
алыу, пробаһын билдәләү 2. (клеймить) проба 
һуғыу, пробалау, пробаһын күрһәтеү

ПРОБИТЬ сов. 1. что (сделать отверстие) 
тишеп сығарыу, үтәләй тишеү; (дверь, окно) 
уйыу; пробйть стену стенаны тишеп сығыу 
2. что; разг. (проложить дорогу) юл ярыу, юл 
һалыу (үткәреү) 3. что, во что ҡағыу; пробйть 
в гонг шаң ҡағыу 4. һуғыу, шылтырау; часы 
пробйли десять сәғәт унды һуҡты ♦ пробйть се
бе дорогу үҙенә юл ярыу, уңышҡа ирешеү; час 
пробил! сәғәте һуҡты! (ниҙер эшләргә ваҡыт 
етте)

ПРОБИТЬСЯ сов. 1. (прорваться сквозь 
что-л.) ярып (йырып) сығыу, юл һалып сығыу; 
пробйться сквозь толпу халыҡ төркөмөн йырып 
сығыу 2. (проступить) шытып сығыу, (тишеп) 
сығыу; трава пробйлась үлән тишеп сыҡҡан; 
пробйлись усы мыйыҡ сыҡты 3. перен. (про
явиться — о чувствах, переживаниях) бәреп 
сығыу, төҫөнә сығыу (уй, тойғо тураһында)
4. перен., разг. (промучиться над чем-л.) тыры
шыу, көс һалыу, маташыу 5. разг. (кое-как про
жить) тартып-һуҙып көн итеү ♦ пробйться в 
люди кеше булыу, аяҡҡа баҫыу

П РбБК А  ж 1. (материал из коры пробково
го дерева и др. растений) кигермәк, күшкә, мәш- 
кә, пробка 2. (затычка для закупоривания бу- 
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тылок и т.п.) бөкө, тығын; деревянная пробка 
ағас тығын; пробка радиатора радиатор тығыны 
3. эл. һаҡлағыс, пробка; пробки перегорели 
пробкалар янды 4. перен., разг. (скопление ко- 
го-чего-л.) тығын, тығылыш; на улице образова
лась пробка урамда тығылыш барлыҡҡа килде 

ПРбБКОВЫ Й, -ая, -ое кигермәк, мәшкә, 
күшкә, кигермәктән (мәшкәнән, күшкәнән) 
эшләнгән, пробка; пробковый шлем пробка 
шлем; пробковый пояс кигермәктән эшләнгән 
билбау (һыуы төшкәндә кейелә) ♦ пробковый 
дуб бөкө имәне (ҡабығынан бөкө эшләнә торған 
мәңге йәшел ағас)

ПРОБЛЁМА ж проблема, мәсьәлә; проблемы 
воспитания тәрбиә мәсьәләләре; решйть проб
лему мәсьәләне хәл итеү

ПРОБЛЕМАТИКА ж  проблемалар, проб
лематика

ПРОБЛЕМАТИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. (пред
положительный) хәл ителмәгән, уйланылмаған, 
проблематик 2. (маловероятный) шикле, икеле, 
ышанысһыҙ

ПРОБЛЕМАТИЧНОСТЬ ж 1. (предположи
тельность) проблемалылыҡ, хәл ителмәгәнлек 
2. (маловероятность) шиклелек, ышаныс
һыҙлыҡ

ПРОБЛЕМАТИЧНЫЙ, ая, ое см. пробле 
матйческий

ПРОБЛЕМНЫЙ, -ая, -ое проблемалы, про- 
блема(лар) ҡуйылған; проблемная статья про
блема ҡуйылған мәҡәлә

ПРОБЛЕСК м 1. ялтылдау, сатҡы; проблес
ки света яҡтылыҡ сатҡыһы 2. обычно мн. 
проблески; перен. осҡон, билдә, сағылыш, 
сатҡы; проблески надежды өмөт сатҡылары 

ПРОБЛЁСКИВАТЬ и ПРОБЛЁСКИВАТЬ 
несоә. см. проблеснуть

ПРОБЛЕСНУТЬ сов.; прям., перен. ялтырап 
китеү, ялт итеп ҡалыу

ПРОБЛУЖДАТЬ сов. аҙашып йөрөү 
П РбБ Н И К : пробник напряжения физ.

көсөргәнеш индикаторы (прибор)
ПРбБНЫ Й, -ая, -ое 1. проба ...ы, һынау 

...ы, пробаға алынған; пробная партия товара 
тауарҙың проба партияһы; пробная работа 
һынау эше 2. (с клеймом пробы) пробалы, про
баһы күрһәтелгән; пробное серебро пробалы 
көмөш ♦ пробный камень һынау ташы (һынар 
өсөн эшләнгән эш, хәл-ваҡиға һ.б.)

ПРбБОВАТЬ несов. 1. кого-что (испыты
вать) һынау, һынап (тикшереп, самалап) ҡарау; 
пробовать свой сйлы үҙ көсөңдө һынап ҡарау 
2. (отведывать) тәмләү, тәмләп (ашап, ҡабып, 
татып) ҡарау, ауыҙ итеү; давать пробовать ауыҙ 
иттереү; пробовать мёд балды тәмләп ҡарау 3. с 
неопр. (пытаться сделать) тырышыу, тыры
шып ҡарау, эшләп ҡарау, маташыу; пробовать 
выяснить асыҡларға тырышыу

ПРОБОДАТЬ сов. һөҙөп тишеү, ярыу 
ПРОБОДЁНИЕ с; мед. тишелеү, тишелеп 

сығыу
ПРОБбИНА ж тишек, ярыҡ, уйым; про

боина от снаряда туп йәҙрәһенең тишеге
П РО БбЙ  м 1. см. пробить пробивать 1;

2. (дужка для навешивания замка) күгән ҡап
тырмаһы, элгес (келә) ҡаптырмаһы, күгән (эл
гес) ҡолағы (кцгәнде беркетец тимере) 3. эл. 
тишеү (электр көсөргәнеше тәьҫирендә изоля
ция тишелец йәки ватылыу)

ПРОБбЙНИК м тишкес (инструмент) 
ПРОБОЛЕТЬ I сов. ауырып алыу, күпмелер 

ауырып ятыу; она проболела пару дней ул бер
ике көн ауырып алды

ПРОБОЛЁТЬ II сов. (о части тела) һыҙлау, 
ауыртып тороу; рука проболела месяц ҡул ай 
буйы һыҙланы

ПРОБОЛТАТЬ сов.', разг. 1. һөйләшеү, 
лаҡылдап (лығырлап) ваҡыт уҙғарыу 2. что и 
без доп. (выболтать) һөйләп ташлау (биреү, 
ысҡындырыу), әйтеп һалыу; проболтать тайну 
серҙе һөйләп ташлау

ПРОБОЛТАТЬСЯ сов.', разг. (проговорить
ся) серҙе (сисеү, асыу) һөйләп ташлау (әйтеп 
һалыу)

П РО Б бР м (сәс) ярып тарау; прямой пробор
тура ярып тарау; косой пробор ҡыя ярып тарау 

ПРО БбРКА  ж 1. см. пробрать — проби
рать 3; 2. разг. (выговор) шелтә

ПРОБОРМОТАТЬ сов. что и без доп. мы
ғырлау, мығырлап ҡуйыу

ПРОБОРОНИТЬ сов. 1. что (обработать 
бороной) тырмалап сығыу 2. что и без доп. тыр
малау, тырмалап үткәреү

П РбБО Ч Н И К  м\ разг. шешә тығынын 
асҡыс, бөкө һурғыс

ПРОБРАТЬ сов. 1. кого-что', разг. (о моро
зе, холоде) ҡаплау, үтәнән-үтә һуғыу, үтеү; мо
роз пробрал до костей һыуыҡ һөйәккә үтте 
2. кого; перен., разг. (выбранить) шелтәләү, 
шелтә биреү, бик ҡаты итеп әйтеү, быжғыртыу, 
кәрәғен биреү 3. что', с.-х. (прополоть) утау, 
утап сығыу ♦ пробрать с песочком (песком) 
см. пробрать 2

ПРОБРАТЬСЯ сов. 1. (пройти с трудом) 
саҡ-саҡ үтеү, ауырлыҡ менән үтеү (йырып 
сығыу); пробраться через толпу халыҡ 
араһынан саҡ-саҡ үтеү 2. (пройти незаметно) 
йәшеренеп үтеү, боҫоп (ҡасып) үтеү; пробраться 
в комнату через окно бүлмәгә тәҙрә аша йәшере
неп инеү

ПРОБРОДИТЬ сов. ҡыҙырып йөрөү, (ваҡыт
ты) йөрөп уҙғарыу

ПРОБУДИТЬ сов.', высок. 1. кого-что (раз
будить) уятыу, йоҡонан торғоҙоу 2. кого-что', 
перен. (сделать деятельным) уятыу, хәрәкәткә 
килтереү, дәртләндереү 3. что\ перен. (әозбу- 
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дитъ чувства, желания и т.п.) тыуҙырыу, ҡа
быҙыу, уятыу; пробудить желание дәрт уятыу 

ПРОБУДИТЬСЯ сов.', высок. 1. (проснуть
ся) уяныу, йоҡонан уяныу; (о природе) йәйлә
неү 2. перен. (возникнутъ — о чувстве, жела
нии) уяныу, тыуыу; пробудилось желание теләк 
уянды (тыуҙы) 3. перен. уяныу, дәртләнеү, 
хәрәкәткә килеү

ПРОБУЖДАТЬ несоә. см. пробудйть 
ПРОБУЖДАТЬСЯ несоә. 1. см. пробу 

дйться 2. страд, от пробуждать
ПРОБУЖДЕНИЕ с см. пробудйть — про

буждать, пробудйться — пробуждаться; пробуж
дение сознания у ребёнка баланың аңы уяныу 

ПРОБУРАВИТЬ сов. что быраулап (үтәләй) 
тишеү, быраулау, (бырау менән) тишеп сығарыу 

ПРОБУРАВЛИВАТЬ несоә. см. пробу 
равить

ПРОБУРИТЬ сов. что быраулау, быраулап 
тишеү; пробурйть нефтяную скважину нефть 
скважинаһын быраулау

ПРОБУРЧАТЬ сов. и без доп.; разг. мығыр
лау, мығырлап ҡуйыу (үткәреү)

ПРОБЫТЬ сов. тороу, булыу, ваҡыт үткәреү; 
пробыть в городе пять дней ҡалала биш көн 
булыу

ПРОВАЛ м 1. см. провалйть провали 
вать 1, провалйться проваливаться 1, 2, 5;
2. (углубление) упҡан (емерек) урын, убылған 
соҡор 3. перен., разг. уңмау, уңышһыҙлыҡҡа ос
рау (дусар булыу); провал на экзамене имтихан
да уңышһыҙлыҡҡа осрау 4. (раскрытие, обна
ружение) асылыу, тотолоу

ПРОВАЛИВАТЬ несов. см. провалйть 
ПРОВАЛИВАТЬСЯ несоә. 1. см. прова

лйться 2. страд, от проваливать
ПРОВАЛИТЬ сов. 1. что (обрушитъ) еме

реү, ауҙарыу, емереп төшөрөү; провалйть кры
шу ҡыйыҡты емереп төшөрөү 2. кого-что; пе
рен., разг. (привести к провалу) боҙоу, уңыш
һыҙлыҡҡа дусар итеү, башҡарып сыға алмау; 
провалйть роль ролде башҡарып сыға алмау; 
провалйть дёло эште юҡҡа сығарыу 3. кого; пе
рен., разг. (на экзамене) (имтиханда) үткәрмәү
4. кого-что; разг. (раскрытъ подпольную орга
низацию и т.п.) асыу, тотоу 5. кого-что; разг. 
(отвергнутъ) үткәрмәү, кире ҡағыу; провалйть 
проект проектты үткәрмәү

ПРОВАЛИТЬСЯ сов. 1. (упасть, рухнутъ) 
төшөп китеү, ауып (тәгәрәп) төшөү; провалйться 
в яму соҡорға төшөп китеү 2. (обрушиться) 
емерелеү, уйылыу, һеңеү; лёд провалйлся под 
ногами аяҡ аҫтында боҙ уйылды 3. перен., разг. 
(потерпеть неудачу) уңмау, юҡҡа сығыу, 
уңышһыҙлыҡҡа осрау; дёло провалйлось эш 
юҡҡа сыҡты 4. перен.; разг. (имтихан) тота ал
мау (бирә алмау); провалйться на хймии химия
нан имтихан бирә алмау 5. (ввалиться — о гла

зах, щеках) батыу, күҙ ултырыу (төпкә төшөү) 
6. (быть обнаруженным) асылыу, тотолоу 7. пе
рен., прост, (пропасть, исчезнуть) олағыу, 
юҡҡа сығыу ♦ как (точно) сквозь землю прова
лйлся юғалыу, юҡҡа сығыу, ергә һеңгән кеүек 
юҡ булыу; готов (рад) сквозь землю прова
лйться оятынан ер тишегенә инерҙәй булыу; 
провалйсь я (провалйться мне) на этом месте! 
прост, ер упһын! (ант иткәндә)

ПРОВАЛЙТЬСЯ сов.; разг. 1. аунау, аунап 
(ятып) үткәреү; провалйться в постели урында 
аунау 2. (пролежать без употребления) бута
лып ятыу

ПРОВАНСАЛЬ м; кулин. провансаль (йо
мортҡа һарыһына цҫемлек майы ҡушып яһал- 
ган соус)

ПРОВАНСКИЙ: прованское масло зәйтүн 
майының юғары сорты

ПРОВАРИВАТЬ несов. см. проварйть 1 
ПРОВАРИВАТЬСЯ несов. 1. см. прова 

рйться 1; 2. страд, от проваривать
ПРОВАРИТЬ сов. 1. что (довести до готов

ности) бешереп еткереү, бешкәнсе ҡайнатыу; 
проварйть мясо итте бешереп еткереү 2. что и 
без доп. (варить в течение какого-л. времени) 
(бер аҙ ваҡыт) ҡайнатыу, бешерә (ҡайната) 
биреү

ПРОВАРЙТЬСЯ соә. 1. бешеп өлгөрөү 
(сығыу, етеү); рыба проварйлась балыҡ бешеп 
етте 2. (ә течение какого-л. времени) ҡайнап бе
шеп ултырыу

ПРОВЕДАТЬ сов.; разг. 1. кого-что (навес
тить) килеп хәлен белеү, хәл белешеү, күреп 
китеү; проведать родных туғандарҙың хәлен бе
леү 2. что, о ком-чём (узнать) белеү, белешеү, 
һорашып белеү

ПРОВЕДЕНИЕ с см. провестй — прово- 
дйть 1, 3 — 5, 7, 8; проведение в жизнь полйти- 
ки мйра тыныслыҡ сәйәсәтен тормошҡа ашырыу 

ПРОВЁДЫВАТЬ несов. см. проведать
ПРОВЕЗТИ соә. кого-что 1. (һалып, тейәп) 

алып барыу (килеү); провезтй через лес урман 
аша алып барыу 2. (проехать, доставляя ко- 
го-что-л.) алып барыу (килеү), килтереү, илтеү, 
ташыу, йөрөтөү

ПРОВЁИВАТЬ несов. см. провёять 
ПРОВЁИВАТЬСЯ несоә. 1. см. провеяться 

2. страд, от провеивать
ПРОВЕНТИЛИРОВАТЬ сов. СМ. венти- 

лйровать
ПРОВЕРЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от про

верить 2. прил. һыналған, тикшерелгән, ыша
ныслы; проверенный человек һыналған кеше; 
проверенные данные ышаныслы мәғлүмәттәр 

п р о в е р и т ь  сов. кого-что 1. тикшереү, 
тикшереп сығыу, барлау; проверить выполнение 
плана план үтәлешен тикшереү; проверить би
леты билеттарҙы тикшереү; тщательно прове 
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рять ныҡлап тикшереү 2. һынау, һынап (тикше
реп) ҡарау, тикшереү; проверить знания белем 
тикшереп ҡарау

провериться сое.; разг. і .  (пройти про
верку) тикшерелеү, ҡаралыу, күренеү; прове
риться у врача табипҡа күренеү 2. (исемлектән) 
тикшереү, үҙеңде ҡарау (эҙләү); провериться в 
спйске избирателей һайлаусылар исемлегенән 
үҙеңде ҡарау

ПРОВЕРКА ж см. проверить — проверять, 
провериться проверяться; проверка доку 
мента документ тикшереү; выборочная проверка
һайланма тикшереү

ПРОВЕРНУТЬ сов. что 1. (просверлить) 
тишеү, быраулап тишеү, тишек тишеү 2. разг.
(измельчитъ) үткәреү, турап (ваҡлап) сығарыу
3. перен., прост, (быстро сделать) тиҙ генә 
эшләп алыу (ташлау), тиҙ генә -ып/-еп алыу 
(ташлау); провернуть дело эште тиҙ генә эшләп 
ташлау

проверочный, -ая, -ое тикшереү ...ы, 
һынау ...ы; проверочный диктант һынау диктан
ты; проверочная комиссия тикшереү ко 
миссияһы

ПРОВЕРТЕТЬ сов.', разг. (быраулап) тишеү, 
тишек тишеү

ПРОВЕРТЕТЬСЯ сов. әйләнеү, әйләнеп то
роу; колесо провертелось несколько минут 
ҡуласа бер нисә минут әйләнде

ПРОВЁРТЫВАТЬ несов. см. провернуть 1, 2 
ПРОВЕРЙТЬ несов. см. проверить 
ПРОВЕРЙТЬСЯ несов. 1. см. провериться 

2. страд, от проверять
провес і м\ торг, (недостаток в весе) 

(үлсәүҙәге) кәмлек (етмәү), кәм сығыу; три ки
лограмма провеса өс килограмға кәм сығыу 

провес п м (провисшее место) һалынҡы- 
ланыу, эйелгән (бөгөлгән) урын; провес прово
дов сымдарҙың һалынҡыланыуы

ПРОВЁСИТЬI сов. что\ торг, (недовесить) 
үлсәүҙә яңылышыу, кәм үлсәү

ПРОВЁСИТЬ II сов. что 1. (просушить на 
воздухе) элеп киптереү, ҡаҡлау 2. спец, (прове
рить прямизну чего-л.) тигеҙләү, тигеҙлеген 
тикшереү (үлсәү)

ПРОВЁСИТЬСЯ I сов.', торг. (яңылыш) кәм 
үлсәнеү

ПРОВЁСИТЬСЯ II сов. 1. (провялиться) 
ҡаҡланыу, һауала кибеү 2. (провиснуть) һығы
лып һалыныу, һалынып (эйелеп, бөгөлөп) төшөү 

ПРОВЕСТИ сов. 1. кого-что алып инеү, 
алып сығыу, уҙғарыу; провести гостей в комна
ту ҡунаҡтарҙы бүлмәгә алып инеү; провести от
ряд через горы отрядты тау аша алып сығыу 
2. чем, по чему һыпырыу, һыпырып ебәреү (ҡу
йыу); провестй рукой по волосам сәсте ҡул ме 
нән һыпырыу 3. что (прочертить) һыҙыу, 
үткәреү, һалыу; провестй лйнию һыҙыҡ үткәреү
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4. что (проложить) үткәреү, һалыу; провестй 
железную дорогу тимер юл һалыу; провестй те
лефон телефон үткәреү 5. что (осуществить) 
уҙғарыу, үткәреү, тормошҡа ашырыу; провести 

'опыт тәжрибә үткәреү 6. что уҙғарыу, үткәреү; 
весело провестй праздник байрамды күңелле 
үткәреү 7. что (выдвинуть, добиться утверж
дения чего-л.) үткәреү, бойомға (тормошҡа) 
ашырыу, раҫлатыу; провестй идею в жизнь 
идеяны тормошҡа ашырыу 8. что (оформить) 
үткәреү, уҙғарыу; провестй расход по кассе сы 
ғымды касса аша уҙғарыу 9. кого; разг. (обма
нуть) алдау, ултыртыу

ПРОВЕТРИВАНИЕ с см. проветривать, про
ветриваться; проветривание комнаты бүлмәне 
елләтеү

ПРОВЁТРИВАТЬ несов. см. проветрить 
ПРОВЁТРИВАТЬСЯ несов. 1. см. про

ветриться 2. страд, от проветривать
провётрить сов. что 1. елләтеү, елләтеп 

алыу, һауаны алмаштырыу; проветрить зал зал
ды елләтеү 2. перен. донъя күрһәтеп килеү, 
күңелен асыу

проветриться сов. 1. елләү, һауа алма
шыныу; комната проветрилась бүлмә елләне 
2. (побыть на свежем воздухе) саф һауала йөрөп 
килеү, һауа алмаштырып килеү 3. перен., разг. 
(развлечься) донъя күреп (күңел асып) килеү 

ПРОВЕШИВАТЬ I несов. см. провесить I 
ПРОВЁШИВАТЬ II несов. см. провесить II 
ПРОВЕШИВАТЬСЯ I несов. 1. см. про

веситься I; 2. страд, от провешивать I
ПРОВЕШИВАТЬСЯ II несов. 1. см. про 

веситься II; 2. страд, от провешивать II
ПРОВЁЯТЬ сов. что елгәреү, елгәреп алыу, 

елгәреп ҡуйыу
ПРОВЁЯТЬСЯ сов. елгәрелеү; зерно про

веялось ашлыҡ елгәрелде 
ПРОВИАНТ м аҙыҡ-түлек 
ПРОВИДЕНИЕ с; книжн. алдан күреү; дар 

провйдения алдан күреү һәләте
ПРОВИДЁНИЕ с; рел. тәҡдир, яҙмыш, алла 

ҡөҙрәте
ПРОВИДЕТЬ несов. что\ книжн. (ал

дағыны) күҙ алдына килтереү, киләсәкте күреү 
(белеү)

ПРОВЙДЕЦ М И ПРОВЙДИЦА ж\ книжн. 
алдан күреүсе, алдан күрә белеүсе, әүлиә

ПРОВИЗИЯ ж аҙыҡ, ашамлыҡ, аҙыҡ-түлек 
ПРОВИЗОР м провизор (квалификациялы  

дарыухана хеҙмәткәре)
ПРОВИНИТЬСЯ сов. в чём, чем хата 

(яңылышлыҡ) эшләү, яҙыҡлыҡ ҡылыу
ПРОВИННОСТЬ ж\ разг. ғәйеп, яҙыҡлыҡ, 

хата
ПРОВИНЦИАЛ м и ПРОВИНЦИАЛКА ж

провинция кешеһе, төпкөлдә йәшәүсе (цҙәктән 
ситтә йәшәцсе)



ПРОВИНЦИАЛЙЗМ м 1. (взгляды, привыч
ки, присущие жителям провинции) провин- 
циаллыҡ, томаналыҡ 2. (местное просторечие) 
провинциализм, төбәк һүҙе, ерле һөйләш

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. провин
ция ...ы, төбәктә йәшәгән (торған, булған, эшлә
гән); провинциальный город провинция ҡалаһы 
2. провинциаль (провинцияма хас булман)', про
винциальные нравы провинциаль ғәҙәттәр

ПРОВИНЦИЯ ж провинция (1. цҙәк ҡала
ларҙан ситтә ятҡан урын, периферия 2. ҡай
һы бер илдәрҙә административ берәмек 3. тар. 
борошо римляндар баҫып алман территория) 

ПРОВИСАТЬ несов. см. провиснуть 
ПРОВИСЁТЬ сов. эленеп тороу; бельё про

висело целый день кер көн буйы эленеп торҙо 
ПРОВИСНУТЬ сов. һалыныу, һалынып то

роу (бөгөлөп төшөү)
П РбВ О Д  м; тех. сым, үткәргес; соеди

нительные провода тоташтырғыс сымдар; теле
фонный провод телефон сымы

ПРОВОДИМОСТЬ ж 1. спец. үткәреүсәнлек 
(электр томын, йылылыҡты, тауышты һ.б. 
цткәрец сифаты)', проводймость металла ме
талдың үткәреүсәнлеге 2. биол. үткәреүсәнлек 
(ниндәй ҙә булһа ярһыуҙы, импульсты цткәрец 
һәләте)', нервная проводймость нервы 
үткәреүсәнлеге

ПРОВОДИТЬ I несов. 1. см. провести
2. что\ спец. үткәреү; медь хорошо проводит 
тепло еҙ йылыны яҡшы үткәрә

ПРОВОДИТЬ II сов. кого-что; в рази. знач. 
оҙатыу; проводить сына в армию улын армияға 
оҙатыу; проводить в дорогу юлға оҙатыу ♦ про
водить в жизнь тормошҡа ашырыу

ПРОВОДИТЬСЯ несов. страд, от про
водить I

П РО ВбДКА ж 1. см. провести 1, 4, 8 — про 
водйть I; проводка судов судноларҙы үткәреү 
2. (сетъ проводов) сым үткәргестәр, тимерсы
быҡтар селтәре 3. спец. ат йөрөтөү, атты 
йөрөтөп һыуындырыу; проводка лошадей после 
езды юлдан ҡайтҡан аттарҙы йөрөтөп һыуын
дырыу

ПРОВОДНИК I м 1. физ. үткәргес, йүнәл- 
дергес (электр тогы һ.б. цткәрецсе матдә)', 
проводнйк тепла йылы үткәргес 2. перен. (по
средник в распространении чего-л.) таратыусы, 
йәйелдереүсе, үткәреүсе; проводнйк культуры 
мәҙәниәт таратыусы

ПРОВОДНЙК II л  и ПРОВОДНИЦА ж
1. (провожатый) юл күрһәтеүсе, оҙатыусы, оҙа
та барыусы; нанять проводника юл күрһәтеүсе 
яллау 2. ж.-д. вагон ҡараусы; проводнйк мягко
го вагона йомшаҡ вагондың ҡараусыһы

ПРбВОДЫ  только мн. оҙатыу; проводы зи
мы ҡышты оҙатыу (байрам)', проводы в армию 
армияға оҙатыу

П Р О В И Н Ц И А Л И З М
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ПРОВОЖАТЫЙ м юл күрһәтеүсе, оҙатыусы, 
оҙата барыусы

п р о в о ж а т ь  несов. см. проводить II
П Р О В бЗ м см. провезтй — провозйть I; про

воз багажа багаж ташыу; плата за провоз алып 
килеү хаҡы

ПРОВОЗВЕСТНИК м и ПРОВОЗВЕСТИИ
ЦА ж\ высок. 1. (предсказателъ, предсказа
тельница) алдан хәбәр биреүсе, киләсәктән 
хәбәр биреүсе 2. (тот (та), кто провозглаша
ет что-л.) тантаналы хәбәр итеүсе

ПРОВОЗГЛАСИТЬ сов. кого-что иғлан 
итеү, әйтеү; провозгласить независимость бо
йондороҡһоҙлоҡ иғлан итеү; провозгласить 
лозунг лозунг иғлан итеү; провозгласить тост 
тост әйтеү

ПРОВОЗГЛАШАТЬ несов. см. провозгла
сить

ПРОВОЗГ ЛАШЁНИЕ с см. провозгла
сить — провозглашать; провозглашение 
манифеста манифест иғлан итеү

ПРОВОЗИТЬ I несов. см. провезтй
ПРОВОЗИТЬ II сов. кого-что (в течение 

какого-л. времени) аҙыраҡ (бер аҙ) ташыу, те
йәп йөрөтөү

ПРОВОЗИТЬСЯ I сов.', разг. 1. маташыу; 
провозйться всю ночь с больными төн буйы 
ауырыуҙар менән маташыу 2. йөрөү, йүгерешеү; 
ребята весь день провозйлись в саду балалар 
көнө буйы баҡсала йөрөнө

ПРОВОЗИТЬСЯ II несов. страд, от прово
зйть I

П РО ВО ЗН бЙ , -ая, -ое йөрөтөү ...ы, килте
реү ...ы, алып барыу ...ы; провозная плата кил
тереү хаҡы

ПРОВОКАТОР м и разг. ПРОВОКАТОР
ША ж 1. йәшерен агент 2. (подстрекателъ) 
ҡотҡосо, ҡотҡо башы, ҡотортоусы

ПРОВОКАЦИбННЫЙ, ая, ое провокация 
...ы, провокацион, ҡотҡоға нигеҙләнгән; прово
кационные действия провокацион эш-ҡылыҡ

ПРОВОКАЦИЯ ж 1. (агрессивное дейст
вия) провокация 2. (подстрекательство) ҡот
ҡо, ҡотортоу, ҡотҡо һалыу; военная провокация 
һуғыш провокацияһы; поддаться на прово
кацию ҡотҡоға бирелеү 3. мед. провокация, 
уятыу, ҡуҙғытыу (сирҙе яһалма рәцештә бул
дырыу)

ПРбВОЛОКА ж сым, тимерсыбыҡ; мёдная 
проволока баҡыр сым; протягивать проволоку
сым һуҙыу

ПРОВОЛОЧИТЬ сов. кого-что 1. см. прово
лочь 2. (промедлитъ) эшләмәй һуҙыу (һалып 
ҡуйыу)

ПРбВОЛОЧКА ж нескә сым, нәҙек тимер
сыбыҡ

ПРОВОЛ бЧ КА  ж; разг. тотҡарлыҡ, ҡама
саулыҡ, ҡамасау



П Р О Г Н О З

ПРбВОЛОЧНИК м ҡаты ҡорт (ҡоротҡос 
бөжәк)

ПРбВОЛОЧНЫ Й, -ая, -ое сым ...ы, тимер
сыбыҡ ...ы; проволочное производство сым
етештереү; проволочная изгородь сым кәртә 

ПРО ВО ЛбЧЬ сов. һөйрәкләп (һөйрәтеп, 
һөйрәп) алып барыу

ПРОВОРАЧИВАТЬСЯ несов.; тех. боро
лоу, боролоп тороу (бер урында)

П РО ВбРН О нареч. йылдам, етеҙ, сос, шәп; 
шагать проворно йылдам атлау

ПРОВбРНОСТЬ ж етеҙлек, йылғырлыҡ, сос
лоҡ, йылдамлыҡ, осҡорлоҡ; проявить провор
ность в дёле эштә йылғырлыҡ күрһәтеү

ПРОВбРНЫ Й, -ая, -ое етеҙ, йылғыр, сос, 
осҡор, йылдам, шәп; быть проворным етеҙ бу
лыу; проворный человек йылғыр кеше

ПРОВОРОВАТЬСЯ сов.; разг. урлай торғас 
тотолоу, урлашып эләгеү

ПРОВОРбНИТЬ сов. кого-что', прост, һе
мәйеп ҡалыу, аңшайып ҡалыу

ПРОВбРСТВО с сослоҡ, етеҙлек, өлгөрлөк, 
йылғырлыҡ; проявлять проворство сослоҡ 
күрһәтеү

ПРОВОРЧАТЬ сов. 1. что ырылдап ҡуйыу, 
мығырлау; он что-то проворчал ул нимәлер 
мығырлап ҡуйҙы 2. что и без доп.; разг. (в те
чение какого-л. времени) һуҡраныу, мығырлау; 
она проворчала целый день ул көн буйы 
һуҡранды

ПРОВОЦИРОВАТЬ сов., несов. 1. кого-что 
(подстрекнутъ на действия) юрый ҡотортоу, 
ҡотҡо таратыу 2. что; мед. уятыу, ҡуҙғытыу
3. что (умышленно вызвать событие) ҡотҡо 
һалыу

ПРОВОЩИТЬ сов. что балауыҙлау, балауыҙ 
һөртөү

ПРОВЙЛИВАТЬ несов. см. провялить 
ПРОВЙЛИВАТЬСЯ несов. 1 .см . провялить

ся 2. страд, от провяливать
ПРОВЙЛИТЬ сов. что ҡаҡлау, киптереү; 

провялить мясо ит ҡаҡлау
ПРОВЙЛИТЬСЯ сов. ҡаҡланыу, һауала (ел

гә) кибеү
ПРОГАДАТЬ сов.; разг. (ошибиться в рас

чётах) яңылышыу, отолоу, иҫәпләгәнсә барып 
сыҡмау

ПРОГАДЫВАТЬ несов. см. прогадать 
ПРОГАЛИНА ж; разг. 1. (в лесу) аҡлан, ур

мандағы асыҡлыҡ (ялан) 2. (промежуток меж
ду чем-л.) ара, аралыҡ

ПРОГИБ м 1. см. прогнуть — прогибать, 
прогнуться прогибаться; прогйб потолка 
түшәмдең һығылып төшөүе 2. (место) бөгөм, 
бөгөлгән (һығылған) урын

ПРОГИБАТЬ несов. см. прогнуть 
ПРОГИБАТЬСЯ несов. 1. см. прогнуться 

2. страд, от прогибать
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ПРОГЛАДИТЬ сов. 1. что (разгладитъ) 
үтекләү, үтекләп сығыу (бөтөү) 2. что и без 
доп. (некоторое время) үтекләп алыу (тороу) 

ПРОГЛАДИТЬСЯ сов. үтекләнеү 
ПРОГЛАЖИВАТЬ несов. см. прогладить 1 
ПРОГЛАЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. про

гладиться 2. страд, от проглаживать
ПРОГЛАТЫВАТЬ несов. см. проглотйть 
ПРОГЛОТИТЬ сов. 1. кого-что йотоп ебә

реү, йотоу; проглотйть мясо итте йотоп ебәреү
2. что; перен., разг. белдермәү, һиҙҙермәү, йо
тоу, йомоу; проглотйть обйду үпкәне белдермәү
3. что; перен., разг. (сказать невнятно) йотоу, 
йотоп һөйләү 4. что; перен., разг. һыу кеүек 
эсеү, бер тынала (бик шәп) уҡыу; я проглотйла 
эту кнйгу за день был китапты бер тынала уҡып 
сыҡтым ♦ проглотйть язык телде йотоу, өндәш
мәү, һөйләшмәү; язык проглотишь телеңде йо
торһоң, бик тәмле; как (словно, будто) аршйн 
проглотйл см. аршйн

п р о г л я д ё т ь  сов. 1. кого-что; разг. (про
пуститъ) күрмәү, күрмәй (белмәй) ҡалыу; про
глядеть опечатку хәреф хатаһын күрмәй ҡалыу 
2. что; разг. (бегло просмотреть) күҙ йүгертеп 
сығыу, күҙҙән кисереү, ҡараштырыу, ҡарашты
рып сығыу; проглядеть газеты гәзиттәрҙе ҡа
раштырыу 3. (рассматривать некоторое вре
мя) ҡарап тороу, оҙаҡ ҡарау ♦ проглядеть (все) 
глаза см. глаз

ПРОГЛЙДЫВАТЬ I несов. см. проглядеть 2 
ПРОГ ЛЙДЫВАТЬ II несов. см. проглянуть
ПРОГЛЯНУТЬ сов. 1. разг., уст. күҙен асып 

ҡарау, күҙен асыу 2. (показаться) күренеү, кү
ренеп китеү, күҙгә салыныу; (о чувстве) һиҙе
леү; проглянула луна ай күренде; во взгляде 
проглянула тревога ҡарашында шомланыу һи
ҙелде

ПРОГНАТЬ сов. 1. кого-что ҡыуыу, ҡыуып 
ебәреү; прогнать плоты һал ҡыуыу 2. кого ҡы
уып сығарыу (ебәреү), ҡыуыу; прогнать йз дому 
өйҙән ҡыуып сығарыу; прогнать с работы эштән 
ҡыуып сығарыу; прогнать собаку этте ҡыуып 
ебәреү 3. что, через что үткәреү, аша (буйлап) 
алып сығыу; прогнать стадо через деревню кө 
төүҙе ауыл аша алып сығыу 4. что; перен., разг. 
(избавиться от чего-л.) ҡыуыу, таратыу, ҡото
лоу; прогнать скуку күңелһеҙлектән ҡотолоу 

ПРОГНЕВАТЬ сов. кого; уст. асыуланды
рыу, асыуын килтереү

ПРОГНЕВАТЬСЯ сов.; уст. см. гневаться 
ПРОГНЕВЙТЬ сов. см. прогневать 
ПРОГНИВАТЬ несов. см. прогнить 
ПРОГНИТЬ сов. сереп бөтөү, үтәнән-үтәгә 

(тотош) сереү
П РО ГН бЗ м алдан әйтеү, алдан әйтеп 

ҡуйыу; прогноз погоды һауа торошон алдан 
әйтеү; прогноз болезни мед. ауырыуҙың бары
шын алдан билдәләү



П Р О Г Н О З И Р О В А Т Ь

ПРОГНОЗИРОВАТЬ сов., несов. что прог
ноз яһау, алдан әйтеү, алдан әйтеп ҡуйыу

ПРОГНАТЬ сов. что бөгөү, эйелдереү, һы
ғып төшөрөү; прогнуть пол иҙәнде эйелдереү 

ПРОГНУТЬСЯ сов. бөгөлөү, һығылыу, ҡа
йышыу; половица прогнулась иҙән таҡтаһы 
ҡайышҡан

ПРОГОВАРИВАТЬ несов. см. проговорйть 1 
ПРОГОВАРИВАТЬСЯ несов. 1. см. прого

вориться 2. страд, от проговаривать
ПРОГОВОРИТЬ сов. 1. что и без доп. (про

изнести) әйтеп алыу (ҡуйыу), әйтеү 2. (некото
рое время) һөйләшеп (ваҡыт) уҙғарыу

ПРОГОВОРИТЬСЯ сов. ысҡындырыу, әйтеп 
(артыҡ һөйләп) ташлау; проговорйться о своих 
намерениях үҙ уйҙарын һөйләп ташлау

ПРОГОЛОДАТЬСЯ сов. асығыу, ашағы ки
леү; дети проголодались балалар асыҡты 

ПРОГОЛОСОВАТЬ сов. см. голосовать 
ПРОГбН I м см. 1. прогнать — прогонять 1; 

прогон скота малдарҙы ҡыуыу 2. (дорога для 
выгона скота) көтөү юлы 3. спец, (просмотр 
спектакля, фильма) ҡарап сығыу, тотош 
ҡарау

ПРОГбН II м; архит. (опорная балка) 
өрлөк

ПРОГОНЙТЬI несов. см. прогнать
ПРОГОНЙТЬ II сов. кого-что и без доп.; 

разг. ҡыуалау, ҡыуып йөрөтөү; прогонять ма 
шйну целый день машинаны көн буйы ҡыуып 
йөрөтөү

ПРОГОРАТЬ несов. см. прогореть 1—3 
ПРОГОРЁТЬ сов. 1. (выгореть до дыр) янып 

тишелеү, тишелгәнсе яныу; сковорода прого
рела таба тишелгәнсе янған 2. (сгореть) янып 
бөтөү; дрова прогорели утын янып бөттө 3. пе- 
рен., разг. (обанкротиться) яныу, юҡҡа сығыу; 
моё дело прогорело минең эш янды 4. (быть 
зажжённым в течение какого-л. времени) янып 
үткәреү, янып ултырыу (тороу); лампа прого
рела всю ночь лампа тон буйына янып ултырҙы 

ПРОГбРКЛЫ Й, -ая, -ое әсегән, иҫкергән, 
әсе тәм ингән {боҙолоуҙан)] прогорклое масло 
әсегән май

ПРОГбРКНУТЬ сов. әсеү, әсе тәм инеү, 
боҙолоу, иҫкереү

ПРОГОСТИТЬ сов. ҡунаҡ булыу (булып 
ятыу)

ПРОГРАММА м; в разн. знач. программа; 
программа радиопередач радио тапшырыуҙар 
программаһы; учебная программа уҡыу програм
маһы; программа по математике математика бу
йынса программа; программа концерта концерт 
программаһы; программа партии фирҡәнең про
граммаһы

ПРОГРАММИРОВАНИЕ с; спец. 1. см. про
граммйровать 2. (раздел прикладной матема
тики) программалау

ПРОГРАММИРОВАТЬ несов. что; спец. 
программалау, программа төҙөү (электрон хи
саплау машиналарында)

п р о г р а м м н ы й , -ая, -ое в разн. знач. про
грамма ...ы; обсуждение программных вопросов 
программа мәсьәләләрен тикшереү; программное 
выступление программа рәүешендәге сыгыш 

ПРОГРЕВАТЕЛЬ м] тех. ҡыҙҙыргыс, йы
лытҡыс

ПРОГРЕВАТЬ несов. см. прогреть 
ПРОГРЕВАТЬСЯ несов. 1. см. прогреться 

2. страд, от прогревать
ПРОГРЕМЕТЬ сов. 1. (прогрохотать) дө

бөрләү, даңғыр-доңғор килеү (итеү), шалтырау, 
шалтыратыу, даңғырлау, доңғорлау; (о громе) 
күкрәү, гөрөлдәү; (о выстреле) яңғырау; про
гремел гром күк күкрәне; прогреметь ключами 
асҡыстарҙы шалтыратыу; прогремела телёга ар
ба даңғыр-доңғор уҙып китте 2. перен. (просла
виться) яңғырау, шаулау, даны таралыу; их 
имена прогремели уларҙың исеме шауланы 

п р о г р е с с  м прогресс, алға барыш, алға ки
теш, үҫеш; прогресс техники техниканың үҫә ба
рыуы; идтй по путй прогресса үҫеш юлы менән 
барыу

ПРОГРЕССИВНОСТЬ ж алдынғылыҡ, прог- 
рессивлыҡ; прогрессивность идей идеяның ал- 
дынғылығы

ПРОГРЕССИВНЫЙ, -ая, -ое 1. (постепенно 
возрастающий) үҫә барған, арта бара торған, 
прогрессив; прогрессивная оплата труда 
хеҙмәткә прогрессив түләү 2. {передовой) ал
дынғы, прогрессив; прогрессивный взгляд ал
дынғы ҡараш; прогрессивное общество алдын
ғы йәмғиәт; прогрессивный деятель прогрессив 
эшмәкәр

ПРОГРЕССИРОВАТЬ несов. 1. (постепенно 
усиливаться) көсәйеү, көсәйә барыу; болезнь 
прогрессйрует ауырыу көсәйә 2. (совершенст
воваться) алға барыу (китеү), үҫеү

п р о г р е с с и я  ж; мат. прогрессия, алға ба
рыу, күбәйеү (арта йәки кәмей барыусы һан
дар рәте); геометрйческая прогрессия геомет 
рик прогрессия

п р о г р ё т ь  сов. что үтәнән-үтә йылытыу, 
яғып ныҡ йылытыу, ҡыҙҙырыу

п р о г р е т ь с я  сов. үтәнән-үтә йылыныу, 
ныҡ йылыныу, ҡыҙыу

п р о г р о м ы х а т ь  сов.; разг. дөбөрләү, 
дөбөр-шатыр итеү, дығырлап үтеп китеү, 
күкрәү, яңғырау; прогромыхал гром дөбөр-ша
тыр итеп күк күкрәне

п р о г р о х о т а т ь  сов.; разг. гөрһөлдәү, дө
бөрләү, гөрһөлдәп үтеп китеү, күкрәү, яңғырау 

ПРОГРЫЗАТЬ несов. см. прогрызть
ПРОГРЫЗТЬ сов. что кимереп тишеү (ти

шеп сығарыу); мышь прогрызла дыру сысҡан 
кимереп тишек тишкән
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ПРОГУДЁТЬ сов. гөрөлдәү, гөрләү, гудок 
ҡысҡырыу

ПРОГУЛ м прогул, эшкә сыҡмау (килмәү); 
не допускать прогулов прогулға юл ҡуймау 

ПРОГУЛИВАТЬ несоә. 1. см. прогулять 
2. кого; перен. (водитъ гулятъ) йөрөтөү, йө
рөтөп килтереү; прогуливать медленным шагом 
аҡрын ғына йөрөтөү

ПРОГУЛИВАТЬСЯ несоә. 1. см. прогу
ляться 2. страд, от прогуливать

ПРОГУЛКА ж прогулка, ял итеп йөрөү, саф 
һауала йөрөп килеү, күңел асырға сығыу; заго
родная прогулка ҡала ситенә күңел асырға 
сығыу; совершать прогулку ял итеп йөрөп килеү 

ПРОГУЛЬЩИК М и ПРОГУЛЬЩИЦА ж 
прогулсы, эшкә сыҡмаусы (килмәүсе), эш ҡал
дырып йөрөүсе

ПРОГУЛЙТЬ сов. 1. (пробыть на прогулке) 
саф һауала (прогулкала) йөрөү (булыу, йөрөп 
ҡайтыу) 2. что и без доп.; разг. (пропуститъ) 
йөрөп буш ҡалыу, килмәй ҡалыу, йөрөп тороп 
ҡалыу; прогулять обед йөрөп төшкө аштан буш 
ҡалыу 3. что и без доп. (совершитъ прогул) 
-ға/-гә сыҡмау (бармау, бармай ҡалыу, килмәй 
ҡалыу); прогулять занятия уҡырға бармай 
йөрөү 4. что; прост. (промотать) типтереп 
(аҡса) туҙҙырыу, туҙҙырып бөтөрөү

ПРОГУЛЙТЬСЯ соә. (сығып) йөрөү, саф 
һауала (прогулкала) йөрөү (йөрөп килеү), күңел 
асып йөрөү; прогуляться после еды аш һеңдереп 
йөрөп килеү

ПРОДАВАТЬ несов. см. продать 
ПРОДАВАТЬСЯ несоә. 1. см. продаться

2. страд, от продавать
ПРОДАВЕЦ м и ПРОДАВЩИЦА ж һатыу 

сы; работать продавцом һатыусы булып эшләү 
ПРОДАВИТЬ соә. что ҡыҫып (баҫып, бөгөп, 

һығып) ватыу (емереү, эйеү)
ПРОДАВИТЬСЯ соә. бөгөлөү, һығылыу, ва

тылыу, емерелеү, эйелеү
ПРОДАВЛИВАТЬ несов. см. продавить 
ПРОДАВЛИВАТЬСЯ несоә. 1. см. прода

виться 2. страд, от продавливать
ПРОДАЖА ж 1. см. продать — продавать 1; 

продажа имущества мөлкәтте һатыу; встречная 
продажа эк. ҡаршы һатыу 2. (торговля) һатыу, 
һатыу итеү, һатылыу, һатлыҡ; назначенный для 
продажи һатыуға тәғәйенләнгән; приготовить 
для продажи һатыуға әҙерләү; быть в продаже 
һатыуҙа булыу

ПРОДАЖНОСТЬ ж һатылыусанлыҡ, һатылыу 
п р о д а ж н ы й , -ая, -ое 1. һатыу ...ы, һаты

лыу ...ы; продажная цена һатыу хаҡы 2. (пред
назначенный для продажи) һатыла торған
3. һатлыҡ, хаин; продажная душа һатлыҡ йән 

ПРОДАЛБЛИВАТЬ несов. см. продолбить 
ПРОДАТЬ сов. кого-что 1. һатып ебәреү,

һатыу, атҡарыу; продать корову һыйыр һатыу;

продать вещи әйберҙәрҙе атҡарыу 2. (предать) 
хыянат итеү, һатыу

ПРОДАТЬСЯ сов. разг. (совершить преда
тельство) һатылыу, дошман яғына сығыу, 
хыянат итеү; продаться врагу дошманға һа
тылыу

ПРОДВИГАТЬ несов. см. продвинуть 
ПРОДВИГАТЬСЯ несов. 1. см. продвйнуть 

ся 2. страд, от продвигать
ПРОДВИЖЕНИЕ с см. продвйнуть — про

двигать, продвйнуться продвигаться; продви 
жение по склону горы тау итәге буйлап барыу; 
продвижение по службе эш буйынса үрләү 

ПРОДВИНУТЬ сов. 1. что күсереү, этәреү, 
шыуҙырыу, яҡынайтыу; продвйнуть сундук к 
двери һандыҡты ишеккә табан шыуҙырыу 2. ко
го-что (направитъ куда-л.) ебәреү, күсереү; 
продвйнуть полк к передовой лйнии полкты 
алғы һыҙыҡҡа ебәреү 3. что; перен., разг. 
ҡуҙғатыу, алға ебәреү, алға һөрөү; продвйнуть 
дело эште алға ебәреү 4. кого (выдвинутъ) 
күтәреү, үрләтеү; продвйнуть по службе хеҙмәт 
буйынса күтәреү

ПРОДВЙНУТЬСЯ соә. 1. (пройти вперёд) 
(алға) барыу (китеү, күсеү); продвйнуться на 
несколько километров бер нисә километрға алға 
китеү 2. перен., разг. алға китеү, алға барыу; 
дело продвйнулось эш алға китте 3. (выдви
нуться) күтәрелеү, үрләү; продвйнуться по 
службе хеҙмәт буйынса күтәрелеү 

ПРОДЕВАТЬ несов. см. продеть 
ПРОДЕВАТЬСЯ несоә. 1. см. продеться 

2. страд, от продевать
ПРОДЕКЛАМИРОВАТЬ сов. что и без доп.

1. ятҡа уҡып (һөйләп) сығыу 2. (произнести на
пыщенно, с пафосом) пафос менән һөйләү

ПРОДЕЛАТЬ сов. 1. (сделать отверстие) 
уйыу, уйып эшләү (яһап ҡуйыу); проделать 
окошко во двор ихатаға ҡаратып тәҙрә уйыу
2. (выполнитъ) үтәү, эшләп бөтөрөү, эшләп таш
лау 3. (совершитъ каверзу) мутлыҡ эшләү, 
хәйләләү, хитлыҡ ҡылыу, шаяртыу

ПРОДЁЛКА ж 1. см. проделать — проделы
вать 2. (шутливая выходка) мутлыҡ, хәйләле 
эш, хитлыҡ; совершйть хитрую проделку хит 
лыҡ ҡылыу

ПРОДЕЛЫВАТЬ несов. см. проделать 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ сов. см. демон

стрировать 2, 3; продемонстрйровать едйнство 
берҙәмлек күрһәтеү; продемонстрйровать фильм
фильм күрһәтеү

ПРОДЁРГИВАТЬ несов. см. продёрнуть
ПРОДЕРЖАТЬ сов. кого-что; в разн. знач. 

тотоу, тотоп тороу; продержать окно открытым 
тәҙрәне асыҡ тотоу; продержать письмо у себя
хатты үҙеңдә тотоу

ПРОДЕРЖАТЬСЯ соә. тора алыу, түҙеп 
(сыҙап) тороу, тороу
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ПРОДЕРНУТЬ сое.; разг. 1. что (продеть) 
үткәреү, һаплау, кейҙереү 2. кого-что; перен. 
(подвергнутъ критике) эләктереү, тәнҡитләү; 
продёрнуть в газете гәзиттә эләктереү

ПРОДЁТЬ сое. лото үткәреү, һаплау, шеш
ләү; продеть нитку в иголку энәгә еп һаплау 

ПРОДЁТЬСЯ сов. үткәрелеү, һапланылыу, 
күҙләнеү

ПРОДЕШЕВИТЬ сов. что и без доп.; разг. 
бик арзан (осһоҙ) һатып ебәреү

ПРОДИКТОВАТЬ сов. что 1. әйтеп яҙҙы
рыу, әйтеп тороу; продиктовать письмо әйтеп 
хат яҙҙырыу 2. перен. үҙенекенсә эшләтеү, көс
ләп тағыу; продиктовать свой условия үҙ шарт
тарын көсләп тағыу

ПРОДИРАТЬ несов. см. продрать 
ПРОДИРАТЬСЯ несов. 1. см. продраться 

2. страд, от продирать
ПРОДЛЕВАТЬ несов. см. продлить 
ПРОДЛЁНИЕ с см. продлйть; продление ра

бочего дня эш көнөн оҙонайтыу
ПРОДЛИТЬ сов. что оҙайтыу, һуҙыу, 

оҙонайтыу; продлйть отпуск ялды оҙайтыу
ПРОДЛИТЬСЯ сов. оҙайыу, һуҙылыу, оҙаҡ

ҡа барыу; болезнь долго не продлйтся сир оҙаҡ 
ҡа бармаҫ

ПРОДНАЛОГ м; ист. аҙыҡ һалымы 
(Рәсәйҙә нэп осоронда крәҫтиән хужалыҡта
рына аҙыҡ разәёрсткаһы урынына һалытан 
әйберләтә һалым)

ПРОДОВбЛЬСТВЕННЫЙ, ая, -ое аҙыҡ
...ы, аҙыҡ түлек ...ы; продовольственный мага
зйн аҙыҡ түлек магазины; продовольственный
фонд аҙыҡ фонды

ПРОДОВбЛЬСТВИЕ с аҙыҡ-түлек, ашам
лыҡ, аҙыҡ; доставка продовольствия аҙыҡ- 
түлек ташыу; накапливать продовольствие аҙыҡ 
туплау

ПРОДОЛБИТЬ сов. что (үтә) тишеү, соҡоп 
тишеү; продолбйть дыру тишек тишеү

ПРОДОЛГОВАТОСТЬ ж оҙонса булыу, 
оҙонсалыҡ

ПРОДОЛГОВАТЫЙ, -ая, -ое оҙонса; про
долговатое лицо оҙонса бит

ПРОДОЛЖАТЕЛЬ М и ПРОДОЛЖАТЕЛЬ 
НИЦА ж дауам иттереүсе, дауам итеүсе

ПРОДОЛЖАТЬ несов. 1. что и с неопр. да
уам итеү, дауам иттереү; продолжать работать 
эшләүҙе дауам итеү 2. см. продолжить 1

ПРОДОЛЖАТЬСЯ несов.; в разн. знач. 
һуҙылыу, дауам итеү, барыу, бара биреү; тиши
на продолжалась недолго тынлыҡ оҙаҡҡа 
һуҙылманы; тропигіка продолжается берләм юл 
һуҙыла

ПРОДОЛЖЕНИЕ с 1. см. продолжить — 
продолжать, продолжиться продолжаться; 
продолжение разговора һөйләшеүҙе дауам итеү 
2. дауам, һуҙым; продолжение романа роман-
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дың дауамы ♦ в продолжение чего; в знач. пред
лога дауамында, буйына

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО нареч. оҙаҡ, оҙайлы, 
дауамлы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ж 1. дауамлы
лыҡ, оҙайлылыҡ; продолжйтельность перего
воров һөйләшеүҙең оҙайлылығы 2. (время, срок) 
ваҡыт, мәл, срок

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое оҙайлы,
дауамлы, оҙон, оҙаҡ; продолжительные апло
дисменты оҙайлы алҡыштар; продолжительная
работа дауамлы эш

ПРОДбЛЖ ИТЬ сов. 1. что (продлитъ, уве
личитъ) оҙайтыу, һуҙыу, дауам иттереү; про
должить отпуск на неделю ялды бер аҙнаға 
оҙайтыу 2. см. продолжать 1; продолжить ра
боту эште дауам итеү

ПРОДбЛЖ ИТЬСЯ сов. см. продолжаться
П РО ДбЛЬН Ы Й , -ая, -ое буй, буйға 

һуҙылған, буйға; продольный разрез буй киҫе
леш; продольная пила буй бысҡы; продольная 
распйлка буйға ярыу

ПРОДОХНУТЬ сов.; разг. (тулы итеп) тын 
алыу (һулау), (иркен) тын алыу, һулыш алыу; 
не продохнуть от духоты һауаның тынсыу 
лығынан һулыш алырлыҡ түгел

ПРОДРАЗВЁРСТКА ж; ист. аҙыҡ разверст
каһы (1918— 1921 йй. Рәсәйҙә индерелгән 
аҙыҡ-тцлек әҙерләц системаһы)

ПРОДРАТЬ сов. что; разг. (износитъ до 
дыр) йыртыу, тишеп сығарыу (йыртыу); про
драть рукава на локтях терһәктәрҙе тишеп 
сығарыу ♦ продрать глаза прост, йоҡонан 
уяныу, күҙҙе тырнап асыу

ПРОДРАТЬСЯ сов. 1. разг. (прорваться на
сквозь) йыртылыу, тишелеү, йыртылып сығыу 
2. (с трудом пробраться) үтеү, уҙыу, йырып 
сығыу (ҡыйынлыҡ менән); продраться сквозь 
кусты ҡыуаҡтарҙы йырып сығыу

ПРОДРбГНУТЬ сов. ҡалтырап (дерелдәп) 
өшөү, туңып бөтөү; продрогнуть на морозе һал
ҡында туңып бөтөү

ПРОДУВАНИЕ с см. продувать 1; проду
вание самовара самауырҙы өрөү

ПРОДУВАТЬ несов. 1. см. продуть; проду
вать самовар самауырҙы өрҙөрөү 2. что и без 
доп.; разг. (о потоке воздуха) ел ҡағыу, ел 
һуғып (иҫеп) тороу; продуваемое ветром место 
ел ҡаҡҡан урын

ПРОДУВКА ж; тех. өрҙөрөү, өрҙөрөп таҙар
тыу; продувка котла ҡаҙанды өрҙөрөү

ПРО ДУВНбЙ I, -ая, -ое разг. хәйләкәр, 
алдаҡсы, мут ♦ продувная бёстия үтә хәй
ләкәр

ПРО ДУВНбЙ II, ая, ое см. продувочный;
продувной клапан өрҙөрмәле клапан

ПРОДУВОЧНЫЙ, -ая, -ое тех. өрҙөргөс, 
өрҙөрмәле



П Р О Е К Т И Р О В К А

ПРОДУКТ м 1. (результат человеческого 
труда) емеш, һөҙөмтә; эта кнйга — продукт 
многолетних трудов был китап — күп йыллыҡ 
хеҙмәт емеше 2. чего, какой продукт; побочный 
продукт өҫтәлмә продукт; продукты сельского 
хозяйства ауыл хужалығы продукттары 3. обыч
но мн. продукты аҙыҡ-түлек, ашамлыҡ, 
аҙыҡ(тар); накапливать продукты аҙыҡ туплау; 
молочные продукты һөт аҙыҡтары 4. әйбер, 
нәмә, матдә; продукты перегонки нефти нефть 
ҡыуып алынған матдәләр

ПРОДУКТИВНОСТЬ ж 1. һөҙөмтәлелек, 
емешлелек, ырамлылыҡ; продуктйвность рабо
ты эштең һөҙөмтәлелеге 2. с.-х. продуктлылыҡ, 
уңыш биреүсәнлек, етештереүсәнлек; повы
шение продуктивности животноводства малсы 
лыҡтың етештереүсәнлеген күтәреү

ПРОДУКТИВНЫЙ, -ая, -ое 1. (плодотвор
ный) продуктив, емешле, һөҙөмтәле, ырамлы; 
продуктйвный труд һөҙөмтәле хеҙмәт; про 
дуктйвная работа ырамлы эш 2. с.-х. продуктив, 
аҙыҡ бирә (килтерә) торған, туҡлыҡлы; продук
тйвный скот продукция бирә торған мал; 
продуктивные корма туҡлыҡлы мал аҙыҡтары
3. лингв, продуктив (яңы һцҙ яһаусы)', продук
тйвный суффикс продуктив суффикс

ПРОДУКТбВЫ Й, -ая, -ое аҙыҡ-түлек ...ы, 
ашамлыҡ ...ы; продуктовый магазин аҙыҡ-түлек 
магазины

ПРОДУКТООБМЕН м аҙыҡ-түлек алмашыу 
(алмаштырыу), продукттар алмашыу

ПРОДУКЦИЯ ж продукция, эшләп сығар- 
(ыл)ған нәмә; валовая продукция тулайым продук
ция; прод5чсция завода завод эшләп сығарған нәмә 

ПРОДУМАННЫЙ, ая, ое 1. см. проду 
мать 1; 2. прил. яҡшылап (ентекләп) уйланған 
(уйланылған); продуманный ответ яҡшылап уй
ланған яуап

ПРОДУМАТЬ сов. 1. что яҡшылап (төплө) 
уйлау, ентекләп (ныҡлап) уйлау; продумать план 
работы эш планын яҡшылап уйлау 2. (некото
рое время) уйлап ултырыу (тороу), уйланыу; 
продумать всю ночь төн буйы уйланып сығыу 

ПРОДУМЫВАТЬ несов. см. продумать 1 
ПРОДАТЬ сов. 1. что өрөү, өрҙөрөү, өрөп 

таҙартыу; продуть самовар самауырҙы өрҙөрөү 
2. кого безл.; разг. (просквозитъ) үтә ел һуғыу, 
һыуыҡ тейеү, ел бәреү

ПРОДУШИНА ж 1. (отверстие для возду
ха) тишек, төнлөк, елләүек 2. (прорубъ) мәке; 
(полынья) йылыу, шәре, ҡаран

ПРОДЫМИТЬ сов. что төтәҫләү, ыҫлап бө
төрөү

ПРОДЫМИТЬСЯ сов. төтөн һеңеү, тө
тәҫләнеү, ыҫланыу

ПРОДЫРЙВИТЬ сов. что; разг. тишкеләү, 
тишкеләп бөтөрөү, тишеү; продырявить мешок 
тоҡто тишкеләү

ПРОДЫРЯВИТЬСЯ сов.', разг. тишелеү, 
тишкеләнеп бөтөү, туҙып бөтөү; диван проды
рявился диван туҙып бөткән

ПРОДЫРЙВЛИВАТЬ несов. см. проды
рявить

ПРОДЫРЯВЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. про
дырявиться 2. страд, от продырявливать

ПРОДЫШАТЬСЯ сов.', разг. тәрән һулыш 
(тын) алыу

ПРОЕДАТЬ несов. см. проесть 
ПРОЁЗД м 1. см. проезжать I 1; 2. (место) 

юл; узкий проезд тар юл 3. (переулок) тыҡрыҡ 
п р о е з д и т ь  сов. 1. (провести время в ез

де) йөрөү, (ваҡытты) йөрөп үткәреү 2. что\ 
разг. (истратитъ на поездку) йөрөү өсөн то
тоу, юлға тотоу, юлға тотоп бөтөрөү 3. йөрөтөү, 
һыуындырыу; проездить лошадь атты һыуын
дырыу

ПРОЕЗДИ 6 Й , -ая, -ое йөрөү ...ы, юл ...ы; 
проездной билет юл йөрөү билеты

п р о е з д о м  нареч.', разг. үтеп (китеп) ба
рышлай, юлайҡан, юл ыңғайында

ПРОЕЗЖАТЬ I несов. см. проехать 1, 3, 4 
ПРОЕЗЖАТЬ II несов. см. проездить 2, 3 
ПРОЕЗЖАТЬСЯ I несов. 1. см. проехаться 

2. страд, от проезжать I
ПРОЕЗЖАТЬСЯ II несов. страд, от проез

жать II
ПРОЁЗЖ ИЙ, ая, ее 1. (годный для езды) 

йөрөлә (йөрөй) торған, (ат, машина) менән үтер
лек, йөрөрлөк; проезжая дорога йөрөй торған 
юл 2. үткенсе, үтеп барыусы, юлаусы; проёзжие 
люди үткенсе кешеләр 3. в знач. сущ. проезжий 
м и проезжая ж юлаусы, юлсы

ПРОЁКТ м 1. в разн. знач. проект; проект 
дворца һарай проекты; построить мост по 
проекту күперҙе проект буйынса төҙөү; проект 
закона закон проекты 2. (замысел) уй, ниәт 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ I с см. проектйро 
вать I; проектйрование музейного здания музей 
бинаһының проектын төҙөү

ПРОЕКТЙРОВАНИЕ II с; спец. см. проек 
тировать II

ПРОЕКТИРОВАТЬ I несов. 1. что (разра
батывать проект) проект төҙөү, проектлау, 
проектлаштырыу; проектйровать завод заводты 
проектлаштырыу 2. что и с неопр. (предпола
гать) план һыҙыу, планлаштырыу; проектйро
вать постройку города ҡала төҙөүҙе планлаш
тырыу

ПРОЕКТЙРОВАТЬ II несов. что 1. мат. 
проекция һыҙыу, проекциялау 2. см. прое
цировать

ПРОЕКТИРОВАТЬСЯ I несов. страд, от
проектйровать I

ПРОЕКТИРОВАТЬСЯ II несов. страд, от
проектйровать II

ПРОЕКТИРбВКА ж см. проектйровать I 1
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ПРОЕКТИРОВЩ ИК м и ПРОЕКТИ  
РОВЩИЦА ж проектсы, проектлаусы (проект 
төҙөцсе)

п р о е к т н ы й , -ая, -ое 1. проект ...ы, про- 
ект(тар) төҙөү ...ы; проектное бюро проекттар 
төҙөү бюроһы 2. проект буйынса ҡаралған, про
ектта күрһәтелгән; проектная мощность проект
та күрһәтелгән ҡеүәт

ПРОЕКЦИОННЫЙ, -ая, -ое спец. проекци
он, проекция ...ы; проекционный аппарат проек 
ция аппараты; проекционный фонарь проекция 
фонары (экранда ҙурайтып кцрһәтә торған) 

п р о е к ц и я  ж проекция (1. мат. арауыҡ
тағы фигураларҙың яҫылыҡта һцрәтләнеше 
2. махс. хәрәкәтһеҙ объекттарҙы экранда оп
тик аппарат аша төшөрөц)

ПРОЕМ м уйым (уйылған урын); оконный 
проём тәҙрә уйымы

ПРОЁСТЬ сов. что 1. (прогрызть) киҫеү, 
ашау, кимереп (ашап) тишеү; моль проёла сук
но буҫтауҙы көйә киҫкән 2. перен. тишеү, тишеп 
сығыу; ржавчина проёла жесть тут ҡалайҙы ти
шеп сыҡҡан 3. разг. (истратитъ на еду) ашап 
бөтөрөү, ашауға тотоу

ПРОЁХАТЬ сов. 1. что и без доп. (просле
довать по какому-л. пути) уҙыу, үтеү (атта, 
машинала, поезда һ.б.); проехать два кило
метра ике километр үтеү 2. (пробыть в пути) 
барыу, юлда булыу (кцпмелер ваҡыт) 3. что 
(покрытъ какое-л. расстояние) йөрөп (гиҙеп) 
сығыу; проехать всю Сибирь бөтә Себерҙе йөрөп 
сығыу 4. что (не остановиться, где следует) 
үтеп (уҙып) китеү; проехать остановку туҡта
лышты үтеп китеү

ПРОЕХАТЬСЯ сов.; разг. (бер аҙ) йөрөп 
ҡайтыу (килеү); проехаться на лошади атта 
йөрөп ҡайтыу ♦ проехаться на счёт; проехаться 
по адресу см. пройтйсь

ПРОЕЦИРОВАТЬ несов. что; спец, проек
цияһын күрһәтеү (һцрәтте, кинокадрҙы экран
да ҙурайтып кцрһәтец)

ПРОЖАРИВАТЬ несов. см. прожарить 
ПРОЖАРИВАТЬСЯ несов. 1. см. про

жариться 2. страд, от прожаривать
ПРОЖАРИТЬ сов. что 1. ҡурыу, ҡыҙарған

сы (ныҡ) ҡурыу; прожарить мясо ит ҡурыу 
2. разг. (сильно прогреть) бик ныҡ ҡыҙҙырыу, 
утта (ҡыҙыуҙа) тотоу, ҡыҙҙырып алыу

п р о ж Ар и т ь с я  сов. 1. (о пище) ҡурылып 
сығыу (етеү), ҡыҙҙырылыу; мясо прожарилось 
ит ҡурылып сыҡты 2. перен., разг. (сильно про
греться) бик ныҡ йылыныу, бешеп китеү

ПРОЖДАТЬ сов. кого-что, чего көтөп тороу; 
я прождала целый час мин бер сәғәт буйы көтөп 
торҙом

ПРОЖЕВАТЬ сов. что (яҡшылап) сәйнәү 
ПРОЖЕВАТЬСЯ сов. (яҡшы) сәйнәлеү 
ПРОЖЁВЫВАТЬ несов. см. прожевать

П Р О Е К Т И Р О В Щ И К
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ПРОЖЁВЫВАТЬСЯ несов. 1. см. проже
ваться 2. страд, от прожёвывать

ПРОЖЕКТЕР м; upon, прожектёр, хыялый 
(тормошҡа ашмаҫлыҡ пландар төҙөцсе)

ПРОЖЕКТЁРСКИЙ, -ая, -ое upon, прожек- 
тёрлыҡ ...ы, прожектёр(ҙар) ...ы; прожектёр
ский план прожектёрҙар планы

ПРОЖЕКТЁРСТВО с; upon, прожектёрлыҡ, 
хыялыйлыҡ

ПРОЖЕКТЁРСТВОВАТЬ несов. хыялый уй 
менән йәшәү, тормошҡа ашмаҫлыҡ пландар ме
нән мауығыу

п р о ж е к т о р  м прожектор (көслө яҡты
лыҡ бирә торған аппарат)

ПРОЖЕКТОРИСТ м прожекторсы (прожек
торҙар менән эш итейсе)

ПРОЖЕКТОРНЫЙ, -ая, -ое прожектор ...ы; 
прожекторный луч прожектор нуры; про
жекторные лампы прожектор лампалары

ПРОЖЕЛТЬ ж һары йүгергән төҫ, һарғылт 
төҫ; зелёный с прожелтью һарғылт йәшел төҫ 

ПРОЖЁЧЬ сов. что 1. үтәнән-үтәгә көйҙө
рөү, яндырып тишеү, тишкәнсе яндырыу; про
жечь одежду кислотой кейемде кислота менән 
яндырып тишеү 2. яндырып алыу, әсетеү, әсет
тереп алыу; боль прожгла всё тёло ауыртыу 
бөтә тәнде яндырып алды 3. перен. күңелде 
өйкәү (әрнетеү); его прожгла мысль о разлуке 
айырылышыу тураһындағы уй күңелен әрнетә 

ПРОЖЖЁННЫЙ, ая, ое 1. прич. от про 
жёчь 2. прил.; разг. үтеп сыҡҡан, йышылған, 
йышылып бөткән, шымарған; прожжённый плут 
үтеп сыҡҡан алдаҡсы

п р о ж и в а т ь  несов. 1. см. прожить
2. (жить) йәшәү, тороу, ғүмер итеү; проживать 
в городе ҡалала тороу

п р о ж и в а т ь с я  несов. см. прожйться 
ПРОЖИГАТЕЛЬ и п р о ж и г Ат е л ь н и

ЦА: прожигатель жйзни аҙып-туҙып йөрөүсе, 
типтереп йәшәүсе

п р о ж и г а т ь  несов. см. прожечь
ПРОЖЙЛКА ж 1. (в камне, дереве и т.п.) 

юлаҡ, һыҙат, (йоҡа) ҡатлам; сйние прожйлки в 
белом мраморе аҡ мәрмәрҙәге күк юлаҡтар 2. та
мыр, ҡан тамыры, тарамыш; лицо в прожйлках 
тамырҙары беленеп торған йөҙ

ПРОЖИТИЕ с 1. уст. см. прожить; на про 
жйтие йәшәү, тороу өсөн кәрәкле 2. (содержа
ние) йән аҫрау, ашау

ПРОЖИТОЧНЫЙ, -ая, -ое йәшәү ...ы, тороу 
...ы (йән аҫрау өсөн кәрәк булган); прожиточ
ный минимум йәшәү минимумы

ПРОЖЙТЬ сов. 1. в разн. знач. йәшәү, то
роу, ғүмер итеү; прожйть до ста лет йөҙ йәшкә 
тиклем йәшәү 2. что тотоноу, тотоп бөтөрөү; 
прожйть деньги аҡсаны тотоп бөтөрөү

ПРОЖЙТЬСЯ сов.; разг. тотоп (тотоноп) 
бөтөрөү (аҡсаны, мал-мөлкәтте)
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ПРОИГРЫ Ш НЫ Й
ПРО Ж бРЛИ ВО С ТЬ ж ҡомағайлыҡ, 

мәскәйлек, туймаҫ тамаҡ булыу
ПРОЖОРЛИВЫЙ, -ая, -ое ҡомағай, мәскәй, 

ғуж, туймаҫ тамаҡ; прожорливый человек
ҡомағай кеше

п р о ж у ж ж а т ь  сов. 1. безелдәп осоп ки
теү, безелдәп үтеү; прожужжала муха себен бе
зелдәп осоп китте 2. безелдәү, безелдәп тороу 
(бер аҙ ваҡыт) ♦ прожужжать уши см. ухо 

ПРОЗА ж 1. проза, сәсмә әҫәр; писать прозой 
проза менән яҙыу 2. проза; историческая проза 
тарихи проза 3. (обыденность) көндәге (ғәҙәти) 
тормош

ПРОЗАИЗМ м прозаизм (сәсмә әҫәргә хас 
һцҙ йәки һцҙб әйләнеш)', применять прозайзмы 
прозаизмдар ҡулланыу

ПРОЗАИК м прозаик (проза яҙыусы) 
ПРОЗАИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. проза ...ы; 

прозайческое произведение проза әҫәре 2. (ли
шённый возвышенности) прозаға хас булған, 
шиғри түгел 3. (обыденный) үтә ғәҙәти, ҡыҙыҡ
һыҙ, күңелһеҙ; прозайческая жизнь ҡыҙыҡһыҙ 
тормош

ПРОЗАИЧНЫЙ, ая, ое см. прозайче 
ский 2, 3

ПРОЗАНИМАТЬСЯ сов. шөғөлләнеү, мәш
ғүл булыу; прозаниматься до ночи төнгә ҡәҙәр 
шөғөлләнеү

ПРОЗВАНИЕ с исем, атама исем, ҡушамат, 
ләҡәп

ПРОЗВАТЬ сов. кого-что тип атау, исем 
тағыу, ҡушамат биреү; прозвать длинным һон
тор тип атау

ПРОЗВЕНЁТЬ сов. шылтырау, сыңғырлау, 
зыңғырлау

ПРбЗВИЩ Е с ҡушамат, ләҡәп, исем, атама 
исем; дать прозвище ҡушамат тағыу

ПРОЗВОНИТЬ сов. 1. (о звонке, телефоне) 
шылтырау; (о колоколе) зыңлау 2. что и с не- 
опр. (звоном возвестить) шылтыратыу, шылты
ратып белдереү, иғлан итеү, саң ҡағыу; прозво
нить перерыв тәнәфескә шылтыратыу

ПРОЗВУЧАТЬ сов. 1. (издать звуки) яңғы
рау, яңғырап китеү; прозвучал выстрел атыу та
уышы яңғыраны 2. (раздаться) ишетелеү, ише
телеп ҡалыу; прозвучал голос чей-л. кемдеңдер 
тауышы ишетелде 3. в чём', перен. беленеү, 
һиҙелеү, беленеп (һиҙелеп) ҡалыу; в его словах 
прозвучало недовольство уның һүҙҙәрендә ри 
заһыҙлыҡ һиҙелде

ПРОЗЕВАТЬ сов. кого-что', разг. күрмәй 
ҡалыу, тороп (ауыҙ асып) ҡалыу; прозевать ав
тобус автобустан тороп ҡалыу

ПРОЗЕВЫВАТЬ несов. см. прозевать 
ПРОЗЁКТОР м прозектор (хәстәханала, 

клиникала мәйет ярыу буйынса белгес)
ПРбЗЕЛЕНЬ ж йәшкелт төҫ, йәшеллек; небо 

голубое с прозеленью күк йәшкелт зәңгәр төҫтә ине
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ПРОЗИМОВАТЬ сов. ҡышлау, ҡыш сығыу, 
ҡышты үткәреү

П РО ЗО РЛ Й В ЕЦ м и П РО ЗО РЛ Й ВИ Ц Аж
һиҙгер (зирәк) кеше

ПРОЗОРЛЙВОСТЬ ж һиҙгерлек, зирәклек; 
проявйть прозорлйвость һиҙгерлек күрһәтеү 

ПРОЗОРЛЙВЫИ, -ая, -ое һиҙгер, зирәк (ал
дан кцрецсән кеше)

ПРОЗРАЧНОСТЬ ж үтә күренеүсәнлек, саф
лыҡ, асыҡлыҡ; прозрачность воды һыуҙың үтә 
күренеүсәнлеге

ПРОЗРАЧНЫЙ, -ая, -ое 1. үтә күренеүсән, 
үтә күренмәле; прозрачное стекло үтә күренмәле 
быяла 2. перен. (простой, ясный) ябай, аң
лайышлы, аныҡ; прозрачный стих ябай шиғыр
3. перен. (явный, открытый) асыҡ, ярылып 
ятҡан, күренеп (һиҙелеп) торған; прозрачный 
намёк асыҡ ишара

ПРОЗРЕВАТЬ несов. см. прозреть 
ПРОЗРЁНИЕ с 1. см. прозреть; прозрение 

слепого һуҡырҙың күҙе асылыуы 2. (проница
тельность) үткерлек, һиҙгерлек, алдан белеү, 
зирәклек; дар прозрения зирәклек һәләте

ПРОЗРЁТЬ сов. 1. күҙ асылыу, күреү; проз
реть после операции операциянан һуң күҙ асы
лыу 2. перен. аңлау, төшөнөү, күҙ асылыу; люди 
прозрели кешеләр аңланы

ПРОЗЫВАТЬ несов. см. прозвать 
ПРОЗЫВАТЬСЯ несов. 1. прост, аталыу, 

ҡушаматлы булыу, исеме тағылыу 2. страд, от 
прозывать

ПРОЗЯБАТЬ несов. өмөтһөҙ (күңелһеҙ) 
йәшәү

ПРОЗЙБНУТЬ сов.', разг. ныҡ өшөү, туңып 
(ҡатып) бөтөү

ПРОИГРАТЬ сов. 1. что и без доп. ото
лоу, оттороу, еңелеү; проиграть матч матчта 
отолоу; проиграть судебный процесс суд проце 
сында еңелеү 2. что и без доп. юғалтыу; про
играть многое от выбора новой мелодии яңы 
көй һайлауҙан күп нәмә юғалтыу; проиграть в 
разговоре һөйләшеүҙә ниҙер юғалтыу 3. что уй
нау, уйнап алыу, уйнап күрһәтеү; проиграть на 
курае ҡурайҙа уйнап алыу 4. уйнау, уйнап 
ваҡыт уҙғарыу; проиграть весь день көнө буйы 
уйнау

ПРОИГРАТЬСЯ сов.', разг. бик ныҡ отолоу, 
оттороп бөтөү

ПРОИГРЫВАТЬ несов. см. проиграть 
ПРОЙГРЫВАТЬСЯ несов. 1. см. проиг

раться 2. страд, от пройгрывать 1, 3
ПРбИГРЫШ  м 1. оттороу, отолош; проиг

рыш в шахматной игре шахматта отолош
2. (проигранная сумма) отторған аҡса, отолош
3. (утрата) юғалтыу, зарар, зыян; остаться в 
проигрыше зарар күреп ҡалыу

ПРбИГРЫ Ш НЫ Й, -ая, -ое отторошло; 
проигрышное положение отторошло хәл



ПРОИЗВЕДЁНИЕ с 1. см. произвестй — 
производйть 2. әҫәр, хеҙмәт емеше; произведение 
искусства сәнғәт әҫәре 3. мат. ҡабатландыҡ 

ПРОИЗВЕСТИ сов. 1. что яһау, үткәреү; 
произвестй ремонт ремонт яһау; произвестй 
следствие тикшереү үткәреү 2. что етештереү, 
эшләп сығарыу, яһау, булдырыу; произвестй то
вар тауар етештереү 3. что (вызвать) сығарыу, 
ҡалдырыу, тыуҙырыу, яһау; произвестй впечат
ление тәьҫир ҡалдырыу; произвестй шум 
шау-шыу сығарыу 4. кого тыуҙырыу, ҡалдырыу; 
произвестй потомство нәҫел ҡалдырыу 5. (с 
предлогом “в”) дәрәжәһенә күтәреү, итеү; про
известй в офицеры офицер итеү ♦ произвестй 
на свет тыуҙырыу, донъяға килтереү, ҡалдырыу 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ м 1. эк. етештереүсе, 
эшләп сығарыусы; производйтели материальных 
ценностей матди ҡиммәт етештереүселәр 2. с.-х. 
(самец) иркәк мал, нәҫел айғыры (үгеҙе, тәкәһе 
һ . б . )

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ж 1. етеште
реүсәнлек; повышение производйтельности тру
да хеҙмәт етештереүсәнлеген күтәреү; произво- 
дйтельность машйн машинаның етештереүсәнле
ге 2. (целесообразность) һөҙөмтәлелек, нәти- 
жәлелек; производйтельность затрат сығым 
дарҙың һөҙөмтәлелеге

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ, ая, -ое етеште 
реүсән, һөҙөмтәле, нәтижәле; производйтельный 
труд һөҙөмтәле хеҙмәт ♦ производйтельные 
сйлы эк. етештереүсе көстәр

ПРОИЗВОДИТЬ несоә. 1. см. произвестй 
2. что килтереп сығарыу; производйть фа 
мйлию от слова какого-л. ниндәйҙер һүҙҙән фа
милияны килтереп сығарыу

ПРО ИЗВбДН Ы Й, -ая, -ое 1. (образованный 
от другого) сығарылма, яһалма; производное 
слово яһалма һүҙ 2. в знач. сущ. производная 
ж\ мат. сығарылма (дәүмәл); производная ей 
нуса синус сығарылмаһы

ПРО И ЗВбДС ТВЕН Н И К М и ПРОИЗ 
ВбДСТВЕННИЦА ж производствола (сәнәғәт- 
тә) эшләүсе

ПРОИЗВбДСТВЕННЫ Й, ая, ое 1. етеште 
реү ...ы, эшләп сығарыу ...ы, производство ...ы, 
производствола эшләү(се) ...ы; производствен
ный процесс етештереү процесы; произ
водственное совещание производство кәңәш
мәһе; производственный стаж производствола 
эшләү стажы 2. етештереүсе; производственная 
бригада етештереүсе бригада ♦ производствен
ные отношения эк. етештереү мөнәсәбәттәре 

ПРОИЗВбДСТВО с 1. см. произвестй — 
производйть 1, 2, 5; производство опытов
тәжрибәләр яһау; производство стали ҡорос 
етештереү 2. эк. етештереү, производство; 
средства производства етештереү саралары; 
способ производства етештереү ысулы 3. в
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разн. знач. производство; текстйльное произ
водство туҡыу производствоһы; работать на 
производстве производствола эшләү

ПРОИЗВОДЯЩ ИЙ, -ая, -ее 1. прич. от про
изводйть 2. прил.; эк. етештереүсе, эшләп 
сығарыусы, яһаусы; производящий район етеш
тереүсе район

П РО И ЗВбЛ  м 1. (собственное желание) те
ләк, мәйел 2. (своеволие) башбаштаҡлыҡ, закон
һыҙлыҡ; произвол чиновников чиновниктың баш
баштаҡлығы 3. (необоснованность) дәлилһеҙлек, 
нигеҙһеҙлек; произвол в суждениях фекер 
йөрөтөүҙәге нигеҙһеҙлек ♦ оставить (бросить, по 
кйнуть и т.п.) на произвол судьбы яҙмыш 
ҡосағына (ҡулына) ташлау, ярҙамһыҙ ҡалдырыу 

ПРО И ЗВбЛЬН О С ТЬ ж 1. иреклелек, 
буйһонмау; произвольность движений хәрәкәт 
тәрҙең иреклелеге 2. нигеҙһеҙлек; произволь
ность вывода һығымтаның нигеҙһеҙлеге

ПРОИЗВбЛЬНЫ Й, -ая, -ое 1. (свободный) 
ирекле, бәйһеҙ; произвольные движения ирекле 
хәрәкәттәр 2. (лишённый доказательств) дә
лилһеҙ, нигеҙһеҙ; произвольное толкование дә 
лилһеҙ аңлатма 3. (самовольное) башбаштаҡ; 
произвольное распоряжение башбаштаҡ әмер 

ПРОИЗНЕСТИ сов. что 1. (сказать, выго
ворить) әйтеү, һөйләү; правильно произнестй 
слово һүҙҙе дөрөҫ әйтеү 2. (огласить) иғлан 
итеү; произнестй приговор хөкөм ҡарарын иғ
лан итеү

ПРОИЗНОСИТЬ несов. см. произнести 
ПРОИЗНОСЙТЬСЯ несов. страд, от про 

износйть
ПРОИЗНОШЁНИЕ с 1. әйтелеш; произно

шение носовых звуков танау өндәренең әйтеле
ше 2. өндәр системаһы; русское произношение
урыҫ теленең өндәр системаһы

ПРОИЗОЙТИ сов. 1. булыу, (килеп) сығыу; 
между нами произошёл спор беҙҙең арала бәхәс 
булды; произошёл пожар янғын сыҡты 2. от 
кого-чего тыуыу, барлыҡҡа килеү; человек про
изошёл от обезьяны кеше маймылдан барлыҡҡа 
килгән

ПРОИЗРАСТАТЬ несов. 1. см. произрастй
2. (расти где-л. — о растениях) үҫеп китеү, та
ралыу

ПРОИЗРАСТИ сов. (вырасти) үҫеү, (үҫеп) 
сығыу; деревья произрослй ағастар үҫкән

ПРОИЛЛЮСТРИРОВАТЬ сов. см. иллюст- 
рйровать

ПРОИНФОРМЙРОВАТЬ сов. см. инфор 
мйровать; проинформйровать людей кешеләргә 
хәбәр итеү

ПРОИСКАТЬ сов. кого-что эҙләп ваҡыт үт
кәреү, эҙләү (бер ни тиклем ваҡыт)

ПРбИ СКИ только мн. аҫтыртын эҙләнеүҙәр, 
мәкерле соҡсоноуҙар, интригалар; происки вра
гов дошмандарҙың мәкерле соҡсоноуҙары
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ПРОИСТЕКАТЬ несов. см. проистечь
ПРОИСТЁЧЬ сов. 1. книжн., уст. ағыу, 

ағылыу, ағып (килеп) сығыу 2. перен. тыуыу, 
барлыҡҡа килеү, килеп сығыу; ошибка проис
текла от невнимательности хата иғтибарһыҙлыҡ
тан килеп сыҡты

ПРОИСХОДИТЬ несов. 1. см. произойтй
2. от кого-чего, из кого-чего сығыу, килеп сы
ғыу; он происходит из крестьян ул крәҫтиән 
ғаиләһенән сыҡҡан

ПРОИСХОЖДЕНИЕ с 1. сығыш; он башкйр 
по происхождению ул сығышы менән башҡорт 
2. (возникновение) килеп сығыу, барлыҡҡа килеү; 
происхождение языка телдең барлыҡҡа килеүе

ПРОИСШЕСТВИЕ с хәл-ваҡиға, мажара, 
хәл; дорожное происшествие юлда булған хәл; 
очевйдец происшествия хәл-ваҡиғаның шаһиты

ПРОЙДбХА л  и ж; разг. әрһеҙ, йышылған, 
хәйләкәр

ПРбЙМ А ж ең төбө
ПРОИТИ сов. 1. что и без доп.; в разн. 

знач. үтеү, уҙыу, барыу, үтеп (уҙып) китеү; дети 
прошли балалар уҙып китте; пройтй по мосту 
күперҙән үтеү; прошёл год бер йыл үтеп китте; 
пройтй пять километров биш километр үтеү; 
пройтй лес урман аша уҙыу; пройтй к роднику 
шишмәгә барыу; поезд прошёл поезд үтеп китте 
2. (выпасть — об осадках) булыу, булып үтеү, 
яуып үтеү; прошёл сильный дождь көслө ямғыр 
булып үтте 3. без доп. (распространиться — о 
слухах, вестях) таралыу, ишетелеү; прошёл 
слух хәбәр таралды 4. (просочиться) үтеү, үтеп 
сығыу; чернйла прошлй сквозь бумагу ҡара 
ҡағыҙ аша үтеп сыҡҡан 5. что, через что кисе
реү, үтеү; пройтй через испытания һынауҙар 
аша үтеү 6. что үтеү, үткәреү; пройтй военную 
службу хәрби хеҙмәтте үтеү; пройтй практику 
практика үтеү 7. что; разг. үтеү, тамамлау; 
пройтй букварь әлифбаны үтеү 8. (прекратить
ся) туҡтау, үтеү; метёль прошла буран үтте
9. разг. (перестать болеть) туҡтау, бөтөү; го
лова прошла баш ауыртыуы бөттө 10. что, по 
чему; спец., разг. буяу, ағартыу, эшкәртеү, эш
кәртеп үтеү; пройтй потолок мёлом түшәмде 
аҡбур менән ағартыу 11. тикшерелеп үтеү, аша 
үтеү, -нан/-нән үтеү; пройтй через цензуру цен
зуранан үтеү ♦ пройтй в жизнь тормошҡа ашыу; 
пройтй мймо иғтибарһыҙ ҡалдырыу; пройтй 
огонь и воду (и медные трубы) см. огонь; даром 
не пройдёт см. даром; это не пройдёт (не про
шло) был барып сыҡмаҫ, был нәмә килеп сыҡмаҫ

ПРОЙТИСЬ сов. 1. урап (йөрөп) килеү, йө
рөп әйләнеү (ҡайтыу); пройтись по парку парк 
буйлап йөрөп килеү 2. разг. бейеп алыу; прой- 
тйсь в вальсе вальс бейеп алыу 3. по чему; разг. 
таҙартыу, һыпырыу; пройтись щёткой по ковру 
келәмде щётка менән таҙартыу ♦ пройтйсь на 
счёт чей кемгәлер төрттөрөп әйтеү

ПРОК м; разг. файҙа, рәт; проку нет файҙа юҡ 
ПРОКАЖЁННЫЙ м и ПРОКАЖЁННАЯ ж

проказалы, махау ауырыулы
ПРОКАЗА I ж шаянлыҡ, шуҡлыҡ; проказы 

клоунов клоундарҙың шуҡлыҡтары
ПРОКАЗА II ж проказа, махау ауырыуы 
ПРОКАЗНИК м и ПРОКАЗНИЦА ж шаян, 

шуҡ, тиктормаҫ (кеше)
ПРОКАЗНИЧАТЬ несов. шаярыу, шуҡлыҡ 

күрһәтеү
ПРОКАЛИВАТЬ несов. см. прокалить 
ПРОКАЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. прока

литься 2. страд, от прокаливать
ПРОКАЛИТЬ сов. что (подвергнуть кале

нию) бик ныҡ ҡыҙҙырыу, бик ныҡ эҫетеү, янды
рыу, сыныҡтырыу; прокалить проволоку сымды 
бик ныҡ ҡыҙҙырыу

ПРОКАЛИТЬСЯ сов. бик ныҡ ҡыҙыу, сы
нығыу

ПРОКАЛЫВАТЬ несов. см. проколоть 
ПРОКАЛЫВАТЬСЯ несов. 1. см. проко

лоться 2. страд, от прокалывать
ПРОКАНИТЕЛИТЬСЯ сов.; разг. оҙаҡ мата

шыу (аҙапланыу), маташып ваҡыт үткәреү, 
кәрәгенән артыҡ булышыу

ПРОКАПЫВАТЬ несов. см. прокопать 
ПРОКАПЫВАТЬСЯ несов. 1. см. проко

паться 1; 2. страд, от прокапывать
ПРОКАРАУЛИТЬ сов. кого-что и без доп.; 

разг. 1. (прозевать, карауля) ҡулдан ыскынды
рыу, ҡарауыллап та тота алмау 2. һаҡлап 
(һағалап) тороу, ҡарауыллау, һағалау; прока
раулить всю ночь төнө буйы ҡарауыллау

ПРОКАРМЛИВАТЬ несов. см. прокормйть 1 
ПРОКАРМЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. про

кормиться 2. страд, от прокармливать
ПРОКАТ I м; тех. 1. см. прокатка 2. собир. 

прокат (прокатлашан нәмәләр); выпуск про
ката прокат эшләп сығарыу

ПРОКАТ II м прокат, ҡуртым; плата за про
кат ҡуртым өсөн түләү

ПРОКАТАТЬ сов. 1. что (разгладить) тэ- 
гәр(л)әтеп тигеҙләү (шымартыу); прокатать бе
льё керҙе тәгәрләтеп тигеҙләү 2. что; тех. про
катлау; прокатать сталь ҡорос прокатлау 
3. кого-что (ултыртып) йөрөтөү, йөрөтөп килте
реү; два часа прокатать детей на лодке бала 
ларҙы ике сәғәт кәмәлә йөрөтөү

ПРОКАТАТЬСЯ сов. 1. (тәгәр(л)әтеп) ти
геҙләнеү, шымар(тыл)ыу; бельё прокаталось 
кер шымарҙы 2. (ултырып) йөрөү, йөрөп килеү; 
прокататься целый день на велосипеде көн 
буйы велосипедта йөрөү

ПРОКАТИТЬ сов. 1. кого йөрөтөп килтереү, 
йөрөтөп алыу; прокатйть на автомобйле автомо
билдә йөрөтөп алыу 2. что тәгәрәтеү, тә- 
гәр(л)әтеп алып китеү; прокатйть бочку мискәне 
тәгәрәтеп алып китеү 3. кого; перен., разг. (не 
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избрать куда-л.) һайламау, төшөрөп ҡалдырыу
4. без доп.; разг. елеп үтеү, елдереп үтеп китеү; 
прокатйть мймо дома өй эргәһенән елеп үтеү 
♦ прокатйть на вороных һайлауҙа үткәрмәү, тө
шөрөп ҡалдырыу

ПРОКАТИТЬСЯ сов. 1. тәгәр(л)әү, тә- 
гәр(л)әп китеү; мяч прокатйлся туп тәгәрәп кит
те 2. ултырып йөрөп килеү; прокатйться на ма 
шйне машинала йөрөп килеү 3. перен. яңғырау, 
ишетелеү; грохот выстрела прокатйлся по селу 
атыу тауышы ауылғаса яңғыраны 4. перен. тара
лыу, таралып китеү; слава о герое прокатйлась 
по земле ҡаһармандың даны ил буйлап таралды 

ПРОКАТКА ж; тех. прокатлау; прокатка 
труб торбаларҙы прокатлау

ПРОКАТНЫЙ I, -ая, -ое тех. 1. прокат ...ы, 
прокатлау ...ы; прокатный стан прокатлау станы 
2. прокатлау ...ы; прокатный цех прокатлау цехы 

ПРОКАТНЫЙ II, -ая, -ое 1. прокатҡа бирә 
торған (биреп тороусы), ҡуртым ...ы, прокат 
...ы; прокатный пункт прокат пункты 2. про
катҡа (ҡуртымға) бирелә торған (бирелгән); 
прокатный телевйзор прокатҡа бирелә торған 
телевизор

ПРОКАТЧИК м прокатсы (прокат цехы эш
сеһе)

ПРОКАТЫВАТЬ I несов. см. прокатать 1, 2 
ПРОКАТЫВАТЬ II несов. см. прокатйть 
ПРОКАТЫВАТЬСЯ I несов. 1. см. прока

таться 1; 2. страд, от прокатывать I
ПРОКАТЫВАТЬСЯ II несов. см. прока

титься
ПРОКАШИВАТЬ несов. см. прокосйть 1, 2 
ПРОКАШЛИВАТЬ несов. см. прокашлять 1, 

прокашлянуть
ПРОКАШ ЛИВАТЬСЯ несов. см. про

кашляться
ПРОКАШЛЯНУТЬ сов.; разг. 1. йүткереү, 

йүтәлләп алыу, йүткереп алыу 2. что (кашля
нув , очиститъ горло) йүткереп тамаҡ таҙартыу, 
йүткереп ҡаҡырыҡ сығарыу

ПРОКАШЛЯТЬ сов. 1. что; разг. см. про
кашлянуть 2 ; 2. йүткереп (йүтәлләп) сығыу, 
йүтәлләү, оҙаҡ йүткереү; прокашлять всю ночь 
төнө буйы йүткереү

ПРОКАШ ЛЯТЬСЯ сов. йүткереп тамаҡ 
таҙартыу, йүткереп ҡаҡырыҡ сығарыу 

ПРОКИПАТЬ несов. см. прокипеть 1
ПРОКИПЁТЬ сов. 1. ҡайнау, ҡайнап сығыу 

(етеү), ныҡлап ҡайнау; суп прокипел аш ҡайнап 
сыҡты 2. ҡайнап тороу, ҡайнау (кцпмелер) 

ПРОКИПЯТИТЬ сов. что ҡайнатыу, ҡайна
тып сығарыу (алыу); прокипятйть воду һыуҙы 
ҡайнатып сығарыу; прокипятйть шприц шприц
ты ҡайнатыу

ПРОКИСАТЬ несов. см. прокйснуть
ПРОКИСНУТЬ сов. әсеү, әсеп сығыу; моло

ко прокйсло һөт әсегән

ПРОКЛАДКА ж 1. см. прокладывать
2. ҡатлау, тығыҙлыҡ ҡатлауы, прокладка; ре
зиновая прокладка резина ҡатлау

ПРОКЛАДЫВАТЬ несов. см. проложйть 
ПРОКЛАМАЦИОННЫЙ, ая, ое проклама 

цион, прокламация ...ы; прокламационный лис
ток прокламация листогы

ПРОКЛАМАЦИЯ ж прокламация; распрост
ранять прокламации прокламациялар таратыу 

ПРОКЛЕВАТЬ сов. что суҡып тишеү; (о 
птенце) моронлау; цыплёнок проклевал скор
лупу себеш моронлаған

ПРОКЛЕВЫВАТЬ несов. см. проклевать, 
проклюнуть

ПРОКЛЁВЫВАТЬСЯ несов. 1. см. про
клюнуться 2. страд, от. проклёвывать 

ПРОКЛЕИВАТЬ несов. см. проклеить
ПРОКЛЁИТЬ сов. что келәйләү, йәбеште

реү, елемләү, елем һөртөү, елем менән йәбеште
реү; проклеить картон ҡатырғаны елемләү

ПРОКЛЁЙКА ж 1. см. проклеить — про
клеивать; проклейка бумаги ҡағыҙҙы елемләү 
2. (клейкое вещество) елем, келәй 3. (то, что 
проклеено) елемләнгән нәмә

ПРОКЛИНАТЬ несов. см. проклясть 
ПРОКЛібНУТЬСЯ сов.; разг. 1. (о птен

цах) моронлау; утята проклюнулись өйрәк се
бештәре моронлаған 2. (прорасти) шытып 
сығыу, моронлау, үҫенте ебәреү

ПРОКЛЙСТЬ сов. кого-что ҡарғау, ҡәһәр
ләү, ләғнәт уҡыу ♦ будь (трйжды) проклят! 
ләғнәт төшкөрө (төшһөн)!, ҡәһәр һуҡҡыры (һуҡ
һын) !

ПРОКЛЙТИЕ с 1. ҡәһәр, ҡарғыш, ләғнәт 
2. (ругательство) һүгенеү, әрләү, тиргәү; сы
пать проклятия әрләү яуҙырыу 3. в знач. межд. 
ҡәһәр һуҡҡыры, ләғнәт төшкөрө

ПРОКЛЙТЫЙ, -ая, -ое ҡарғалған, ҡарғыш 
алған, ҡәһәр һуҡҡан, ләғнәт төшкән, бәдбәхет 
♦ проклятый вопрос ауыр (хәл итмәҫлек) хәл 

ПРОКОВЫЛЙТЬ сов.; разг. ауа-түнә барыу 
(барып етеү), аҡһай-туҡһай атлау, туңҡанлау, 
көскә һөйрәлеп барыу

ПРОКОВЫРИВАТЬ несов. см. проковырять
ПРОКОВЫРЙТЬ сов. что; разг. соҡоп ти

шеү, соҡой-соҡой тишеп сығарыу; проковырять 
доску таҡтаны соҡоп тишеү

П РО КбЛ  м 1. см. проколоть — прокалы
вать; прокол шйны шинаны тишеү; прокол коле
са тәгәрмәсте тишеү 2. (отверстие) тишек 3. пе
рен., разг. (недочёт) уңышһыҙлыҡ

ПРОКОЛбТЬ сов. что 1. тишеү, сәнсеп (төр
төп) тишеү, тишеп сығарыу; проколоть уши 
ҡолаҡ тишеү 2. (ранитъ чем-л. колющим) сәнсеү, 
ҡаҙау; проколоть штыком штык менән сәнсеү 

ПРОКОЛбТЬСЯ сов.', разг. тишелеү, ҡа
ҙалып (сәнселеп) тишелеү; камера прокололась 
камера тишелгән
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ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ сов. см. коммен
тировать

ПРОКОМПОСТИРОВАТЬ сов. см. компос
тировать; прокомпостировать билёт билет ком
постерлау

ПРОКОНОПАТИТЬ сов. что һыҙлыҡлап 
сығыу (бөтөрөү)

ПРОКОНОПАЧИВАТЬ несов. см. проконо
патить

ПРОКОНСПЕКТИРОВАТЬ сов. что кон
спектлау, конспект төҙөп сығыу, конспектын 
төҙөү; проконспектировать книгу китапты кон
спектлау

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬ сов. см. кон
сультировать

ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ сов. см. контро
лировать

ПРОКОПАТЬ сов. что 1. ҡаҙыу, ҡаҙып таш
лау; прокопать канаву канау ҡаҙып ташлау
2. (копая, пройти насквозь) ҡаҙып (соҡоп, 
ярып) сығыу, үтәләй ҡаҙыу; прокопать курган 
ҡурғанды ҡаҙып сығыу

ПРОКОПАТЬСЯ сов.', разг. 1. ҡаҙып барып 
төшөү; прокопаться до воды һыу сыҡҡансы ҡа
ҙып барып төшөү 2. (копаться в течение како- 
го-л. времени) ҡаҙынып (соҡоноп) ваҡыт 
үткәреү, соҡоноп (ҡаҙынып) йөрөү

ПРОКОПТИТЬ сов. 1. что (пропитать ко
потью, дымом) ыҫлап (ҡоромлап) бөтөү, ыҫ 
(төтөн) һеңдереү; прокоптйть комнату бүлмәне 
ыҫлап бөтөү 2. что ыҫлау, ҡаҡлау, ыҫлап (ҡаҡ
лап) әҙерләү; прокоптйть рыбу балыҡ ыҫлау
3. без доп. төтәү, һором сығарыу (бер ни тик
лем ваҡыт)

ПРОКОПТИТЬСЯ сов. 1. (покрыться копо
тью) һөрөмләнеү, ҡоромланыу, һором (ҡором) 
ултырыу (һеңеү); стены прокоптйлись стена
ларға һором һеңгән 2. ыҫланыу, ҡаҡланыу, 
ыҫланып (ҡаҡланып) етеү; рыба прокоптйлась 
балыҡ ыҫланған

ПРОКОРМИТЬ сов. кого-что 1. ашатыу, 
туйҙырыу, ашатып (туйҙырып) аҫрау (ҡарау); 
прокормйть семью ғаиләне туйҙырыу 2. ашатыу, 
ашатып тороу (кцпмелер ваҡыт)

ПРОКОРМИТЬСЯ сов.', разг. туйыныу, туйы
нып тороу, йән (тамаҡ) аҫрау

ПРО КбС м 1. см. прокосйть прокаши 
вать 1, 2 ; 2. (прокошенная полоса) ҡайырым; 
ширина прокоса салғы ҡайырымы

ПРОКОСИТЬ сов. 1. что сабып билге яһау, 
ыҙан һалыу; прокосйть полосу сабып буй ыҙан һа
лыу 2. что (выкосить) сабып алыу (сығыу); про
косйть бурьян ҡарағураны сабып сығыу 3. что и 
без доп. сабыу, сабып үткәреү (бер яҙ ваҡыт)', 
прокосйть целую неделю аҙна буйы сабыу

ПРОКРАСИТЬ сов. что буяу, буяп сығыу 
(ҡуйыу); прокрасить рамы ҡыҫандарҙы буяп 
ҡуйыу
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ПРОКРАСИТЬСЯ сов. буялыу, буяу һеңеү 
(инеү); ткань прокрасилась туҡымаға буяу 
һеңгән

п р о к р Ас т ь с я  сов. боҫоп ҡына (шым ғы
на) үтеп инеү, һиҙҙермәй генә үтеү

ПРОКРАШИВАТЬ несов. см. прокрасить
ПРОКРИЧАТЬ сов. 1. аҡырыу, ҡысҡырыу, 

ҡысҡырып (аҡырып) ебәреү; петух прокричал 
әтәс ҡысҡырҙы; прокричать “ура” “ура” ҡыс
ҡырыу 2. что и без доп. ҡысҡырыу, ҡысҡырып 
тороу (кцпмелер ваҡыт)', прокричать весь вечер 
кис буйына ҡысҡырып тороу ♦ прокричать уши 
см. ухо

ПРОКРУТИТЬ сов. что 1. әйләндереү, әй
ләндерел сығарыу; прокрутйть вал мотора мо
торҙың валын әйләндереү 2. прост, әйләндереү, 
әйләндерел ҡарау (фильм, плёнка һ.б.)

ПРОКРУТИТЬСЯ сов. см. прокручиваться 1 
ПРОКРУЧИВАТЬ несов. см. прокрутйть 
ПРОКРУЧИВАТЬСЯ несов. 1. тех. бушҡа 

әйләнеү, әйләнеп сығыу; колесо прокручивается 
тәгәрмәс бушҡа әйләнә 2. страд, от прокру
чивать

ПРОКУЛЬТИВИРОВАТЬ сов. см. культи
вировать 1

ПРОКУРАТУРА ж прокуратура; прокура
тура района район прокуратураһы

ПРОКУРИВАТЬ несов. см. прокурить
ПРОКУРИТЬ сов.', разг. 1. что тәмәке еҫе 

һеңдереү, тәмәке төтөнө менән тултырыу; проку- 
рйть комнату бүлмәне тәмәке төтөнө менән тул
тырыу 2. что тәмәкегә (тартыуға) тотоу (тото
ноу), тәмәкегә (тартыуға) тотоноп бөтөү; проку- 
рйть сто рублей йөҙ һумды тәмәкегә тотоноу
3. что и без доп. тәмәке тартыу, тәмәке тартып 
тороу (кцпмелер ваҡыт), тәмәке тартып ваҡыт 
үткәреү

П РО К У РбР м прокурор; прокурор города
ҡала прокуроры

ПРОКУРбРСКИЙ, -ая, -ое прокурор ...ы; 
прокурорский надзор прокурор күҙәтеүе 

ПРОКУС м тешләнгән урын (эҙ) 
ПРОКУСИТЬ сов. что үтә тешләү, тешләп 

тишеү, тешләп өҙөү (сығарыу, яралау) 
ПРОКУСЫВАТЬ несов. см. прокусить 
ПРОКУТИТЬ сов. 1. что (истратить на 

кутежи) типтереп әрәм-шәрәм итеү, кәйеф-сафа 
ҡороуға туҙҙырыу (аҡсаны, байлыҡты) 2. без 
доп. (провести какое-л. время в кутеже) тип
тереү, типтереп алыу (йөрөү, уҙғарыу)

ПРОКУТИТЬСЯ сов.', разг. кәйеф-сафа ҡо
роуға бөтөрөү, типтереп йөрөп бөлөү (аҡсаны) 

ПРОКУЧИВАТЬ несов. см. прокутйть 1 
ПРО ЛАГАТЬ несов. см. проложйть 1 
ПРОЛАЗ м; разг. үтеп йөрөмәле тишек, 

үткел
ПРОЛАЗА м и ж; разг. йышылған, мут, йыл

маяҡ, үтә хәйләкәр кеше
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ПРОЛАМЫВАТЬ несов. см. проломать, про
ломить

ПРОЛАМЫВАТЬСЯ несов. 1. см. проло 
мйться 2. страд, от проламывать

ПРОЛАЯТЬ сов. өрөү, өрөп алыу, өрөп сы
ғыу; собака пролаяла всю ночь эт төнө буйы 
өрөп сыҡты

ПРОЛЕГАТЬ несов. см. пролечь
ПРОЛЕЖАТЬ сов. 1. ятыу, ятып тороу (сы

ғыу, үткәреү) (билдәле бер ваҡыт); пролежать 
всю ночь төнө буйы ятыу; письмо пролежало на 
почте хат почтала ятҡан 2. что; разг. (отле
жатъ) уңайһыҙ (ипһеҙ) ятып ойотоу (иҫһеҙлән- 
дереү); пролежать бок ипһеҙ ятып ҡабырғаны 
иҫһеҙләндереү

ПРбЛЕЖ ЕНЬ м оҙаҡ ятыуҙан тән боҙолоу 
(тишелеү)

ПРОЛЁЖИВАТЬ несов. см. пролежать
ПРОЛЕЗАТЬ несов. см. пролезть
ПРОЛЁЗТЬ сов. 1. (ҡыҫылып) үтеү, инеү, 

үтеп инеү; пролезть через окно тәҙрә аша үтеп 
инеү 2. перен., разг. тырышып (хәйлә менән) 
үтеп инеү

ПРОЛЕТ I м см. пролететь — пролетать I 1; 
пролёт птиц ҡоштарҙың осоп үтеүе

ПРОЛЕТ II м 1. аралыҡ, асыҡ урын; пролёт 
ворот ҡапҡа аралығы 2. (моста) тороҡ; мост с 
шестью пролётами алты тороҡло күпер 3. аралыҡ 
(колонналарҙа, баҫҡыста Һ.6.); упасть в пролёт 
лестницы баҫҡыс аралығына йығылыу 4. разг. 
(перегон) ара

ПРОЛЕТАРИАТ м пролетариат; борьба про
летариата за свой права пролетариаттың үҙ хо
ҡуҡтары өсөн көрәше

ПРОЛЕТАРИЗАЦИЯ ж пролетарлашыу
ПРОЛЕТАРИЗИРОВАТЬ сов., несов. ко

го-что пролетарлаштырыу
ПРОЛЕТАРИЗИРОВАТЬСЯ 1 . сов., несов. 

пролетарлашыу 2. несов. страд, от пролетари
зировать

ПРОЛЕТАРИИ м пролетарий; объединение 
пролетариев пролетарийҙарҙың берләшеүе

ПРОЛЕТАРСКИЙ, -ая, -ое пролетар, проле
тариат ...ы; пролетарская революция пролетар 
революция

ПРОЛЕТАТЬ I несов. см. пролететь
ПРОЛЕТАТЬ II сов. осоу, осоп йөрөү, осоп 

ваҡыт үткәреү; пролетать на самолёте час само- 
лётта бер сәғәт осоу

ПРОЛЕТЁТЬ сов. 1. осоу, осоп үтеү, осоп 
үтеп китеү; пролететь тысячу километров мең
километр осоп үтеү 2. что и без доп.; разг. 
(промчаться) елеп (шәп итеп, выжлап) үтеп ки
теү, бик тиҙ осоп үтеү; пролетел курьерский 
поезд курьер поезы елеп үтте 3. (о времени) бик 
тиҙ үтеү, үтеп китеү; день пролетел көн бик тиҙ 
үтте 4. без доп.; перен. (о мыслях) сағылып 
ҡалыу (китеү, уҙыу)
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ПРОЛЕТКА ж еңел кырандас 
ПРОЛЁЧЬ сов. үтеү, уҙыу, ятыу, һуҙылыу 

(юл, һуҡмаҡ һ.б. тураһында)
ПРОЛИВ м боғаҙ; узкий пролйв тар боғаҙ 
п р о л и в а т ь  несов. см. пролить 1 
ПРОЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. пролйться 

2. страд, от проливать
ПРО ЛИВНбЙ , -ая, -ое ҡойма, ҡойоп яуған, 

бик көслө; проливной дождь ҡойма ямғыр
ПРОЛИТЬ сов. 1. что түгеү, түгеп ебәреү; 

пролйть чай сәйҙе түгеп ебәреү 2. разг. (о 
дожде) ҡойоу, ҡойоп яуыу, яуып үтеү ♦ про
лйть кровь чью ҡанын ҡойоу; пролйть свою 
кровь за кого-что ҡан ҡойоу, үлеү, яраланыу; 
пролйть свет см. свет I; пролйть слезу см. 
слеза

ПРОЛИТЬСЯ сов. 1. түгелеү, түгелеп китеү 
(бөтөү); вода пролилась из ведра күнәктән һыу 
түгелде 2. ҡойоу, ҡойоп яуыу, яуып үтеү; про 
лйлся дождь ямғыр яуып үтте ♦ пролилась
кровь ҡан ҡойолдо (түгелде)

ПРОЛбГ м пролог (әҙәби һәм музыкаль 
әҫәрҙең инеш бцлеге)

ПРОЛОЖИТЬ сов. что 1. һалыу, үткәреү, 
һуҙыу; проложйть дорогу юл һалыу; проложйть 
канал канал үткәреү 2. (нанести на карту) 
һыҙыу, картаға төшөрөү; проложйть курс курс 
һыҙыу 3. (переложитъ) араға (уртаға) һалып 
ҡалдырыу (ҡыҫтырыу), аралаштырып һалыу; 
проложйть посуду соломой һауыт һабаны һалам 
менән аралаштырып һалыу ♦ проложйть дорогу 
(путь) кому-чему юл асыу (һалыу)

ПРО ЛбМ  м 1. см. проломйть — проламы
вать, проломйться — проламываться 2. (место) 
тишек, емерек, һыныҡ урын, емерек ер; пролом 
в етене стеналағы тишек

ПРОЛОМАТЬ сов. что (в несколько при
ёмов) тишеү, тишеп сығарыу, емереү; проломйть 
стену стенаны емереү

ПРОЛОМАТЬСЯ сов/, прост, см. проло
миться

ПРОЛОМИТЬ сов. что тишеү, ватыу, еме
реү, ватып (емереп) тишеү, уйыу, тишеп сыға
рыу; проломйть лёд боҙҙо ватыу; проломйть 
мост күперҙе емереп төшөрөү

ПРОЛОМИТЬСЯ сов. ватылыу, емерелеү, 
һыныу, ватылып (емерелеп, уйылып) сығыу (тө
шөү), ярылыу

ПРОЛОНГАЦИЯ ж; спец, пролонгация, ки
сектереү, оҙайтыу; пролонгация срока аренды
куртым ваҡытын оҙайтыу

ПРОЛОНГЙРОВАТЬ сов., несов. что; спец. 
ваҡытын оҙайтыу, кисектереү; пролонгировать 
договор килешеү ваҡытын оҙайтыу

ПРОМАЗАТЬ сов. 1. что майлау, майлап сы
ғыу; промазать колесо машйны машинаның тә 
гәрмәстәрен майлап сығыу 2. что (замазать) 
һылау, һылап ҡуйыу (сығыу); промазать все
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щели бөтә ярыҡтарҙы һылап ҡуйыу 3. прост, 
(промахнуться) яҙа атыу (бәреү, һуғыу һ.б.) 

ПРОМАЗЫВАТЬ несов. см. промазать 
ПРОМАСЛИВАТЬ несов. см. промаслить 
ПРОМАСЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. про

маслиться 2. страд, от промасливать
ПРОМАСЛИТЬ сов. что майлау, май һеңде

реү; промаслить кожу тирегә май һеңдереү 
ПРОМАСЛИТЬСЯ сов. май һеңеү, майланыу 
ПРОМАТЫВАТЬ несов. см. промотать 
ПРОМАТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. промо

таться 2. страд, от проматывать
ПРбМ АХ м 1. тейҙермәү; стрелять без про

маха тейҙермәй атыу 2. перен. (ошибка) хата, 
яңылышлыҡ, яңылышлыҡ (хаталыҡ) эшләү; 
промах в работе эштәге хата ♦ дать промах ха 
та ебәреү; малый (парень) не промах прост. 
төшөп ҡалғандарҙан түгел

ПРОМАХИВАТЬСЯ несов. см. промах
нуться

ПРОМАХНУТЬСЯ сов. 1. яҙа атыу (ебәреү, 
һуғыу һ.б.), тейҙермәү, тейҙерә алмау; выстре
лил и промахнулся аттым да тейҙерә алманым 
2. перен., разг. (ошибиться) яңылышыу, хата
ланыу, хата ебәреү

ПРОМАЧИВАТЬ несов. см. промочить 
ПРОМЕДЛЁНИЕ с яйлау, һуҙылыу, тот

ҡарлыҡ
ПРОМЁ ДЛИТЬ сов. яйлатыу, һуҙыу, тотҡар

лау, һуңлатыу, оҙаҡлатыу; промедлить с от
ветом яуапты оҙаҡлатыу

ПРОМЁЖНОСТЬ ж бот араһы, сат 
ПРОМЕЖУТОК м 1. (пространство) ара, 

аралыҡ; промежуток между столбами бағаналар 
араһы 2. (интервал) ара, ваҡыт, мәл; проме
жуток в пять лет биш йыл араһы

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ, ая, -ое 1. ике ара 
лагы; промежуточная полоса ике аралағы һыҙат 
2. аралаш, урта, ике урталағы, ике арала; про
межуточная стадия урта стадия; промежуточ
ные слой населения халыҡтың ике аралағы ҡат
ламы; промежуточные виды биол. аралаш 
төрҙәр

ПРОМЕЛЬКИВАТЬ несов. см. промельк
нуть

ПРОМЕЛЬКНУТЬ сов. 1. күренеп (күҙгә са
лынып) ҡалыу, елдереп (елеп) үтеп китеү, ялт 
итеп ҡалыу; всадник промелькнул һыбайлы елеп 
үтеп китте 2. перен. (о мысли, воспоминании и 
т.п.) сағылып ҡалыу (китеү); мысль промельк
нула в голове башта уй сағылып китте 3. (о вре
мени) бик тиҙ үтеү, тиҙ генә үтеп китеү; день 
промелькнул незаметно көн һиҙелмәй генә үтеп 
китте

ПРОМЕНИВАТЬ несов. см. променять 
ПРОМЕНЙТЬ сов. кого-что 1. (обменять) 

алыштырыу, алмаштырыу, алышыу 2. на ко
го-что (предпочесть) артыҡ күреү, алмашты

рыу ♦ променять кукушку на ястреба ҡайыш 
биреп, йүкә алыу

ПРОМЁР м см. промерить — промеривать — 
промерять

ПРОМЕРЗАТЬ несов. см. промёрзнуть
ПРОМЕРЗЛЫЙ, -ая, -ое ныҡ туңған, туңып 

ҡатҡан, үтәнән-үтә туңған; промёрзлая почва 
туңып ҡатҡан тупраҡ

ПРОМЕРЗНУТЬ сов. 1. ныҡ туңыу, үтәнән- 
үтә туңыу; река промёрзла йылға үтәнән-үтә 
туңған 2. (окоченеть) ныҡ өшөү, ҡатыу, ныҡ 
туңыу 3. (мёрзнуть в течение какого-л. време
ни) туңып (өшөп) бөтөү; промёрзнуть до утра 
иртәнгә тиклем өшөп бөтөү

ПРОМЕРИВАТЬ несов. см. промерить 
ПРОМЁРИТЬ и разг. ПРОМЁРЯТЬ сов.

1. что үлсәү, үлсәп алыу (сығыу); промерить 
глубину залйва ҡултыҡтың тәрәнлеген үлсәп 
сығыу 2. что и без доп. (ошибиться при изме
рении) үлсәгәндә яңылышыу (хаталаныу)

ПРОМЕРЙТЬ несов. см. промерить 
ПРОМЕСИТЬ сов. что яҡшылап иҙеү, ет

керә баҫыу; промесить тёсто ҡамырҙы еткерә 
баҫыу

ПРОМЕСИТЬСЯ сов. что яҡшы иҙелеү, ет
керә баҫылыу (балсыҡ, ҡамыр һ.б.)

ПРОМЕСТИ сов. что һепереү, һепереп 
сығыу (алыу); проместй дорогу юлды һепереп 
сығыу

ПРОМЕТАТЬ I сов. что и без доп. кәбән 
(эҫкерт) ҡойоу (һалыу) (кцпмелер ваҡыт); 
целый день прометать стога көн буйы кәбән 
һалыу

ПРОМЕТАТЬ II сов. что 1. типсеү, типсеп 
сығыу; прометать шов йөйҙө типсеп сығыу
2. (обметать) йүрмәү, йүрмәп сығыу; проме
тать пётли элмәктәрҙе йүрмәп сығыу

ПРОМЕТАТЬ III несов. см. проместй 
ПРОМЁТЫВАТЬ несов. см. прометать II 
ПРОМЁШИВАТЬ несов. см. промесить 
ПРОМЁШИВАТЬСЯ несов. 1. см. проме

ситься 2. страд, от промешивать
ПРОМЕШКАТЬ сов.; разг. әкрен (яй, оҙаҡ) 

ҡыланыу, мыштырлау, яй ҡуҙғалыу, һуҙылыу; 
промешкать неделю аҙна буйына һуҙылыу 

п р о м и н а т ь  несов. см. промять 
ПРОМбЗГЛЫ Й, -ая, -ое дымлы, еүеш, ҡар- 

лы-ямғырлы, йонсоу, һыуыҡ; промозглая осень 
ҡарлы-ямғырлы көҙ

ПРОМ бИНА ж 1. (впадина в земле, промы
тая ливнем) йырын, уйым 2. (полынья) йылыу, 
ҡаран

ПРОМОКАТЕЛЬНЫЙ: промокательная бу 
мага киптергес, һурғыс

ПРОМОКАТЬ I несов. 1. см. промокнуть
2. (пропускать влагу) һыу үткәреү (үтеү), еүеш 
(дым) үткәреү; сапогй промокают итектәр һыу 
үткәрә
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ПРОМОКАТЬ II несов. см. промокнуть
ПРОМОКАШКА ж; разг. киптергес, һурғыс 

(ҡағыҙ)
ПРОМбКНУТЬ сов. һыуланыу, еүешләнеү, 

лысма һыу булыу; промокнуть под дождём 
ямғырҙа лысма һыу булыу

ПРОМОКНУТЬ сов. что (осушить чем-л.) 
киптереү, һурҙырыу

ПРОМбЛВИТЬ сов. что әйтеү, әйтеп биреү, 
әйтә һалыу; не промолвить ни слова бер һүҙ ҙә
әйтмәү

ПРОМОЛЧАТЬ сов. 1. өндәшмәү, өндәшмәй 
ҡалыу, бер һүҙ ҙә әйтмәү, яуап бирмәү; он про
молчал об этом ул был хаҡта өндәшмәне 
2. өндәшмәү, өндәшмәй тороу (кцпмелер 
ваҡыт)

ПРОМОРАЖИВАТЬ несов. см. проморозить
ПРОМОРГАТЬ сов. кого-что; разг. ауыҙ 

асып (аңшайып) тороп ҡалыу, ысҡындырыу; 
проморгать удобный момент уңайлы ваҡытты 
ысҡындырыу

ПРОМОРИТЬ сов. кого; разг. 1. ас тотоу, 
асҡа интектереү; проморйть голодом асҡа интек
тереү 2. (заставитъ долго ждать) оҙаҡ көт
төрөү, көттөрөп ялҡытыу (интектереү)

ПРОМ ОРбЗИТЬ сов. кого-что 1. ныҡ туң
дырыу; проморозить мясо итте ныҡ туңдырыу; 
почву сйльно проморозило безл. тупраҡты ныҡ 
туңдырған 2. разг. ныҡ һыуытыу; проморозить 
комнату бүлмәне ныҡ һыуытыу 3. разг. һалҡын
да тотоу, өшөтөү (кцпмелер ваҡыт); промо
розить людей на улице кешеләрҙе урамда 
өшөтөү

ПРОМОТАТЬ сов. что; разг. туҙҙырып (та
ратып, тотоноп) бөтөү, елгә осороу, сарыф итеү 
(аҡсаны, мал-мөлкәтте һ.б.)

ПРОМОТАТЬСЯ сов.; разг. бөлөү, ярлыла
ныу (мал-мөлкәтте туҙҙырып)

ПРОМОЧИТЬ сов. что еүешләү, еүешләтеү, 
сылатыу, һыулау, һыу үткәреү; промочить ноги 
аяҡты еүешләү

п р о м т о в а р н ы й , -ая, -ое промтауар(ҙар) 
...ы; промтоварный магазин промтауарҙар мага
зины

ПРОМТОВАРЫ только мн. промтауарҙар; 
продажа промтоваров промтауарҙар һатыу 

ПРОМОЧИТЬ сов. кого-что интектереү, 
яфалау, этләү, ғазаплау (кцпмелер ваҡыт) 

ПРОМУЧИТЬСЯ сов. интегеү, яфаланыу, 
этләнеү, ғазапланыу (кцпмелер ваҡыт)

ПРОМЧАТЬ сов. 1. кого-что саптырып (ел
дереп, шәп итеп) алып китеү, (бик тиҙ) үткәреү 
2. разг. см. промчаться 1

п р о м ч а т ь с я  сов. 1. сабып (елеп) үтеү, 
бик тиҙ (елеп) үтеп китеү; всадник промчался 
һыбайлы елеп үтеп китте 2. (о времени, собы
тии) бик тиҙ үтеү; промчались годы йылдар бик 
тиҙ үтеп китте
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ПРОМЫВАТЬ несов. см. промыть 
ПРОМЫВКА ж см. промыть — промывать 1, 

2 ; промывка золотоносного песка алтынлы ҡом
до йыуыу

ПРбМЫСЕЛ м 1. һәнәр, кәсеп, эш, эшләү; 
охотничий промысел һунарсылыҡ кәсебе; отхо
жий промысел ситкә йөрөп эшләү 2. ау, һунар; 
отправиться на промысел тюленя тюлень һуна 
рына китеү 3. обычно мн. промыслы промысла
лар; нефтяные промыслы нефть промыслалары 

ПРОМЫСЛИТЬ сов. кого-что; уст., прост. 
аулау, тотоу; промыслить зверя кейек аулау 

ПРОМЫСЛОВЙК м 1. (тот, кто занима
ется охотой, рыболовством как промыслом) 
аусы, һунарсы, промысловик 2. (работающий 
на промыслах) промысласы

ПРОМЫСЛбВЫЙ, ая, ое 1. кәсеп ...ы, 
промысла ...ы; промысловая кооперация про 
мысла ширҡәте 2. (являющийся предметом про
мысла) һунар ...ы, ау ...ы; промысловый зверь 
һунар кейеге 3. (предназначенный для охотни
чьего или рыболовного промысла) промысла 
...ы; промысловый флот промысла флоты

ПРОМЫТЬ сов. что 1. йыуыу, йыуҙырыу, 
йыуҙыртыу; промыть рану яраны йыуыу; про
мыть желудок мед. ашҡаҙанды йыуҙыртыу 
2. спец, йыуҙырыу; промыть железную руду ти
мер мәғдәнен йыуҙырыу 3. йыуып (йыуҙырып) 
алып китеү (йырыу); промыть плотину быуаны 
йыуып йырыу

ПРОМЫЧАТЬ сов. 1. мөңрәп ҡуйыу; корова 
промычала һыйыр мөңрәп ҡуйҙы 2. что; разг. 
мығырлау, мығырлап ҡуйыу

ПРОМЬШІЛЕННИК м 1. промышленник, 
сәнәғәтсе (сәнәғәт предприятиеһы хужаһы); 
сою з промышленников сәнәғәтселәр союзы 
2. см. промысловйк 1

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ж промышленность, 
сәнәғәт; тяжёлая промышленность ауыр сәнәғәт 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ, ая, ое 1. промышлен 
ность ...ы, сәнәғәт ...ы; промышленное пред
приятие сәнәғәт предприятиеһы 2. промышлен
ность ...ы, сәнәғәтле; промышленный район 
сәнәғәтле район 3. спец. см. промысловый

ПРОМЫШЛЯТЬ несов. 1. см. промыслить 
2. чем кәсеп итеү, шөғөлләнеү; промышлять 
охотой һунарсылыҡ менән шөғөлләнеү

ПРОМЯМЛИТЬ сов. что; разг. ыҡ-мыҡ итеү 
(килеү)

ПРОМЯТЬ сов. 1. что иҙеү, баҫып иҙеү; про
мять глйну балсыҡ иҙеү 2. что (продавитъ) 
йәмшәйтеү, баҫып (ҡыҫып) йәнсеү, һығылды
рыу; промять стул ултырғысты йәмшәйтеү 3. ко
го йөрөтөп яҙылдырыу, йөрөтөп алыу; промять 
лошадь атты йөрөтөп алыу ♦ промять ноги 
аяҡты йөрөп яҙылдырыу

ПРОМЯТЬСЯ сов. 1. йәмшәйеү, баҫып (ҡы
ҫып) йәнселеү, һығылыу; диван промялся диван



йәмшәйеп төштө 2. разг. (размяться) йөрөп 
(хәрәкәтләнеп) яҙылыу

ПРОНЕСТИ сов. 1. кого-что күтәреп барыу 
(алып барыу); пронестй чемодан до вагона су 
маҙанды вагонға тиклем алып барыу 2. что (не
ся, переместить) күтәреп уҙыу (үтеү), күтәреп 
индереү (алып сығарыу, менеү Һ.6 .); пронестй 
рояль через дверь роялде ишектән күтәреп 
сығарыу 3. кого-что (промчать) елдереп (сап
тырып) алып китеү 4. что; перен. күңелдә һаҡ
лау (тотоу); пронестй любовь через всю жизнь 
мөхәббәтте ғүмер буйына күңелдә һаҡлау 5. что 
и без доп. обычно безл. үтеү, үтеп китеү, алып 
китеү; бурю пронесло дауыл үтеп китте; ветер 
пронёс тучу ел болотто алып китте

ПРОНЕСТИСЬ сов. 1. елдереп (сабып, елеп) 
үтеп китеү, (бик шәп) уҙып китеү; автомобйль 
пронёсся мймо нас автомобиль беҙҙең эргәнән 
елеп үтеп китте 2. (о звуке, голосе и т.п.) яң
ғырау, яңғырап китеү 3. (о слухе, вести и т.п.) 
таралыу, таралып китеү; молва пронеслась 
имеш-мимеш таралып китте 4. перен. (промельк
нуть — о мыслях и т.п.) сағылыу, сағылып ки
теү (ҡалыу) 5. (о времени) бик тиҙ үтеү, елеп 
үтеү; пронеслйсь годы йылдар үтеп китте 

ПРОНЗАТЬ несов. см. пронзйть 
ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. әсе, киҫкен; 

пронзйтельный свист әсе һыҙғырыу; пронзй 
тельная боль әсе һыҙлау 2. (о холоде, ветре и 
т.п.) әсе, үҙәккә үткес, ыжғыр; пронзйтельный 
вётер әсе ел 3. (о взгляде) үткер; пронзйтельный 
взгляд үткер ҡараш

ПРОНЗИТЬ сов. кого-что 1. сәнсеү, ҡаҙау, 
сәнсеп тишеү, үтә тишеү; пронзйть штыкбм 
штык менән сәнсеү 2. перен. үтеп инеү, ярып 
үтеү (уй, фекер һ.б. хаҡында) ♦ пронзйть 
взглядом тишә (тишерҙәй итеп) ҡарау; пронзйть 
душу (сердце) күңелде әрнетеү, йөрәк итен тел
геләү

ПРОНИЗАТЬ сов. 1. что, чем (епкә, бауға) 
теҙеү, теҙеп биҙәү 2. кого-что; перен. (про
брать — о холоде, ветре) үҙәккә (елеккә) үтеү; 
меня пронизал холод һыуыҡ үҙәгемә үтте 

ПРОНИЗЫВАТЬ несов. см. пронизать 
ПРОНИЗЫВАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от 

пронйзывать 2. прил. (о ветре, холоде) әсе, 
киҫкен, ыҙғыр, ыжғыр, үҙәккә үткес 3. прил. 
(о взгляде, глазах) үткер; пронйзывающий 
взгляд үткер ҡараш

ПРОНИКАТЬ несов. см. проникнуть 
ПРОНИКАТЬСЯ несов. см. проникнуться 
ПРОНИКНОВЁННОСТЬ ж үткерлек, 

тәьҫирлелек; проникновенность взгляда ҡараш 
тың үткерлеге

ПРОНИКНОВЕННЫ Й, ая, ое әҫәрле, 
үткер, ысын күңелдән һөйләнгән, тәьҫирле; про
никновенная речь ысын күңелдән һөйләнгән 
телмәр

ПРОНЙКНУТЬ сов. 1. (үтеп) инеү; про 
нйкнуть в дом өйгә инеү; свет проникает в 
комнату яҡтылыҡ бүлмәгә үтеп инә 2. (распро
страниться) үтеп инеү, таралыу; новые идеи 
пронйкли в массы яңы идеялар массаларға та
ралды 3. во что; перен. аңлау, төшөнөү; про 
нйкнуть в суть дёла эштең асылын аңлау

ПРОНИКНУТЬСЯ сов. что һуғарылыу, 
тәьҫирләнеү; пронйкнуться любовью һөйөү ме 
нән һуғарылыу

п р о н и м а т ь  несов. см. пронять
ПРОНИЦАЕМОСТЬ ж үткәреүсәнлек; про

ницаемость воздуха һауа үткәреүсәнлеге
ПРОНИЦАЕМЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от про

ницать 2. прил. үткәрә торған, үткәреүсән; про
ницаемые породы үткәреүсән тоҡомдар

ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ ж һиҙгерлек, зи
рәклек, үтә күреүсәнлек; проницательность ума 
аҡылдың зирәклеге

ПРОНИЦАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое үтә зирәк, 
ныҡ һиҙгер, үтә күреүсән; проницательный че
ловек үтә зирәк кеше

ПРОНОСИТЬ I несов. см. пронестй
ПРОНОСИТЬ II сов. 1. что кейеү, кейеп 

йөрөү (кцпмелер ваҡыт); проносйть костюм це
лый год костюмды йыл буйы кейеү 2. что; разг. 
кейеп туҙҙырыу (тишеү, тетелдереү); проносйть 
обувь до дыр аяҡ кейемен тишкәнсе кейеп туҙ
ҙырыу

ПРОНОСИТЬСЯ I несов. 1. см. пронестйсь 
2. страд, от проносйть I

ПРОНОСИТЬСЯ II сов.; разг. кейелеү, 
оҙаҡҡа етеү (сыҙау); костюм проносйлся долго 
костюм оҙаҡ кейелде 2. туҙыу, тетелеү; ботйнки 
проносйлись ботинкалар туҙҙы

ПРОНУМЕРОВАТЬ сов. что номерлап 
сығыу, номер һуғып сығыу

ПРОНУМЕРОВЫВАТЬ несов. см. пронуме
ровать

ПРОНЫРА м и ж; разг. әрһеҙ, йылмаяҡ, 
һәрәпсе

ПРОНЫРЛИВОСТЬ ж; разг. әрһеҙлек, 
һәрәпселек, йылмаяҡлыҡ

ПРОНЫРЛИВЫЙ, -ая, -ое разг. әрһеҙ, йыл
маяҡ, һәрәпсел

ПРОНЙХАТЬ сов. что и без доп.; прост. 
һиҙеп (белеп) ҡалыу, аҫтыртын ғына белеп 
алыу, еҫкәнеп (эҙләнеп) белеү

ПРОНЮХИВАТЬ несов. см. пронюхать 
ПРОНЙТЬ сов. кого-что; разг. 1. үтәләй 

үтеү, елеккә үтеү; мороз пронял һалҡын елеккә 
үтте 2. перен. ныҡ тәьҫир итеү, еңеү; его ничем 
не проймёшь уны бер нисек тә еңеп булмай 

ПРООБРАЗ м 1. (образ будущего) киләсәк 
өсөн үрнәк, киләсәктең өлгөһө 2. (прототип) 
прообраз

ПРОПАГАНДА ж пропаганда; вестй пропа
ганду пропаганда алып барыу 
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ПРОПАГАНДИРОВАТЬ несов. что пропа
гандалау; пропагандйровать идеи добра изгелек 
идеяларын пропагандалау

ПРОПАГАНДИСТ м и ПРОПАГАН 
ДЙСТКА ж пропагандасы; семинар пропаган
дистов пропагандасылар семинары

ПРОПАГАНДИСТСКИЙ, -ая, -ое пропаган
да ...ы; пропагандистская работа пропаганда 
эше

ПРОПАДАТЬ несов. см. пропасть ♦ где наше 
не пропадало!; где наша не пропадала! ни
булһа, шул булыр!

ПРОПАДОМ: пропади пропадом! дөмөгөп 
кит!, суҡынып кит!, дөмөккөрө!, суҡынып кит- 
кере!

ПРОПАЖА ж 1. см. пропасть — пропадать 1;
2. юғалған нәмә; найтй пропажу юғалған нәмәне 
табыу

ПРОПАЛЫВАТЬ несов. см. прополоть 1 
ПРОПАРИВАТЬ несов. см. пропарить 
ПРОПАРИВАТЬСЯ несов. 1. см. пропарить

ся 1, 2; 2. страд, от пропаривать
ПРОПАРИТЬ сов. что 1. (яҡшылап) бе

шекләү, парлау; {веник) бешереү; пропарить 
овощи йәшелсәне бешекләү 2. (в бане) яҡшылап 
сабыныу, парланыу 3. (продутъ паром) пар 
менән өрҙөрөү, пар менән таҙартыу

п р о п Ар и т ь с я  сов. 1. парланыу, бешек
ләнеү; овощи пропарились йәшелсә бешекләнгән 
2. (в бане) яҡшылап сабыныу, парланыу 3. бе
шекләнеп алыу, парланыу, сабыныу (бер яҙ 
ваҡыт)

ПРОПАРЫВАТЬ несов. см. пропороть 
ПР (ШАСТЬ ж 1. упҡын, ярлау; край пропа

сти упҡын сите 2. перен. (между кем-чем-л.) ҙур 
айырма; обнаружить пропасть ҙур айырма та
быу 3. кого-чего; разг. бик күп, бихисап, иҫәп
һеҙ-хисапһыҙ; пропасть народу халыҡ бик күп 

ПРОПАСТЬ сов. 1. юғалыу, юҡ (ғәйеп) бу
лыу, юҡҡа сығыу; документы пропали доку
менттар юғалған 2. (перестать появляться) 
күренмәү, юғалып тороу, ғәйеп булыу; пропасть 
на неделю бер аҙна юғалып тороу 3. (скрыться) 
юҡҡа сығыу, юғалыу, күҙҙән китеү 4. (утра
титься) бөтөү, юҡҡа сығыу; у него пропал 
голос уның тауышы бөткән 5. (погибнуть, уме
реть) һәләк булыу, юҡҡа сығыу 6. (пройти бес
полезно) әрәм булыу, бушҡа (заяға) китеү 
(үтеү); весь день пропал тотош көн бушҡа үтте 
♦ пропасть без вести см. весть; пишй пропало 
китте баш (ауыр хәлгә ҡалғанда); пропадй 
пропадом! см. пропадом

ПРОПАХАТЬ сов. что и без доп. һөрөү, 
һөрөп сығыу; пропахать глубоко тәрән һөрөү 

ПРОПАХИВАТЬ несов. см. пропахать 
п р о п а х н у т ь  сов. 1. чем еҫ һеңеү; про

пахнуть дымом төтөн еҫе һеңеү 2. разг. еҫләнеү, 
һаҫыу, еҫ инеү; мясо пропахло ит еҫләнгән
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ПРОПАШКА ж см. пропахать — пропахи
вать; ранняя пропашка землй ерҙе иртә һөрөү 

п р о п а ш н и к  м; с.-х. бураҙна ярғыс; 
конный пропашник ат менән бураҙна ярғыс 

ПРОПАШ НбЙ, -ая, -ое с.-х. 1. һыҙма,
һыҙып үтмәле; пропашной трактор һыҙма трак
тор 2. аралыҡлы, рәт аралы; пропашные куль
туры аралыҡлы культуралар

ПРОПАЩИИ, -ая, -ее разг. 1. (неудаәший- 
ся) өмөтһөҙ, ышанысһыҙ; пропащее дело ыша
нысһыҙ эш; пропащая жизнь өмөтһөҙ тормош 
2. юғалған; пропащая коза юғалған кәзә 3. в 
знач. сущ. пропащий м и пропащая ж юғалып 
тороусы кеше, аҙман 4. (неисправимый) бөткән, 
юҡҡа сыҡҡан, төҙәлеүҙән үткән; пропащий чело
век юҡҡа сыҡҡан кеше

ПРОПЕКАТЬ несов. см. пропёчь 
ПРОПЕКАТЬСЯ несов. 1. см. пропечься 

2. страд, от пропекать
ПРОПЁЛЛЕР м пропеллер; пропеллер само

лёта самолёт пропеллеры
ПРОПЁТЬ сов. что 1. йырлау, йырлап алыу; 

(о музыкальном инструменте) уйнау; пропеть 
песню йыр йырлау 2. обычно без доп. (о птице) 
һайрау; (о петухе) ҡысҡырыу 3. разг. (йырлап) 
бөтөрөү; пропеть голос йырлап тауышты 
бөтөрөү

ПРОПЁЧЬ сов. что бешереп сығарыу (етке
реү); пропечь пирог бәлеште бешереп сығарыу 

ПРОПЁЧЬСЯ сов. бешеп сығыу (етеү); хлеб 
пропёкся икмәк бешеп сыҡҡан

ПРОПИВАТЬ несов. см. пропить 
ПРОПИЛ м; спец. 1. см. пропилйть — про 

пйливать 2. бысым, бысҡан урын; сделать ши
рокий пропйл киң бысым яһау

ПРОПИЛИВАТЬ несов. см. пропилйть 1, 2 
ПРОПИЛИТЬ сов. 1. что бысыу, бысып 

төшөрөү; пропилйть доску таҡтаны бысып 
төшөрөү 2. что бысып тишеү, тишеү, уйыу; 
пропилйть окошко в етене стенала тәҙрә уйыу, 
бысып тишеү 3. что и без доп. бысыу (кцпме- 
лер ваҡыт); пропилйть целый день көнө буйы 
бысыу

ПРОПИСАТЬ сов. 1. кого-что яҙҙырыу, тер
кәү; прописать жильца йәшәүсене теркәү 2. что 
и с неопр. яҙыу, билдәләү; прописать больному 
лекарство ауырыуға дарыу яҙыу 3. что и без 
доп. яҙыу (кцпмелер ваҡыт); прописать целый 
час сәғәт буйы яҙыу

ПРОПИСАТЬСЯ сов. яҙылыу, теркәлеү; про
писаться по новому адресу яңы адрес буйынса 
теркәлеү

ПРОПИСКА ж прописка, яҙылыу, теркәлеү 
(йәшәгән урынды рәсми кцрһәтец); постоянная 
прописка даими теркәлеү

ПРОПИСНбЙ, -ая, -ое 1. теркәү ...ы, про
писка ...ы; прописной листок теркәү ҡағыҙы 
2. билдәле, тапалған; прописная йстина билдәле
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хәҡиҡәт; прописная мораль (күптән) билдәле 
әхлаҡ ♦ прописные буквы баш хәрефтәр

ПРОПИСЫВАТЬ несов. см. прописать 1, 2 
ПРОПИСЫВАТЬСЯ несов. 1 .см . прописать

ся 2. страд, от прописывать
ПРбПИСЬ ж 1. яҙыу өлгөһө; учиться писать 

по прописям яҙыу өлгөләре буйынса яҙырға өй
рәнеү 2. в знач. нареч. прописью һүҙ менән; на
писать число прописью һанды һүҙ менән яҙыу 

ПРОПИТАНИЕ с 1. см. пропитать I про 
питаться I; 2. аҙыҡ, ашамлыҡ, ризыҡ; тратить 
деньги на пропитание аҡсаны аҙыҡҡа тотоноу 

ПРОПИТАТЬ I сов. кого-что; разг., уст. 
туйҙырыу, ашатыу, тамағын ҡарау

ПРОПИТАТЬ II сов. что 1. һеңдереү, туйын
дырыу, мансыу; пропитать землю водой ерҙе 
һыуға туйындырыу; пропитать маслом май һең
дереү 2. перен., разг. (пронизать) һуғарыу; 
пропитать любовью һөйөү менән һуғарыу 

пропитаться I сов.; разг. туйыныу, 
ашау, тамаҡ аҫрау

пропитаться п сов. что 1. һеңеү, туйы
ныу; пропитаться запахом рыбы балыҡ еҫе he 
ңеү 2. перен., разг. (проникнуться) һуғарылыу; 
пропитаться новыми идеями яңы идеялар менән 
һуғарылыу

ПРОПИТЫВАТЬ несов. см. пропитать II 
ПРОПИТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. пропи

таться II; 2. страд, от пропйтывать
ПРОПИТЬ сов. что 1. эсеп бөтөрөү, әсеүгә 

тотоноп бөтөү; пропйть деньги аҡсаны әсеүгә 
тотоноп бөтөү 2. разг. эсеп зыян килтереү, 
эсеп юғалтыу; пропйть талант һәләтте эсеп 
юғалтыу

ПРОПЙХИВАТЬ несов. см. пропихнуть 
ПРОПИХНУТЬ сов.', прост, этеп (ҡыҫтап) 

индереү, көс-хәл менән индереү; пропихнуть 
шкаф в дверь шкафты ишектән этеп индереү 

ПРОПЛАКАТЬ сов. илап ултырыу (сығыу, 
үткәреү); проплакать всю ночь төнө буйы илап 
сығыу ♦ проплакать все глаза илай-илай күҙҙе 
бөтөрөү

ПРОПЛАКАТЬСЯ сов.; разг. туйғансы илау, 
илап туйыу

ПРОПЛЁСНЕВЕТЬ соә. күгәреү, үңәҙләнеү; 
хлеб проплесневел икмәк күгәргән

ПРОПЛУТАТЬ соә.', разг. аҙашып (буталып) 
йөрөү (кцпмелер ваҡыт)

ПРОПЛЫВ м 1. см. проплыть 1, 2; 2. спорт.
(состязание) йөҙөү ярышы, йөҙөп үткән ара; 
проплыв на 500 мётров 500 метрға йөҙөү ярышы 

ПРОПЛЫВАТЬ несов. см. проплыть 1—3 
ПРОПЛЫТЬ соә. 1. что и без доп. йөҙөп ба

рыу (үтеү); пароход проплыл пароход йөҙөп 
үтте; проплыть тысячу метров мең метр араны 
йөҙөп үтеү 2. что и без доп. (эргәһенән) йөҙөп 
үтеү; проплыть остров утрау эргәһенән йөҙөп 
үтеү 3. перен. (плавно пройти, пролететь) тал-
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ғын ғына (осоп) үтеү 4. йөҙөү, йөҙөп йөрөү (кцп
мелер ваҡыт)

ПРОПЛЯСАТЬ сов. 1. что бейеү, бейеп алыу 
(ташлау); проплясать гопак гопакты бейеү
2. что и без доп. бейеү, бейеп үткәреү (кцпме
лер ваҡыт)

ПРОПЛЙСЫВАТЬ несов. см. проплясать 1 
ПРОПОВЁДАТЬ у cm. 1. сов. см. проповедо

вать 2. несов. см. проповедовать
ПРОПОВЁДНИК М и ПРОПОВЁДНИЦАж

1. (распространителъ вероучения) дингә 
өндәүсе, дин таратыусы 2. (произносящий про
поведи) вәғәз һөйләүсе, вәғәзсе 3. чего', перен. 
(сторонник какого-л. учения, идей и т.п.) 
тәғлимәт (идея, ҡараш һ.б.) таратыусы

ПРОПОВЁДОВАТЬ несов. 1. что дингә өн
дәү, дин таратыу 2. без доп. вәғәз һөйләү, 
вәғәзләү 3. чего; перен. тәғлимәт (ҡараш, идея 
һ.б.) таратыу

ПРбПОВЕДЬ ж 1. см. проповедовать 2. вә 
ғәз; воскресная проповедь йәкшәмбе вәғәзе
3. перен., разг. өгөт, өгөт-нәсихәт; приниматься 
за проповедь өгөт-нәсихәткә тотоноу

ПРОПбЙЦА м; прост, эскесе, сәрхуш 
ПРОПОЛЗАТЬ несов. см. проползти 
ПРОПОЛЗТИ соә. 1. что и без доп. шыуы

шып (үрмәләп) үтеү; проползти по землё ерҙән 
шыуышып үтеү; проползтй десять мётров ун 
метр шыуышып үтеү 2. разг. (медленно пройти, 
проехать и т.п.) һөйрәлеп саҡ-саҡ үтеү

ПРбПОЛИС и ПРОПбЛИС м; пчел, пропо 
лис, бал ҡорто (умартаға ягылып ҡала)

ПРОПбЛКА ж см. прополоть — пропалы
вать 1

ПРОПОЛОСКАТЬ соә. 1. что сайҡау, сай
ҡап алыу; прополоскать бельё кер сайҡау; про
полоскать горло тамаҡ сайҡау 2. что и без доп. 
сайҡау, сайҡап тороу (кцпмелер ваҡыт), сайҡап 
ваҡыт үткәреү; прополоскать лён до обеда кин 
дерҙе төшкә тиклем сайҡау

ПРОПОЛбТЬ сов. 1. что утау, утап сығыу; 
прополоть свёклу сөгөлдөр утау 2. что и без 
доп. утау (кцпмелер ваҡыт); прополоть весь 
день көнө буйы утау

ПРОПбЛОЧНЫЙ, -ая, -ое утау ...ы; про
полочные работы утау эштәре

ПРОПОРбТЬ соә.; разг. 1. что ярып ебәреү, 
йыртыу, йыртып сығарыу; пропороть брюки 
салбарҙы йыртып ебәреү 2. кого-что сәнсеү, 
ҡаҙау, сәнсеп яралау (тишеү), тишә төртөү; про
пороть живот ҡорһаҡты сәнсеп яралау

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ ж пропорцио
наллек, пропорциональ булыу

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ, ая, ое 1. (со
размерный) пропорциональ, нисбәтле; пропор
циональное сложение тёла тәндең пропорцио 
наль төҙөлөшө 2. мат. пропорциональ; обратно 
пропорциональные величины кире пропорцио



налъ дәүмәлдәр; прямо пропорциональные вели
чины тура пропорциональ дәүмәлдәр

ПРОПОРЦИЯ ж 1. пропорция, нисбәт; про
порция между общим и частным дөйөм менән 
айырымдың нисбәте 2. мат. пропорция; геомет 
рйческая пропорция геометрик пропорция

ПРОПОТЁТЬ сов. 1. ныҡ тирләү, тиргә ба
тыу; пропотеть в бане мунсала ныҡ тирләү 
2. разг. тир һеңеү, тиргә ҡатыу; рубашка пропо
тела күлдәккә тир һеңде 3. над чем и без доп.; 
перен., прост, тир түгеү, тирләп-бешеп аҙапла
ныу (маташыу); пропотеть полдня над статьёй 
мәҡәлә өҫтөндә тирләп-бешеп ярты көн аҙап
ланыу

ПРбПУСК м 1. см. пропустить — пропус
кать; пропуск зрителей в зал тамашасыларҙы 
залға үткәреү; пропуск слов в тексте текста 
һүҙҙәрҙе төшөрөп ҡалдырыу 2. (мн. пропуска) 
пропуск (документ); предъявйть пропуск про
пускыны күрһәтеү 3. (мн. пропуска) см. пароль
4. (мн. пропуски) (выброшенная частъ текс
теі) төшөп ҡалған урын (өлөш, киҫәк һ.б.)
5. (мн. пропуски) килмәү, килмәй ҡалыу, ҡал
дырыу; пропуск уроков дәрестәр ҡалдырыу

ПРОПУСКАТЬ несов. см. пропустить
ПРОПУСКНбЙ, -ая, -ое үткәреү ...ы, про

пуск ...ы; пропускной пункт үткәреү пункты
ПРОПУСТИТЬ сов. 1. кого-что үткәреү, 

үткәреп ебәреү, юл биреү; пропустйть детей впе
рёд балаларҙы алға үткәреү; пропустйть женщи
ну ҡатынға юл биреү 2. кого-что үткәреү; про
пустйть свет яҡтылыҡ үткәреү 3. кого-что 
(позволитъ әъехатъ, войти) үткәреү, индереү; 
пропустйть на выставку күргәҙмәгә индереү
4. что; разг. (разрешить к печатанию, к по
становке) үткәреү; пропустйть пьёсу пьесаны 
үткәреү (сәхнәлә ҡуйырга) 5. что; спорт, 
(датъ забитъ) үткәреү; пропустйть шайбу шай
ба үткәреү (ҡапҡага) 6. что (пройти, проехать 
мимо) үтеп (уҙып) китеү, ҡалдырыу; пропустйть 
поворот боролошто үтеп китеү 7. что (не явить
ся) бармай ҡалыу, йөрөмәү, ҡалдырыу; пропус
тйть урок дәрес ҡалдырыу 8. что (не заме
тить) күрмәй ҡалыу, төшөрөп ҡалдырыу; 
пропустйть слово в диктанте диктантта һүҙ 
төшөрөп ҡалдырыу 9. что; разг. үткәреү; про
пустйть проект через комйссию проектты ко 
миссиянан үткәреү; пропустйть воду через 
фильтр һыуҙы фильтр аша үткәреү 10. что 
(продеть) аша үткәреү; пропустйть нйтку через 
ушко иголки епте энә күҙәүенән үткәреү ♦ про
пустйть мймо ушёй что ҡолаҡҡа ла элмәү, 
ишетмәү; никого не пропустйть бер кемде тыныс 
ҡалдырмау

ПРОПЫЛИТЬ сов. 1. кого-что туҙан (саң) 
ҡундырыу, туҙанлау; пропылённая трава туҙан 
ҡунған үлән 2. разг. (проехать, подняв пылъ) 
туҙан (саң) туҙҙырып үтеп китеү

П Р О П О Р Ц И Я

ПРОПЫЛИТЬСЯ сов. туҙанланыу, саңла- 
ныу, саңға (туҙанға) батыу

ПРОРАБ м прораб (төҙөлөш эштәренә ту
ранан-тура етәкселек итецсе)

ПРОРАБАТЫВАТЬ несов. см. прорабо
тать 2, 3

ПРОРАБОТАТЬ сов. 1. эшләү, эшләп үт
кәреү; проработать на фабрике три года фабри 
кала өс йыл эшләү 2. что (изучитъ, ознако
миться) (ентекләп) өйрәнеү; проработать новые 
произведения яңы әҫәрҙәрҙе өйрәнеү 3. кого- 
что; разг. (подвергнутъ критике) ҡаты тән
ҡитләү, ҡыҙҙырыр, бешеү

ПРОРАБСКИЙ, -ая, -ое 1. прораб ...ы; про
рабский пункт прораб пункты 2. в знач. сущ. 
прорабская ж прораб бүлмәһе

ПРОРАСТАТЬ несов. см. прорасти 
ПРОРАСТИ сов. 1. шытыу, шытып сығыу, 

моронлау; огурцы пророелй ҡыяр шытып 
сыҡҡан 2. (вырасти, пробиваясь сквозь что-л.) 
үтә (аша) үҫеп сығыу, тишеп үҫеү 3. чем и без 
доп. (үҫеп) ҡапланыу; его подбородок пророс 
бородой уның эйәге һаҡал менән ҡапланған 

ПРОРАСТИТЬ сов. что шыттырып алыу 
(сығарыу); прорастить семена орлоҡтарҙы шыт
тырып алыу

ПРОРАЩИВАТЬ несов. см. прорастить 
П РбРВ А  ж 1. батҡыл (һаҙлыҡта) 2. прост. 

бик күп, һанап бөткөһөҙ; денег прорва аҡса бик 
күп 3. прост, убыр, мәскәй (кеше)

ПРОРВАТЬ сов. 1. что йыртыу, тишеү, ти
шеп сығарыу; прорвать чулок ойоҡто йыртыу
2. что (напором проделать отверстие) йырыу, 
йырып алып китеү; прорвать плотйну быуаны 
йырыу 3. что өҙөү; прорвать лйнию обороны 
протйвника дошмандың оборона һыҙығын өҙөү
4. безл.; перен., разг. асыуына түҙә алмау, 
ҡабынып (туҙынып) китеү; эк тебя сегодня 
прорвало! туҙынып киттең бит әй бөгөн!

ПРОРВАТЬСЯ сов. 1. йыртылыу, тишелеү, 
йыртылып (тишелеп) сығыу; мешок прорвался 
тоҡ йыртылды 2. йырылыу, йырылып китеү; ре
ка прорвалась в пустыню йылға сүлгә йырылды
3. (лопнутъ) һытылыу, тишелеү, бүҫелеү; нарыв 
прорвался шешек һытылды 4. (проложитъ себе 
путъ) йырып сығыу, үҙеңә юл ярыу; прорваться 
через фронт фронт аша йырып сығыу 5. перен. 
(внезапно и бурно обнаружиться — о чувстве) 
бәреп (ҡалҡып килеп) сығыу, ҡапыл беленеү

ПРОРЕДИТЬ сов. что һирәгәйтеү, һирәк
ләтеп сығыу; проредйть густые всходы овощей 
йәшелсәләрҙең ҡуйы сығымдарын һирәгәйтеү 

ПРОРЕЖИВАТЬ несов. см. проредить 
ПРОРЁЗ м 1. см. прорезать прорезать 1 — 

3; 2. (прорезанное место) уйым, тишек
ПРОРЕЗАТЬ сов. что 1. уйып алыу, ҡыр

ҡып яһау; прорезать карман ҡырҡып кеҫә яһау 
2. (прорубитъ) уйыу; прорезать дверь ишек
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уйыу 3. ҡырҡып тишеү (сығарыу); прорезать 
скатерть ашъяулыҡты ҡырҡып тишеү 4. киҫеп 
(телеп) үтеү, ярыу; железная дорога прорезала 
степь тимер юл даланы киҫеп үткән; молния 
прорезала нёбо йәшен күк йөҙөн телеп үтте 

ПРОРЕЗАТЬ несов. см. прорезать 
ПРОРЁЗАТЬСЯ сов. 1. (о зубах) сығыу, теш 

сығыу; у него прорезались передние зубы уның 
алғы тештәре сыҡҡан 2. (о морщинах) һырла
ныу, барлыҡҡа килеү

ПРОРЕЗАТЬСЯ несов. 1. см. прорезаться
2. страд, от прорезать 

ПРОРЕЗЙНЕННЫЙ, ая, -ое 1. прич. от
прорезйнить 2. прил. резиналы; прорезиненная 
ткань резиналы туҡыма

ПРОРЕЗЙНИВАТЬ несов. см. прорезйнить 
ПРОРЕЗЙНИВАТЬСЯ несов. 1. см. проре

зиниться 2. страд, от прорезинивать
ПРОРЕЗИНИТЬ сов. что резиналау, резина 

һеңдереү; прорезйнить ткань туҡыманы рези
налау

ПРОРЕЗЙНИТЬСЯ сов. резиналаныу, рези
на һеңеү

П РО РЕЗН бЙ , -ая, -ое уймалы, уйып яһал
ған; прорезной карман уйып яһалған кеҫә 

ПРОРЕЗЫВАТЬ несов. см. прорезать 
ПРОРЕЗЫВАТЬСЯ несов. 1 .см . прорезать

ся 2. страд, от прорезывать
П РбРЕ ЗЬ  ж 1. (сквозное отверстие) үтәләй 

тишек, йырыҡ, уйым 2. (сквозная резьба) һыр
3. спец, (в прицеле оружия) уйым 

п р о р е к т о р  м проректор (ректор урын
баҫары)', проректор университета университет 
проректоры

ПРОРЁХА ж; разг. 1. тишек, йыртыҡ; кар
ман с прорехой тишек кеҫә 2. перен. етешһеҙлек, 
кәмселек; прорехи в хозяйстве хужалыҡтағы 
етешһеҙлектәр

ПРОРЕЦЕНЗИРОВАТЬ сов. см. рецензйро 
вать; прорецензйровать кнйгу китапҡа рецензия 
яҙыу

ПРОРЖАВЕТЬ и ПРОРЖАВЕТЬ сов. ту 
тығыу, тутығып бөтөү (тишелеү); крыша про
ржавела түбә тутығып тишелгән

ПРОРИЦАТЕЛЬ М и п р о р и ц Ат е л ь н и
ЦА ж күрәҙәлек итеүсе, алдан күрә белеүсе 

ПРОРИЦАТЬ несов. что күрәҙәлек итеү, ал
дан әйтеү

П РО РбК  м 1. рел. пәйғәмбәр; сказание о про
роках пәйғәмбәрҙәр тураһында хикәйәт 2. (пред
сказателъ будущего) әүлиә, алдан күрә белеүсе 

ПРОРОНИТЬ сов. что (со словами “слово”, 
“звук” и т.п.) әйтеү, ыскындырыу; за вечер он 
не проронил ни слова кис буйына ул бер һүҙ ҙә 
әйтмәне

ПРОРбЧЕСКИЙ, -ая, -ое алдан (дөрөҫ) 
әйтелгән, дөрөҫ; пророческие слова алдан әй
телгән һүҙҙәр

ПРОРбЧЕСТВО с 1. рел. пәйғәмбәрлек
2. (предвидение) алдан күреүсәнлек, әүлиәлек, 
күрәҙәлек

ПРОРбЧЕСТВОВАТЬ несов. 1. рел. пәйғәм
бәрлек итеү 2. алдан әйтеү, әүлиәлек итеү, күрә
ҙәлек итеү

ПРОРбЧИТЬ несов. что алдан әйтеп ҡуйыу, 
әүлиәлек (күрәҙәлек) итеү; пророчить непогоду 
көн боҙолоуын алдан әйтеү

ПРОРУБАТЬ несов. см. прорубйть 
ПРОРУБИТЬ сов. что 1 . (сабып) тишеү, 

уйыу; прорубить окно тәҙрә уйыу 2. (ҡырҡып) 
юл ярыу, юл һалыу; прорубйть дорогу в лесу 
урманда юл ярыу

П РбРУ БЬ ж мәке; сделать прорубь мәке 
уйыу

ПРОРЁХА ж; прост, яңылышлыҡ, хата ♦ и 
на старуху бывает проруха мулла ҡыҙында ла 
ғәйеп була

ПРОРЫВ м 1. см. прорвать прорывать 1
3, прорваться — прорываться 1 — 4; 2. (про
рванное место) йырылған урын; прорыв в пло
тине быуалағы йырылған урын 3. перен. өҙөк
лөк; прорыв в работе эштәге өҙөклөк

ПРОРЫВАТЬ I несов. см. прорвать 
ПРОРЫВАТЬ и  несов. см. прорыть 
ПРОРЫВАТЬСЯ I несов. 1. см. прорваться 

2. страд, от прорывать I
п р о р ы в а т ь с я  п несов. 1. см. про

рыться 1; 2. страд, от прорывать II
ПРОРЫТЬ сов. что 1. ҡаҙып тишеү, үтәләй 

ҡаҙып сығыу; прорыть дыру под стеной стена 
аҫтынан ҡаҙып тишек яһау 2. ҡаҙып (соҡоп) 
үтеү; прорыть канал канал ҡаҙып үтеү

ПРОРЫТЬСЯ сов. 1. (рытьём, напором про
ложитъ путъ) ҡаҙып (йырып) сығыу 2. разг. 
ҡаҙыныу, аҡтарыныу (кцпмелер ваҡыт)', про
рыться в бумагах целый час сәғәт буйы ҡағыҙ 
ҙарҙа ҡаҙыныу

ПРОСАЛИВАТЬ I несов. см. просалить 
ПРОСАЛИВАТЬ II несов. см. просолить 
ПРОСАЛИВАТЬСЯ I несов. 1. см. проса

литься 2. страд, от просаливать I
ПРОСАЛИВАТЬСЯ II несов. 1. см. просо

литься 2. страд, от просаливать II
ПРОСАЛИТЬ сов. что 1. майлау, май һеңде

реү; просалить бумагу ҡағыҙға май һеңдереү 
2. майландырыу, майға буяу, май тейҙереү; про
салить брюки салбарҙы майға буяу

ПРОСАЛИТЬСЯ сов. майланыу, май һеңеү 
(буялыу); бумага просалилась ҡағыҙға май 
һеңгән

ПРОСАЧИВАТЬСЯ несов. см. просочиться
ПРОСВАТАТЬ сов. кого йәрәшеү, ҡыҙ 

килешеү (ҡыҙҙы кейәцгә бирергә ризалашыу) 
ПРОСВАТЫВАТЬ несов. см. просватать 
ПРОСВЕРЛИВАТЬ несов. см. просвер

лить
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ПРОСВЕРЛИТЬ сов. что бырау менән ти
шеү, быраулап тишеү; просверлйть доску таҡта
ны быраулап тишеү

ПРОСВЁТ м 1. яҡтылыҡ, яҡты һыҙат; про
свет в тучах болоттар араһындағы яҡтылыҡ 
2. (промежуток между предметами) ара, ара
лыҡ, асыҡлыҡ; просвет между столбами бағана
лар араһы 3. перен. (облегчение) еңеллек, рә
хәтлек, өмөт; ожидать просвета еңеллек көтөү
4. (проём) иң, киңлек 5. (цветная полоса на по
гонах) буй һыҙат

ПРОСВЕТИТЕЛЬ м мәғрифәтсе, аң-белем 
таратыусы

ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое мәғрифәтсе
лек ...ы, аң-белем таратыу ...ы, ағартыу ...ы; 
просветйтельная работа аң белем таратыу эше 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ, ая, ое мәғрифәт 
селек ...ы, аң-белем таратыу ...ы, ағартыу ...ы, 
мәғрифәтсе ...ы; просветйтельские идеи мәғри
фәтселек идеялары

ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО с мәғрифәтселек, 
аң-белем таратыу, ағартыу эше

ПРОСВЕТИТЬ I сов. 1. что яҡтыртыу, 
яҡтыртып ҡарау, яҡтыға ҡуйып ҡарау 2. ко
го-что (исследовать с помощью рентгеновских 
лучей) (рентгенда) ҡарау; просветйть лёгкие 
үпкәләрҙе ҡарау

ПРОСВЕТИТЬ II сов. кого-что аң-белем та
ратыу, ағартыу, белемле итеү; просветйть насе
ление халыҡҡа аң-белем таратыу

ПРОСВЕТИТЬСЯ I сов.', разг. яҡтыртылыу, 
яҡтылыҡ аша үткәрелеү

ПРОСВЕТИТЬСЯ II сов. аң-белем алыу, бе
лемгә эйә булыу

ПРОСВЕТ ЛЁНИЕ с 1. см. просветлйть — 
просветлять, просветлйться просветляться
2. см. просветлеть 3. (ясность сознания) аңдың 
дөрөҫлөгө (аныҡлығы), аң-зиһене дөрөҫ булыу 

ПРОСВЕТЛЁННОСТЬ ж 1. яҡты (асыҡ) кү 
ңеллелек, рухи ҡәнәғәтлек 2. см. просветление 3 

ПРОСВЕТЛЁННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 
просветлйть 2. прил. яҡты, шатлыҡлы, асыҡ, яҡ
ты (асыҡ) күңелле; просветлённое лицо яҡты йөҙ 

ПРОСВЕТЛЁТЬ сов.; прям., перен. яҡты
рыу, асылыу, яҡтырып (асылып) китеү; нёбо 
просветлело күк йөҙө яҡтырып китте; лицо его 
просветлело йөҙө асылып китте

ПРОСВЕТЛИТЬ сов. кого-что 1. яҡтыртыу, 
асыҡлау, яҡтыраҡ (асығыраҡ) итеү; просветлйть 
лйца на картйне һүрәттә кеше йөҙҙәрен асығы
раҡ итеү 2. перен. (дать радость) һуғарылыу, 
күңелгә шатлыҡ биреү (өҫтәү)

ПРОСВЕТЛИТЬСЯ сов.; прям., перен. 
асыҡланыу; жидкость просветлилась шыйыҡса 
асыҡланды; ум просветлился зиһене асыҡланды 

ПРОСВЕТЛЙТЬ несов. см. просветлйть 
ПРОСВЕТЛЙТЬСЯ несов. 1. см. просвет 

лйться 2. страд, от просветлйть

ПРОСВЕЧИВАТЬ несов. 1. см. просветйть I;
2. (светиться сквозь что-л.) яҡтыһы төшөү, 
(аша) яҡты күренеү 3. (виднеться сквозь 
что-л.) үтә күренеү, күренеп тороу 4. перен. 
(обнаруживаться — о внутреннем состоянии, 
свойстве) һиҙелеү, һиҙелеп (күренеп) тороу, үтә 
күренеү

ПРОСВЕЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. просве 
тйться I; 2. страд, от просвечивать 1

ПРОСВЕЩАТЬ несов. см. просветйть II 
ПРОСВЕЩАТЬСЯ несов. 1. см. просветйть 

ся II; 2. страд, от просвещать
ПРОСВЕЩЕНИЕ с 1. см. просветйть II — 

просвещать 2. мәғариф; министерство просве
щения мәғариф министрлығы 3. (прогрессивное 
идейное течение X V II I  — нач. X IX  вв.) Мә
ғрифәтселек; эпоха Просвещения Мәғрифәтсе
лек дәүере

ПРОСВЕЩЁННОСТЬ ж уҡымышлылыҡ, бе
лемлелек

ПРОСВЕЩЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 
просветйть II; 2. прил. уҡымышлы, белемле; 
просвещённый человек уҡымышлы кеше 

ПРОСВИСТАТЬ несов. см. просвистеть 
ПРОСВИСТЁТЬ сов. 1. һыҙғырыу, һыҙғы

рып ебәреү; суслик просвистел йомран һыҙғы
рып ебәрҙе 2. что һыҙғырып көйләү (көй сыға
рыу); просвистеть марш маршты һыҙғырып көй
ләү 3. һыҙғырып үтеү, выжт итеп ҡалыу; пуля 
просвистела пуля һыҙғырып үтте

ПРбСЕДЬ ж 1. сал; волосы с проседью сал 
ингән сәс 2. (в мехе) аҡ төктәр; мех с проседью 
аҡ төктәр булған йәнлек тиреһе

ПРОСЕИВАТЬ несов. см. просеять 
ПРОСЁИВАТЬСЯ несов. 1. см. просеяться 

2. страд, от просеивать
ПРбСЕКА ж; спец, ярынты, ҡырҡынты; про

тивопожарная просека үрттән һаҡлау ҡырҡын- 
тыһы; проложйть просеку ярынты һалыу

ПРОСЕЛОК м ауыл-ара юл (ҡом-таш 
тцшәлмәгән юл)

ПРОСЁЛОЧНЫЙ, -ая, -ое ауыл-ара, ауыл 
...ы; просёлочная дорога ауыл ара юл

ПРОСЁЯТЬ сов. что иләү, иләктән үткәреү; 
просеять муку он иләү

п р о с ё я т ь с я  сов. 1. (сквозь сито) иләнеү 
2. (просыпаться — о чём-л. сыпучем) ҡойолоу, 
түгелеү

п р о с и д ё т ь  сов. 1. ултырыу, ултырып тороу 
(уҙғарыу) (кцпмелер ваҡыт)', просидёть в гос
тях до вечера ҡунаҡта кискә тиклем ултырыу 
2. разг. (пробыть) булыу, ҡалыу, тороу, улты
рыу; просидёть в городе цёлую недёлю ҡалала аҙ 
на буйы тороу 3. что', разг. (протереть при дол
гом сидении) ултырып туҙҙырыу, ултыра-улты- 
ра тишеү (туҙҙырыу); просидёть брюки ултыра- 
ултыра салбар туҙҙырыу

ПРОСЙЖИВАТЬ несов. см. просидёть
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ПРбСИНЬ ж күкһел төҫ, күкшеллек; белый 
с просинью күкһел аҡ төҫ

ПРОСИТЕЛЬ м и ПРОСИТЕЛЬНИЦА ж;
уст. һораусы, үтенеүсе

ПРОСИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ялыныулы, үте
несле; просительный взгляд үтенесле ҡараш 

ПРОСИТЬ несов. 1. кого-что, чего, с союзом 
“чтобы" и с неопр. һорау, үтенеү; просйть по
мощи ярҙам һорау; просйть пить эсергә һорау; 
просйть разрешения рөхсәт һорау 2. кого-что, 
за кого-что и без доп. (хлопотать) үтенеү, юл
лау, һорау; просйть за др5та дуҫ өсөн үтенеү
3. кого-что и без доп. (приглашать, звать) са
ҡырыу; просйть гостей к столу ҡунаҡтарҙы өҫ
тәл янына саҡырыу 4. что и без доп.; разг. 
(хаҡ) һорау; просйть дорого ҡиммәт һорау
5. уст. (собирать милостыню) һораныу, хәйер
селәү, хәйер һорау ♦ прошу (вас) рәхим итегеҙ; 
прошу покорно түбәнселек менән үтенәм; мйло 
сти просим см. мйлость; просйть рукй һоратыу 
(кейәцгә сыгырга тәҡдим итец)

ПРОСИТЬСЯ несов.; разг. 1. һорау, рөхсәт 
һорау; просйться спать йоҡларға рөхсәт һорау 
2. (о принятии, зачислении) алыуҙы һорау; про
сйться на работу эшкә алыуҙы һорау 3. перен. 
-ғы/-ге килеп тороу, тип тороу; вйды Урала 
просятся на полотно Урал күренештәрен һүрәт
кә төшөргө килеп тора

ПРОСИЙТЬ сов. 1. балҡыу, балҡып китеү, 
нур һибеү (сәсеү); солнце просияло ҡояш 
балҡып китте 2. перен. (стать радостным) йөҙ 
асылып (балҡып, яҡтырып) китеү

ПРОСКАКАТЬ сов. 1. (о всаднике) сабып 
үтеп (уҙып) китеү; (о животном) саптырып 
уҙыу; проскакать по улице урамдан сабып үтеп 
китеү 2. (пробежать скачками) һикереп (ыр
ғып) барыу, үтеү; проскакать на одной ноге һы 
ңар аяҡта һикереп үтеү

ПРОСКАКИВАТЬ несов. 1. см. проскочйть 
2. см. проскакать

ПРОСКАЛЬЗЫВАТЬ несов. см. проскольз
нуть

ПРОСКВОЗЙТЬ сов. кого; безл. (продуть) 
ел бәреү (тейеү), ел һуғыу

ПРОСКЛОНЯТЬ сов. см. склонять 2; про
склонять существительное исемде килеш менән 
үҙгәртеү

ПРОСКОБЛИТЬ сов. что ҡырып (ышҡып) 
тишеү, тишеп сығарыу

ПРОСКОЛЬЗНУТЬ сов. 1. (незаметно про
браться) һиҙҙермәй генә (шыпырт ҡына) үтеп 
(инеп) китеү 2. перен. (промелькнуть) сағылыу, 
сағылып китеү, һиҙелеп (беленеп) ҡалыу; в его 
взгляде проскользнула ирония уның ҡарашын 
да мыҫҡыллау һиҙелеп ҡалды

ПРОСКОЧИТЬ сов. 1. (быстро пройти, ми
новать, проехать) елеп (ялт итеп) үтеп китеү 
2. (проникнуть, пробраться) тиҙ үтеү, (үтеп)

инеү (кереү); проскочйть в комнату бүлмәгә 
үтеп инеү 3. (проскользнуть) төшөү, төшөп ки
теү; иголка проскочйла в щель энә ярыҡҡа тә 
шөп китте 4. перен., разг. (попасть куда-л.) 
эләгеү, инеп (эләгеп) китеү; проскочйть в инсти
тут институтҡа эләгеү 5. перен., разг. (появить
ся где-л. по упущению) китеү, ебәрелеү; в кор
ректуре проскочйли опечатки корректурала ха 
талар киткән

п р о с к р и п ё т ь  сов. 1. (издать скрип) шы
ғырлау, шағыр-шоғор килеү 2. разг. (прогово
рить скрипучим голосом) ыңғырашып һөйләшеү 

ПРОСКУЧАТЬ сов. эс бошоу, бойоғоп (эсе 
бошоп, күңелһеҙ) йөрөү (кцпмелер ваҡыт); 
проскучать весь вечер кис буйы бойоғоп йөрөү 

ПРОСЛАБИТЬ сов. кого; безл. эс йомшау, эс 
китеү; ребёнка прослабило баланың эсе йомшаны 

ПРОСЛАВИТЬ сов. кого-что 1. данлау, дан
лыҡлау, данын күтәреү; прославить полк подви
гами полкты батырлыҡтар менән данлау
2. (восхвалить) дан йырлау, маҡтау; про
славить женщину ҡатын-ҡыҙға дан йырлау
3. разг. (ославить) данын сығарыу (һатыу), 
яманатын һатыу

ПРОСЛАВИТЬСЯ сов. чем и без доп. 1. дан 
ҡаҙаныу, шөһрәт алыу; прославиться делами эш 
менән дан ҡаҙаныу 2. дан таралыу (сығыу), яма
нат сығыу; прославиться жестокостью аяуһыҙ 
булып даны сығыу

ПРОСЛАВЛЕННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 
прославить 2. прил. данлы, данлыҡлы, дан ҡа
ҙанған, мәшһүр; прославленный артйст данлыҡ
лы артист

ПРОСЛАВЛЙТЬ несов. см. прославить 
ПРОСЛАВЛЙТЬСЯ несов. 1. см. про

славиться 2. страд, от прославлять 
ПРОСЛАИВАТЬ несов. см. прослоить
ПРОСЛЕДИТЬ сов. 1. кого-что (выследить) 

һағалап тотоу, күҙәтеп эләктереү, эҙенә төшөү
2. что (изучить последовательно) күҙәтеп ба
рыу (тороу), эҙмә-эҙлекле өйрәнеү 3. за чем 
күҙәтеү; проследйть за исполнением решения 
ҡарарҙың үтәлешен күҙәтеү

ПРОСЛЕДОВАТЬ сов. йүнәлеү, барыу, ки
теү, үтеп китеү, китеп барыу; проследовал 
поезд поезд үтеп китте

ПРОСЛЕЖИВАТЬ несов. см. проследйть 
ПРОСЛЕЗЙТЬСЯ сов. күҙгә йәш килеү, 

күҙҙәр йәшләнеү
ПРОСЛОИТЬ сов. что, чем ҡатлау, ҡат-ҡат 

итеп һалыу
ПРОСЛОЙКА ж 1. см. прослоить — про

слаивать 2. (слой) ҡатлам, ҡат; прослойка 
крема в пирожном пирожныйҙағы крем ҡатламы
3. (социальная группа) ҡатлам; рабочая про
слойка эшселәр ҡатламы

ПРОСЛУЖИТЬ сов. 1. хеҙмәт итеү (кцпме
лер ваҡыт); прослужить десять лет ун йыл 
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хеҙмәт итеү 2. тотонолоу, етеү, йөрөү (кцпмелер 
ваҡыт); шины прослужили долго шиналар 
оҙаҡҡа етте

ПРОСЛУШАТЬ сов. кого-что 1. тыңлау; 
прослушать оперу опера тыңлау 2. тыңлап ҡа
рау (тикшереү); прослушать лёгкие үпкәләрҙе 
тыңлап ҡарау 3. разг. (пропуститъ) ишетмәй 
ҡалыу; прослушать ответ яуапты ишетмәй ҡалыу 

ПРОСЛУШИВАТЬ несов. см. прослушать 
ПРОСЛЫТЬ сов. кем-чем танылыу, даны 

(исеме) сығыу, даны таралыу (яҡшы йәки насар 
яҡтан)

ПРОСЛЫШАТЬ сов. что, о чём; разг. ише
теү, ишетеп белеү

ПРОСМАЛИВАТЬ несов. см. просмолить 
ПРОСМАЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. просмо

литься 2. страд, от просмаливать
ПРОСМАТРИВАТЬ несов. см. просмотреть
ПРОСМОЛИТЬ сов. что ыҫмалалау, ыҫма

лалап сығыу; просмолить лодку кәмәне ыҫма
лалау

ПРОСМОЛИТЬСЯ сов. ыҫмалаланыу, ыҫма
ла һеңеү

ПРОСМ бТР м 1. см. просмотреть — про
сматривать; просмотр спектакля спектакль 
ҡарау 2. (недосмотр) хата, күрмәй (һиҙмәй) 
ҡалыу; просмотр в шахматной игре шахмат уйы 
нында ебәрелгән хата

п р о с м о т р е т ь  сов. 1. что ҡарау, ҡарап 
(танышып) сығыу, күҙҙән үткәреү; просмотреть 
газету гәзитте ҡарап сығыу; просмотреть новый 
фильм яңы фильм ҡарау 2. кого-что 
(пропуститъ) күрмәй ҡалыу, күрмәй үткәреү; 
просмотреть ошйбку хатаны күрмәй үткәреү 
♦ просмотреть (все) глаза см. глаз

ПРОСМбТРОВЫЙ, -ая, -ое ҡарау ...ы, ҡарап 
үткәреү ...ы; просмотровый зал ҡарау залы

ПРОСНУТЬСЯ сов.; прям., перен. уяныу; 
проснуться рано иртә тороу; лес проснулся 
урман уянды; любовь проснулась мөхәббәт 
уянды

ПРбСО с тары; сёять просо тары сәсеү 
ПРОСбВЫВАТЬ несов. см. просунуть 
ПРОСбВЫВАТЬСЯ несов. 1 .см . просунуть

ся 2. страд, от просовывать
ПРОСбДИЯ ж; лит. просодия (1. лингв, 

телмәрҙәге баҫымлы һәм баҫымһыҙ, оҙон һәм 
ҡыҫҡа ижектәрҙең әйтелец системаһы 2. әҙ. 
шигырҙа ижектәр сиратланышы тураһындагы 
тәглимәт)

ПРОСбЛ м тоҙланыу кимәле; просол рыбы
балыҡтың тоҙланыу кимәле

ПРОСОЛИТЬ сов. что тоҙлау, тоҙ һеңдереү 
ПРОСОЛИТЬСЯ сов. тоҙланыу, тоҙланып 

етеү; рыба просолйлась балыҡ тоҙланған 
ПРОСОРУШКА ж тары һурҙыртҡыс 
ПРОСбХНУТЬ соә. кибеү, кибеп бөтөү; 

бельё просохло кер кипкән

ПРОСОЧИТЬСЯ сов. 1. (о жидкости) 
һарҡыу, үтеү; вода просочйлась в лодку кәмәгә 
һыу үткән 2. перен. (о слухах) таралыу, килеп 
етеү 3. (проникнутъ) үтеп инеү; разведчики 
просочйлись в тыл протйвника разведчиктар 
дошман тылына үтеп ингән

ПРОСПАТЬ сов. 1. йоҡлау, йоҡлап алыу 
(кцпмелер ваҡыт); проспать пять часов биш 
сәғәт йоҡлау 2. йоҡлап ҡалыу (китеү); он про
спал и опоздал на поезд ул йоҡлап киткән һәм 
поезға һуңлаған 3. кого-что; разг. йоҡлап күр
мәй ҡалыу (үткәреп ебәреү, үтеп китеү); про
спать станцию йоҡлап станцияны үтеп китеү 

ПРОСПАТЬСЯ сов.; разг. йоҡлап айныу 
ПРОСПЁКТ I м проспект (киң, оҙон урам); 

проспект Мйра Тыныслыҡ проспекты
ПРОСПЁКТ II м проспект (1. ҡыҫҡаса 

йөкмәтке, план 2. тауарҙар исемлеге); прос
пект журнала журнал проспекты; рекламный 
проспект реклама проспекты

ПРОСПИРТОВАТЬ сов. кого-что спиртлау, 
спирт һеңдереү; проспиртовать кость һөйәкте 
спиртлау

ПРОСПИРТОВАТЬСЯ соә. спиртланыу, 
спирт һеңеү

ПРОСПИРТбВЫВАТЬ несов. см. проспир
товать

ПРОСПИРТбВЫВАТЬСЯ несов. 1. см. про
спиртоваться 2. страд, от проспиртовывать

ПРОСПбРИТЬ сов. 1. что и без доп. бәхәс
тә отолоу, бәхәсләшеп оттороу; проспорить ты
сячу рублей бәхәсләшеп мең һум оттороу 
2. бәхәсләшеү (кцпмелер ваҡыт), бәхәсләшеп 
ваҡыт уҙғарыу

п р о с п р я г а т ь  сов. см. спрягать 
ПРОСРбЧИВАТЬ несов. см. просрочить
ПРОСРбЧИТЬ сов. что кисектереү, срок 

үткәреү, ваҡытында (срогында) түләмәү (үтәмәү 
Һ.6 .); просрочить кредит кредитты срогында 
түләмәү

ПРОСРбЧКА ж см. просрочить — про
срочивать; просрочка платежа түләүҙе кисек
тереү

ПРОСТАВИТЬ соә. что яҙып ҡуйыу (сы
ғарыу), күрһәтеү, ҡуйып сығыу, проставить 
дату көнөн яҙып ҡуйыу

ПРОСТАВЛЙТЬ несов. см. проставить 
ПРОСТАИВАТЬ несов. см. простоять 1—3 
ПРОСТАК м 1. разг. бер ҡатлы (хәйләһеҙ) 

кеше 2. театр, бер ҡатлы кешеләр ролен 
башҡарыусы артист

ПРОСТАТА ж; анат. ирҙәрҙең енес биҙе 
ПРОСТАТИТ м; мед. простатит (ирҙәрҙең 

енес биҙе шешеце)
ПРОСТЕГАТЬ соә. что һырыу, һырып 

сығыу, күбеү, күбеп сығыу (йөн, мамыҡ һалып 
цтәнән-цтә тегец); простегать одеяло юрғанды 
һырып сығыу
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ПРОСТЁГИВАТЬ несов. см. простегать
п р о с т е й ш и й , -ая, -ее 1. преѳосх. cm. от 

простой I 1; 2. в знач. сущ. простейшие ли.; зо-
ол. иң ябайҙар, иң ябай йән эйәләре (бер 
кцҙәнәклеләр)

ПРОСТЁНОК м аралыҡ, ара (тәҙрәләр, 
ишектәр араһындағы стена)

ПРОСТЕРЕТЬ сов. что 1. һуҙыу, йәйеү; про
стереть руки ҡулдарҙы һуҙыу 2. перен. (рас
пространитъ,) таратыу, еткереү, йәйелдереү; 
простереть свой отрицания ҡабул итмәүеңде 
(инҡар итеүҙе) йәйелдереү ♦ простереть объятия 
ҡолас йәйеү

ПРОСТЕРЕТЬСЯ сов. һуҙылыу, йәйелеү; 
ветви дуба простёрлись до крыши имәндең бо 
таҡтары ҡыйыҡҡа тиклем һуҙылған

ПРОСТЁЦКИЙ, -ая, -ое разг. бик ябай, бер 
ҡатлы, хәйләһеҙ

ПРОСТИРАТЬ I несов. см. простереть
ПРОСТИРАТЬ II сов.', разг. 1. что (высти

рать) йыуыу, йыуып алыу 2. что и без доп. 
(стирать некоторое время) йыуыу, йыуып 
ваҡыт үткәреү

ПРОСТИРАТЬСЯ несов. см. простереться 
ПРОСТЙРЫВАТЬ несов. см. простирать II 1
ПРОСТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ғәфү итерлек, 

кисерерлек; простительный поступок ғәфү 
итерлек ҡылыҡ

ПРОСТИТУТКА ж 1. фәхишә, уйнашсы 
2. разг. һатлыҡ кеше, һатлыҡ йән

ПРОСТИТУЦИЯ ж 1. фәхишәлек, уйнашсы - 
лыҡ 2. перен. һатылыусан булыу, һатлыҡлыҡ; 
политйческая проституция сәйәси һатлыҡлыҡ, 
сәйәсәттә һатылыу

ПРОСТИТЬ сов. кого-что, кому-чему ғәфү 
итеү, кисереү, ярлыҡау; простйте меня ғәфү ите
геҙ мине ♦ последнее простй сказать бәхил 
ләшеү, мәңгегә хушлашыу; прости прощай 
трад.-поэт. см. прощать 2

ПРОСТЙТЬСЯ сов. с кем-чем и без доп. 
хушлашыу, һаубуллашыу ♦ проститься с 
жйзнью ғүмер менән хушлашыу, үлеү

ПРбСТО 1. нареч. ябай, анһат, еңел; обра
щаться с друзьями просто дуҫтар менән ябай 
ғына аралашыу; заговорйть просто еңел генә 
һөйләшеп алып китеү 2. в знач. усил. частицы', 
разг. бөтөнләй, ысынлап та; мне просто стыдно 
миңә ысынлап та оят 3. в знач. огранич. части
цы', разг. тик, ҡына/кенә; мне просто нужны 
деньги миңә аҡса ғына кәрәк ♦ просто так былай 
ғына, тик

ПРОСТОВАТЫЙ, -ая, -ое разг. 1. (просто
душный) бер ҡатлы(раҡ), хәйләһеҙ(ерәк) 2. (не
далёкий) үтә ябай (еңелсә аҡыл йөрөтөцсән) 

ПРОСТОВОЛбСЫЙ, -ая, -ое разг. яланбаш 
ПРОСТОДУШИЕ с эскерһеҙлек, хәйләһеҙ- 

лек, бер ҡатлылыҡ; проявить простодушие бер 
ҡатлылыҡ күрһәтеү

ПРОСТОДУШНЫЙ, -ая, -ое эскерһеҙ, хәй
ләһеҙ, бер ҡатлы; быть простодушным эскерһеҙ 
булыу

ПРОСТбЙ I, -ая, -ое 1. (не сложный) ябай, 
еңел, анһат; простое дёло ябай эш; простая за
дача еңел мәсьәлә 2. (обыкновенный) ябай, ғә
ҙәти; простой служащий ғәҙәти хеҙмәткәр
3. (бесхитростный) эскерһеҙ, хәйләһеҙ, бер ҡат
лы, ябай; простой человек эскерһеҙ кеше 4. (не
достаточно обработанный) -маған/-мәгән; (о 
муке) эре (он); (о шерсти) ҡаты (йөн) ♦ прос
тым глазом ябай күҙ менән; простой смертный 
ябай кеше (башҡаларҙан бер яғы менән дә айы
рылып тормаған); простое число мат. ябай 
һан; простое предложение грам. ябай һөйләм 

ПРОСТбЙ II м тик (буш, эшһеҙ) тороу, 
эшләмәү; вынужденный простой мәжбүри эшһеҙ 
тороу

ПРОСТбЙНЫ Й, -ая, -ое буш (тик, эшһеҙ) 
торған, эшләмәгән; простойное время буш торған 
ваҡыт

ПРОСТОКВАША ж әсегән һөт, сей ҡатыҡ 
ПРОСТОНАРбДНЫ Й, ая, ое ус т. ябай ха 

лыҡ ...ы, ябай халыҡҡа хас; простонародная 
речь ябай халыҡ телмәре

ПРОСТОНАТЬ сов. 1. ыңғырашыу, ыңғыра
шып ҡуйыу; простонать во ене төштә ыңғыра
шыу 2. ыңғырашыу, ыңғырашып сығыу (ятыу) 
(кцпмелер ваҡыт)

ПРО СТбР м 1. киңлек, иркенлек; степной 
простор дала киңлеге 2. (свобода) ирек, иркен
лек, хөрлөк; дать простор ирек ҡуйыу, иркенлек 
биреү

ПРОСТОРЁЧИЕ с 1. ябай һөйләү теле 
2. лингв, һөйләү теленә хас һүҙ, һүҙбәйләнеш 

п р о с т о р е ч н ы й , -ая, -ое ябай һөйләү теле 
...ы, ябай һөйләү теленә хас; просторечное слово 
ябай һөйләү теленә хас һүҙ

ПРОСТбРНЫ Й, -ая, -ое киң, иркен; прос
торный зал иркен зал

ПРОСТОСЕРДЁЧИЕ с саф күңеллелек, эс
керһеҙлек; проявйть простосердечие саф күңел 
лелек күрһәтеү

ПРОСТОСЕРДЕЧНЫЙ, ая, ое саф күңел
ле, эскерһеҙ; простосердечный человек эскерһеҙ 
кеше

ПРОСТОТА ж 1. в разн. знач. ябайлыҡ; 
простота одежды кейемдең ябайлығы; простота 
управления машиной машина менән идара 
итеүҙең ябайлығы 2. эскерһеҙлек, ябайлыҡ, бер 
ҡатлылыҡ; простота общения аралашыу ябай
лығы

ПРОСТОФИЛЯ м и ж; разг. асыҡ ауыҙ, 
бешмәгән, ебегән

ПРОСТОЙТЬ сов. 1. баҫып тороу, аяҡ өҫтө 
тороу, булыу, тороу; простоять у окна тәҙрә 
янында баҫып тороу; простоять на станции сутки
станцияла бер тәүлек тороу 2. (пробыть в без-

П Р О С Т О Я Т Ь
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действии) буш тороу, тик тороу, эшләмәү; ком
байн простоял неделю комбайн бер аҙна 
эшләмәне 3. (остаться без изменений в тече
ние какого-л. времени) тороу, түҙеү; дом про 
стойт ещё долго өй оҙаҡ торасаҡ әле

ПРОСТРАННЫЙ, -ая, -ое 1. бик киң, иркен; 
пространное поле бик киң ялан 2. (обстоятель
ный) бик ентекле, ентекләп эшләнгән; прост
ранный доклад бик ентекле доклад

ПРОСТРАНСТВО с 1. киңлек; воздушное 
пространство һауа киңлеге; мировое простран
ство ғаләм киңлеге 2. филос. арауыҡ; прост
ранство и время арауыҡ һәм ваҡыт 3. (место, 
способное вместить что-л.) аралыҡ, ара, буш
лыҡ; свободное пространство буш ара 4. (боль
шой участок земной поверхности) ер, урын; 
пространство между Волгой и Уралом Урал 
менән Волга араһындағы ер

ПРОСТРАЧИВАТЬ несов. см. прострочить 
ПРОСТРЁЛ I м сәнсеп ауыртыу (һыуыҡ 

тейецҙзн)
ПРОСТРЁЛ II м йоҡо үләне 
ПРОСТРЕЛИВАТЬ несов. см. прострелйть
ПРОСТРЕЛИТЬ сов. кого-что тишә атыу, 

атып тишеү; прострелйть руку ҡулды тишә атыу 
ПРОСТРОЧЙТЬ сов. 1. что тегеп (ҡайып, 

йөйләп) сығыу; прострочить рукав еңде ҡайып 
сығыу 2. разг. (дать очередь из автоматиче
ского оружия) ут һиптереү (яуҙырыу)

ПРОСТУДА л  : һалҡын (һыуыҡ) тейеү; ле 
чйться от простуды һалҡын тейеүҙән дауаланыу 

ПРОСТУДИТЬ сов. кого-что һалҡын (һы
уыҡ) тейҙереү, һалҡын (һыуыҡ) тейеү; просту
дить горло тамаҡҡа һыуыҡ тейҙереү

ПРОСТУДИТЬСЯ сов. һалҡын (һыуыҡ) тей
ҙереү (алдырыу, тейеү, алыу, үткәреү); ребёнок 
простудйлся бала һыуыҡ тейҙергән

ПРОСТУДНЫЙ, -ая, -ое һалҡын (һыуыҡ) 
тейеүҙән булған; простудные заболевания 
һыуыҡ тейеүҙән булған ауырыуҙар

п р о с т у ж а т ь  несов. см. простудйть 
ПРОСТУЖАТЬСЯ несов. 1. см. просту

диться 2. страд, от простужать
ПРОСТУЖЕННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 

простудйть 2. прил. һыуыҡ тейеүҙән боҙолған, 
һыуыҡ тейгән; простуженный голос һыуыҡ 
тейгән тауыш

ПРОСТУКАТЬ сов. 1. шаҡылдатыу, туҡыл
датыу, шаҡылдатып алыу 2. см. простучать 2 ;
3. кого-что ҡағып (туҡылдатып) тыңлап ҡарау; 
простукать лёгкие үпкәне бармаҡ менән ҡағып 
тыңлап ҡарау

ПРОСТУКИВАТЬ несов. см. простукать 
ПРОСТУПАТЬ несов. см. проступйть
ПРОСТУПЙТЬ сов. 1. сығыу, бәреп (өҫкә) 

сығыу; пот проступйл у него на лицё битенә тир 
бәреп сыҡты 2. (стать слегка видимым) күренә 
башлау, бер аҙ күренеү
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ПРОСТУПОК м яҙыҡлыҡ, ғәйеп эш, ғәйеп; 
простйть мелкие проступки ваҡ ғәйептәрҙе ки- 
еереү

ПРОСТУЧАТЬ сов. 1. что и без доп. шаҡыл
датыу, туҡылдатыу, шаҡылдатып алыу 2. что и 
без доп. шаҡылдатып (туҡылдатып) белдереү 
(хәбәр биреү) 3. шаҡылдатып тороу (йөрөү) 
(кцпмелер ваҡыт)

ПРОСТЫННЫЙ, -ая, -ое япмалыҡ, йәймә- 
лек, япмаға (йәймәгә) яраҡлы; простынный ма
териал йәймәлек материал

ПРОСТЫНЙ ж япма, йәймә; полотняная 
простыня киндер йәймә

ПРОСТЬТГЬ и ПРОСТЫНУТЬ сов.', разг.
1. (остыть) һыуыныу, һыуыу, һалҡынайыу; 
суп простыл аш һыуынған 2. (простудиться) 
һалҡын (һыуыҡ) тейҙереү (алдырыу, тейеү, 
алыу, үткәреү); ребёнок простыл бала һыуыҡ 
тейҙергән ♦ (и) след простыл см. след

ПРОСУНУТЬ сов. кого-что тығыу, тығып 
ҡуйыу, һуҙыу, һоноу; просунуть руку ҡулды 
тығыу

ПРОСУНУТЬСЯ сов. тығылыу, һуҙылыу, 
һонолоу

ПРОСУШИВАТЬ несов. см. просушйть 
ПРОСУШИВАТЬСЯ несов. 1. см. просу 

шиться 2. страд, от просушивать
ПРОСУШИТЬ сов. что яҡшылап киптереү, 

киптереп еткереү; просушйть валенки быйманы 
яҡшылап киптереү

ПРОСУШЙТЬСЯ сов. 1. яҡшы кибеү, кибеп 
етеү; одежда просушилась кейем кипкән
2. (просушить на себе одежду, обувь) киптереү, 
кибенеү, киптеренеү

ПРОСУЩЕСТВОВАТЬ сов. 1. (прожить) 
йәшәү, тороу, ғүмер итеү; просуществовать 
сто лет йөҙ йыл йәшәү 2. (продлиться, функ
ционировать) йәшәү, сығыу, дауам итеү; га
зета просуществовала три года гәзит өс йыл 
сыҡты

ПРОСЧЕТ м 1. см. просчитать — просчиты
вать 1; 2. (ошибка в счёте) яңылыш иҫәп, хата 
иҫәп 3. (ошибка в предположениях, промах) 
яңылыш яҙыу, уйҙағы (эштәге) хата

ПРОСЧИТАТЬ сов. 1. что (сосчитать) 
һанау, иҫәпләү, һанап (иҫәпләп) сығыу; просчи
тать деньги аҡсаны һанау 2. что и без доп. 
(ошибиться в счёте) яңылыш иҫәпләү, һанаған
да (иҫәпләгәндә) яңылышыу; просчитать тысячу 
рублей мең һумға яңылыш иҫәпләү

ПРОСЧИТАТЬСЯ сов. 1. яңылыш артыҡ би
реү, иҫәпләшкәндә яңылышыу; просчитаться на 
сто рублей йөҙ һумды яңылыш артыҡ биреү 
2. (ошибиться в предположениях) иҫәптә (уй- 
ниәттә) яңылышыу, уй (эш) барып сыҡмау 

ПРОСЧИТЫВАТЬ несов. см. просчитать 
ПРОСЧИТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. просчи

таться 2. страд, от просчитывать



П Р О Т Е Ч Ь

ПРбСЫ П и ПРОСЫП: без просыпу (прбсы
па) уянмайынса, һис уянмай, баш та ҡалҡытмай, 
бер ни белмәй

ПРОСЫПАТЬ сов. что түгеү, сәсеү, түгеп 
(сәсеп) ебәреү; просыпать пшено тары ярмаһын 
түгеп ебәреү

ПРОСЫПАТЬ I несов. см. проспать 
ПРОСЫПАТЬ II несов. см. просыпать
ПРОСЫПАТЬСЯ сов. сәселеү, түгелеү, сәсе

леп (түгелеп) китеү; из мешка просыпалось зер
но тоҡтан иген ҡойолган

ПРОСЫПАТЬСЯ I несов. см. проснуться 
просыпаться п несов. 1 .см . просыпать

ся 2. страд, от просыпать II
ПРОСЫХАТЬ несов. см. просохнуть 
ПРОСЬБА ж һорау, үтенес; обратйться с 

просьбой үтенес менән мөрәжәғәт итеү
ПРОСЯНбЙ, -ая, -ое тары ...ы; просяная со

лома тары һаламы
ПРОТАИВАТЬ несов. см. протаять 1, 2
ПРОТАЛИНА ж асылған урын, ҡара ер (яҙ 

көнө ҡарҙан, боҙҙан әрселгән ер); весенние про
талины яҙғы ҡара ерҙәр

ПРОТАЛКИВАТЬ несов. см. протолкать, 
протолкнуть

ПРОТАЛКИВАТЬСЯ несов. страд, от про
талкивать

ПРОТАПЛИВАТЬ несов. что и без доп. 
яға-яға тороу, яғып-яғып алыу; протапливать 
печь мейесте яға-яға тороу

ПРОТАПЛИВАТЬСЯ несов. страд, от про
тапливать

ПРОТАПТЫВАТЬ несов. см. протоптать 
ПРОТАРАНИВАТЬ несов. см. протаранить
ПРОТАРАНИТЬ сов. что таранлау, төкөтөү, 

төкөтөп китеү; протаранить катер катерҙы 
төкөтөү

ПРОТАСКИВАТЬ несов. см. протащйть 
ПРОТАЧИВАТЬ несов. см. проточить
ПРОТАЩИТЬ сов. кого-что 1. һөйрәү, 

һөйрәп алып китеү (барыу); протащйть мешок 
тоҡто һөйрәп алып китеү 2. (пронести через 
что-л., между чем-л.) үтә (аша) алып сығыу 
(индереү), үткәреү 3. перен., разг. (провести 
обманным путём) үткәреү, үткәреп ебәреү; про
тащйть свой проект үҙ проектыңды үткәреп 
ебәреү 4. разг. (подвергнутъ критике) ҡаты 
тәнҡитләү

ПРОТАЯТЬ сов. 1. (растаять) иреү, иреп 
бөтөү 2. что (подвергая таянию, сделать от
верстие в снегу и т.п.) иретеү, иретеп бөтөрөү 
3. иреү (кцпмелер ваҡыт); снег протаял с 
месяц ҡар бер айға яҡын ирене

ПРОТЕЖЁ м и ж нескл.; книжн. протеже 
(кемдеңдер ҡанат аҫтында булган кеше)

ПРОТЕЖЙРОВАТЬ несов. кого, кому-чему', 
книжн. яҡлау, әрсәләү, ҡурсалау, ҡанат аҫтына 
алыу

ПРОТЁЗ м протез; зубные протезы теш
протезы

ПРОТЕЗИРОВАТЬ сов., несов. кого-что 
протез ҡуйыу, протезлау (яһалма агза ҡуйыу) 

ПРОТЁЗНЫИ, -ая, -ое протез ...ы, протез 
яһау ...ы; протезная мастерская протез яһау 
оҫтаханаһы

ПРОТЕКАТЬ несов. см. протечь
ПРОТЕКТОРАТ м протекторат (икенсе бер 

көслөрәк дәцләт тарафынан цҙ аллылыгы ныҡ 
сикләнгән дәцләт һәм шундай колониаль бәйле
лек формаһы)

ПРОТЕКЦИОНИЗМ м; эк. протекционизм 
(сит илдәрҙән индерелә торган тауарга ҙур 
пошлина һалып, цҙ милли иҡтисадын һаҡлау 
сәйәсәте); протекционйзм развивающихся 
стран үҫеүсе илдәр протекционизмы

ПРОТЕКЦИОНИСТ м протекционист (про
текционизм яҡлы кеше)

ПРОТЕКЦИОНИСТСКИЙ, -ая, -ое протек - 
ционистик; протекционистская политика про- 
текционистик сәйәсәт

п р о т е к ц и я  ж яҡлау, ҡанат аҫтына алыу 
ПРОТЕРЁТЬ сов. что 1. ышҡып (ҡырып) 

тишеү, ышҡый-ышҡый тишеп сығарыу; проте
реть бумагу резйнкой до дыр ҡағыҙҙы юйғыс 
менән юйып тишеү 2. (вытирая, очиститъ) 
һөртөп (ышҡып) таҙартыу, һөртөп алыу; проте
реть окно тәҙрәне һөртөү 3. (через сито и т.п.) 
ҡырыу, үткәреү ♦ протереть глаза: 1) күҙҙе тыр
нап асыу (йоҡонан уяныу); 2) аңға килеү 
(көтөлмәгән хәлдән)

ПРОТЕРЁТЬСЯ сов. ышҡылып (өйкәлеп, 
ҡырылып) тишелеү, тишелеп сығыу; брюки про
тёрлись салбар ышҡылып тишелгән

п р о т е с т  м протест (1. киҫкен ҡаршылыҡ 
2. фин. векселдең ваҡытында тцләнмәгәнен 
рәсми белдерец 3. юр. берәй ҡарар менән ки
лешмәгәнлекте рәсми белдерец); заявйть про
тест протест белдереү; протест прокурора про
курор протесы

ПРОТЕСТАНТ м и ПРОТЕСТАНТКА ж1. протестант (протестантлыҡты тотоусы)
2. книжн. протест белдереүсе 

ПРОТЕСТАНТИЗМ м протестантлыҡ (хрис
тиан динендәге бер йцнәлеш)

ПРОТЕСТАНТСКИЙ, ая, ое протес 
тант(тар) ...ы; протестантская церковь протес 
танттар сиркәүе

ПРОТЕСТАНТСТВО с см. протестантйзм
ПРОТЕСТОВАТЬ 1. несов. протест (ри

заһыҙлыҡ) белдереү; протестовать против гонки 
вооружений ҡыҙыу ҡоралланыуға ҡаршы про
тест белдереү 2. сов., несов. что; фин. протест 
ҡуйыу (биреү); протестовать вексель векселгә 
протест ҡуйыу

п р о т е ч ь  сов. 1. (о реке, ручье) ағыу 
2. (просочиться — о жидкости) һарҡыу, һар- 
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ҡып үтеү (инеү) 3. (перестать удерживать 
жидкость) һыу үтеү (үткәреү); крыша протекла 
түбәнән һыу үткән 4. (о времени) үтеү, уҙып ки
теү; его детство протекло в деревне уның бала 
сағы ауылда үтте

П РбТИ В предлог с род. п. 1. в разн. знач. 
ҡаршы, ҡара-ҡаршы; сидеть против окна тәҙрә 
ҡаршыһында ултырыу; друг против друга бер- 
береһенә ҡара-ҡаршы; плыть против течения 
ағымға ҡаршы йөҙөү 2. (при обозначении че- 
го-л., находящегося в списке, перечне и т.п., 
рядом с которым что-л. пишется) тураһына, 
эргәһенә; поставить знак против фамилии фами 
лияһы тураһына билдә ҡуйыу 3. (при указании 
на предмет, лицо и т.п., для борьбы с кото
рым предпринимается какое-л. действие или 
применяется какое-л. средство) -ҙан/-ҙән; ле
карство против кашля йүткереүҙән дарыу
4. разг. (при указании на того, с кем-чем сопо
ставляется кто-что-л.) ҡарағанда; против 
прошлого года былтырғыға ҡарағанда 5. в знач. 
сказ, ҡаршы; ты согласен? — Нет, против һин 
ризамы? — Юҡ, мин ҡаршы 6. в знач. сущ. 
против с нескл.; разг. ҡаршы (яҡ); продумать за 
и против ыңғайын һәм ҡаршыһын уйлау

ПРбТИВЕНЬ м противень, икмәк тимере, 
ҡалай таба (мейестә, духовкала икмәк, торт 
һ.б. бешерец өсөн ситтәре бөгөп эшләнгән 
дцрткел тимер)

ПРОТИВЙТЕЛЬНЫЙ: противительный
союз грам. ҡаршы ҡуйыу теркәүесе (мәҫ., “лә
кин", “ә" һ.б.)

ПРОТИВИТЬСЯ несов. кому-чему ҡаршыла
шыу, ҡаршы килеү (тороу), ҡаршылыҡ күрһәтеү; 
противиться предложению тәҡдимгә ҡаршы килеү

ПРОТИВНИК м 1. ҡаршы кеше; протйвник 
новшеств яңылыҡтарға ҡаршы кеше 2. (в игре, 
состязании) ҡаршы яҡ, ҡаршылаш 3. собир. 
(неприятель) дошман; победить противника 
дошманды еңеү

ПРОТИВНО 1. нареч. ерәнес, йәмһеҙ; он вёл 
себя противно ул үҙен йәмһеҙ тотто 2. в знач. 
сказ., безл. ерәнес, шыҡһыҙ; смотреть протйвно 
ҡарауы ерәнес

ПРОТЙВНЫЙ I, -ая, -ое 1. в разн. знач. 
ҡаршы; протйвная сторона юр. ҡаршы яҡ; про 
тйвный вётер ҡаршы ел; противный закону за
конға ҡаршы 2. в знач. сущ. протйвное с кире
һе; утверждать протйвное киреһен раҫлау ♦ в 
противном случае шулай булмағанда, юғиһә

ПРОТИВНЫЙ II, -ая, -ое ерәнес, йәмһеҙ, кү
ңел болғатҡыс; протйвный запах күңел болғат
ҡыс еҫ

ПРОТИВО... урыҫ телендә ҡушма һщҙәрҙең 
“ҡаршы", “ҡаршылыҡ" мәгәнәһен аңлатҡан бе
ренсе өлөшө, мәҫ., противоалкогольный алко
голгә ҡаршы; противообщественный йәмғиәткә 
ҡаршы

ПРОТИВОАТОМНЫЙ, ая, ое атом ҡора 
лынан, атомдан, атомға ҡаршы; противоатомная 
защйта атом ҡоралынан һаҡланыу

ПРОТИВОБбРСТВО с ҡаршы көрәш; про
тивоборство со злом яуызлыҡҡа ҡаршы көрәш 

ПРОТИВОБбРСТВОВАТЬ несов. кому-че- 
му ҡаршы көрәшеү (тороу); противоборствовать 
идеологическому воздействию идеологик йоғон 
тоға ҡаршы тороу

п р о т и в о в е с  м 1. тех. тигеҙләмә (инерция 
көсөн йәки ауырлыҡты тигеҙләц өсөн ҡулайла
ма) 2. перен. тигеҙләүсе (ҡаршы тороусы) көс 
(күренеш) ♦ в противовес айырмалы рәүештә, 
ҡаршы булараҡ

ПРОТИВОВОЗДУШ НЫ Й, ая, ое һауа
һөжүменә ҡаршы; противовоздушная оборона
һауа һөжүменән һаҡланыу

ПРОТИВОГАЗ м противогаз; надёть проти
вогаз противогаз кейеү

ПРОТИВОГАЗНЫЙ, ая, ое противогаз 
...ы; противогазная сумка противогаз сумкаһы 

ПРОТИВОГАЗОВЫЙ, -ая, -ое газдан һаҡ
лай торған, газдан һаҡланыу ...ы; противогазо
вые средства газдан һаҡлай торған саралар 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ с ҡаршылыҡ, ҡаршы 
хәрәкәт; оказать противодействие ҡаршылыҡ 
күрһәтеү

ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ несов. кому-че- 
му ҡаршылыҡ күрһәтеү, ҡаршы килеү (төшөү) 

ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННОСТЬ ж тәбиғи 
булмағанлыҡ, тәбиғи булмау, тәбиғиһеҙлек 

ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННЫЙ, ая, ое 
тәбиғи булмаған; противоестественные намере
ния тәбиғи булмаған ниәттәр

ПРОТИВОЗАКбННОСТЬ ж законға (ҡа 
нунға) ҡаршылыҡ (һыймау); противозаконность 
действий эштең ҡанунға һыймауы

ПРОТИВОЗАКбННЫ Й, ая, ое законға 
(ҡанунға) һыймаған, законға (ҡанунға) ҡаршы 
булған; противозаконная сделка законға ҡаршы 
булған килешеү

ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЙ, ая, ое ауырға 
(буйға) ҡалыуҙан һаҡланыу ...ы, балаға уҙыуҙан 
һаҡланыу ...ы; противозачаточные средства
ауырға ҡалыуҙан һаҡланыу саралары

ПРОТИВОЛЕЖАЩИЙ, -ая, -ее ҡаршылаш; 
противолежащий 5тол мат. ҡаршылаш мөйөш 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ, ая, ое янғынға 
ҡаршы, янғындан һаҡлаусы (һаҡлай торған); 
противопожарная техника янғындан һаҡлаусы 
техника

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ с 1. юр. киреһен 
һөйләү (күрһәтеү), ҡапма-ҡаршы мәғлүмәт 
2. мед. (дарыуҙың, дауалауҙың) ярамағанын 
күрһәтеүсе билдә

ПРОТИВОПОКАЗАННЫЙ, ая, ое зарар 
лы, ҡулланырға ярамаған; противопоказанное 
лекарство ҡулланырға ярамаған дарыу 
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П Р О Т О Л К А Т Ь

ПРОТИВОПОЛАГАТЬ несов. см. противо
положить

ПРОТИВОПОЛОЖИТЬ сов. см. противопо
ставить

ПРОТИВОПОЛбЖНОСТЬ ж 1. ҡапма кар
ш ылыҡ, ҡаршылыҡ; противоположность мнений
фекерҙәр ҡапма-ҡаршылығы 2. (то, что несход
но, и тот, кто несходен с другими по своим ка
чествам) киреһе, ҡапма-ҡаршыһы; жена — 
полная противоположность мужу ҡатыны — 
иренең ҡапма-ҡаршыһы 3. филос. ҡапма-ҡаршы
лыҡ; единство и борьба противоположностей 
ҡапма-ҡаршылыҡтарҙың берҙәмлеге һәм ҡаршы
лығы ♦ в противоположность кому-чему, в 
знач. предлога -ға/-гә ҡапма-ҡаршы, айырмалы 
рәүештә

ПРОТИВОПОЛбЖ НЫЙ, ая, -ое 1. ҡаршы
булған, ҡаршы яҡтағы; противоположный берег
ҡаршы яҡтағы яр 2. (противоречащий другому) 
ҡаршы, ҡапма ҡаршы; противоположное мнение
ҡапма-ҡаршы фекер

ПРОТИВОПОСТАВИТЬ сов. кого-что, ко- 
му-чему 1. (сравнитъ) ҡаршы ҡуйыу, сағышты
рыу 2. (обратитъ против кого-чего-л.) ҡаршы 
ҡуйыу; противопоставить себя коллективу 
үҙеңде коллективҡа ҡаршы ҡуйыу

ПРОТИВОПОСТАВЛЯТЬ несов. см. проти
вопоставить

ПРОТИВОРАКЕТНЫЙ, ая, ое ракетаға 
ҡаршы; противоракетная оборона ракетаға ҡар 
шы оборона

ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ ж ҡаршылыҡлы 
лыҡ, ҡаршылыҡлы булыу; противоречйвость 
суждений фекер йөрөтөүҙең ҡаршылыҡлылығы

ПРОТИВОРЕЧИВЫ Й, ая, ое ҡаршы 
лыҡлы, ҡапма-ҡаршы килгән; противоречйвые 
сведения ҡаршылыҡлы мәғлүмәттәр

ПРОТИВОРЕЧИЕ с І. ҡаршылыҡ, ҡап
ма-ҡаршылыҡ, тура килмәү; впасть в противо
речие ҡаршылыҡҡа (осрау) килеү 2. филос. ҡар
шылыҡ; внутренние противоречия эске ҡаршы
лыҡтар 3. (возражение) ҡаршы килеү (төшөү, 
булыу, әйтеү); противоречие старшим ололарға 
ҡаршы килеү

ПРОТИВОРЁЧИТЬ несов. кому-чему
1. ҡарышыу, ҡаршы килеү (сығыу, төшөү), 
ҡарыулашыу; он не противоречит отцу ул 
атаһына ҡаршы төшмәй 2. (находиться в про
тиворечии с чем-л.) ҡаршы булыу, тура килмәү; 
противоречить логике логикаға тура килмәү

ПРОТИВОСТОЯНИЕ с 1. см. противо 
стоять 2. астр, ҡара-ҡаршы торош (планета
ның Ҡояш йөҙөнә ҡапма-ҡаршы яҡта булыуы) 
♦ Велйкое противостояние Бөйөк ҡапма ҡаршы 
торош (Марстың Ергә иң яҡын килгән хәле)

ПРОТИВОСТОЙТЬ несов. кому-чему
1. ҡаршы тороу, ҡаршылыҡ күрһәтеү; противо
стоять ветру елгә ҡаршы тороу 2. (бер-береһенә)

ҡаршы килеү (булыу, тороу); сйла и слабость 
противостоят друг другу көс һәм көсһөҙлөк 
бер-береһенә ҡаршы тора

ПРОТИВОТАНКОВЫЙ, ая, ое танкыға 
ҡаршы; противотанковое орудие танкыға ҡар 
шы туп

ПРОТИВОХИМИЧЕСКИЙ, ая, ое ағыулы 
газдарға ҡаршы, химик ҡоралдан һаҡлай торған 

ПРОТИВОЙДИЕ с 1. ағыу ҡайтарғыс (агыу 
тәьҫиренә ҡаршы нәмә) 2. перен. зарарлы 
тәьҫиргә ҡаршы торорлоҡ (көс, нәмә һ.б.) 

ПРОТИРАТЬ несов. см. протереть 
ПРОТИРАТЬСЯ несов. 1. см. протереться 

2. страд, от протирать
ПРОТИРКА ж 1. см. протереть — проти

рать; протирка стёкол быялаларҙы һөртөп 
таҙартыу 2. спец, таҙартҡыс (атыу ҡоралдарын 
таҙарта торган ҡулайлама)

ПРОТЙРОЧНЫЙ, -ая, -ое һөртә торған, 
һөртөп таҙарта торған

ПРОТИСКАТЬСЯ сов.', разг. см. про
тиснуться

ПРОТЙСКИВАТЬ несов. см. протиснуть 
ПРОТЙСКИВАТЬСЯ несов. 1. см. про

тиснуться, протискаться 2. страд, от про
тискивать

ПРОТИСНУТЬ сов. кого-что тығыу, этеп 
(ҡыҫтап) индереү

ПРОТЙСНУТЬСЯ сов. этешеп (төртөшөп) 
инеү, ҡыҫылып үтеү, тығылыу

ПРОТКАТЬ сов. что сүпләп һуғыу (келәмде, 
туҡыманы һ.б.)

ПРОТКНУТЬ сов. кого-что (сәнсеп) тишеү, 
тишә төртөү; проткнуть шйлом ремёнь ҡайышты 
беҙ менән тишеү

ПРОТОДЬЙКОН м протодьякон (югары 
дәрәжәле дьякон)

ПРОТОИЕРЕЙ м протоиерей (югары дәрә
жәле рухани)

ПРОТОИСТбРИЯ ж тәүтарих (кешелектең 
тарихҡаса осоро)

П Р О Т бК  м 1. (рукав реки) ҡылымыҡ 
2. анат. юл, көпшә; жёлчный проток үт юлы; 
слёзный проток йәш юлы

ПРОТОКбЛ м\ в разн. знач. протокол; вес
ти протокол протокол яҙып барыу; составить 
протокол на кого-л. кемгәлер протокол төҙөү; 
протокол о сотрудничестве дин. хеҙмәттәшлек 
тураһында протокол

ПРОТОКОЛИРОВАТЬ сов., несов. что про
токол яҙыу, протоколға теркәү; протоколиро
вать собрание йыйылыштың протоколын яҙыу 

ПРОТОКбЛЬНЫ Й, -ая, -ое 1. протокол 
...ы; протокольная запись протокол яҙыуы 
2. протоколға хас; протокольный стиль прото
кол стиле

ПРОТОЛКАТЬ сов. кого-что; разг. этеп 
(этеп-төртөп) индереү 

225
8 зак. 2.0007.06
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ПРОТОЛКАТЬСЯ с о в р а з г .  см. протолк
нуться

ПРОТОЛКНУТЬ сов. 1. кого-что этеп- 
төртөп индереү (индереп ебәреү), эткеләп (ҡыҫ
тап) тығыу; протолкнуть вперёд этеп алға 
ебәреү 2. перен., разг. тиҙләтеү, алға ебәреү; 
протолкнуть дёло эште тиҙләтеү

ПРОТОЛКНУТЬСЯ сое.; разг. этеп-төртөп 
(эткеләп) инеп китеү, этешеп араға инеү

ПРО ТбН  м; физ. протон (водород атомы
ның ядроһы)

ПРОТбПАТЬ сое.; разг. дөп-дөп баҫып үтеп 
китеү, дөп-дөп йүгереү

ПРОТОПИТЬ сов. что яғыу, яғып йылытыу; 
протопить дом өйгә яғып йылытыу

ПРОТОПЙТЬСЯ сое. 1. яҡшылап яғылыу, 
йылыныу; печь протопйлась мейес йылынған 
2. яғылыу, янып тороу (кцпмелер ваҡыт)

ПРОТОПЛАЗМА . ж; биол. протоплазма 
(хайуан һәм цҫемлек кцҙәнәктәренең йәшәц 
процесының нигеҙе булып тороусы матдә) 

п р о т о п т а т ь  сов. что 1. (күп йөрөп) һа
лыу (һалып бөтөү), тапау (юл, һуҡмаҡ һ.б.); 
протоптать дорожку һуҡмаҡ һалып бөтөү
2. разг. (күп йөрөп) ҡырып (тишеп, тапап) бө
төү, тишеү; протоптать туфли күп йөрөп туфли
ҙы тишеп бөтөү

ПРОТОРЁННЫЙ, ая, -ое 1. прич. от про 
торйть 2. прил. тапалған, шымарған; проторён
ная дорога тапалған юл

ПРОТОРИТЬ сов. что йөрөй-йөрөй (тапап) 
һалыу (юл, һуҡмаҡ һ.б.У, проторить дорогу 
йөрөй-йөрөй юл һалыу

ПРОТОРЧАТЬ сов.', разг. оҙаҡ буш тороу, 
бушҡа ваҡыт уҙғарыу

ПРОТОРЯТЬ несов. см. проторить
ПРОТОТИП м; лит. прототип (әҙәби образ

дың тормоштагы өлгөһө)
ПРОТбЧИНА ж 1. разг. (червоточина) ҡорт 

юлы, ҡорт йырған урын 2. (узкое отверстие, 
промытое водой) йырмаҡ, йыра, йырғанаҡ
3. см. проток 1; 4. ҡашҡа (аттың (эттең) 
маңлайындағы аҡ һыҙат)

ПРОТОЧИТЬ сое. что 1. (о насекомых, гры
зунах) ашап (кимереп) тишеү, йырыу; (о моли) 
ҡырҡыу 2. (о воде) йыуыу, йырыу 3. тех. 
ҡырып тишеү, тишек (юлаҡ) яһау; проточйть от
верстие ҡырып тишек яһау

ПРОТбЧНЫ Й, -ая, -ое 1. ағар, аҡма; про
точная вода ағар һыу 2. тех. һыу (пар) үтә 
торған; проточная часть турбйны турбинаның 
һыу үтә торған өлөшө

ПРОТРАВА ж 1. см. протравйть — про
травливать — протравлять 2. хим. протрава 
(кцн, ағас эшкәрткәндә буяуҙы һеңдерә торган 
матдә)

ПРОТРАВЙТЕЛЬ м; с.-х. орлоҡ ағыу
лағыс
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ПРОТРАВИТЬ сов. что 1. спец, көйҙөрөү 
(кислота һ.б. менән)', протравйть узор на меди 
баҡырҙы көйҙөрөп биҙәк төшөрөү 2. спец, про
трава менән эшкәртеү; протравйть шкуру тирене 
протрава менән эшкәртеү 3. с.-х. ағыулау, ағыу 
менән эшкәртеү; протравйть семена орлоҡто 
ағыу менән эшкәртеү

ПРОТРАВЛИВАТЕЛЬ м орлоҡто ағыу 
менән эшкәртә торған машина

ПРОТРАВЛИВАТЬ несов. см. протравйть 
ПРОТРАВЛЙТЬ несов. см. протравйть 
ПРОТРЕЗВЁТЬ сов.\ разг. см. трезвёть 
ПРОТРЕЗВЙТЬ сов. кого айнытыу, ай

ныҡтырыу (иҫеректе)
ПРОТРЕЗВИТЬСЯ сов. айныу, айнығыу 
ПРОТРЕЗВЛЙТЬ несов. см. протрезвйть 
ПРОТРЕЗВЛЙТЬСЯ несов. 1. см. протрез 

вйться 2. страд, от протрезвлять
ПРОТУБЕРАНЕЦ м; астр, протуберанец 

(Ҡояш тирәһендәге ҡыҙған газ)
ПРОТУХАТЬ несов. см. протухнуть 
ПРОТУХНУТЬ сов. һаҫыу, һөрһөү, еҫләнеп 

бөтөү; мясо протухло ит һөрһөгән 
ПРОТЫКАТЬ несов. см. проткнуть 
ПРОТ ЙГИВАТЬ несов. см. протянуть 1—3, 5 
ПРОТЙГИВАТЬСЯ несов. 1. см. протя

нуться 1—3; 2. страд, от протягивать
ПРОТЯЖЕНИЕ с һуҙым; (в длину) оҙонлоҡ, 

буйлыҡ, буй; (в ширину) киңлек, арҡыры 
һуҙым; (в высоту) бейеклек, буй; протяжение 
шоссе шоссе оҙонлоғо ♦ на протяжении чего в 
знач. предлога', книжн. дауамында, һуҙымында 

ПРОТЯЖЁННОСТЬ ж см. протяжение; 
протяжённость железных дорог тимер юл
дарҙың оҙонлоғо

ПРОТЙЖНЫ Й, -ая, -ое оҙайлы, оҙаҡ, 
һуҙып, оҙон; протяжный крик һуҙып ҡысҡырыу; 
протяжная мелодия оҙон көй

ПРОТЯНУТЬ сов. 1. что һуҙыу, тартыу, 
үткәреү; протянуть верёвку бау һуҙыу; протя
нуть телефонную лйнию телефон линияһы 
үткәреү 2. что һуҙыу, һоноу; протянуть руку 
ҡул һуҙыу 3. тех. (изготовитъ путём волоче
ния) һуҙыу; протянуть проволоку сым һуҙыу
4. что, с чем и без. доп.; разг. оҙаҡҡа һуҙыу; 
протянуть дёло эште оҙаҡҡа һуҙыу 5. что, с чем 
и без доп. разг. (протащитъ) һөйрәп алып ба
рыу (китеү); протянуть баржу баржаны һөйрәп 
алып барыу 6. с чем и без доп. разг. йәшәү, то
роу, һуҙыу; больной протянет ещё несколько 
месяцев ауырыу йәнә бер нисә ай йәшәр ♦ про
тянуть ноги прост, аяҡ һоноу, үлеү; протянуть 
руку (помощи) см. рука

ПРОТЯНУТЬСЯ сов. 1. һонолоу; протяну
лась рука ҡулы һонолдо 2. һуҙылыу, тартылыу; 
протянулись тросы тростар тартылды 3. һуҙы
лыу; дорога протянулась на многие километры 
юл бик күп километрҙарға һуҙылған 4. разг.



(продлиться) һуҙылыу, барыу; собрание протя
нулось йыйылыш һуҙылды 

ПРОУЛОК м ; разг. тыҡрыҡ 
ПРОУЧИВАТЬ несов. см. проучить 1
ПРОУЧИТЬ сов. 1. кого-что; разг. өйрәтеү, 

уҡытыу, аҡылға ултыртыу, арт һабағын уҡы
тыу, кәрәген биреү 2. что өйрәнеү, уҡыу, уҡып 
(өйрәнеп) ултырыу (кцпмелер ваҡыт); весь 
вечер он проучйл уроки ул кис буйы дәрестәрен 
уҡып ултырҙы

ПРОУЧИТЬСЯ сов. уҡып йөрөү, уҡыу 
(кцпмелер ваҡыт)

ПРОУШИНА ж ҡолаҡ, тишек (бау ҡуйыу 
өсөн)

П РО Ф ... ҡушма һцҙҙәрҙең “профессиональ", 
“профсоюз" мәгәнәләрен аңлатҡан беренсе 
өлөшө, мәҫ., профактйв профсоюз активы 

ПРОФАН м (сей) наҙан, томана 
ПРОФАНАЦИЯ ж; книжн. боҙоп күрһәтеү, 

тап төшөрөү, бәҫен ебәреү (төшөрөү); профа
нация науки фәндең бәҫен ебәреү

ПРОФАНИРОВАТЬ сов., несов. что; 
книжн. боҙоп күрһәтеү, бәҫен ебәреү, абруйын 
төшөрөү (сәтәтте, фәнде, фекерҙе һ.б.)

ПРОФЕССИОНАЛ м профессионал; он про
фессионал в своём дёле ул үҙ эшенең профес
сионалы

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, ая, -ое профес 
сия ...ы, һәнәр ...ы, профессиональ; профессио
нальное заболевание профессиональ ауырыу; 
профессиональная ориентация профессиональ 
йүнәлеш биреү

п р о ф е с с и я  ж профессия, һәнәр; про
фессия токаря токарь һәнәре

п р о ф е с с о р  м профессор; профессор  
кафедры кафедра профессоры

ПРОФЕССОРСКИЙ, ая, ое 1. профес 
сор(ҙар) ...ы; профессорский состав профес
сорҙар составы 2. в знач. сущ. профессорская ж 
профессорҙар бүлмәһе

ПРОФЕССОРА ж 1. профессорлыҡ, профес
сор вазифаһы; получйть профессуру профессор
лыҡ алыу 2. собир. профессорҙар

ПРОФИЛАКТИКА ж профилактика, һаҡлау 
(һаҡланыу, иҫкәртеү) саралары; провестй про
филактику профилактика үткәреү

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ, ая, ое профи 
лактик, профилактика ...ы; профилактйческие 
меры профилактик саралар

ПРОФИЛАКТбРИЙ м профилакторий; за
водской профилакторий завод профилакторийы 

ПРОФИЛИРОВАТЬ сов., несов. что; спец. 
1. дөрөҫ рәүеш биреү; профилйровать дорогу 
юлға дөрөҫ рәүеш биреү 2. формалау (деталде 
формага һалыу)

П РбФ И Л Ь м 1. ҡабырға яҡ, профиль; сфо- 
тографйровать в профиль профилдән фотоға 
төшөү 2. спец. киҫелеш, киҫем, профиль; про

дольный профиль дороги юлдың буйға киҫелеше 
3. йүнәлеш, профиль; профиль инженера инже
нер профиле

ПРОФИЛЬТРОВАТЬ сов. что фильтрлау, 
фильтр аша үткәреү

П РО Ф К бМ  м (профсоюзный комитет) 
профком

ПРОФОРГАНИЗАЦИЯ ж (профсоюзная 
организация) профсоюз ойошмаһы

П РО Ф бРМ А ж; разг. тышҡы форма, фор- 
маллек; для проформы тышҡы форма өсөн 

ПРОФСОЮ З м (профессиональный союз) 
профсоюз; вступйть в профсоюз профсоюзға инеү 

ПРОФСОЮЗНЫЙ, -ая, -ое профсоюз ...ы; 
профсоюзная организация профсоюз ойошмаһы 

ПРОХАЖИВАТЬСЯ несов. см. пройтйсь 
ПРОХВАТИТЬ сов. кого-что 1. разг. (про

низать — о холоде, сырости) үтә һуғыу, елеккә 
үтеү 2. (продуть, вызвать простуду) һыуыҡ 
тейеү, һалҡын үтеү 3. прост, эләктереү, ҡаты 
тәнҡитләү; прохватйть в газете гәзиттә ҡаты 
тәнҡитләү

ПРОХВАТЫВАТЬ несов. см. прохватйть
ПРОХВОРАТЬ сов.; разг. ауырып ятыу 

(йөрөү), ауырып алыу
ПРОХВбСТ м; разг., бран. ҡәбәхәт, әшәке 

кеше
ПРОХЛАДА л  : һалҡынса һауа, еләҫлек; ве

черняя прохлада киске еләҫлек
ПРОХЛАДЕЦ и  ПРОХЛАДЦА: с прохлад 

цём (прохладцей) разг.'. 1) һүлпән генә, 
ашыҡмай; 2 ) күңел бирмәй (ниҙер башҡарыу) 

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. һалҡы- 
найтҡыс, һалҡынлыҡ бирә торған; прохладй- 
тельные напйтки һалҡынайтҡыс эсемлектәр 2. в 
знач. сущ. прохладйтельное с һалҡын эсемлек 

ПРОХЛАДЙТЬСЯ сов.\ разг. һыуыныу, 
еләҫләнеү; выйти прохладйться еләҫләнергә 
сығыу

ПРОХЛАДНО 1. нареч. һалҡын; встретить 
прохладно һалҡын ҡаршы алыу 2. в знач. сказ., 
безл. һалҡынса, еләҫ; сегодня прохладно бөгөн 
һалҡынса 3. кому в знач. сказ., безл. һалҡын, 
һыуыҡ; мне прохладно миңә һыуыҡ

ПРОХЛАДНЫЙ, ая, ое 1. һалҡынса, еләҫ; 
прохладный вечер еләҫ кис 2. перен. битараф, 
һалҡын; прохладные отношения һалҡын мөнә 
сәбәттәр

ПРОХЛАЖДАТЬСЯ несов. 1. см. прохла
дйться 2. разг. әкрен ҡыланыу, бызмырлау, яй 
маташыу 3. разг. (жить беззаботно) ҡайғыһыҙ 
(мәшәҡәтһеҙ) йәшәп ятыу

ПРОХЛбПАТЬ сов. что; прост, ыскынды
рыу, ауыҙ асып ҡалыу

П РО Х бД  м 1. см. проходйть I; 2. (место, 
где можно пройти) үтеү юлы, үткәл; горный 
проход тау үткәле ♦ задний проход анат. арт 
юл; прохода (проходу) не давать кому тынғы 
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бирмәү, маҙаһыҙлау; прохода (проходу) нет от 
кого-чего тынғы юҡ, ҡотолор әмәл юҡ

ПРОХОДИМЕЦ м; разг. әшәке (йүнһеҙ) кеше 
ПРОХОДИМОСТЬ ж 1. үтерлек, йөрөрлөк 

булыу; проходймость болота һаҙлыҡтың үтер
лек булыуы 2. мед. үткәреү һәләте, үткәреүсән
лек; проходймость кишок эсәктәрҙең үткәреү
сәнлеге 3. спец. үтә алыу, үтеүсәнлекле; автомо 
бйль повышенной проходймости бөтә ерҙән дә 
үтә алыуға эйә автомобиль

ПРОХОДЙМЫИ, -ая, -ое 1. прич. от прохо 
дйть I; 2. прил. үтерлек, үтә алырлыҡ, үтмәле; 
проходймые места тайгй тайганың үтерлек 
урындары

ПРО ХО ДЙТЬI несов. см. пройтй
ПРОХОДЙТЬ II соә. 1. йөрөү, йөрөп 

үткәреү; проходйть до обеда по улице төшкә 
тиклем урамда йөрөү 2. (о механизмах) йөрөү, 
эшләп тороу; часы проходйли год сәғәт бер йыл 
йөрөнө

ПРО ХбДКА ж; горн. ҡаҙыу, ҡаҙып үтеү; 
проходка шахты шахта ҡаҙыу

П Р О Х бД Н бЙ , -ая, -ое 1. (служащий для 
прохода) аша үтә торған, үтә йөрөмәле; проход
ной двор үтә йөрөмәле ишек алды 2. ө знач. 
сущ. проходная ж проходной, үткәргес (завод
та, шахтала һ.б.)

ПРОХбДЧЕСКИЙ, -ая, -ое горн. ҡаҙыу ...ы, 
ҡаҙып үтеүселәр ...ы; проходческая бригада
ҡаҙып үтеүселәр бригадаһы

ПРОХбДЧИК м; горн. ҡаҙып үтеүсе, про
ходчик

ПРОХОЖДЕНИЕ с см. проходйть I 1; про
хождение сеанса сеанс барыуы; прохождение
смотра смотр барышы

ПРО ХбЖ И Й, -ая, -ее 1. үтеп барыусы, 
үткенсе; прохожий человек үтеп барыусы кеше 
2. в знач. сущ. прохожий м и прохожая ж
үткенсе, юлаусы

п р о х р и п е т ь  сов. 1. (издать хрип) хы
рылдау, ғыжылдау 2. ғыжылдаҡ (ҡарлыҡҡан) 
тауыш менән әйтеү (йырлау)

ПРОЦВЕСТИ сов. 1. уст. (прийти в со
стояние подъёма) күтәрелеү, үҫеү, алға барыу 
(китеү) 2. сәскә атыу, сәскәлә ултырыу (булыу) 
(кцпмелер ваҡыт); розы процвелй целый месяц 
розалар бер ай буйы сәскәлә ултырҙы

ПРОЦВЕТАНИЕ с см. процветать 2 ; процве
тание науки фәндең сәскә атыуы

ПРОЦВЕТАТЬ несов. 1. см. процвестй 1; 
2. (успешно развиваться) сәскә атыу, гөрләү 

ПРОЦЕДИТЬ сов. 1. что һөҙөү, һарҡытыу; 
процедйть молоко һөт һөҙөү 2. что и без доп.; 
разг. (теш араһынан) һөҙөп сығарыу

ПРОЦЕДУРА ж 1. процедура, тәртип; проце
дура голосования һайлау тәртибе 2. мед. проце
дура; лечебные процедуры дауалау процеду
ралары

П Р О Х О Д И М Е Ц

ПРОЦЕДУРНЫЙ, -ая, -ое 1. процедура ...ы, 
тәртип ...ы; процедурный вопрос процедура 
мәсьәләһе 2. процедура(лар) ...ы; процедурный 
кабинет процедуралар бүлмәһе

ПРОЦЁЖИВАТЬ несов. см. процедйть 
ПРОЦЁНТ м; в разн. знач. процент; выпол

нить заказ на сто процентов заказды йөҙ про
центҡа үтәү; вклады дают двести процентов до
хода һалымдар ике йөҙ процент килем бирә ♦ на 
(все) сто процентов тулыһынса, тотош

п р о ц е н т н ы й , -ая, -ое 1. (выраженный ө 
процентах) процентлы, процент; процентная 
норма процентлы норма; процентная надбавка 
процентлы өҫтәмә 2. (приносящий проценты) 
процентлы, проценттар менән, процент бирә 
(өҫтәй) торған; процентные бумаги процент 
өҫтәй торған ҡағыҙҙар

п р о ц е с с  м 1. ө разн. знач. барыш, про
цесс; процесс развйтия үҫеш процесы; произ
водственный процесс етештереү процесы; уго
ловный процесс юр. енәйәт эшенең барышы; су
дебный процесс юр. суд процесы; участвовать в 
процессе юр. процеста ҡатнашыу 2. процесс 
(ауырыуҙың көсәйә барыуы); воспалйтельный 
процесс шешеү процесы

п р о ц е с с и я  ж процессия (кцмәк кеше 
ҡатнашлыгындагы йөрөш)

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ, -ая, -ое юр. процес
суалъ; процессуальный перйод процессуалъ 
дәүер

ПРОЦИТЙРОВАТЬ сов. кого-что өҙөмтә 
килтереү, өҙөк алыу; процитйровать классика
классиктан өҙөк алыу

П РбЧ ЕРК м һыҙыҡ (булмаган нәмә урынын- 
дагы); сделать прочерк һыҙыҡ ҡуйып китеү 

ПРОЧЁРКИВАТЬ несов. см. прочеркнуть 
ПРОЧЕРКНУТЬ соә. что буйҙан-буйға 

һыҙыу, һыҙыҡ үткәреү, һыҙып ташлау
ПРОЧЕРТИТЬ соә. что; ө разн. знач. һы

ҙыу, һыҙып сығыу, һыҙыҡ үткәреү, буйҙан-буйға 
һыҙыу; прочертйть кривую кәкере һыҙыҡ һыҙыу 

ПРОЧЕРЧИВАТЬ несов. см. прочертйть 
ПРОЧЕСАТЬ соә. что 1. тарау, тетеү, 

тәрәшләү; прочесать шерсть йөн тарау 2. перен., 
разг. ентекләп ҡарау, һөҙөп (ентекләп) ҡарап 
сығыу; прочесать лес урманды ентекләп ҡарап 
сығыу

п р о ч ё с т ь  сов. см. прочитать 1—4 
ПРОЧЕСЫВАТЬ несов. см. прочесать 
П РбЧ И Й , -ая, -ее 1. башҡа, бүтән, ҡалған; 

прочие дела башҡа эштәр 2. ө знач. сущ. прочее 
с башҡаһы, бүтәне, ҡалғаны 3. в знач. сущ. 
прочие мн. башҡалар, бүтәндәр, ҡалғандар (ке
шеләр тураһында) ♦ и прочее (и пр.) һәм 
башҡа (һ.б.)

ПРОЧИСТИТЬ соә. что 1. таҙартыу, таҙар
тып сығыу; прочйстить трубу мөрйә таҙартыу 
2. (расчищая путь, сделать что-л. проходи-
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мым) ҡырҡып юл һалыу, ҡырҡып һирәгәйтеү; 
прочистить дорогу через зелень үҫентеләрҙе 
ҡырҡып юл һалыу

ПРОЧИСТИТЬСЯ сов. (очиститься от че- 
го-л. засоряющего) таҙарыу, таҙарыныу

ПРОЧИТАТЬ сов. 1. что и без доп. уҡыу, 
уҡып сығыу; прочитать слово һүҙҙе уҡыу; про
читать по-башкйрски башҡортса уҡыу 2. что', 
перен. белеү, күреү (хис-тойгоно, теләкте 
Һ.б.)', прочитать по глазам күҙҙәренән күреү
3. что (продекламировать) яттан уҡыу, һөйләү; 
прочитать наизусть стихотворение шиғырҙы ят 
тан уҡыу 4. что уҡыу, яһау; прочитать нраво
учение өгөт-нәсихәт уҡыу 5. что и без доп. 
уҡыу, уҡып үткәреү (кцпмелер ваҡыт)

ПРОЧИТЫВАТЬ несов. см. прочитать 1—4 
ПРбЧИТЬ несов. кого-что', разг. булыр тип 

иҫәпләү (һанау), шулай һанау (уйлау); прочить 
в директора кого-л. кемделер директор булыр 
тип һанау

ПРОЧИЩАТЬ несов. см. прочистить 
ПРбЧНО нареч. ныҡ; стоять прочно ныҡ

тороу
ПРбЧНОСТЬ ж ныҡлыҡ; прочность ткани

туҡыманың ныҡлығы
ПРбЧНЫ Й, -ая, -ое 1. ныҡ; прочная ткань

ныҡ туҡыма 2. перен. ныҡлы, ышаныслы, көс
лө, сыҙамлы; прочный характер көслө характер 
3. перен. ҡаҡшамаҫ, ышаныслы; прочный мир 
ҡаҡшамаҫ тыныслыҡ; прочное положение ыша
ныслы хәл

ПРОЧТЁНИЕ с см. прочесть, прочитать 1 — 
3; прочтение курса лекций лекциялар курсын 
уҡыу

ПРОЧУВСТВОВАННЫЙ, ая, ое 1. прич. 
от прочувствовать 2. прил. хисле, тәрән тойғо
ло; прочувствованная речь тәрән тойғоло телмәр 

ПРОЧУВСТВОВАТЬ сов. что 1. (воспри
нятъ чувствами что-л.) тәрән аңлау, йөрәк 
менән тойоу 2. (испытать какое-л. чувство) 
кисереү, баштан үткәреү

ПРОЧЬ нареч. 1. (в сторону) ситкә; отойтй 
прочь ситкә китеү; отбросить прочь ситкә алып 
ташлау 2. (долой) кит, ал, ебәр, ысҡын, юғал; 
прочь руки! ал ҡулыңды! 3. в знач. межд. кит, 
ысҡын, юғал, шыл; прочь с мойх глаз! күҙемдән 
юғал! ♦ не прочь ҡаршы түгел, риза; руки прочь 
см. рука

ПРОШАГАТЬ сов. атлап үтеү, атлау; проша
гать десять километров ун километр атлап үтеү 

ПРОШЁДШИЙ, -ая, -ее 1. прич. от пройтй 
2. прил. үткән, үтеп киткән; прошедшая зима 
үткән ҡыш 3. в знач. сущ. прошедшее с 
үткәндәр, уҙғандар, үткән (уҙған) заман ♦ про
шедшее время грам. үткән заман

ПРОШЁНИЕ с; уст. 1. см. просйть 1, 5; 
2. үтенес яҙыуы, ғаризнамә; подать прошение 
үтенес яҙыуы биреү

ПРОШЕПТАТЬ сов. что бышылдап (шыбыр
лап) әйтеү, бышылдау

ПРОШЁСТВИЕ: по прошествии уҙғас, үткәс, 
үткәндән һуң

ПРОШИБАТЬ несов. см. прошибйть
ПРОШИБИТЬ сов.', разг. 1. что (пробить) 

бәреп, һуғып тишеү; прошибйть дверь ишекте 
һуғып тишеү 2. кого-что', перен., разг. (про
брать — о холоде и т.п.) үтә һуғыу, өшөтөү
3. перен. (с силой проявиться) бәреп сығыу; 
пот прошйб тир бәреп сыҡты 4. кого; перен., 
прост, (подействовать на кого-что-л.) алды
рыу, еңеү; его ничем не прошибёшь уны бер 
нисек тә еңеп булмай ♦ пушкой (из пушки) не 
прошибёшь см. пушка

ПРОШИВАТЬ несов. см. прошить 
ПРОШИВКА ж 1. см. прошйть — проши

вать 1, 2; 2. (кружево) селтәр (кцлдәктә һ.б. 
тегелгән) 3. тех. (обработка металла) бырау
лап тишеү 4. тех. (металлорежущий инстру
мент) тишкес

ПРОШ ИВНбЙ, -ая, -ое 1. (прошитый на
сквозь) үтәләй тегелгән; прошивной ватйн 
үтәләй тегелгән ватин 2. (снабжённый прошив
ками) селтәрле 3. тех. тишеү ...ы, тишкес ...ы; 
прошивной пресс тишеү пресы

ПРОШИТЬ сов. 1. что тегеү, тегеп сығыу; 
прошйть подошву табанды тегеп сығыу 2. что 
ҡайыу, ҡайып сығыу; прошйть воротнйк яғаны 
ҡайып сығыу 3. что', тех. тишеү 4. кого-что', 
разг. тишкеләү, тишә атыу; прошйть стену пуля
ми стенаны пулялар менән тишкеләү

ПРОШЛОЕбДН И Й , яя, ее 1. былтырғы, 
үткән йылғы; прошлогодняя газета былтырғы 
гәзит 2. былтырғы, былтыр булған; прошло
годний разговор былтырғы һөйләшеү ♦ как про
шлогодний снег нужен (интересует) см. снег 

ПРбШ ЛЫ Й , -ая, -ое 1. үткән, уҙған; 
прошлый год үткән йыл 2. (предыдущий) бынан 
алдағы, үткәндәге; прошлая встреча бынан ал
дағы осрашыу 3. в знач. сущ. прошлое с 
үткәндәр, үткәндәгеләр, үткән (элекке) заман; 
далёкое прошлое күптән үткән заман; воспоми
нания о прошлом үткәндәр тураһында хәтирәләр 
♦ отойтй в прошлое онотолоу, онот булыу (йола 
тураһында)

ПРОШЛЙПИТЬ сов. что и без доп.', прост. 
ыскындырыу, һемәйеп (ауыҙ асып) ҡалыу

ПРОШМЫГИВАТЬ несов. см. прошмыгнуть 
ПРОШМЫГНУТЬ сов.; разг. тиҙ генә үтеп 

китеү, елт итеп ҡалыу; прошмыгнуть в дом өйгә 
елт итеп инеп китеү

п р о ш н у р о в а т ь  сов. что шнурлап 
ҡуйыу, бергә тегеп (бәйләп) ҡуйыу, бау (шнур) 
үткәреү; прошнуровать тетрадь дәфтәрҙе шнур
лап ҡуйыу

ПРОШ НУРбВЫВАТЬ несов. см. прошнуро
вать
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ПРОШПАКЛЕВАТЬ сов. что; спец, тигеҙләп 
һылау (һылап сығыу), шпаклевкалап ҡуйыу; 
прошпаклевать стены стеналарҙы тигеҙләп 
һылап сығыу

ПРОШПАКЛЁВЫВАТЬ несов. см. прошпак
левать

п р о ш т р а ф и т ь с я  сов.\ разг. ғәйепкә 
ҡалыу, хата эшләү

ПРОШТУДЙРОВАТЬ сов. см. штудйровать; 
проштудировать математику математиканы ен
текләп уҡыу

ПРОШТУКАТУРИВАТЬ несов. см. прошту
катурить

ПРОШТУКАТУРИТЬ сов. что штукатур
лау, штукатурлап сығыу

ПРОЩАЛЬНЫЙ, -ая, -ое хушлашыу (һау
буллашыу) ...ы; прощальный обёд һаубуллашыу 
мәжлесе; прощальный привет хушлашыу сәләме 

ПРОЩАНИЕ с см. прощаться ♦ на про 
щание айырылышҡанда, хушлашҡанда

ПРОЩАТЬ несов. 1. см. простйть 2. повел. 
прощай(те) хуш бул(ығыҙ), һау бул(ығыҙ)

ПРОЩАТЬСЯ несов. 1. см. проститься 
2. страд, от прощать

ПРОЩЁНИЕ с 1. см. простйть прощать
2. (помилование) ғәфү итеү, кисереү, ярлыҡау; 
просить прощения ғәфү үтенеү

ПРОЩУПАТЬ сов. 1. что ҡапшап (һәрмәп) 
ҡарау, ҡапшап табып алыу; прощупать карманы 
кеҫәләрҙе ҡапшап ҡарау 2. кого-что; перен. 
һынап ҡарау, тикшереп белеү ♦ прощупать 
почву тикшереп ҡарау, ҡылын тартып ҡарау 

ПРОЩУПЫВАТЬ несов. см. прощупать 
ПРОЩУПЫВАТЬСЯ несов. 1. ҡапшағанда 

беленеү (тойолоу, һиҙелеү); опухоль прощупы
вается шеш ҡапшағанда һиҙелә 2. страд, от 
прощупывать

ПРОЭКЗАМЕНОВАТЬ сов. см. экзамено
вать; проэкзаменовать студента студенттан им
тихан алыу

ПРОЭКЗАМЕНОВАТЬСЯ сов. см. экзаме
новаться

ПРОЯВИТЕЛЬ м; фото, проявитель, сы- 
ғарғыс

ПРОЯВИТЬ сов. что 1. күрһәтеү, белдереү; 
проявить геройзм ҡаһарманлыҡ күрһәтеү 2. фо
то. сығарыу; проявить фотоснимок фотоһүрәтте 
сығарыу ♦ проявить себя үҙеңде күрһәтеү 
(яҡшы йәки насар яҡтан)

ПРОЯВИТЬСЯ сов. 1. беленеү, һиҙелеү, асы
лыу; у него проявилйсь способности к музыке 
уның музыкаға һәләте асылды 2. фото. сығыу; 
снймок проявился һүрәт сыҡты

ПРОЯВЛЯТЬ несов. см. проявить 
ПРОЯВЛЯТЬСЯ несов. 1. см. проявйться 

2. страд, от проявлять
ПРОЙСНЕТЬ сов.; разг. 1. асылыу, асыҡла

ныу, яҡтырыу; нёбо прояснело күк йөҙө асылды
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2. безл. (о наступлении ясной погоды) аяҙыу, 
аяҙытыу

ПРОЯСНЁТЬ сов. 1. асыҡланыу, асылыу; 
мысли прояснели фекерҙәр асыҡланды 2. йөҙ 
асылыу (яҡтырыу), асылып (яҡтырып) китеү; 
глаза прояснели күҙ алды яҡтырып китте 

ПРОЙСНИВАТЬ несов. см. прояснеть 2 
ПРОЯСНИТЬ сов. безл.; прост, см. про

яснеть 2
ПРОЯСНИТЬ сов. что 1. асыҡлау, асыҡ 

итеү; прояснить контуры на рисунке рәсемдең 
контурын асыҡ итеү 2. асыҡлау, белеү; прояс
нить обстановку хәлде асыҡлау 3. (о сознании, 
рассудке) асыҡлау, аныҡлау, яңы асылыу 

ПРОЙСНИТЬСЯ сов.', разг. см. прояснеть 
ПРОЯСНЙТЬСЯ сов. 1. асылыу, асыҡла

ныу; нёбо прояснилось күк йөҙө асылды 
2. асыҡланыу; положение прояснилось хәл 
асыҡланды 3. (о сознании) асылыу 

ПРОЯСНЙТЬ несов. см. прояснить 
ПРОЯСНЙТЬСЯ несов. 1. см. прояснйться 

2. страд, от прояснять
ПРУД м быуа; проточный пруд аҡма быуа 
ПРУДИТЬ сов. что быуыу; прудйть реку 

йылғаны быуыу ♦ хоть пруд прудй быуа быуыр
лыҡ, бик күп

П РУ ДО ВбЙ , -ая, -ое быуа ...ы; прудовая 
рыба быуа балығы

ПРУЖЙНА ж 1. пружина, сиртмә; часовая 
пружйна сәғәт пружинаһы 2. чего, какая; перен. 
этәргес көс; пружйна общества йәмғиәттең 
этәргес көсө

ПРУЖЙНИСТЫЙ, -ая, -ое һығылмалы; пру- 
жйнистое удйлище һығылмалы ҡармаҡ һабы 

ПРУЖЙНИТЬ несов. һығылыу, һығылмалы 
булыу (пружина һымаҡ); рессоры хорошо пру- 
жйнят рессорҙар яҡшы һығыла

ПРУЖЙННЫЙ, -ая, -ое пружиналы, сирт
мәле; пружинный матрас пружиналы матрас 

ПРУСАК м ҡыҙыл тараҡан 
ПРУССАКЙ мн. пруссактар (Пруссия ерендә 

йәшәцсе немецтар) / /  ед. пруссак м и прус
сачка ж пруссак

ПРУТ м 1. сыбыҡ; йвовый прут тал сыбығы 
2. (металлический стержень) сым, тимер сы
быҡ; тонкий прут нәҙек сым

ПРУТЯНбИ, -ая, -ое сыбыҡ, тал сыбыҡтан 
үрелгән; прутяная корзина талсыбыҡтан үрелгән 
кәрзин

ПРЫГ межд. в знач. сказ.; разг. һикереү, 
һикереп менеү (төшөү Һ.6.); он прыг в воду ул 
һыуға һикерҙе лә төштө

ПРЫГАЛКА ж; разг. һикергес (һикереп уй 
най торган бау)

ПРЫГАТЬ несов. 1. һикереү, ырғыу; прыгать 
через барьер барьер аша һикереү; прыгать в 
воду һыуға һикереү 2. перен., разг. ҡырҡа 
үҙгәреү, һикереү; (о сердце) ныҡ ҡағыу
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(йөрәккә ҡарата); давление прыгает баҫым 
ҡырҡа үҙгәрә; сердце прыгает йөрәк ныҡ ҡаға 

ПРЫГНУТЬ сов. см. прыгать 
ПРЫГУН м и ПРЫГАНЬЯ ж 1. спорт. 

һикереүсе; соревнования прыгунов һикереүсе 
ләр ярышы 2. разг. бик теремек (тиктормаҫ, 
йылғыр, йор, хәрәкәтсән) кеше

П РЫ Ж бК м һикереш, һикереү; прыжок с 
парашютом парашют менән һикереү; соревно
вания по прыжкам һикереү буйынса ярыш

ПРЫСКАТЬ несоә. 1. в кого-что, на кого- 
что бөркөү, бөркөп ебәреү, һибеү; прыскать во
ду на цветы сәскәләргә һыу бөркөү 2. см. прыс
нуть 3

ПРЫСКАТЬСЯ несов.', разг. 1. бөркөү 
(һибеү), һөртөнөү; прыскаться духами хушбуй 
һөртөнөү 2. страд, от прыскать

ПРЫСНУТЬ сов.', разг. 1. см. прыскать 1;
2. бөркөлөү, бөркөлөп сығыу, сәптереп ағыу; 
кровь прыснула из раны яранан ҡан сәптереп 
аҡты 3. (разразиться смехом) пырхылдап 
(пырх итеп) көлөп ебәреү; прыснуть неожйдан- 
но көтмәгәндә пырхылдап көлөп ебәреү

ПРЫТКИИ, -ая, -ое разг. етеҙ, өлгөр, сос; 
прыткий мальчик етеҙ малай

ПРЫТКОСТЬ ж; разг. етеҙлек, өлгөрлөк, 
сослоҡ; отличаться прыткостью өлгөрлөк менән 
айырылып тороу

ПРЫТЬ ж\ разг. етеҙлек, йылғырлыҡ, тере
меклек; обнаружить большую прыть в чём-л. 
йылғырлыҡ күрһәтеү ♦ во всю прыть йэн-фар- 
манға, бар (йән) көскә, бөтә көс менән 

ПРЫЩ м һытҡы
ПРЫЩАВЫЙ, ая, ое һытҡылы; прыщавое 

лицо һытҡылы бит
ПРЮНЁЛЕВЫЙ, -ая, -ое прюнель, прюнел- 

дән тегелгән (эшләнгән); прюнелевые туфли 
прюнель туфлиҙар

ПРЮНЁЛЬ ж прюнель (аяҡ кейеменең өҫ
төн тегецгә, мебель көпләц өсөн ҡулланылган 
туҡыма)

ПРЙДАТЬ: прядать ушами ҡолаҡты ҡай 
сылау (торғоҙоу) (ат һ.6. хайуандарга ҡа
рата)

ПРЯДЁНИЕ с см. прясть I; прядение шерсти
йөн иләү

ПРЙДЕНЫЙ, -ая, -ое иләнгән; пряденая 
шерсть иләнгән йөн

ПРЯДЙЛЬНЫИ, ая, ое (еп) иләү ...ы; пря
дильная машина еп иләү машинаһы

ПРЯДИЛЬНЯ ж\ уст. (еп) иләү фабрикаһы 
(оҫтаханаһы)

ПРЯДЙЛЫЦИК м и ПРЯДИЛЬЩИЦА ж
(еп) иләүсе

ПРЯДЬ ж тотам, өлтөк, шәлкем, усма; прядь 
волос сәс өлтөгө

ПРЙЖА ж еп, иләнгән еп; льняная пряжа
иләнгән киндер еп; прясть пряжу еп иләү

231

ПРЙЖКА ж таралғы, элмәк, ҡаптырма, 
айыл; серебряная пряжка көмөш таралғы 

ПРЙЛКА ж иләүес (еп илэц машинаһы) 
ПРЯМИЗНА ж төҙлөк; прямизна линии

һыҙыҡтың төҙлөгө
ПРЯМИКбМ нареч. 1. разг. тураға, тура- 

нан-тураға, түтә; пройтй прямиком тураға үтеү 
2. (без утайки) тура, туранан-тура

ПРЯМИТЬ несов. что; разг. турайтыу, 
төҙәйтеү; прямить гвоздь сөй турайтыу

ПРЙМО нареч. 1. тура, туп-тура, тураға; идтй 
прямо тура барыу 2. (без наклона) тура, төҙ; дер
жаться прямо (кәүҙәне) төҙ тотоу; сидеть прямо 
тура ултырыу 3. (немедленно, непосредственно) 
туп-тура, туранан-тура; приступить прямо к делу 
туранан-тура эшкә тотоноу; направиться прямо к 
другу дуҫҡа туп-тура китеү 4. (откровенно) 
туранан-тура, асыҡтан-асыҡ; говорйть прямо 
туранан-тура һөйләү 5. в знач. усил. част.\ разг. 
бөтөнләй, ысындан да, ысынында ла, ысынлап 
та; прямо сил нет бөтөнләй хәл юҡ; он прямо 
молодец ул ысындан да бик шәп

ПРЯМОДУШИЕ с эскерһеҙлек, асыҡ күңел
лелек, хәйләһеҙлек; прелесть прямодушия эс
керһеҙлектең матурлығы

ПРЯМОДУШНЫЙ, -ая, -ое эскерһеҙ, асыҡ 
күңелле, хәйләһеҙ; прямодушный человек асыҡ 
күңелле кеше

ПРЯМ бЙ, -ая, -ое 1. тура, төҙ; прямая лйния
тура һыҙыҡ; прямая дорога тура юл; прямой 
стан төҙ кәүҙә 2. (непосредственный) тура
нан-тура, туп-тура; прямое сообщение туранан- 
тура бәйләнеш; прямые выборы туранан-тура 
һайлауҙар; прямые указания туранан-тура (би
релгән) күрһәтмәләр; прямой наследник туранан- 
тура вариҫ 3. асыҡ, тура һүҙле; прямой человек 
тура һүҙле кеше; прямой взгляд асыҡ ҡараш 
4. (явный) асыҡтан-асыҡ; прямой обман 
асыҡтан-асыҡ алдау 5. (очевидный) һис шикһеҙ, 
ысын (мәғәнәһендә); прямая польза һис шикһеҙ 
файҙа 6. (буквальный) тура; прямое значение 
слова һүҙҙең тура мәғәнәһе 7. в знач. сущ. пря
мая ж\ мат. см. прямая лйния; провестй пря
мую тура һыҙыҡ үткәреү 8. мат. тура; прямая 
пропорциональность тура пропорционаллек 
♦ прямая кишка анат. йыуан эсәк; прямая 
лйния мат. тура һыҙыҡ; прямая речь грам. тура 
телмәр; прямой ворот ултыртма яға; прямой угол 
тура мөйөш; прямое дополнение грам. тура тул
тырыусы; прямые налоги фин. тура һалымдар 

ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ ж 1. туралыҡ, 
төҙлөк; прямолинейность стйля стилдең тура- 
лығы 2. туралыҡ, тура һүҙлелек; прямолиней
ность характера холоҡтоң туралығы; показать 
свою прямолинейность үҙеңдең тура һүҙлеле 
геңде күрһәтеү

ПРЯМОЛИНЕЙНЫЙ, ая, ое 1. тура, төҙ; 
прямолинейная улица төҙ урам 2. тура, тура



ПРЯМ ОТА
Һүҙле, хәйләһеҙ; прямолинейный человек тура 
һүҙле кеше

ПРЯМОТА ж туралытс, тура һүҙлелек, хәйлә- 
һеҙлек; прямота ответа яуаптың туралығы; пря
мота характера холоҡтоң туралығы

ПРЙМО ТАКИ нареч.; разг. см. прямо 5 
ПРЯМОУГОЛЬНИК м тура дүртмөйөш 
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, -ая, -ое тура мөйөшлө; 

прямоугольный треугольник тура мөйөшлө өс
мөйөш

ПРЯНИК м перэник; медовый пряник баллы 
перэник

ПРЯНИЧНЫЙ, -ая, -ое перэник, перэник (бе
шереү) ...ы; пряничный петушок перэник әтәс; 
пряничный цех перэник цехы

ПРЯНОСТЬ ж тәмләткес {борос, ҡәнәфер, 
керән һ.б.)

ПРЯНЫЙ, -ая, -ое 1. үткер, ҡырҡыу тәмле, 
хуш еҫле; пряный запах үткер еҫ; пряные блюда 
ҡырҡыу тәмле аштар 2. перен. үткер, киҫкен; 
пряные речи үткер һүҙҙәр

ПРЯСЛО с һайғау, ҡолға; йзгородь из прясел 
һайғау кәртә

ПРЯСТЬ I несоә. что и без доп. (еп) иләү; 
прясть шерсть йөн иләү

ПРЯСТЬ II: прясть ушами см. прядать ушами
ПРЙСТЬСЯ несоѳ. страд, от прясть I 
ПРЙТАТЬ несов. кого-что; прям., перен. йә

шереү, йыйып ҡуйыу; прятать ключи асҡыстар
ҙы йәшереү; прятать чувства тойғоларҙы йә
шереү

ПРЙТАТЬСЯ несов. 1. в разн. знач. йәшенеү, 
йәшеренеү, ҡасыу, боҫоу, ышыҡланыу; прятать
ся в лесу урманда йәшенеү; прятаться от дождя 
ямғырҙан ҡасыу; солнце прячется за горой ҡояш 
тау артына ышыҡлана 2. перен., разг. ҡасып 
йөрөү, күренмәҫкә тырышыу; прятаться от зна
комых таныштарҙан ҡасып йөрөү 3. страд, от 
прятать

ПРЙТКИ только мн. йәшенмәк {балалар 
уйыны) ♦ играть в прятки: 1) йәшенмәк уйнау;
2 ) перен. йәшерен эш итеү, аҫтыртын эш алып 
барыу

П РЙ Х А л  : (еп) иләүсе
ПСАЛбМ м\ рел. доға, псалом {Псалтырҙың 

өлөшө)
ПСАЛбМЩИК м псаломсы {сиркәцҙәге иң 

кесе хеҙмәткәр)
ПСАЛТЬІРЬ ж и разг. ПСАЛТЬІРЬ м Псал 

тырь, Зәбур {Библияның бер өлөшө)
ПСАРНЯ ж эттәр ояһы 
ПСАРЬ м һунар эттәрен ҡараусы 
ПСЕВДО... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 

“ялган”, “уйҙырма", “буш" мәгәнәһен 
аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., псевдонаука 
уйҙырма фән

ПСЕВДОНИМ м псевдоним {яҙыусының, 
рәссамдың һ.б. цҙенә алган икенсе исеме)
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ПСЙНА ж 1. разг. {собачье мясо) эт ите 
2. разг. {запах собаки) эт еҫе 3. прост, {пёс) эт 

псиныи, -ая, -ое разг. эт ...ы; псйный 
запах эт еҫе

псих м ; прост, ҡыҙма, ҡыҙыу ҡанлы кеше 
ПСИХАСТЁНИК м психастеник {психасте

ния менән ауырыусы)
ПСИХАСТЕНИЧЕСКИЙ, ая, ое психасте 

ния ...ы; психастенические симптомы психасте 
ния билдәләре

ПСИХАСТЕНИЯ ; к; мед. психастения {ҡур
ҡыу, цҙ-цҙенә ышанмау, бәйләнсек уйҙар, шик- 
ләнец һ.б. гибәрәт булган психик ауырыу) 

ПСИХИАТР м психиатр {психиатрия бел
гесе)

ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое психиатрик, 
психиатрия ...ы; психиатрическая больнйца пси
хиатрия хәстәханаһы

ПСИХИАТРИЯ г к; мед. психиатрия {медици
наның психик ауырыуҙарҙы, уларҙы дауалау 
ысулдарын өйрәнә торган бцлеге)

ПСЙХИКА ж психика, рух; здоровая псйхи- 
ка сәләмәт рух

ПСИХЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое психик, психика 
...ы; психические особенности психик үҙенсә 
лектәр ♦ психйческая атака психик атака {ҡар
шы яҡты ҡурҡытыу, алышҡа ихтыярын баҫыу 
өсөн яһалган асыҡ һөжцм); психйческие бо
лезни психик ауырыуҙар

ПСИХОАНАЛИЗ м психоанализ {психологик 
процестарҙы өйрәнецгә ҡоролған ысул)

ПСИХОВАТЬ несов/, прост, ҡыҙышыу, ҡы
ҙып китеү, үҙеңде тота алмау

психбз м\ мед. психоз {психик ауырыу) 
ПСИХОЛИНГВИСТИКА ж психолингвисти

ка {телмәр барлыҡҡа килецен, уны ҡабул итец 
законлыҡтарын өйрәнецсе фән)

психблог м психолог (1. психология бел
гесе 2. кеше психологияһын тәрәп тойоусы) 

ПСИХОЛОГИЗМ м психологизм (1. социоло
гияламы идеалистик йцнэлеш 2. кешеләрҙең ру
хи кисерештәрен тәрән белец һәм нескә һцрәт- 
ләц ); психологизм в литературе әҙәбиәттә психо
логизм

ПСИХОЛОГЙЧЕСКИЙ, ая, ое психологик, 
психология ...ы; психологический анализ психо
логик анализ; психологический роман психоло
гик роман

психолбгия ж; ө разн. знач. психология; 
отрасли психологии психологияның тармаҡтары; 
психолбгия ребёнка бала психологияһы; психо
лбгия творчества ижад психологияһы

ПСИХОПАТ м и ПСИХОПАТКА ж психопат 
{психопатия менән сирләцсе)

ПСИХОПАТИЯ ж психопатия {рухи һәләт
тең, психиканың ауырыу булыуы)

ПСИХОПАТбЛОГ м психопатолог {психопа
тология белгесе)



ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое пси 
хопатологик; психопатологическое исследова
ние психопатологик тикшеренеү

ПСИХОПАТОЛОГИЯ ж психопатология 
(психик эшмәкәрлек боҙолоуының дөйөм 
мәсьәләләрен өйрәнә торған фән)

ПСИХОТЕРАПИЯ ж психотерапия (психик 
йоғонто менән дауалау саралары)

ПСИХРбМЕТР м психрометр (һауа дымлы
лығын билдәләй торған прибор)

ПСОВЫЙ, ая, ое эт ...ы; псовая охота эт 
һунары

ПТАХА ж; разг. ҡошсоҡ 
ПТЕНЁЦ м ҡош балаһы, бала ҡош 
ПТИЦА ж 1. ҡош; домашние птйцы йорт ҡош

тары; певчие птйцы һайрар ҡоштар; хйщные птй
цы йыртҡыс ҡоштар 2. собир. ҡош-ҡорт, ҡоштар; 
озеро кишйт птйцей күл ҡош-ҡорт менән тулы 
3. разг., upon, кеше, әллә кем; важная птйца ҙур 
кеше; не велика птйца әллә кем түгел ♦ вольная 
птйца см. вольный; обстрёляная (стреляная) птй 
ца күпте күргән кеше; птйца высокого полёта см. 
полёт

ПТИЦЕВОД м ҡошсо (ҡошсолоҡ белгесе) 
ПТИЦЕВбДСТВО С ҠОШСОЛОҠ, ҡош-ҡорт 

аҫраусылыҡ
ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ, ая, ое ҡошсолоҡ 

...ы, ҡош аҫраусылыҡ ...ы; птицеводческая
ферма ҡошсолоҡ фермаһы

ПТИЦЕЛОВ м ҡош аулаусы (башлыса һай
рар ҡоштарҙы)

ПТИЦЕЛбВСТВО с ҡош аулаусылыҡ (һай
рар ҡоштарҙы)', заниматься птицеловством ҡош 
аулаусылыҡ менән шөғөлләнеү

ПТИЦЕФАБРИКА ж ҡошсолоҡ фабрикаһы 
ПТИЦЕ ФЁРМА ж ҡошсолоҡ фермаһы 
птичии, -ья, -ье 1. ҡош ...ы; птйчье гнездо 

ҡош ояһы 2. (такой, как у птицы) ҡоштоҡо 
кеүек, ҡоштоҡона оҡшаған; птйчий нос ҡош та
нау ♦ птйчий базар ҡош баҙары; на птйчьих пра
вах (быть, жить и т.п.) шутл. хоҡуҡһыҙ 
рәүештә (йәшәү), саҡ-саҡ эләгеп тороу; с (высо
ты) птйчьего полёта см. полёт; (только) птйчье 
го молока недостаёт (не хватает) күгәрсен һөтө 
генә юҡ (байлыҡ, муллыҡҡа ҡарата)

ПТИЧКА ж 1. уменъш. от птйца 1; 2. разг. 
(пометка) билдә, бәләкәй генә билдә

ПТИЧНИК м 1. кетәк, ҡош аҙбары 2. ҡош 
ҡараусы (эшсе)

ПТИЧНИЦА ж ҡош ҡараусы 
ПУАНТЫ мн. (ед. пуант м) пуант(тар) (ба

лет туфлийының табаны)
ПУБЛИКА ж собир. 1. тамашасылар, пуб

лика; публика заполнила зал тамашасылар залға 
тулды 2. разг. шутл. халыҡ, кешеләр; велико
лепная публика бына тигән халыҡ

ПУБЛИКАЦИЯ ж 1. см. публиковать; пуб
ликация архйвных документов архив документ
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ПУДИНГ
тарын баҫтырып сығарыу 2. баҫылып сыҡҡан 
әҫәрҙәр (хеҙмәттәр); журнальная публикация 
журналда баҫылып сыҡҡан хеҙмәттәр

ПУБЛИКОВАТЬ несоә. что баҫтырыу, баҫ
тырып сығарыу (белдереү); публиковать законы 
закондарҙы баҫтырып сығарыу; публиковать 
статьй в газете гәзиттә мәҡәләләр баҫтырыу 

ПУБЛИКОВАТЬСЯ несоә. страд, от пуб
ликовать

ПУБЛИЦИСТ м публицист (ижтимағи- 
сәйәси темаларҙы яҡтыртҡан яҙыусы)

ПУБЛИЦИСТИКА ж публицистика(1. әҙәби 
жанр 2. ижтимағи-сәйәси мәсьәләләр буйынса 
яҙылған әҙәбиәт)

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое публицис 
тик; публицистйческий жанр публицистик жанр; 
публицистйческая деятельность публицистик 
эшмәкәрлек

ПУБЛИЧНОСТЬ ж асыҡлыҡ; публйчность 
судебного процесса суд процесының асыҡлығы 

ПУБЛИЧНЫЙ, -ая, -ое 1. асыҡ, халыҡ ал
дында; публйчная лекция асыҡ лекция; пуб- 
лйчное выступление халыҡ алдындағы сығыш 
2. халыҡ өсөн асыҡ; публйчная библиотека ха 
лыҡ өсөн асыҡ китапхана ♦ публйчный дом фә
хешхана; публйчная женщина фәхишә; пуб- 
лйчные торгй асыҡ алыш-биреш (аукцион) 

ПИТАЛО с; прям., перен. ҡарасҡы; ого
родное пугало баҡса ҡарасҡыһы

ПУТАНЫЙ, -ая, -ое ҡурҡытылған, өрккән 
♦ пуганая ворона куста бойтся см. ворона 

ПУГАТЬ несоә. кого ҡурҡытыу, өркөтөү, шөр
ләтеү; пугать друг друга бер-беренде ҡурҡытыу 

ПУГАТЬСЯ несов. ҡурҡыу, өркөү, шөрләү; 
пугаться темноты ҡараңгынан шөрләү 

ПУГАЧ м пугач (уйынсыҡ пистолет) 
ПУГАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от пугать 

2. прил. ҡурҡыныс, ҡурҡытҡыс; пугающий вид 
ҡурҡыныс ҡиәфәт

ПУГЛИВОСТЬ ж ҡурҡаҡлыҡ, өркәклек; 
преодолеть пугливость ҡурҡаҡлыҡты еңеү

ПУГЛИВЫЙ, -ая, -ое ҡурҡаҡ, өркәк, ҡур- 
ҡыусан, өркөүсән; пугливая лошадь өркәк ат; 
быть пугливым ҡурҡаҡ булыу

п у г н Ут ь  сов. кого', разг. ҡурҡытып (өр
көтөп) ебәреү

ПУГОВИЦА ж төймә, һиҙәп; застегнуть пу
говицы төймәләрҙе элеү

ПУГОВИЧНЫЙ, -ая, -ое төймә (һиҙәп) ...ы; 
пуговичное производство төймә етештереүсе 

ПУГОВКА ж 1. уменъш. от пуговица 2. см. 
кнопка 3 ♦ нос пуговкой шутл. төймә танау, 
борсаҡ танау

ПУД м бот; пуд мукй бер бот он ♦ пуд сбли 
съесть см. соль

ПУДЕЛЬ м пудель (йөнтәҫ ой эте) 
ПУДИНГ м пудинг (ҡабартма); творожный 

пудинг эремсек пудингы



ПУДОВИК м бер ботлоҡ гер 
ПУДбВКА ж; разг. бер бот (цлсэм) 
ПУДбВЫ Й и уст. ПУДОВбЙ , -ая, -ое бот 

лоҡ, бер ботлоҡ; пудовая гйря бер ботлоҡ гер 
П^ДРА ж пудра; покрывать лицо пудрой 

биткә пудра яғыу
ПУДРЕНИЦА ж пудра һауыты 
ПУДРЕНЫЙ, -ая, -ое пудраланган, пудра 

яғылған
ПУДРИТЬ несоѳ. кого-что пудралау, пудра 

һөртөү (яғыу); пудрить лицо битте пудралау 
ПУДРИТЬСЯ несоѳ. пудраланыу, пудра һөр

төнөү (ягыньгу)
ПУЗАТЫЙ, -ая, -ое 1. прост, ҙур ҡорһаҡлы 

(эсле), күпкәк; пузатая корова ҙур ҡорһаҡлы 
һыйыр 2. разг. ҙур, ҡорһағы ҙур, йыуан, йыуан 
ҡорһаҡлы; пузатый самовар ҙур самауыр

П ^ЗО  с; прост, ҡорһаҡ, эс; отрастить пузо 
ҡорһаҡ үҫтереү

ПУЗЫРЕК м 1. уменъш. от пузырь 1, 2 ; 
2. бәләкәй шешә; пузырёк с лекарством дарыу
лы бәләкәй шешә

ПУЗЫРИТЬСЯ и ПУЗЫРИТЬСЯ несоѳ. 
1 . күбекләнеү, ҡыуыҡланыу, өрөлөү; капли 
дождя пузырятся в лужах күләүектә ямғыр там
сылары күбекләнә 2. разг. (вздуваться) күпе
реү, ҡабарыу, өрөлөү; тесто пузырится ҡамыр 
ҡабара 3. перен., прост. (сердиться) үсегеү, 
үсегеп асыуланыу, ҡабарыныу

ПУЗЫРЧАТКА ж ҡыуыҡлы үлән (һыу цҫем- 
леге)

ПУЗЫРЧАТЫЙ, -ая, -ое ҡыуыҡлы, күбек; 
пузырчатое стекло күбек быяла

ПУЗЫРЬ м 1. ҡыуыҡ; мыльные пузырй
һабын ҡыуыҡтары 2. разг. күпертке, ҡыуыҡса; 
появление пузырей на коже тирелә күпертке ха 
сил булыу 3. анат. ҡыуыҡ; жёлчный пузырь үт 
ҡыуығы; мочевой пузырь бәүел ҡыуығы; плава
тельный пузырь йөҙөү ҡыуығы 4. резина ҡыуыҡ 
(тәнде һыуытыу йәки йылытыу өсөн ҡулланы
ла) 5. прост, лампа ҡыуығы ♦ мыльный пузырь 
см. мыльный; пускать пузырй шутл. ауыр 
хәлдә ҡалыу, эш мөшкөлләнеү

ПУК м бәйләм, тотам, ус, усма, өлтөк, шәл
кем; пук волос бер өлтөк сәс; пук соломы бер 
бәйләм һалам

ПУЛЕВбЙ , -ая, -ое пуля ...ы, пулянан 
булған; пулевое ранение пуля яраһы

ПУЛЕМЕТ м пулемёт; ручной пулемёт ҡул 
пулемёты

ПУЛЕМЁТНЫЙ, -ая, -ое 1. пулемётсы(лар) 
...ы; пулемётная рота пулеметсылар ротаһы 2. пу- 
лемёт(тар) ...ы; пулемётный огонь пулемёт уты 

ПУЛЕМЁТЧИК м и ПУЛЕМЁТЧИЦА ж пу
лемётсы

ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ, ая, ое пуля
үткәрмәй торған; пуленепробиваемое стекло пу
ля үткәрмәй торған быяла

П У Д О В И К

ПУЛЬВЕРИЗАТОР м һиптергес 
ПУЛЬВЕРИЗАЦИЯ ж һиптереү; пульвери

зация раствора шыйыҡлыҡ һиптереү 
ПУЛЬНУТЬ сов. СМ. пулять
ПУЛЬПА ж 1. (мякоть чего-л.) йомшаҡ, 

үҙәк; пульпа зуба теш йомшағы емеш йомшағы, 
2. тех. пульпа (эшкәртец өсөн ваҡланған, 
һыуга йәки иреткестәргә болғанған руда) 

ПУЛЬС м 1. пульс, (тамыр) тибеш(е); сла
бый пульс әкрен (һиҙелер-һиҙелмәҫ) тибеш; про
верить пульс тамыр тибешен тикшереү 2. чего, 
какой', перен. пульс, тын алыш, торош, хәл; 
пульс общественной жйзни йәмғиәттең тын 
алышы

ПУЛЬСАЦИЯ ж тибеш; пульсация сердца
йөрәк тибеше

ПУЛЬСИРОВАТЬ несоѳ. 1. тибеү, ҡағыу 
(йөрәк, ҡан тураһында) 2. спец. пульсациялау, 
килеү (цҙгәрешле ағып тороу)', ток пульсйрует 
ток килә

ПУЛЬТ м ; в разн. знач. пульт; дирижёрский 
пульт дирижёр пульты; пульт управления элек
тростанцией электр станцияһының идара пульты 

П^ЛЯ ж 1. пуля; бронебойная пуля броня 
тишкес пуля; трассйрующая пуля яҡтыртып ба
рыусы пуля 2. в знач. нареч. пулей; разг. аты
лып, пуля кеүек; вылететь пулей атылып килеп 
сығыу

ПУЛЙРКА ж һимертелгән тауыҡ 
ПУЛЙТЬ несоѳ.', прост. 1. атыу; пулять в 

воздух һауаға атыу 2. что, чем бәреү, атыу; пу
лять камни таш бәреү

П^МА ж пума С ур ҡырағай бесәй)
ПУНКТ м 1. в разн. знач. пункт, урын; на

блюдательный пункт күҙәтеү урыны; перего
ворный пункт телефонной станции телефон 
станцияһының һөйләшеү пункты; призывной 
пункт хәрби хеҙмәткә саҡырыу пункты 2. бүлек, 
пункт; соглашение из пяти пунктов биш 
бүлектән торған килешеү 3. (момент в разви
тии чего-л.) нөктә, кимәл; кульминационный 
пункт иң юғары нөктә 4. типогр. пункт ♦ насе
лённый пункт ҡала, ауыл, ҡасаба Һ.6 .; по 
пунктам; пункт за пунктом ентекләп, тәпсирләп, 
нөктәһенә тиклем (аңлатыу)

ПУНКТИР м пунктир, нөктә һыҙыҡ, өҙөк 
һыҙыҡ; пометить пунктйром нөктә һыҙыҡ менән 
билдәләү

ПУНКТИРНЫЙ, -ая, -ое пунктир (пунктир 
менән билдәләнгән)', пунктйрная лйния пунктир 
һыҙыҡ

ПУНКТУАЛЬНОСТЬ ж пунктуаллек, 
теүәллек, еткереп эшләү, тәпсирлек; проявлять 
пунктуальность в работе эштә тәпсирлек 
күрһәтеү

ПУНКТУАЛЬНЫЙ, -ая, -ое пунктуаль, 
тәпсирле, теүәл үтәүсән; пунктуальный человек 
пунктуаль кеше 
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П УСТО ЗВО НСТВО
ПУНКТУ АЦИбННЫ Й, -ая, -ое грам. пунк- 

туацион, тыныш билдәләре, пунктуация ...ы; 
пунктуационные правила тыныш билдәләре 
ҡуйыу ҡағиҙәләре

ПУНКТУАЦИЯ ж; грам. пунктуация (ты
ныш билдәләренең ҡуйылыш системаһы)

ПУНЦОВЫЙ, -ая, -ое ҡан ҡыҙыл, сейә 
ҡыҙыл

ПУНШ м пунш (ҡыҙыл араҡының бер төрө) 
ПУНШЕВЫЙ, -ая, -ое пуншлы, пунш ...ы; 

пуншевая конфета пуншлы кәнфит
ПУП м; разг. см. пупок 1 ♦ пуп землй

кто-что; ирән. кәрәкле кишер япрағы
ПУПАВКА ж тау сәскәһе, һары ромашка 
ПУПОВИНА ж; анат. кендек, кендек бауы 
ПУПбК м 1. кендек 2. зоол. ҡош бөрлә

тәүенең аҫҡы өлөшө
ПУПбЧНЫЙ, -ая, -ое кендек ...ы; пупочная 

грыжа кендек бүҫере
ПУПЫРИСТЫЙ, ая, ое см. пупырчатый
ПУПЫРЧАТЫЙ, -ая, -ое ҡутырлы; пупырча

тая кожа ҡутырлы тире
ПУПЫРЫШЕК м; разг. ҡутыр, һытҡы 
ПУРГА ж көслө буран; поднимается пурга

көслө буран күтәрелә
ПУРЖИТЬ несоә., безл.\ разг. буранлау, бу

ран күтәрелеү, ҡар өйөрөлөү
ПУРИЗМ м пуризм, пуристлыҡ (1. цтә саф, 

талапсан булып ҡыланыу 2. телдең сафлығын, 
нормаларын һаҡлау өсөн, башҡа телдәрҙән һцҙ 
алмаҫҡа тырышыу)

ПУРЙСТ М И ПУРЙСТКА ж пурист(пуризм 
яҡлы кеше)

ПУРИТАНИН м и ПУРИТАНКА ж пуритан 
(1. X V I  — X V I I  бб. Англия буржуазияһы 
араһында таралған дини-сәйәси ағымда ҡатна
шыусы 2. тормошта, көнкцрештә цтә тый- 
наҡлылыҡ яҡлы кеше)

ПУРИТАНСТВО с пуританлыҡ 
ПУРПУР м пурпур (1. ҡарағусҡыл, ҡуйы 

ҡыҙыл төҫ 2. ҡуйы ҡыҙыл буяу 3. иҫк. ҡуйы 
ҡыҙыл туҡыма йәки шундай туҡыманан те
гелгән затлы кейем)

ПУРПУРНЫЙ и ПУРПУРНЫЙ, ая, ое
ҡуйы ҡыҙыл, пурпурға буялған; пурпурное небо 
ҡуйы ҡыҙыл күк

ПУРПУРОВЫЙ, ая, ое см. пурпурный 
ПУСК м см. пустить — пускать 3—6, 9; пуск 

турбйны турбинаны ебәреү; пуск пара пар сы
ғарыу

ПУСКАЙ частица и союз; разг. см. пусть 
ПУСКАТЕЛЬ ж пускатель (электр двигате

лендә)
ПУСКАТЬ несов. см. пустить 
ПУСКАТЬСЯ несоә. 1. см. пустйться

2. страд, от пускать
ПУСКАЧ м; разг. пускач (механизмды эш

ләтеп ебәрә торған)
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ПУСКОВОЙ, -ая, -ое 1. сафҡа индерә тор
ған, эшләй башлау ...ы; пусковой объект сафҡа 
индерә торған объект; пусковой перйод эшләй 
башлау осоро 2. эшләтеп ебәреү ...ы, эшләтеп 
(хәрәкәткә килтереп) ебәрә торған; пусковой ме- 
ханйзм эшләтеп ебәрә торған механизм 

ПУСТЕЛЬГА ж торомтай 
ПУСТЁТЬ несов. бушау, бушап ҡалыу; вече

ром улицы пустеют кисен урамдар бушап ҡала 
ПУСТИТЬ сов. 1. кого-что ебәреү, сығарып 

ебәреү; пустйть птйцу на волю ҡошто иреккә сы
ғарып ебәреү; пустй его, не держй ебәр уны, 
тотма 2. кого-что ебәреү, рөхсәт итеү; пустйть в 
отпуск ялға ебәреү; пустйть коня на траву атты 
үләнгә ебәреү 3. кого-что индереү, ебәреү; пус
тйть квартиранта квартирант индереү; пустйть 
ночевать ҡунырға индереү 4. что хәрәкәткә кил
тереү, сафҡа индереү, эшләтеп ебәреү; пустйть 
завод заводты эшләтеп ебәреү 5. что ебәреү, йө
рөтә башлау; пустйть автобус по новому марш
руту яңы маршрут буйынса автобус ебәреү 
6. что, чем ебәреү, бәреү, елгәреү; пустйть кам
нем в окно тәҙрәгә таш бәреү 7. что; разг. ебә
реү, таратыу; пустйть слух хәбәр ебәреү 8. что 
(датъ росток, корни) ебәреү, үҫә башлау, 
сығарыу; дубок пустйл корни йәш имән тамыр 
ебәрҙе 9. (с предлогом “в”) -ға/-гә ебәреү (би
реү); пустйть в продажу һатыуға ебәреү; пус
тйть в прокат ҡуртымға биреү ♦ пустйть козла 
в огород см. козёл; пустйть корни см. корень; 
пустйть (красного) петуха см. петух; пустйть 
пыль в глаза см. пыль; пустйть в дело см. дело; 
пустйть в оборот әйләнешкә индереү; пустйть в 
ход эшләтеп ебәреү; пустйть на дно см. дно; по 
миру пустйть см. мир

ПУСТИТЬСЯ сов.; разг. 1. китеү, сығыу, юл 
тотоу; пустйться в путь юлға сығыу; пустйться в 
погоню ҡыуып китеү 2. во что и с неопр. баш
лау, тотоноу, керешеү; пустйться бежать йүгерә 
башлау; пустйться в пляс бейергә тотоноу 
♦ пустйться во все тяжкие см. тяжкий

П^СТО 1. нареч. буш; смотреть равнодушно 
и пусто хуш күңел һәм буш ҡараш менән ҡарау 
2. в знач. сказ., безл. буш, буп-буш; в комнате 
было пусто бүлмә буш ине; на душе пусто 
күңелем буп-буш ♦ чтоб тебе (ему, ей, вам, им) 
пусто было ҡәһәр һуҡһын, суҡынып китһен (ки
тегеҙ)

ПУСТОВАТЬ несоә. буш булыу (тороу); 
комната пустует бүлмә буш тора

ПУСТОГОЛОВЫЙ, -ая, -ое разг. мәғәнәһеҙ, 
буш, кәбәк баш

ПУСТОЗВбН м; разг. ярыҡ барабан, буш 
боғаҙ, лығырлаҡ

ПУСТОЗВОНИТЬ несов. лығырлау, та
ҡылдау

ПУСТОЗВОНСТВО с лығырлаҡ булыу, 
бушҡа боғаҙ киреү, шапырыныу



ПУСТОЙ
ПУСТбЙ, -ая, -ое 1. буш; пустая бочка буш 

мискә; пустой дом буш ѳй 2. (полый) (эсе) ҡы
уыш, көпшә; пустой шар ҡыуыш шар 3. перен. 
буш, мәғәнәһеҙ; пустой человек буш кеше; пус
тые обещания буш вәғәҙәләр; пустая кнйга мэ 
ғәнәһеҙ китап 4. перен. әһәмиәтһеҙ, юҡ, бәләкәй; 
пустой повод юҡ сәбәп 5. в знач. сущ. пустое с 
юҡ, буш нәмә; говорйть пустбе бушты һөйләү 
♦ переливать из пустого в порожнее см. по 
рбжний; пустая порода горн, буш руда; пустой 
карман (кошелёк) буш кеҫә (аҡсаһыҙ); пустбе 
место буш кеше; с пустыми руками (прийтй, 
явйться, уйтй и т.п.) буш ҡул менән (килеү, 
булыу, китеү һ.б.)

ПУСТОМЁЛЯ м и ж; разг. тел биҫтәһе, 
тәтелдәк

ПУСТОПОРбЖ НИЙ, яя, ее разг. буш, 
мәғәнәһеҙ; пустопорожняя дискуссия буш бәхәс 

ПУСТОСЛбВ м ; разг. буш боғаҙ, ләстит 
һатыусы, лығырлаҡ

ПУСТОСЛбВИЕ с; разг. ләстит, сафсата, 
буш һүҙ

ПУСТОСЛбВИТЬ песоө.; разг. юҡ-бар (буш 
һүҙ) һөйләү, ләстит һатыу

ПУСТОТА ж 1. бушлыҡ, (эсе) ҡыуыш булыу; 
пустота дома өйҙөң бушлығы; пустота шара 
шарҙың эсе ҡыуыш булыу 2. бушлыҡ, мәғә
нәһеҙлек; пустота жйзни тормоштоң мәғәнәһеҙле
ге 3. перен. рухи бушлыҡ, өмөтһөҙлөк, күңел 
бушлығы; чувствовать пустоту күңел бушлығы 
тойоу 4. тех. ҡыуышлыҡ, бушлыҡ, ҡыуыш 
урын; пустоты в литьё ҡойолмалағы бушлыҡ 

п у с т о т е л ы й , -ая, -ое (эсе) ҡыуыш, ҡы
уыш эсле; пустотелый кирпйч ҡыуыш эсле кирбес 

п у с т о ц в е т  м 1. бот. буш (ҡыҫыр) сәскә
2. перен. булдыҡһыҙ (буш) кеше

пУ  СТОИТЬ ж ташландыҡ ер, буш ятҡан ер 
ПУСТЫННИК м пустынник, монах (хрис

тиандарҙа һәм башҡа диндәрҙә донъяуи рәхәт
лектәрҙән баш тартып, кешеләрҙән ситләшеп 
йәшәцсе)

ПУСТЬІННЫЙ, ая, ое 1. сүл ...ы; пус 
тынный барс сүл барсы 2. кешеһеҙ, кеше йәшә
мәгән; пустынный остров кеше йәшәмәгән утрау
3. буш, кеше йөрөмәгән; пустынная улица кеше 
йөрөмәгән урам

ПУСТЫНЯ ж сүл; проехать пустыню сүлде 
үтеү

ПУСТЫРНИК м арыҫлан ҡойроғо (дарыу 
цләне)

ПУСТЫРЬ м ташландыҡ (буш) ер 
ПУСТЫШКА разг. 1. ж эсе ҡыуыш (нәмә), 

эсе буш (нәмә); орех пустышка эсе буш сәтләүек 
2. ж (соска) имеҙлек 3. м и ж; перен. буш кеше, 
елғыуар, эшкинмәгән

ПУСТЬ частица и союз 1. частица (для вы
ражения согласия) -һын/-һен әйҙә, -а/-ә бир
һен; пусть идёт килһен әйҙә 2. частица (всё

равно) ярар, шулай булһын; ну и пусть, я пой
ду йә ярар, мин барам 3. союз уступ, (допус
тим) ярай (булһын), да ти, әйҙә; пусть я ошйб 
ся, но ошибку исправил ярай, мин хаталандым 
да ти, әммә хатамды төҙәттем ♦ пусть себе; 
пусть его (её, их) ярар, шулай ҙа булһын

ПУСТЙК м; разг. 1. юҡ-бар нәмә, ваҡ-төйәк, 
сүп сар; поссориться из-за пустяка юҡ бар нәмә 
өсөн асыуланышыу 2. обычно мн. пустяки буш 
(юҡ) һүҙ, мәғәнәһеҙ һүҙ; говорйть пустяки буш 
һүҙ һөйләү 3. обычно мн. пустякй в знач. сказ. 
зарар юҡ, бер ни түгел; вам больно? — Пустя
кй һеҙгә ауырттымы? — Зарар юҡ ♦ пара пустя
ков бер ни түгел

ПУСТЯКбВЫ Й, -ая, -ое разг. 1. ваҡ-төйәк, 
буш, әһәмиәтһеҙ, бәләкәй генә; пустяковый воп
рос ваҡ мәсьәлә; пустяковая сумма бәләкәй генә 
сумма 2. (нетрудный) еңел генә; пустяковое по
ручение еңел генә йомош

ПУСТЙЧНЫЙ, ая, ое см. пустяковый 
ПУТАНИК м; разг., неодобр. бутаусы, бутал

сыҡ кеше, болғаҡ
ПУТАНИЦА ж; в разн. знач. буталыш, бу

талсыҡлыҡ, сыуалсыҡлыҡ; путаница мыслей 
фекер буталсыҡлығы

ПУТАНЫЙ, -ая, -ое 1. буталсыҡ, сыуалсыҡ; 
путаные объяснения буталсыҡ аңлатмалар 
2. разг. буталсыҡ, еңел аҡыллы; путаный чело
век буталсыҡ кеше

ПУТАССУ ж нескл. путассу (диңгеҙ балыгы) 
ПИТАТЬ несов. 1. что сеймәлтә ү, сейәлтеү, 

сырмалтыу, сейәләндереү, сыуаландырыу; пу
тать пряжу иләгән епте сейәлтеү 2. что (нару
шатъ порядок расположения) бутау, сыуалтыу; 
путать ряды рәттәрҙе бутау; путать страницы 
рукописи ҡулъяҙманың биттәрен бутау 3. кого- 
что (сбивать с толку) бутау, яңылыштырыу; 
путать вопросами һорауҙар менән бутау 4. что 
и без доп. бутау, яңылышыу; рассказывать, не 
путая бутамай һөйләү 5. кого-что; разг. (вовле
кать) бутау, ҡатнаштырыу, ҡыҫтырыу; путать в 
неблаговидные дела насар эштәргә ҡатнашты
рыу 6. кого-что (смешивать) бутау, буташты
рыу; путать имена исемдәрҙе бутау 7. кого-что 
тышаулау, тышау; путать лошадей аттарҙы ты
шау ♦ путать следы эҙ яҙҙырыу, эҙ йәшереү 

ПИТАТЬСЯ несов. 1. сеймәлеү, сейәлеү, 
сейәләнеү, сырмалыу; нить путается еп сейәлә 
2. перен., разг. (о мыслях, словах и т.п.) бута
лыу, сыуалыу 3. в чём эләгеү, тейеү, буталыу; 
ноги путаются в зарослях сыбыҡ-сабыҡҡа аяҡ 
эләгә 4. разг. хаталаныу, буталыу; путаться в 
ответах яуап биргәндә буталыу 5. во что; разг. 
ҡыҫылыу, буталыу, тығылыу; путаться не в 
своё дёло кеше эшенә ҡыҫылыу 6. с кем; 
прост., пренебр. буталыу, мөнәсәбәткә инеү
7. страд, от путать ♦ путаться под ногами аяҡ 
аҫтында буталыу (ҡамасаулау)
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ПУЧОК
ПУТЕВКА ж путёвка; путёвка в санаторий ши

фаханаға путёвка; выписать путёвку спец, путёвка 
яҙҙырыу (.машинам) ♦ путёвка в жизнь тормошҡа 
путёвка (эштә, тормошта асылмн юл)

ПУТЕВОДИТЕЛЬ м (справочник) белешмә; 
путеводйтель по музею музей буйынса белешмә; 
железнодорожный путеводйтель тимер юл 
буйынса белешмә

ПУТЕВбДНЫЙ, -ая, -ое юл күрһәтеүсе; пу
теводные знаки юл күрһәтеүсе билдәләр ♦ путе
водная звезда юл күрһәтеүсе йондоҙ (тормош
та йцнәлеш бирецсе)

ПУТЕВОЙ, -ая, -ое юл ...ы; путевые рас
ходы юл сығымдары; путевые записки юл яҙма
лары

ПУТЁВЫЙ, -ая, -ое см. путный
ПУТЁЕЦ м; разг. 1. тимер юл инженеры 

2. тимер юл эшсеһе, тимер юлсы
ПУТЁЙСКИЙ, -ая, -ое (тимер) юл ...ы; пу

тейский рабочий тимер юл эшсеһе
ПУТЁМ I нареч.; разг. рәтләп, йүнләп; рас

сказать путём йүнләп һөйләп биреү
ПУТЕМ II предлог с род. п. (посредством) 

юлы (ярҙамы) менән, -ып/-еп узнать путём 
опроса һорашып белеү

ПУТЕОБХбДЧИК м тимер юлды ҡараусы 
(эшсе)

ПУТЕПРОВбД м юл күпере, юл үткәргес 
(юлдар киҫешкән ерҙә)

ПУТЕУКЛАДКА ж; ж.-д. тимер юл һалыу 
ПУТЕУКЛАДЧИК м (машина) тимер юл 

һалғыс
ПУТЕШЕСТВЕННИК м и п у т е ш ё с т  

ВЕННИЦА ж сәйәхәтсе, илгиҙәр
ПУТЕШЕСТВИЕ с сәйәхәт, ил гиҙеү; круго

светное путешествие Ер шары тирәләй сәйәхәт, 
донъя буйлап сәйәхәт итеү

ПУТЕШЕСТВОВАТЬ несов. сәйәхәт итеү, ил 
гиҙеү; путешествовать по тайгё тайга буйлап 
сәйәхәт итеү

ПУТИНА ж балыҡ тотоу мәле, балыҡ ваҡы
ты; весенняя Путина яҙғы балыҡ тотоу мәле 

ПУТНИК М И ПОТНИЦА ж юлсы, юлаусы 
потный, -ая, -оеразг. 1. йүнле, рәтле, бул

дыҡлы, яраҡлы; путный человек йүнле кеше; из 
этого ничего путного не выйдет бынан бер йүнле 
нәмә лә сыҡмаҫ 2. файҙалы, эшлекле; путный 
совет файҙалы кәңәш

ПУТЧ м фетнә; поднять путч фетнә күтәреү 
ПУТЧЙСТ м фетнәсе
ПУТЫ мп. (ед. путо с; прост.) 1. тышау, 

кешән (атҡа) 2. чего; прям., перен. бығау, 
сынйыр; разорвать путы колониалйзма колонна 
лизм бығауҙарын өҙөү

ПУТЬ м; в разн. знач. юл; водный путь һыу 
юлы; воздушный путь һауа юлы; железнодо
рожный путь тимер юл; широкий путь киң юл; 
путй сообщения юлдар (һауа юлы, тимер юл,

һыу юлы); дыхательные путй анат. тын юлдары; 
запасной путь ж.-д. запас юл; объездной путь 
урау юл; путй развйтия үҫеш юлдары; держать 
путь юл тотоу; путй достижения чего-л. нимә
гәлер ирешеү юлдары ♦ жйзненный путь тормош 
юлы; Млечный Путь см. млечный; последний 
путь һуңғы юл (ерләц); счастлйвого путй! хәйер
ле юл!; по путй: 1) юл ыңғайы, юл айҡан; 2 ) бер 
үк йүнәлештә; 3) бергә; не по путй бергә түгел; 
быть на путй (маҡсатҡа) яҡынайыу, етеп килеү; 
встать (стать, вступить) на путь йүнәлеш алыу, 
юлына баҫыу; направить (наставить, обратить) 
на путь йстины (на йстинный путь) кого дөрөҫ юл 
күрһәтеү, дөрөҫ юлға баҫтырыу (төшөрөү); сбить 
(совлечь, совратйть) с путй юлдан яҙҙырыу 

ПУФ м пуф (артһыҙ йомшаҡ ултыргыс) 
ПУХ м мамыҡ; (козы) дебет; лебяжий пух 

аҡҡош мамығы; пух одуванчика бәпембә ма
мығы; тополйный пух тирәк мамығы ♦ в пух (и 
прах) (разбйть, разгромить, разнестй и т.д.) 
көлөн күккә осороу; ни пуха ни пера хәйерлегә 
булһын; пусть будет земля пухом ауыр тупрағы 
еңел булһын (цлгән кешегә ҡарата)

ПУХЛОСТЬ ж ҡабарынҡылыҡ, өрөлөп то
роу; пухлость щёк яңаҡтарҙың ҡабарынҡылығы 

ПУХЛЫЙ, -ая, -ое 1. ҡабарынҡы, өрөнкө; 
пухлая подушка ҡабарынҡы мендәр; пухлые 
губы өрөнкө ирендәр 2. тулы кәүҙәле, йыуан; 
пухлый человек йыуан кеше

ПАХНУТЬ несов. 1. ҡабарыу, шешеү, күбеү; 
нога пухнет аяҡ шешә 2. прост, һимереү, ҡа
барыу

ПУХОВИК м 1. (перина) мамыҡ мендәр
2. мамыҡ пальто (куртка); тёплый пуховйк йы
лы мамыҡ пальто

ПУХбВКА ж кершән яҡҡыс, пудра һөрткәс 
ПУХбВЫ Й, -ая, -ое мамыҡ, дебет; пуховый 

платок дебет шәл; пуховая подушка мамыҡ 
мендәр

ПУХОЁД м мамыҡ ҡорто, ҡош-ҡорт бете 
ПУЧЕГЛАЗИЕ с аҡыш күҙлелек (гәҙәттә 

ауырыуҙан)
ПУЧЕГЛАЗЫЙ, -ая, -ое разг. аҡыш (таҫыр) 

күҙле; пучеглазый человек аҡыш күҙле кеше 
ПУЧЙНА ж 1. упҡын, тоба; морская пучйна

диңгеҙ упҡыны 2. батҡыл, соңғол (һаҙлыҡта)
3. спец. бүртек, ҡабарыҡ (ҡышҡы юлдагы) 

ПОЧИТЬ несов. что; разг. 1. безл. күбеү,
ҡабарыу, күптереү, ҡабартыу; пучит живот эс 
күбә 2. (таращитъ) аҡырайтыу, аҡайтыу; пу
чить глаза күҙҙе аҡайтыу

ПУЧИТЬСЯ несов.; разг. 1. күбеү, ҡабарыу, 
күтәрелеү; тёсто пучится ҡамыр ҡабара; река 
пучится йылға күтәрелә 2. аҡырайыу, аҡайыу 
(кцҙҙәр)

ПУЧбК м 1. уменъш. от пук; пучок цветов
сәскә бәйләме 2. шәлкем; пучок лучёй нурҙар 
шәлкеме 
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ПУШЕЧНЫЙ
ПУШЕЧНЫЙ, -ая, -ое 1. туп ...ы, пушка 

...ы; пушечные ядра туп йәҙрәләре 2. туптан, 
пушканан; пушечный выстрел туптан атыу 
♦ пушечное мясо туп аҙығы (һуйышта цлемгә 
дусар ителгән һалдаттар)

ПУШИНКА ж 1. еңел, мамыҡ (мамыҡ 
һымаҡ нәмәләр) 2. (мелкая, лёгкая частица че- 
го-л.) бөртөк; п^шйнки снега ҡар бөртөктәре 

ПУШИСТЫИ, -ая, -ое 1. (покрытый пухом) 
йомшаҡ (ҡабарынҡы) йөнлө; пушйстая кошка 
ҡабарынҡы йөнлө бесәй; пушйстый ковёр ҡаба
рынҡы йөнлө келәм 2. (лёгкий, мягкий, пыш
ный) мамыҡтай йомшаҡ; пушйстые волосы ма
мыҡтай йомшаҡ сәс(тәр); пушйстый снег ма
мыҡтай йомшаҡ ҡар 3. (с лёгкой, пышной зе
ленью) ялбыр; пушйстая ёлка ялбыр шыршы 

ПУШИТЬ несоә. что (шерсть) тетеү; 
(перья, волосы) ҡабартыу, күпертеү

ПУПТКЛ ж 1. туп, пушка; зенйтная пушка зе
нит тубы 2. мед. пушка (радиоактив нурҙар 
менән дауалау аппараты) ♦ взять на пушку 
прост, алдау; пушкой (из пушки) не проши
бёшь (не пробьёшь): 1) бик күп, иҫәбе-хисабы 
юҡ (халыҡ тураһында)', 2 ) кирегә бөткән, 
тиҫкәре; из пушки по воробьям (стрелять, па 
лйть, бить) ат менән ҡуян ҡыуыу (бәләкәй генә 
эшкә оло итеп тотоноу, кцп көс тцгец) 

ПУШКАРЬ м; уст. тупсы 
ПУШНИНА ж собир. йәнлек тиреһе, 

ҡиммәтле тире; заготовить пушнйну йәнлек ти
реһе әҙерләү

ПУШ НбЙ, -ая, -ое 1. ҡиммәтле тире ...ы, 
йәнлек тиреһе ...ы; пушной промысел ҡиммәтле 
тире әҙерләү промыслаһы 2. ҡиммәт (затлы) ти
реле; пушной зверь ҡиммәт тиреле кейек 

ПУШ бК м; уменыи. от пух 
П^ЩА ж шырлыҡ, ҡара урман 
П^ЩЕ нареч.; уст., прост, нығыраҡ, көс

лөрәк, уғата; пуще прежнего элеккенән көслөрәк 
П^Щ ИЙ, -ая, -ее разг., уст. көслө, ныҡ ҙур 

(оло); пущая слава даны ныҡ ҙур ♦ для пущей 
важности әһәмиәтлерәк күренһен өсөн, 
мөһимерәк булһын өсөн

ПФЁННИГ м пфенниг (Германия аҡса 
берәмеге)

ПЧЕЛА ж бал ҡорто, умарта ҡорто; башкйр 
ская пчела башҡорт бал ҡорто

ПЧЕЛЙНЫИ, ая, ое 1. (бал) ҡорто ...ы, 
умарта ҡорто ...ы; пчелйный мёд ҡорт балы; 
пчелиный улей бал ҡорто умартаһы 2. в знач. 
сущ. пчелиные мн.; зоол. бал ҡорттары 

ПЧЕЛОВбД м умартасы, ҡорт ҡараусы 
ПЧЕЛОВбДНЫ Й, -ая, -ое умартасылыҡ 

...ы, ҡортсолоҡ ...ы; пчеловодные инструменты 
умартасылыҡ ҡорамалдары

ПЧЕЛОВбДСТВО с 1. (отр асль сельского 
хозяйства) умартасылыҡ, ҡортсолоҡ; развйтие 
пчеловодства умартасылыҡты үҫтереү 2. (пасе-
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ка) умарталыҡ; пчеловодство совхоза совхоз
дың умарталығы

ПЧЕЛОВбДЧЕСКИЙ, -ая, -ое умартасылыҡ 
...ы, ҡортсолоҡ ...ы; пчеловодческое хозяйство 
умартасылыҡ хужалығы 

ПЧЁЛЬНИК м умарталыҡ 
ПШЕНИЦА ж бойҙай; безостая пшенйца 

ҡылсыҡһыҙ бойҙай; озймая пшенйца ужым 
бойҙайы; яровая пшенйца ярауай бойҙай

ПШЕНЙЧНЫЙ, ая, ое бойҙай ...ы; пше
ничная мука бойҙай оно; пшенйчные посевы 
бойҙай сәсеүлектәре

ПШЕНКА ж; прост, тары бутҡаһы 
ПШЕННЫЙ, -ая, -ое тары ...ы; пшённая 

каша тары бутҡаһы
ПІТТЕ Н б с тары ярмаһы
ПШИК м; разг. буш, һис бер ни, бер ни (юҡ); 

получился пшик буш булып сыҡты
пыж м тығыҙлағыс, пыж (патронды, заряд

ты тыгыҙлай торган кейеҙ, ҡатырга һ.б.)
ПЫЖИК м пыжик (1. болан балаһы 2. болан 

балаһының тиреһе)
ПЫЖИКОВЫЙ, ая, ое пыжик (болан ба

лаһы тиреһенән эшләнгән)-, пыжиковая шапка 
пыжик бүрек

ПЫЖИТЬСЯ несоә.-, разг. 1. (напрягаться 
изо всех сил) көсәнеү, тырышыу 2. перен. (ки
читься) тәкәбберләнеү, кәпәренеү, эреләнеү; 
ему не стоит пыжиться уға кәпәренеү кә 
рәкмәй

ПЫЛ м дәрт, ялҡын; юношеский пыл йәшлек 
дәрте ♦ в пылу (сражения, бйтвы, спора и т.п.)
иң ҡыҙған мәлендә (һуғыштың, бәхәстең һ.б.); с 
пылу, с жару яңы ғына бешкән көйө

ПЫЛАТЬ несоә. 1. дөрләп яныу, ялҡынла
нып яныу; дрова пылают утын дөрләп яна 
2. балҡыу, балҡып тороу; зарево пылает шәфәҡ 
балҡып тора 3. ҡыҙарып тороу, яныу; щёки пы
лают сикәләре яна 4. чем и без доп.; перен. 
яныу, утында яныу; пылать любовью мөхәббәт 
утында яныу

ПЫЛЕВИДНЫЙ, -ая, -ое онтаҡ, саң кеүек; 
пылевидный песок саң кеүек ҡом

ПЫ ЛЕВбЙ, -ая, -ое саң ...ы, туҙан ...ы; пы
левая буря саң бураны

ПЫЛЕМЁР м саң үлсәгес (прибор) 
ПЫЛИНКА ж 1. саң бөртөгө 2. бот. 

һеркәсек (һеркә туҙаны)
ПЫЛИТЬ несов. саң күтәреү, туҙан туҙ

ҙырыу; машина пылит по дороге машина юл 
буйлап туҙан туҙҙыра

ПЫЛИТЬСЯ несоә. 1. саңланыу, туҙанла
ныу; сапогй пылятся итектәр саңлана 2. (ле
жать без применения) саңланып (туҙанланып) 
ятыу; книги пылятся на полках китаптар 
кәштәлә саңланып ята

ПЫЛИЩА ж; разг. бик күп саң (туҙан), ныҡ 
саң (туҙан)



ПЯТАЧОК
пылкии, -ая, -ое дәртле, янып торған; 

пылкий юноша янып торған егет
ПЫЛКОСТЬ ж дәртлелек, янып тороу; проя

вить пылкость дәртлелек күрһәтеү
ПЫЛЬ ж 1. саң, туҙан; рольная пыль күмер 

саңы; поднять пыль туҙан туҙҙырыу 2. см. пыль
ца ♦ пустйть пыль в глаза күҙ буяу, күҙгә төтөн 
ебәреү

ПЫЛЬНИК I м; бот. һеркәлек (сәскәлә) 
ПЫЛЬНИК II м ябынса (саңдан ябына 

торган плащ)
пыльный, -ая, -ое саңлы, туҙанлы; 

пыльная дорога саңлы юл
ПЫЛЬЦА ж һеркә (цҫемлектәрҙә)
ПЫРЁЙ м аҡтамыр; поле покрыто пыреем

баҫыу аҡтамыр менән ҡапланған
ПЫРНЁТЬ кого-что', прост, сәнсеү; (рога

ми) һөҙөү; пырнуть ножом бысаҡ менән сәнсеү 
ПЫТАТЬ несов. кого-что язалау, ғазаплау; 

пытать пленника әсирҙе язалау
ПЫТАТЬСЯ несов. с неопр. тырышыу, ты

рышып (маташып) ҡарау; пытаться освобо
диться ҡотолорға тырышыу

ПЫТКА ж 1. яза, ғазап; орудия пытки яза 
ҡоралдары 2. перен. (рухи) ғазап, ыҙа; ду
шевная пытка күңел ғазабы

ПЫТЛИВОСТЬ ж ҡыҙыҡһыныусанлыҡ; пыт- 
лйвость ума аҡылдың ҡыҙыҡһыныусанлығы 

пытливый, -ая, -ое ҡыҙыҡһыныусан, 
ҡыҙығыулы; пытлйвый взгляд ҡыҙыҡһыныусан 
ҡараш

ПЫХАТЬ несов.', разг. 1. балҡып яныу; 
пламя пышет ялҡын балҡып яна 2. чем и без 
доп. (излучатъ жар) эҫе бәреү (бөркөү); печь 
пышет жаром мейестән эҫе бәреп тора 3. чем; пе
рен. балҡып (бәреп) тороу; его лицо пышет здо
ровьем уның йөҙөнән һаулығы бәреп тора 

ПЫХНУТЬ сов.; разг. см. пыхать 2 
ПЫХТЁТЬ несов.', разг. 1. мышылдау, бы

хылдау, ауыр һулау 2. (о машинах) ухылдау, 
борҡотоу; паровоз пыхтйт паровоз ухылдай
3. над чем и без доп.; перен. көсәнеп тырышыу, 
маташыу; пыхтеть над решением задачи мәсьә 
ләне сисергә маташыу

ПЫШКА ж 1. (булочка) ҡабартма 2. разг., 
пренебр. (о ребёнке или женщине) тултырған 
тауыҡ (өрөлгән) кеүек, ит бүкәне

ПЫШНОСТЬ ж 1. ҡупшылыҡ, тантаналыҡ; 
пышность приёма ҡабул итеүҙең тантаналығы 
2. ҡабарынҡылыҡ; пышность речи телмәрҙең 
ҡабарынҡылығы

пышный, -ая, -ое 1. ҡабарынҡы, ҡабарып 
(күпереп) торған; пышные волосы күпереп 
торған сәстәр 2. (полный — обычно о женщине) 
тулы, йомро 3. (роскошный) ҡупшы, тантаналы, 
бик бай; пышный наряд ҡупшы, зиннәтле кейем
4. (напыщенный, высокопарный) ҡабарынҡы; 
пышные слова ҡабарынҡы һүҙҙәр
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ПЬЕДЕСТАЛ м 1. пьедестал, нигеҙ (һәйкәл, 
статуя һ.б. биҙәлгән нигеҙе) 2. перен. дәрәжә, 
дан; пьедестал почёта хөрмәт даны

ПЬЁСА ж пьеса (1. драматик әҫәр 2. ҡыҫҡа 
гына музыка әҫәре); пьеса в трёх действиях өс 
шаршаулы пьеса; сыграть пьёсу на фортепьяно 
фортепьянола пьеса уйнау

пыбщий, -ая, -ее 1. прич. от пить 
2. прил.; разг. эскесе, эсергә яратыусы

ПЬЯНЁТЬ несов. 1. иҫереү; быстро пьянёть 
тиҙ иҫереү 2. перен. иҫереү, баш әйләнеү; пья
нёть от радости шатлыҡтан иҫереү

ПЬЯНИТЬ несов. кого 1. иҫертеү; вино пья
нит шарап иҫертә 2. перен. иҫертеү, башты 
әйләндереү

ПЬЙНИЦА м и ж эскесе, сәрхүш; стать 
пьяницей эскесегә әйләнеү

ПЬЙНКА ж; прост. 1. эскелек, эске мәжлесе 
2. см. пьянство

пьйнство с эскеселек, эскелек; борьба с 
пьянством эскелеккә ҡаршы көрәш

ПЬЙНСТВОВАТЬ несов. әсеүгә (эскелеккә) 
һалышыу (бирелеү), эсеп йөрөү

пьйный, -ая, -ое 1. иҫерек, эскән, сәрхүш 
булған; быть пьяным иҫерек булыу 2. в знач. 
сущ. пьяный м и пьяная ж иҫерек кеше 3. (свой
ственный опьяневшим людям) иҫеректәргә хас 
булған, иҫеректәрсә; пьяный разговор иҫерек- 
тәрсә һөйләшеү 4. чем, от чего.; перен. иҫергән, 
иҫерек; пьяный от любвй мөхәббәттән иҫерек 
♦ с пьяных глаз; под пьяную руку; по пьяной 
лавочке; по пьяному делу прост, иҫерек килеш, 
иҫергән хәлдә (көйө)

ПЭР м пэр (Англияла һәм Францияла югары 
ҡатлам аҡһөйәктәр титулы)

ПЮПИТР м пюпитр (нота дәфтәре, китап
тар ҡуйыу өсөн ҡыя өҫлө өҫтәл)

ПЮРЁ с нескл. пюре, иҙмә; картофельное 
пюрё картуф иҙмәһе

ПЯДЁНИЦА ж ҡоротҡос күбәләк 
ПЯДЬ ж ҡарыш (оҙонлоҡ цлсәме) ♦ ни пяди 

(землй не отдать, не уступйть) бер ҡарыш та (ер 
бирмәү); семй пядей во лбу бик аҡыллы, аҡыл 
эйәһе

пйлить несов. что 1. разг., спец. тартып 
һуҙыу, киңәйтеү; пялить овчйну һарыҡ тиреһен 
тартып һуҙыу 2. прост, (таращитъ глаза) 
секрәйеп ҡарау, күҙ төбәү 

пйльцы только мн. кирге 
ПЯСТЬ ж ус һөйәктәре
ПЯТА ж 1. уст. (пятка) үксә 2. спец, (опор

ная частъ чего-л.) Терәк, табан ♦ до пят бик 
оҙон, үксәгә тиклем; по пятам (ходить, гнаться и 
т.п.) үксәһенә баҫып (йөрөү), артынан ҡалмау; 
с головы до пят башынан аяғына тиклем 

ПЯТАК м; разг. биш тинлек (аҡса) 
ПЯТАЧбК м; разг. 1. см. пятак 2. (рыло сви

ньи и т.п.) морон осо 3. (площадка) майҙансыҡ



ПЯТЁРКА
ПЯТЕРКА ж 1. (цифра, карта) бишлек 

2. /?язг. (о транспортных средствах) бишенсе 
(автобус, трамвай һ.б.) 3. /?язг. (группа из пя
ти единиц) биш; пятёрка катеров биш катер 
4. (оценка) биш, бишле; получйть пятёрку биш
ле алыу 5. /?язг. (денежный знак, сумма в пятъ 
рублей) бишлек, биш һумлыҡ, биш һум 

ПЯТЕРНЙ ж; прост, биш бармаҡ, биш 
ПЙТЕРО числ. собир. бишәү, биш; пятеро 

детей биш бала
ПЯТЁРОЧНИК м и ПЯТЁРОЧНИЦА ж\

разг. бишкә генә уҡыусы
ПЯТИ... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 

“биш" мәгәнәһен аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., 
пятиглавый биш башлы; пятигранный биш ҡырлы 

ПЯТИАЛТЬІННЫЙ м; уст. ун биш тинлек 
(аҡса)

ПЯТИБбРЬЕ с; спорт, пятиборье, биш төр 
ярыш; мастер по пятиборью биш төр ярыш бу
йынса мастер

ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ с 1. (промежуток 
времени) илле йыл 2. (юбилей) илле йыллыҡ; 
отметить пятидесятилетие учёного ғалимдың ил 
ле йыллығын билдәләү

ПЯТИДЕСЯТИЛЁТНИЙ, яя, ее 1. (о сро
ке) илле йыллыҡ 2. (о возрасте) илле йәшлек 

ПЯТИДЕСЙТЫЙ, -ая, -ое числ. илленсе; пя
тидесятые годы илленсе йылдар

ПЯТИДНЁВКА ж; разг. биш көнлөк; объя
вить пятидневку по уборке города ҡаланы йы 
йыштырыу буйынса биш көнлөк иғлан итеү 

п я т и д н е в н ы й , -ая, -ое биш көнлөк, биш 
көн барған; пятидневный поход биш көнлөк 
поход

ПЯТИКЛАССНИК М и ПЯТИКЛАССНИЦА
ж бишенсе синыф уҡыусыһы, бишенсе синыфта 
уҡыусы

ПЯТИКРАТНЫЙ, -ая, -ое 1. биш тапҡыр, 
биш тапҡыр булған (ҡабатланған) 2. (увеличен
ный в пятъ раз) бишләтә; в пятикратном раз
мере бишләтә арттырып

ПЯТИКУРСНИК м и ПЯТИКУРСНИЦА ж 
бишенсе курс студенты, бишенсе курста уҡыусы 
студент

ПЯТИЛЁТИЕ с 1. (промежуток времени) 
биш йыл; последнее пятилетие һуңғы биш йыл 
2. (годовщина) биш йыллыҡ

ПЯТИЛЁТКА ж 1. см. пятилетие 1; 2. ист. 
(пятилетний план развития народного хозяй
ства) биш йыллыҡ; первая пятилетка беренсе 
биш йыллыҡ

ПЯТИЛЁТНИЙ, -яя, -ее 1. (о сроке) биш 
йыл(лыҡ); пятилётний план биш йыллыҡ план 
2. (о возрасте) биш йәшлек; пятилётнее дёрево 
биш йәшлек ағас

ПЯТИМЕСЯЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (о сроке) биш 
ай 2. (о возрасте) биш айлыҡ; пятимёсячный 
ребёнок биш айлыҡ бала
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ПЯТИМИНУТКА ж; разг. биш минутлыҡ 
(кәңәшмә)

ПЯТИМИНУТНЫЙ, ая, ое биш ми 
нут(лыҡ); пятиминутный разговор биш минут 
һөйләшеү

ПЯТИРУБЛЁВКА ж\ разг. биш һумлыҡ (аҡ
са)

ПЯТИРУБЛЁВЫЙ, -ая, -ое биш һумлыҡ 
ПЯТИСбТЕННЫЙ, -ая, -ое разг. биш йөҙ 

һумлыҡ
ПЯТИСОТЛЕТИЕ с 1. (промежуток време

ни) биш йөҙ йыл 2. (годовщина) биш йөҙ 
йыллыҡ

ПЯТИСбТЫЙ, -ая, -ое числ. биш йөҙөнсө; 
пятисотый номер биш йөҙөнсө номер

ПЯТИСТЕНКА ж и ПЯТИСТЕНОК м алты 
мөйөшлө ѳй

ПЯТИСТЁННЫЙ, -ая, -ое алты мөйөшлө 
ПЯТИТбНКА ж; разг. биш тонналы машина 
ПЯТИТЬІСЯЧНЫЙ, -ая, -ое 1. числ. биш ме

ңенсе 2. (состоящий из пяти тысяч) биш 
мең(лек), биш мең булған; пятитысячный отряд 
биш меңлек отряд 3. разг. (о чём-л. стои
мостью в пятъ тысяч) биш мең торған, биш 
меңлек; пятитысячный дом биш меңлек йорт 

ПЯТИТЬ несов. кого-что сигендереү, артҡа 
шылдырыу

пятиться несов. 1. сигенеү, сигеү, артҡа 
шылыу; рак пятится назад ҡыҫала артҡа сигә 
2. перен., прост, (отступаться от чего-л.) си
генеү, сигеү

ПЯТИУГбЛЬНИК м бишмөйөш 
ПЯТИЭТАЖНЫЙ, -ая, -ое биш ҡатлы; пяти

этажный дом биш ҡатлы йорт
ПЙТКА ж үксә; повернуться на пятках үк 

сәлә боролоу ♦ лизать пятки см. лизать; насту
пать на пятки артынан ҡалмау, эйәрә килеү; по
казать пятки үксә күтәреү, табан ялтыратыу; 
ҡойроғон һыртҡа һалыу; только пятки сверкают 
см. сверкать; душа ушла в пятки см. душа 

ПЯТНАДЦАТЫЙ, -ая, -ое числ. ун бишенсе; 
пятнадцатый день ун бишенсе көн

ПЯТНАДЦАТЬ числ. ун биш; пятнадцать 
рублёй ун биш һум

ПЯТНАТЬ несов. кого-что 1. таплау, бысра
тыу; пятнать скатерть ашъяулыҡты таплау 2. пе
рен. бысратыу, тап төшөрөү, ҡара яғыу; пятнать 
себя үҙеңә тап төшөрөү

ПЯТНАШКИ только мн. әбәк (балалар 
уйыы)

пятнистый, -ая, -ое тимгелле, ала, сыбар, 
ала-сыбар; пятнйстый олёнь ала-сыбар болан 

ПЙТНИЦА ж йома; завтра пятница иртәгә 
йома ♦ семь пятниц на недёле бөгөн былай, 
иртәгә тегеләй (тотороҡһоҙ)

ПЙТНИЧНЫЙ, -ая, -ое йома, йома ...ы 
ПЯ ТН б с 1. тап, тимгел; (у животных) ҡаш

ҡа; лицо в пятнах тимгелле бит; белёсое пятно



аҡ тап 2. (запачканное место) (ҡара) тап, быс
раҡ; сальное пятно май табы; выводйть пятна 
таптарҙы бөтөрөү 3. перен. (ҡара) тап, кер, гө
наһ; смыть пятно гөнаһты юйыу ♦ белые пятна 
аҡ таптар (билдәһеҙ, тикшерелмәгән нәмәләр)', 
жёлтое пятно анат. һары тап (кцҙ селтәренең 
кцрецҙе тойоусы артҡы өлөшө)', родимое пят
но см. родймый; тёмное (чёрное) пятно ҡара тап 
(хур иткән, оятҡа ҡалдырган нәмә)

пятбк м; разг. (пять одинаковых предме
тов) биш (дана); пятбк яиц биш дана йомортҡа 

ПЯТОЧНЫЙ, -ая, -ое үксә ...ы; пяточная 
кость үксә һөйәге

ПЯТЫЙ, -ая, -ое 1. числ. бишенсе; пятая 
странйца бишенсе бит 2. в знач. сущ. пятая ж

биштән бер өлөш; одна пятая населения ха
лыҡтың биштән бер өлөшө ♦ из пятого в де
сятое; с пятого на десятое (говорйть, рассказы 
вать и т.п.) урыҡ-һурыҡ һөйләү; унан башлап, 
бынан ташлап һөйләү

ПЯТЬ 1. числ. биш; пять минут биш минут 
2. биш, бишле; ставить пять биш ҡуйыу ♦ без пя 
тй минут бына-бына, бик тиҙ, оҙаҡламай, тиҙҙән 

ПЯТЬДЕСЙТ числ. илле; пятьдесят рублей
илле һум

пятьсбт числ. биш йөҙ; пятьсбт мётров
биш йөҙ метр

пятью нареч. биш тапҡыр, биш ерҙә (урын
да); пятью пять — двадцать пять биш бишең 
егерме биш

Р А Б О Т О С П О С О Б Н Ы Й

Р
РАБ м; прям., перен. ҡол; сделать рабом ҡол 

итеү; раб мечтаний хыял ҡоло ♦ раб божий уст .:
1) алла ҡоло, алла бәндәһе; 2) бәндә ҡоло

РАБА ж 1. ҡол (ҡатын-ҡыҙ), көң, ҡома 
2. обычно чего', перен. (человек, полностью за
висимый от кого-чего-л.) ҡол; раба любвй 
мөхәббәт ҡоло

РА Б К бР м (рабочий корреспондент) эшсе 
хәбәрсе

РАБОВЛАДЁЛЕЦ м ҡол биләүсе 
РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ, ая, ое ҡоллоҡ 

...ы, ҡол биләүселек ...ы, ҡоллоҡҡа нигеҙләнгән; 
рабовладельческое общество ҡол биләүселек 
йәмғиәте; рабовладельческий строй ҡол биләүсе
лек ҡоролошо

РАБОВЛАДЕНИЕ с ҡол биләү, ҡол биләүсе
лек; эпоха рабовладения ҡол биләүселек дәүере 

РАБОЛЁПИЕ с см. раболепствовать; раболё 
пие перед начальством түрәләргә ялағайланыу 

РАБОЛЕПНЫЙ, -ая, -ое ҡолдарса баш эйгән, 
ялағайланған, ярарға (яраҡлашырға) тырышҡан, 
өлтөрәп торған, ялағай, ҡуштан; раболепное от
ношение ҡуштан мөғәмәлә

РАБОЛЕПСТВО с см. раболепие 
РАБОЛЕПСТВОВАТЬ несов. перед кем-чем 

ҡолдарса баш эйеү, ярарға тырышыу, ялағайла
ныу, теҙ сүгеү, ҡуштанланыу

РАБОТА ж 1. см. работать; работа машйны 
машинаның эшләүе; работа сердца йөрәктең 
эшләүе 2. в разн. знач. эш, хеҙмәт; трудная ра
бота ауыр хеҙмәт; мелочная работа ваҡ эш; об
щественная работа йәмәғәт эше; место работы 
эш урыны; пйсьменная работа яҙма эш; посту- 
пйть на работу эшкә инеү; увольнять с работы 
эштән сығарыу; принудйтельная работа мәжбүри 
хеҙмәт; умственная работа аҡыл хеҙмәте, баш 
эше 3. (продукт труда) хеҙмәт, эш; печатные

работы баҫылып сыҡҡан хеҙмәттәр ♦ взять в ра
боту ҡыҫмаҡҡа алыу; работа горйт в руках ҡу
лына күҙ эйәрмәй

РАБОТАТЬ несов.', в разн. знач. эшләү; ра
ботать в саду баҡсала эшләү; работать над 
древними рукописями боронғо ҡулъяҙмалар 
өҫтөндә эшләү; работать со словарём һүҙлек 
менән эшләү; работать директором директор бу
лып эшләү; завод работает завод эшләй; же
лудок работает хорошо ашҡаҙан яҡшы эшләй; 
библиотека работает до восьмй часов китапхана 
сәғәт һигеҙгә тиклем эшләй ♦ работать над собой 
үҙ әҫтәңдә эшләү

РАБбТАТЬСЯ несов. безл. эшләге килеү, 
эш барыу; сегодня хорошо работается бөгөн 
эш яҡшы бара; вчера не работалось кисә эш 
барманы

РАБбТНИК м 1. хеҙмәткәр, эшсе; научный 
работник ғилми хеҙмәткәр; хороший работник
яҡшы эшсе; работник культуры мәҙәниәт хеҙмәт
кәре 2. уст. хеҙмәтсе, ялсы; наняться в работни
ки хеҙмәтсе булып ялланыу

РАБбТНИЦА ж 1. эшсе (эшләгән) ҡатын- 
ҡыҙ; работница фабрики фабрикала эшләгән 
ҡатын-ҡыҙ 2. уст. хеҙмәтсе, ялсы ♦ домашняя 
работница хеҙмәтсе ҡатын-ҡыҙ

РАБОТОДАТЕЛЬ м эш биреүсе, эшкә яллаусы 
РАБОТ ОРГ ОВЕЦ м ҡол һатыусы, ҡолдар 

менән һатыу итеүсе
РАБОТ ОРГ ОВ ЛЯ ж ҡолдар менән һатыу итеү 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ж эшкә һәләтлелек 

(яраҡлылыҡ, һәләтле булыу), эшкә һәләт; обла
дать высокой работоспособностью эшкә юғары 
һәләтле булыу

РАБОТОСПОСОБНЫЙ, ая, ое 1. (тру
доспособный) эшкә һәләтле, эшкә булдыҡлы 
2. (способный много работать) эшкә уңған, 
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эшсән, ҡонар; работоспособный человек эшкә 
уңған кеше

РАБОТЙГА л  и ж; прост, эшсән (тырыш) 
кеше

РАБОТ ЙЩИЙ, -ая, -ее разг. эшсән, эш һө
йөүсән, булдыҡлы, егәрле, ҡонар, тырыш; рабо
тящий парень эшсән егет

РАБбЧЕ КРЕСТЬЙНСКИЙ, ая, -ое эшсе 
крәҫтиән .. .ы; рабоче-крестьянская власть эшсе 
крәҫтиән хакимлығы

РАБбЧИЙ I м эшсе; железнодорожный ра
бочий тимер юл эшсеһе; опытный рабочий 
тәжрибәле эшсе; сельскохозяйственный ра
бочий ауыл хужалығы эшсеһе

РАБбЧИЙ II, -ая, -ее 1 . эшсе, эшселәр ...ы; 
рабочая молодёжь эшсе йәштәр; рабочее дви
жение эшселәр хәрәкәте; рабочий посёлок 
эшселәр ҡасабаһы 2. (работающий) эшләүсе; 
рабочий человек эшләүсе кеше 3. (о живот
ны х) эшсе; рабочие пчёлы эшсе ҡорттар
4. (необходимый для работы) эш ...ы; ра
бочий инструмент эш ҡоралы; рабочее место 
эш урыны; рабочее время эш сәғәте (ваҡыты)
5. тех. эшләй торған ...ы; рабочие части ма
шины машинаның эшләй торған өлөштәре ♦ в 
рабочем порядке эш барышында; рабочая 
сила эшсе көсө; рабочие руки эшсе ҡулдар; 
рабочий день эш көнө

РАБСЕЛЬКбР м (рабочий и сельский кор
респондент) эшсе һәм ауыл хәбәрсеһе

РАБСКИИ, -ая, -ое 1. ҡол(дар) ...ы, ауыр; 
рабский труд ҡол хеҙмәте, ауыр эш 2. перен. 
ҡолдарса, ҡаршылыҡһыҙ, бер һүҙһеҙ; рабское 
повиновение ҡолдарса буйһоноу

РАБСТВО с 1. ҡоллоҡ, золмәт; освободйться 
от рабства ҡоллоҡтан ҡотолоу; находйться в 
рабстве ҡоллоҡта йәшәү; эпоха рабства ҡоллоҡ 
дәүере 2. перен. бойондороҡло хәл, золом-йәбер, 
иҙгенлек, ҡол булыу; быть в рабстве иҙгенлектә 
булыу

РАБФАК м (рабочий факультет) рабфак 
(эшселәр факультеты)

РАБЫНЯ ж ҡол (ҡатын-ҡыҙ), көң, ҡома 
РАВВИН м раввин (йәһцдтәрҙә юғары 

дәрәжәле рухани, дини йәмғиәт башлығы) 
РАВЕЛИН м равелин (боронғо ҡәлғәләрҙә 

тыштан стена артына эшләнгән өҫтәмә 
нығытма)

РАВЕНСТВО с 1. тиңлек, бер тигеҙ булыу; 
равенство сил көстәрҙең бер тигеҙ булыуы 2. по
лит., мат. тигеҙлек; социальное равенство со
циаль тигеҙлек; равенство дробей кәсерҙәрҙең 
тигеҙлеге; равенство многочленов күпбыуын 
дарҙың тигеҙлеге

РАВНЁНИЕ с тиңләшеү, тигеҙләнеү; рав
нение на передовиков алдынғыларға тиңләшеү 

РАВНИНА ж тигеҙлек, тигеҙ ер; широкая 
равнина киң тигеҙлек

РАВНИННЫЙ, -ая, -ое тигеҙлек ...ы, тигеҙ; 
равнинная местность тигеҙ урын

Р А В Н б 1. нареч. бер тигеҙ, бер төрлө, 
берҙәй; равно красйвые поля и луга берҙәй ма 
тур ҡырҙар һәм болондар 2. чему в знач. сказ. 
тигеҙ, тигеҙ була; четыре плюс два равно шестй 
д үрткә икене ҡушһаң алтыға тигеҙ була 3. в 
знач. союза (так же) кеүек үк, шулай уҡ

РАВНО ... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 
“тигеҙ", “тиң" мәғәнәләрен аңлатҡан беренсе 
өлөшө, мәҫ., равноудалённый тиң алыҫлыҡтағы 

РАВНОБЕДРЕННЫЙ, -ая, -ое мат. тигеҙ 
эргәле; равнобедренный треугольник тигеҙ 
эргәле өсмөйөш

РАВНОВЕЛЙКИЙ, -ая, -ое мат. тигеҙ ҙур
лыҡтағы; равновелйкие углы тигеҙ ҙурлыҡтағы 
мөйөштәр; равновелйкие фигуры тигеҙ ҙур
лыҡтағы фигуралар

РАВНОВЕСИЕ С 1. тигеҙлек, тигеҙләнеш, ти
геҙләнеү; равновесие сил көстәрҙең тигеҙлеге; 
неустойчивое равновесие тотороҡһоҙ тигеҙлә 
неш 2. перен. (спокойствие) тыныслыҡ, тыныс 
хәл; душевное равновесие күңел тыныслығы 
♦ вывести из равновесия сығырҙан сығарыу 

РАВНОДЕЙСТВУЮЩИЙ, ая, ее берҙәй 
тәьҫир итеүсе; равнодействующая сйла физ. 
берҙәй тәьҫир итеүсе көс

РАВНОДЕНСТВИЕ с көн менән төндөң ти
геҙлеге; весеннее равноденствие яҙғы көн менән 
төндөң тигеҙлеге; осеннее равноденствие көҙгө 
көн менән төндөң тигеҙлеге

РАВНОДУШИЕ с 1. (безразличное, безу
частное отношение) вайымһыҙлыҡ, ғәмһеҙлек, 
моңһоҙлоҡ, битарафлыҡ; проявлять равнодушие 
вайымһыҙлыҡ күрһәтеү 2. (отсутствие инте
реса, влечения к кому-чему-л.) битарафлыҡ, 
ҡыҙыҡһынмау, иғтибарһыҙлыҡ

РАВНОДУШНЫЙ, -ая, -ое 1. (безучаст
ный, безразличный) вайымһыҙ, ғәмһеҙ; равно
душный взгляд ғәмһеҙ ҡараш; равнодушный че
ловек вайымһыҙ кеше 2. (не испытывающий 
интереса) иҫе китмәгән, ҡыҙыҡһынмаған, би
тараф, ихлас (әүәҫ) түгел, моңһоҙ, бошмаҫ 
3. разг. (не испытывающий влюблённости) мө
хәббәт хисе булмаған, күңеле тартмаған

РАВНОЗНАЧНЫЙ, -ая, -ое тиң, бер төрлө 
(иш), тиң мәғәнәле (дәрәжәле, ҡиммәтле, әһә
миәтле); равнозначные события бер иш ва 
ҡиғалар; равнозначные величйны тиң ҡиммәтле 
дәүмәлдәр

РАВНОМЕРНОСТЬ ж тигеҙ булыу, (бер) 
тигеҙлек, бер төрлөлөк

РАВНОМЕРНЫЙ, -ая, -ое (бер) тигеҙ, бер 
төрлө; равномерное развйтие бер тигеҙ үҫеш; 
равномерная скорость бер төрлө тиҙлек

РАВНОПРАВИЕ с тиң хоҡуҡлылыҡ, хоҡуҡ 
тиңлеге; равноправие граждан граждандарҙың 
тиң хоҡуҡлылығы 
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РАДИ О
РАВНОПРАВНЫЙ, -ая, -ое тиң хоҡуҡлы; 

равноправный договор тиң хоҡуҡлы килешеү
РАВНОСИЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. тиң (тигеҙ) 

көслө, көстәре тиң; равносйльные армии көстәре 
тиң армиялар 2. (подобный чему-л.) тиң; со
бытие, равносильное катастрофе һәләкәткә тиң 
ваҡиға

РАВНОСТОРОННИЙ, яя, ее мат. тигеҙ 
яҡлы; равносторонний треугольник тигеҙ яҡлы 
өсмөйөш

РАВНОУГОЛЬНЫЙ, -ая, -ое мат. тигеҙ 
мөйөшлө; равноугольный многоугольник тигеҙ 
яҡлы күпмөйөш

РАВНОЦЕННЫЙ, ая, ое 1. (одинаковый 
по цене, по стоимости) бер (үк) хаҡтағы, 
хаҡтары бер; равноценные товары бер хаҡтағы 
тауарҙар 2. (одинаковый по ценности, по ка
честву) бер-бере(һе)нә тиң, бәрәбәр, бер иш 
(төрлө), бер үк сифатлы, тиң ҡиммәтле; рав
ноценные работники бер-беренә тиң хеҙмәт
кәрҙәр

РАВНЫЙ, -ая, -ое 1. тигеҙ, тиң; равные сйлы
тигеҙ көстәр; равные величйны тигеҙ дәүмәлдәр 
2. тиң, тиңдәш; относйться как к равному тиң 
итеп ҡарау 3. (равняющийся) тигеҙ булған; рас
стояние, равное пяти метрам биш метрға тигеҙ 
булған ара ♦ равным образом шулай уҡ

РАВНЙТЬ несов. кого-что 1. тигеҙләү, 
тиңләү, тиңләштереү 2. (считать равным) тиң 
ҡуйыу, тигеҙ ҡарау (күреү); равнять с собой 
үҙе менән тиң ҡуйыу

РАВНЙТЬСЯ несов. 1. тиңләшеү; равняться 
на передовиков алдынғыларға тиңләшеү 2. ти
геҙләнеү; равняться по правофланговому уң
флангылағыға ҡарап тигеҙләнеү 3. тигеҙ булыу; 
дважды два равняется четырём ике икең дүрт 
була

РАГУ с нескл. рагу (ашамлыҡ)
РАД, -а, -о в знач. сказ. 1. кому-чему шат; 

я за вас очень рад мин һеҙҙең өсөн бик шат 
2. с неопр. (о готовности что-л. сделать) 
әҙер, риза, ине лә; рад вам помочь һеҙгә яр
ҙам итергә әҙермен ♦ рад стараться: 1) уст. 
хеҙмәт итергә әҙермен; 2 ) була ул, булдырабыҙ 
уны (башкарырга әҙерлекте белдерә)', рад 
радёхонек; рад-радёшенек ҡыуанып бөтә алмай, 
бик шат

р а д Ар  м радар
РАДАРНЫЙ, -ая, -ое радар, радар ...ы; 

радарная станция радар станцияһы; радарное 
оборудование радар ҡорамалдары

РАДЁНИЕ с 1. см. радёть 2. рел. табыныу 
(ҡайһы бер мәҙһәптәрҙә йыр, бейецҙән торган, 
фанатик рәцештә цҙ-цҙеңде онотоп башҡа- 
рылган йола)

РАДЁТЕЛЬ м\ уст. булышсы, ярҙамсы, 
ҡайғыртыусы, тырышлыҡ (хәстәрлек) итеүсе 
(күреүсе)

РАДЁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое уст. тырыш, 
ҡайғыртыусан, хәстәрле

РАДЁТЬ несов. 1. о ком-чём\ уст. ҡайғыр
тыу, хәстәрләү, тырышыу; радёть о дёле эш 
өсөн тырышыу 2. рел. (совершать радение) 
табыныу йолаһы башҡарыу

РАДЖ А м раджа (һиндостанда кенәзлек 
титулы һәм шул титулдагы кеше)

РАДИ предлог с род. п.; в разн. знач. өсөн, 
хаҡына, хаҡы өсөн; ради общего дёла дөйөм эш 
хаҡына; ради тебя һинең хаҡыңа; ради шутки 
ҡыҙыҡ өсөн ♦ ради бога алла хаҡы өсөн

РАДИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое радиаль (радиус 
буйлап йцнәлгән); радиальный проспект ра
диаль проспект

РАДИАТОР м радиатор (1. эске яныу лы 
дәигателдәрҙә моторҙы һыуытыу аппараты 
2. цҙәкләштерелгән йылытыу системаһында 
йылытыу приборы)', радиатор самолёта самолет 
радиаторы; радиатор парового отопления пар 
менән йылытыу радиаторы

РАДИАЦИОННЫЙ, -ая, -ое радиация ...ы 
РАДИАЦИЯ ж радиация, нурланыш (элект

ромагнит энергияһын сәсец); солнечная ра
диация ҡояш радиацияһы

РАДИЕВЫИ, -ая, -ое 1. радий ...ы; радиевое 
излучение радий нурҙары 2. радийлы; радиевая 
руда радийлы мәғдән

РАДИИ м радий (радиоактив химик эле
мент, металл)

РАДИКАЛ I м радикал (1. киҫкен саралар 
яҡлы кеше 2. сәйәс. радикализм яҡлы кеше) 

РАДИКАЛ II м радикал (1. математикала 
тамга 2. бер химик ҡушылманан икенсеһенә 
цҙгәрмәй кцсә торган атомдар төркөмө)

РАДИКАЛИЗМ м радикаллек (1. киҫкен 
саралар цткәрец 2. сәйәс. буржуаз дәцләт мән- 
фәгәттәренән сыгып демократик реформалар 
цткәрецҙе талап итецсе сәйәси йцнәлеш) 

РАДИКАЛЬНОСТЬ ж радикаллек, киҫкен
лек, ҡәтғилек; радикальность взглядов ҡараш
тарҙың киҫкенлеге

РАДИКАЛЬНЫЙ, -ая, -ое радикаль, киҫкен, 
ҡәтғи, тәрән; радикальные меры киҫкен саралар; 
радикальные изменения радикаль үҙгәрештәр 

РАДИКУЛИТ м; мед. радикулит, бил бир
тенеү

РАДИО с нескл/, в разн. знач. радио; вклю
чить радио радио тоташтырыу; слушать радио 
радио тыңлау

РАДИ О... I ҡушма һцҙҙәрҙең “радио" мәгә- 
нәһен аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., радиокру 
жбк радиотүңәрәк; радиокомпас радиокомпас 

РАДИ О... II ҡушма һцҙҙәрҙең “радий", “ра
диоактивлыҡ", “радиация" мәгәнәләрен аңлат
ҡан беренсе өлөшө, мәҫ., радиоэлемент радио
элемент (радиоактив элемент)', радиометр ра
диометр (радиацияның көсөн йәки нурланыш 
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РАДИ ОАКТИВНОСТЬ
энергияһының йылылыҡ энергияһына әцере- 
лецен кцрһәтә торган прибор)

РАДИОАКТИВНОСТЬ ж радиоактивлыҡ; 
естественная радиоактивность тәбиғи радиоак
тивлыҡ; искусственная радиоактивность яһалма 
радиоактивлыҡ; радиоактивность урана уран
дың радиоактивлығы

РАДИОАКТЙВНЫЙ, -ая, -ое радиоактив; 
радиоактивное излучение радиоактив нурла
ныш; радиоактивный распад радиоактив тар
ҡалыш

РАДИОАППАРАТУРА ж радиоаппаратура 
РАДИОАСТРОНОМИЯ ж радиоастрономия 

(йыһан объекттарын улар ебәргән радио- 
тулҡындар аша өйрәнецсе астрономия фәне) 

РАДИОБИОЛОГИЯ ж радиобиология (ра
диоактив нурланыштың организмга булган 
тәьҫирен өйрәнецсе фән)

РАДИОВЕЩАНИЕ с радио тапшырыу 
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое радио 

тапшырыу ...ы; радиовещательная станция ра
дио тапшырыу станцияһы

РАДИОВОЛНА ж; физ. радиотултсын (радио 
аша тапшырыу ваҡытында арауыҡҡа тарала 
торган электромагнит тулҡындар)

РАДИОГРАММА ж радиограмма (радиоте
леграфтан тапшырылган хәбәр); дать радио
грамму радиограмма биреү

РАДИОГРАФИЯ ж радиография (цтә кц- 
ренмәй торган нәмәләр аша рентген нурҙары 
ярҙамында һцрәткә төшөрөц)

РАДИОЗОНД м радиозонд (атмосфераның 
югары ҡатламдарынан һауа торошо тура
һында сигналдар ебәреп тора торган мете- 
реологик прибор)

РАДИОКОММЕНТАТОР м радиокоммен
татор

РАДИОЛА ж радиола (радиоалғыстан һәм 
музыка уйнатҡыстан торган аппарат)

РАДИОЛАМПА ж радиолампа (радиоаппа- 
ратҡа ҡуйыла торган махсус лампа)

РАДИОЛОГ м радиолог (1. радиология бел
гесе 2. дауалауҙа радиоактив матдәләрҙе 
файҙаланыусы врач)

РАДИОЛОГИЯ ж радиология (радий һәм 
башҡа радиоактив элементтарҙың тәьҫирен 
һәм уларҙы файҙаланыу юлдарын өйрәнә тор
ган фән)

РАДИОЛОКАТОР м радиолокатор (радио- 
тулҡындар ярҙамында ниндәй ҙә булһа берәй 
объекттың торган урынын билдәләй торган 
аппарат)

РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ, ая, ое радиоло 
кация ...ы, радиолокацион; радиолокационная 
станция радиолокация станцияһы

РАДИОЛОКАЦИЯ ж радиолокация (радио- 
тулҡындар ярҙамында төрлө объекттарҙың 
алыҫлығын һәм йцнәлешен билдәләц, шулай уҡ

ошо билдәләц ысулдарын өйрәнә торган фән 
һәм техника әлкәһе)

РАДИОЛЮБИТЕЛЬ м радиоһәүәҫкәр; со
ревнования радиолюбйтелей радиоһәүәҫкәрҙәр 
ярышы

РАДИОМАЙК м радиомаяк (ерҙән тороп 
караптарҙың һәм самолёттарҙың хәрәкәт  
итец урындарын билдәләц өсөн сигналдар 
бирецсе радиостанция); сигналы радиомаяка 
радиомаяк сигналдары

РАДИОНАВИГАЦИЯ ж радионавигация 
(самолёт һәм караптарҙы радиотехник сара
лар ярҙамында йөрөтөц)

РАДИООБОРУДОВАНИЕ с радиойыһаз 
РАДИОПЕЛЕНГАТОР м радиопеленгатор 
РАДИОПЕЛЕНГАЦИЯ ж радиопеленгация 
РАДИОПЕРЕДАТЧИК м радиотапшырғыс 
РАДИОПЕРЕДАЧА ж; в разн. знач. радио

тапшырыу; система радиопередачи радиотап
шырыу системаһы; слушать радиопередачу ра
диотапшырыу тыңлау

РАДИОПЕРЕКЛЙЧКА ж радио аша һөй
ләшеү (хәбәрләшеү); радиоперекличка городов 
ҡалаларҙың радио аша һөйләшеүе

РАДИОПОСТАНОВКА ж радиопостановка 
{радио аша тапшырылган спектакль); слушать 
радиопостановку радиопостановка тыңлау

РАДИОПРИЁМНИК м радиоалғыс; бата
рейный радиоприёмник батареялы радиоалғыс; 
транзйсторный радиоприёмник транзисторлы 
радиоалғыс

РАДИОПРИЁМНЫЙ, -ая, -ое радиотулҡын 
ҡабул итеүсе; радиоприёмная установка радио 
тулҡын кабул итеүсе яйланма

РАДИОРЕПОРТАЖ  м радиорепортаж 
(урындагы хәлде туранан-тура радио аша 
тапшырыу)

РАДИОРЕПОРТЁР м радиорепортёр; ра
ботать радиорепортёром радиорепортёр булып 
эшләү

РАДИОРУБКА ж радиорубка (карапта, само- 
лётта радистың һәм радиоаппаратура бцлмәһе) 

РАДИОРУПОР м радиорупор (рупор фор
маһындағы репродуктор)

РАДИОСВЙЗЬ ж радиоэлемтә; держать ра
диосвязь радиоэлемтә тотоу 

РАДИОСЁТЬ ж радиоселтэр 
РАДИОСИГНАЛ м радиосигнал 
РАДИОСЛУШАТЕЛЬ м радио тыңлаусы 
РАДИОСТАНЦИЯ ж радиостанция, радио 

станцияһы
РАДИОСТУДИЯ ж радиостудия, радио сту

дияһы
РАДИОТЕЛЕГРАММА ж радиотелеграмма 
РАДИОТЕЛЕГРАФ м радиотелеграф 
РАДИОТЕЛЕГРАФНЫЙ, -ая, -ое радиоте

леграф ...ы; радиотелеграфная связь радиотеле
граф элемтәһе 
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РА З
РАДИОТЕЛЕМЕТРЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое ра

диотелеметрик; радиотелеметрйческая система
радиотелеметрик система

РАДИОТЕЛЕМЕТРИЯ ж радиотелеметрия 
(төрлө дәцмәлдәрҙе алыҫтан цлсәп, һөҙөмтә
ләрен радио ярҙамында тапшырыу) 

РАДИОТЕЛЕСКбП м радиотелескоп 
РАДИОТЕЛЕУПРАВЛЁНИЕ с радиотеле- 

идара
РАДИОТЕЛЕФбН м радиотелефон 
РАДИОТЕЛЕФбННЫЙ, -ая, -ое радиотеле

фон ...ы; радиотелефонная связь радиотелефон 
элемтәһе

РАДИОТЕРАПИЯ ж радиотерапия (радио
актив матдәләр ярҙамында дауалау)

РАДИОТЕХНИК м радиотехник (радиотех
ника белгесе)

РАДИОТЕХНИКА ж радиотехника (1. юга
ры йышлыҡтагы электромагнит тулҡындарҙы 
төрлө әлкәләрҙә файҙаланыу ысулдарын өй
рәнгән фән 2. радиоаппаратуралар уйлап  
сыгарыу һәм уны етештерецҙе гәмәлгә ашыр- 
ган техника тармагы)

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое радиотех
ник; радиотехническое сооружение радиотех
ник ҡоролма

РАДИОТ бЧКА ж радионөктә; установить 
радиоточку радионөктә ҡуйыу

РАДИОУЗЕЛ м радиоузел (радио аша тап
шырыу алып барган урын)

РАДИОФИЗИКА ж радиофизика (радио
техниканың физик нигеҙҙәрен өйрәнец бцлеге) 

РАДИОФИКАЦИЯ ж радиофикациялау, ра- 
диолаштырыу; сплошная радиофикация страны 
илде тотош радиолаштырыу; радиофикация за
вода заводты радиолаштырыу

РАДИОФИЦИРОВАТЬ сов., несоә. что ра
диолаштырыу, радио үткәреү; радиофицировать 
деревню ауылды радиолаштырыу; радиофици
ровать школу мәктәпкә радио үткәреү

РАДИОФИЦИРОВАТЬСЯ 1. сов., несов. ра
диолашыу 2. несоә. страд, от радиофицйровать 

РАДИОЦЁНТР м радио үҙәге 
РАДИОЭЛЕКТРбНИКА ж радиоэлектро

ника (радиотехниканан һәм электрониканан 
цҫеп сыҡҡан айырым фән тармагы)

РАДИРОВАТЬ сов., несоә. что радио аша 
хәбәр итеү (биреү); радйровать в центр үҙәккә 
радио аша хәбәр итеү 

РАДЙСТ м радист
РАДИУС м радиус (1. мат. тцңәрәк йәки 

шар әйләнәһенең бер нөктәһен цҙәге менән то- 
таштырган һыҙыҡ һәм шул һыҙыҡтың оҙон
лоғо 2. кцсм. берәй нәмәнең таралыу, хәрәкәт 
итец әлкәһе)

РАДОВАТЬ несоә. 1. кого-что шатланды
рыу, ҡыуандырыу, һөйөндөрөү; радовать дру
зей дуҫтарҙы шатландырыу 2. (бытъ приятным

для взора, слуха и т.д.) матур күренеү, ир- 
кәләү, шатлыҡ (рәхәтлек) биреү; радовать душу 
күңелгә шатлыҡ биреү

РАДОВАТЬСЯ несов. шатланыу, ҡыуаныу, 
һөйөнөү; радоваться успехам уңыштарға шат
ланыу

Р А Д бН  м радон (радиоактив химик эле
мент, газ)

РАДбНОВЫ Й, -ая, -ое радон ...ы; радоно
вая ванна радон ваннаһы

РАДОСТНЫЙ, -ая, -ое шатлыҡ кисергән, 
шатлыҡлы, шат, ҡыуаныс кисергән, ҡыуаныс
лы, күңелле, һөйөнөслө; радостные известия 
һөйөнөслө хәбәрҙәр; радостное лицо шат йөҙ 

РАДОСТЬ ж шатлыҡ, ҡыуаныс, һөйөнөс; 
большая радость ҙур шатлыҡ; приносить ра
дость һөйөнөс килтереү ♦ с радостью ҡыуанып, 
һөйөнөп, шатланып; на радостях шатлыҡтан, 
ҡыуаныстан

РАДУГА ж йәйғор; появление радуги йәйғор 
ҡалҡыу

РАДУЖНЫЙ, -ая, -ое 1. йәйғор төҫлө (тө
ҫөндәге), йәйғор ...ы, аллы-гөллө; радужные 
цвета йәйғор төҫтәре 2. перен. шатлыҡ (ҡыуа
ныс) килтергән, шатлыҡлы, ҡыуаныслы, һөйө
нөслө, күңелле; радужные мечты күңелле хы
ялдар ♦ радужная оболочка анат. күҙҙең төҫ
лө шекәрәһе

РАДУШИЕ с алсаҡлыҡ, асыҡ йөҙлөлөк, 
илгәҙәклек, киң күңеллелек, яҡты сырайлыҡ, 
ҡунаҡсыллыҡ; показать радушие алсаҡлыҡ 
күрһәтеү

РАДУШНЫЙ, -ая, -ое алсаҡ, киң күңелле, 
асыҡ йөҙ(лө), яҡты сырай(лы), ҡунаҡсыл, илгә
ҙәк; радушный человек илгәҙәк кеше; встречать 
с радушным выражением лица яҡты сырай ме
нән ҡаршы алыу

РАЕК м раёк (ҙурайтҡыс быяла аша 
рәсемдәр ҡуйып кцрһәтә торган тартма) 

РАЕШНИК м раёксы (раёк кцрһәтецсе) 
РАЖ м ; разг. шашҡанлыҡ, ҡыҙғанлыҡ, сама

нан тыш ғәйрәтлелек, ярһыу, ҡыҙыу; войти в 
раж ҡыҙып китеү

РАЗ I м 1. ҡабат, ҡат, тапҡыр, мәртәбә, 
рәт, ҡайтара; один раз бер ҡабат; три раза 
өс мәртәбә; много раз күп тапҡыр; пять раз 
сказать биш ҡат әйтеү; несколько раз бер 
нисә рәт; два раза поклонйться ике ҡайтара 
баш эйеү 2. осраҡ, ваҡыт, юл(ы); всякий 
раз һәр ваҡыт; в этот раз был юлы 3. (при 
счёте) бер, берәү; раз, два, три бер, ике, ѳс 
♦ раз два и готово бик тиҙ; раз два и обчёлся 
бармаҡ менән һанарлыҡ; раз за разом бер
бер артлы; раз (и) навсегда мәңгегә, ҡабат- 
ланмаҫлыҡ итеп; раз от разу ҡабатланған 
һайын, әлдән-әле; раз плюнуть кому бер ни 
тормай; в самый раз; как раз тап-таман; вот 
те (тебе) раз бына һиңә кәрәк булһа; другой 
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РА З
(иной) раз башҡа (ҡайһы) ваҡытта; не раз 
бер нисә тапҡыр

РАЗ II нареч. бер ваҡыт (мәл, саҡ, көнө); раз 
поздно вечером бер көнө кискеһен; как-то раз
бер ваҡыт шулай

РАЗ III союз; разг. -ғас/-гәс, икән; раз он не 
пришёл, я тоже не поёду ул килмәгәс, мин дә 
бармайым

Р А З... (разо..., разъ..., рас...) приставка 
1. ҡылым яһаганда ҡулланылып, тцбәндәге 
мәғәнәләрҙе аңлата: 1) өлөштәргә бцлецҙе,
мәҫ., разбить ярыу, ватыу; 2 ) эш-хәрәкәт йәки 
хәлде көсәйтецҙе, мәҫ., разукрасить ныҡ биҙәү;
3) эш-хәрәкәттең төрлө яҡҡа йцнәлецен, мәҫ., 
разбежаться йүгереп таралышыу; 4) эш-хәрә
кәттең туҡталырын, мәҫ., раздумать кире уй
лау, дүнеү; 5) киреһенсә эшләцҙе, мәҫ., разбин
товать бинтты тағатыу (сисеү) 2. сифат һәм 
исем яһаганда ҡулланылып, “бик", “цтә", “ар
тыҡ" тигәнде аңлата, мәҫ., развесёлый үтә 
шат; разлюбезный артыҡ илгәҙәк

РАЗАГИТИРОВАТЬ сов. кого-что 1. (убе
дить) өгөтләп күндереү 2. (отговоритъ) өгөт
ләп дүндереү, кире уйлатыу

РАЗАХАТЬСЯ сов.; разг. ах итә башлау, 
ахвах итеү

РАЗБАВИТЕЛЬ м; спец. шыйыҡлағыс 
РАЗБАВИТЬ сов. 1. что шыйығайтыу, 

шыйыҡлау, һыу ҡушыу (өҫтәү); разбавить мо
локо водой һөткә һыу ҡушыу; разбавить спирт 
спиртҡа һыу өҫтәү 2. перен., разг. (присоеди
нитъ, примешать, привнести что-л. посторон
нее) ҡушып (болғап, өҫтәп) ебәреү 

РАЗБАВКА ж; разг. шыйыҡлау 
РАЗБАВЛЁНИЕ с см. разбавить раз 

бавлять
РАЗБАВЛЙТЬ несов. см. разбавить
РАЗБАВЛЙТЬСЯ несов. страд, от раз

бавлять
РАЗБАЗАРИВАНИЕ с; разг . см. разба

зарить
РАЗБАЗАРИВАТЬ несов. см. разбазарить
РАЗБАЗАРИВАТЬСЯ несов. страд, от 

разбазаривать
РАЗБАЗАРИТЬ сов. что; разг. 1. әрәм- 

шәрәм итеү, бушҡа туҙҙырып бөтөрөү 2. перен. 
бушҡа сарыф итеү (ваҡытты, талантты) 

РАЗБАЛИВАТЬСЯ I несов. см. разболеться I 
РАЗБАЛИВАТЬСЯ II несов. см. разбо

леться II
РАЗБАЛОВАТЬ сов. кого; разг. артыҡ 

иркәләү, иркәләтеп боҙоу
РАЗБАЛОВАТЬСЯ сов.; разг. артыҡ ир

кәләнеү (иркәләнеп китеү), боҙолоу
РАЗБАЛТЫВАТЬ I несов. см. разболтать I 
РАЗБАЛТЫВАТЬ II несов. см. разболтать II 
РАЗБАЛТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. разбол

таться I; 2. страд, от разбалтывать I
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РАЗБЁГ м см. разбежаться 2; прыгнуть с 
разбега йүгереп килеп һикереү

РАЗБЕГАТЬСЯ сов.; разг. йүгерә башлау, 
йүгерешә башлау

РАЗБЕГАТЬСЯ несов. см. разбежаться 
♦ глаза разбегаются күҙҙәр йүгерә

РАЗБЕЖАТЬСЯ сов. 1. йүгереп таралышыу, 
төрлө яҡҡа йүгерешеп китеү, тырым-тырағай 
ҡасыу; дети разбежались балалар йүгереп тара
лышты 2. йүгереп килеп (тиҙлек алыр өсөн); 
разбежавшись, перескочить ров йүгереп килеп 
соҡорҙо аша һикереү 3. перен. йүгереү, уйнау, 
аларыу (кцҙгә ҡарата) ♦ глаза разбежались 
күҙҙәр йүгерә

РАЗБЕРЕДИТЬ сов. что 1. ауырттырыу, 
ярһытыу, ҡуҙғытыу (яраны, ауыртҡан ерҙе); 
разбередйть рану яраны ярһытыу 2. перен. яр
һытыу, әрнетеү, әсендереү; разбередйть душу 
йөрәкте ярһытыу

РАЗБИВАТЬ несов. см. разбйть 
РАЗБИВАТЬСЯ несов. 1. см. разбйться 

2. страд, от разбивать
РАЗБИВКА ж 1. см. разбйть разбивать; 

разбйвка льда боҙҙо ватыу; разбйвка цветника 
сәскәлек яһау; разбйвка лагеря лагерь ҡороу 
2. (планировка) планлаштырыу, билдәләп 
сығыу; разбйвка новой улицы яңы урамды 
планлаштырыу

РАЗБИНТОВАТЬ сов. кого-что бинтын 
сисеү (тағатыу); разбинтовать руку ҡулдың 
бинтын сисеү

РАЗБИНТОВАТЬСЯ сов.; разг. 1. үҙ бин
тыңды сисеү (тағатыу) 2. бинты сиселеү (таға
тылыу); рука разбинтовалась ҡулдың бинты 
сиселде

РАЗБИНТОВЫВАТЬ несов. см. разбинтовать 
РАЗБИНТОВЫВАТЬСЯ несов. 1 . с м .  раз 

бинтоваться 2. страд, от разбинтовывать
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО с 1. ҡарау, тикшереү 

2. юр. эште ҡарау; судебное разбирательство
эште судта ҡарау

РАЗБИРАТЬ несов. 1. см. разобрать 2. ко
го-что и без доп.; разг. ҡарау, ҡарап (айырып, 
һайлап) алыу; брать всё не разбирая ҡарап тор
май, барыһын да алыу

РАЗБИРАТЬСЯ несов. 1. см. разобраться
2. (бытъ разборным) һүтелеү, һүтелә торған 
булыу; этот аппарат разбирается был аппарат 
һүтелә 3. страд, от разбирать

РАЗБИТНОЙ, -ая, -ое разг. үткер, сос, етеҙ, 
шаян; разбитной малый үткер егет

РАЗБИТОСТЬ ж арығанлыҡ, хәлһеҙлек; 
чувствовать разбйтость арығанлыҡ һиҙеү

РАЗВИТЫМ, -ая, -ое 1. прич. от разбйть; 
разбитый параличом паралич һуҡҡан 2. прил. 
(расколотый) ватыҡ, ярыҡ; разбитая чашка 
ярыҡ сынаяҡ; разбйтое окно ватыҡ тәҙрә
3. прил. (повреждённый) боҙоҡ, ватыҡ, емере-



РА ЗБРА Н И ТЬС Я
леп бөткән; разбйтая машина ватыҡ машина
4. прил. ауыртҡан, һынған, яраланған; разбйтая 
рука яраланған ҡул 5. прил. емерелгән, юҡҡа 
сыҡҡан; разбйтые надежды юҡҡа сыҡҡан 
өмөттәр 6. прил. тар-мар ителгән, еңелгән, ҡый
ратылған; разбйтый враг ҡыйратылған дошман 
7. прил. (усталый) ныҡ арыған, хәлһеҙләнгән, 
ҡаҡшаған, ҡыйралған; чувствовать себя раз 
бйтым үҙеңде ҡыйралған кеүек һиҙеү ♦ ока
заться у разбйтого корыта бер ниһеҙ тороп 
һалыу

РАЗБИТЬ сов. 1. что ватыу, ярыу, ҡыйра
тыу, сайратыу; разбйть стекло быяла ярыу; 
бурей разбйло корабль безл. дауыл карапты 
ҡыйратты 2. яралау, ярыу; разбйть голову баш
ты ярыу 3. боҙоу, ватыу, емереү; разбйть рояль 
роялде боҙоу; разбйть машйну машинаны ватыу 
4. тар-мар итеү, ҡыйратыу; разбйть врага дош
манды тар-мар итеү 5. айырыу, бүлгеләү; раз
бйть поле на участки баҫыуҙы участкаларға 
бүлгеләү 6. разг. юҡҡа сығарыу, өҙөү; разбйть 
надежды өмөттәрҙе юҡҡа сығарыу; разбйть 
сделку килешеүҙе өҙөү 7. яһау, эшләү; разбйть 
сад баҡса эшләү 8. ҡороу; разбйть лагерь лагерь 
ҡороу 9. типогр. аралау, киңәйтеү; разбйть 
строки юл араларын киңәйтеү 10. кого һуғыу, 
эштән сығарыу, зарарлау; его разбйл паралйч 
уны паралич һуҡҡан

РАЗБИТЬСЯ сов. 1. ватылыу, ярылыу; ста
кан разбйлся стакан ватылды 2. ауырттырыу, 
яраланыу, имгәнеү; разбйться при падении 
йығылып (ҡолап) яраланыу 3. разг. юҡҡа 
сығыу, емерелеү, ҡыйрау; телега разбйлась арба 
ҡыйраны 4. бүленеү; разбйться на отряды 
отрядтарға бүленеү

РАЗБЛОКИРОВАТЬ сов. что ҡамауҙы 
алыу, ҡамауҙы туҡтатыу; разблокировать порт 
портты ҡамауҙы туҡтатыу

РАЗБОГАТЁТЬ сов. байыу, байығыу, байып 
китеү

Р А ЗБ бЙ  м юл баҫыу, талау 
Р А ЗБ бЙ Н И К  м и РА ЗБ бЙ Н И Ц А  ж

1. юлбаҫар; атаман разбойников юлбаҫарҙар 
атаманы 2. разг., бран. талаусы, башкиҫәр
3. разг., шутл. шуҡ, шаян

РАЗБбЙНИЧАТЬ несов. талау, юлбаҫарлыҡ 
итеү

РАЗБбЙ Н И ЧЕС КИ Й , ая, -ое и РАЗ 
БбЙНИЧИЙ, -ья, -ье юлбаҫар(ҙар) ...ы, юл
баҫарлыҡ ...ы, юлбаҫарҙарса; разбойническое 
нападение юлбаҫарҙарса һөжүм итеү; разбойни
чья шайка юлбаҫарҙар өйөрө

РАЗБбЙНИЧЕСТВО с юлбаҫарлыҡ 
РАЗБОЛЕТЬСЯ I сов.', разг. (о человеке) 

ныҡ (сәсрәп) ауырып китеү; он совсем разбо
лелся ул бөтөнләй ауырып китте

РАЗБОЛЕТЬСЯ II сов.', разг. (о какой-л. 
части тела) һыҙлау, ауыртыу, һыҙлай (ауырта)
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башлау (китеү); разболелась голова баш ауырта 
башланы; у него разболелся зуб уның теше 
һыҙлап китте

Р АЗБбЛТАННОСТЬ ж тотанаҡһыҙлыҡ, 
тәртипһеҙлек

РАЗБбЛТАННЫ Й, -ая, -оеразг. 1. прич. от 
разболтать I; 2. прил. тотанаҡһыҙ, тәртипһеҙ; 
разболтанный мальчик тәртипһеҙ малай

РАЗБОЛТАТЬ I сов. что; разг. 1. болғатыу, 
туҡыу; разболтать муку в воде ондо һыуҙа 
болғатыу 2. бушатыу; разболтать гайку гайканы 
бушатыу

РАЗБОЛТАТЬ II сов. что; разг. фаш итеү, 
һөйләп (әйтеп, сисеп) ташлау; разболтать секрет 
серҙе сисеп ташлау

РАЗБОЛТАТЬСЯ I сов.; разг. 1. (разме
шаться) болғатылыу, туҡылыу 2. бушау, бу- 
шаҡланыу 3. перен. тәртипһеҙләнеп китеү, 
тәртип йомшарыу; ученикй разболтались уҡыу
сыларҙың тәртибе йомшарҙы

РАЗБОЛТАТЬСЯ II сов.; разг. һүҙгә ма
уығып китеү, теле сиселеп китеү

РАЗБОМБИТЬ сов. кого-что бомбаға тотоу; 
разбомбйть мост күперҙе бомбаға тотоу

Р А ЗБ бР  м 1. см. разобрать разбирать; 
разбор предложения һөйләм тикшереү 2. разг. 
(обычно с предлогами “без", “с”) ҡарамай 
(һайламай) ғына, ҡарамайынса, һайламайынса; 
брать без разбора ҡарамайынса алыу 3. уст. 
(сорт, качество) сорт; мука второго разбора 
икенсе сорт он ♦ прийти к шапочному разбору 
туй үткәс — дөмбөргә (эш бөткәс килец)

Р А ЗБ бРК А  ж см. разобрать разбирать; 
разборка книг китаптарҙы айырыу; разборка 
машйны машинаны һүтеү

РАЗБбРН Ы Й , -ая, -ое һүтелмәле, (һүтеп) 
йыйылмалы, тағатылмалы; разборный дом 
йыйылмалы өй; разборный шкаф һүтеп йыйыл
малы шкаф

РАЗБбРЧИВОСТЬ ж 1. талымлы (талапсан) 
булыу, талым, талымлылыҡ, талапсанлыҡ, наҙ
лылыҡ, нәҙбереклек; разборчивость покупателя 
һатып алыусының талапсанлығы 2. асыҡлыҡ, 
аныҡлыҡ (яҙыуга ҡарата); разборчивость 
почерка яҙыуҙың аныҡлығы

РА ЗБ бРЧ И В Ы Й , ая, ое 1. талапсан, 
наҙлы, һайлансыҡ, талымлы, нәҙберек; раз
борчивый в еде ашҡа талымлы; разборчивый 
юноша наҙлы егет 2. асыҡ, аныҡ, аңлайышлы, 
танырлыҡ; разборчивый почерк асыҡ яҙыу 

РАЗБРАКОВАТЬ сов. что; спец, сортҡа 
айырыу (продукцияны), брак табыу

РАЗБРАКбВКА ж; спец. см. разбраковать; 
разбраковка тканей туҡыманы сортҡа айырыу 

РАЗБРАНИТЬ сов. кого-что; разг. әрләп 
(һүгеп) ташлау

РАЗБРАНИТЬСЯ сов.; разг. әрләшеү, тала
шыу, ыҙғышыу, тиргәшеү



РАЗБРАСЫ ВАН И Е
РАЗБРАСЫВАНИЕ с см. разбрасывать; 

разбрасывание листовок листовкалар ташлау; 
разбрасывание семян орлоҡтарҙы һибеү 

РАЗБРАСЫВАТЬ несов. см. разбросать
РАЗБРАСЫВАТЬСЯ несов.; разг. 1. см. 

разбросаться 2. перен. кем-чем баһаламау, 
һанламау 3. страд, от разбрасывать

РАЗБРЕДАТЬСЯ несов. см. разбрестйсь 
РАЗБРЕСТИСЬ сов. 1. таралышыу, таралы

шып бөтөү; разбрестйсь в разные стороны 
төрлө яҡҡа таралышып бөтөү 2. перен. (о мыс
л я х ) буталыу, таралыу; мысли разбрелйсь фе
керҙәр буталды

Р А ЗБ Р бД  м 1. у cm. см. разбрестйсь — 
разбредаться 2. разг. (в мыслях) буталсыҡлыҡ, 
тырым-тырағайлыҡ 3. (разлад) тарҡаулыҡ, тар
ҡалыш; идейный разброд фекер тарҡаулығы 

РАЗБРОНЙРОВАТЬ сов. кого-что бронен 
алыу

РА ЗБ РбС  м 1. см. разбросать разбрасы 
вать; разброс семян орлоҡ һибеү 2. см. разбро
саться разбрасываться

РА ЗБ РбС  АННОСТЬ ж тарҡаулыҡ, тарау- 
лыҡ; разбросанность населения халыҡтың тар
ҡаулығы

РАЗБРОСАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от. раз
бросать 2. прил.; перен., разг. тарау, тарҡау, 
буталсыҡ; разбросанные мысли буталсыҡ фе
керҙәр; разбросанные дома тарау йорттар

РАЗБРОСАТЬ сов. что 1. таратыу, таратып 
ташлау; разбросать бумаги ҡағыҙҙарҙы таратып 
ташлау 2. туҙҙырыу, туҙҙырып ташлау; разбро
сать вещи әйберҙәрҙе туҙҙырып ташлау 3. (зерно 
и т.п. во время посева, посадки) һибелдереү, 
таратып ултыртыу 4. перен., разг. төрлө яҡҡа 
ташлау, таратыу; жизнь разбросала нас тормош 
беҙҙе төрлө яҡҡа ташланы 5. перен., разг. 
бушҡа ебәреү, әрәм-шәрәм итеү, осороу, бөтөрөү 
(аҡсаны һ.б.У, разбросать все деньги бөтә 
аҡсаны тотоноп бөтөрөү

РАЗБРОСАТЬСЯ сов.', разг. 1. (аяҡ-ҡул
ды) ташлап (асылып) ятыу (йоҡлау), йәйелеп 
ултырыу; разбросаться во сне аяҡ-ҡулды таш
лап йоҡлау 2. һибелеү, таралыу, тарау (бер- 
береһенән алыҫ) урынлашыу; на лугу разброса
ны палатки палаткалар болонлоҡта тарау урын
лашҡан 3. (одновременно заняться многим, не 
сосредоточиваясь на чём-л. одном) төрлө эш 
менән шөғөлләнеү (бер цк ваҡытта)

РАЗБРбСИТЬ сов. что\ разг. туҙҙырып (та
ратып) ташлау

РАЗБРбСКА ж; разг. см. разбросать — 
разбрасывать; разброска семян орлоҡтар 
һибеү; разброска навоза тиреҫ таратыу

Р А ЗБ РО С Н бЙ , -ая, -ое с.-х. 1. һибеп
сәселгән; разбросной посев һибеп сәсеү 
2. һипмә, һибеп сәскес; разбросная сеялка 
һипмә сәскес
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РАЗБРЫЗГАТЬ сов. что 1. сәсрәтеү, һибеү, 
бөркөү; разбрызгать воду һыу сәсрәтеү 
2. сәсрәтеп (һибеп, бөркөп) бөтөрөү; раз
брызгать духй хушбуйҙы һибеп бөтөрөү

РАЗБРЬІЗГАТЬСЯ соә.\ разг. һибелеп 
(сәсрәп) китеү, түгелеү; вода разбрызгалась 
һыу сәсрәп китте

РАЗБРБІЗГИВАНИЕ с см. разбрызгивать, 
разбрызгиваться; разбрызгивание жйдких удо
брений шыйыҡ ашламалар һиптереү

РАЗБРЬІЗГИВАТЕЛЬ м һиптергес; раз
брызгиватель удобрений ашлама һиптергес 

РАЗБРЬІЗГИВАТЬ несов. см. разбрызгать 
РАЗБРЬІЗГИВАТЬСЯ несов. страд, от 

разбрызгивать
РАЗБРЮ ЗЖАТЬСЯ сов.; разг. мығырлай 

(мыжый) башлау, һуҡранырға тотоноу
РАЗБУДИТЬ сов. кого-что 1. (йоҡонан) 

уятыу; разбудйть детей балаларҙы уятыу 2. пе
рен., разг. уятыу, ҡабыҙыу, тоҡандырыу; раз
будйть любовь мөхәббәт уятыу

РАЗБУРАВИТЬ сов. что быраулап киңәйтеү 
РАЗБУРИТЬ сов. что быраулау, быраулап 

тишеү
РАЗБУХАНИЕ с см. разбухнуть — разбу

хать; разбухание дерева в воде һыуҙа ағастың 
шешенеүе; разбухание почек бөрөләрҙең тулы- 
шыуы (бүртеүе); разбухание штатов штат 
ҙурайыу

РАЗБУХАТЬ несов. см. разбухнуть
РАЗБУХНУТЬ сов. 1. күбеү, бүртеү, бүрте

неү, шешенеү, тулышыу; доска разбухла таҡта 
шешенгән 2. перен., разг. саманан тыш (са
маһыҙ) ҙурайыу (күбәйеү, артыу); штаты раз
бухли штат самаһыҙ ҙурайҙы

РАЗБУШ ЕВАТЬСЯ сов. 1. ажғырыу, 
ыжғырыу, ҡотороу, ҡотороноу, ҡоторона баш
лау; ветер разбушевался ел ҡоторҙо; море раз
бушевалось диңгеҙ ҡоторондо 2. перен., разг. 
(начать буянить) шашыныу, ҡотороноу, пыр 
туҙыу, ғауға күтәреү, дау ҡуптарыу

Р АЗБУ ЙНИТЬСЯ соә.\ разг. шашыныу, 
ҡотороноу, дау (ғауға) ҡуптарыу

РАЗВАЛ м 1. см. развалйть разваливать I, 
развалйться разваливаться I 1—3; развал 
стены стенаның емерелеүе; развал хозяйства 
хужалыҡтың бөлгөнлөккә төшөүе; развал семьй 
ғаиләнең тарҡалыуы 2. разг. тәртипһеҙлек, бу
талсыҡлыҡ, тәртипһеҙ (буталсыҡ) хәл

РАЗВАЛЕЦ и  РАЗВАЛЬЦА: ходйть с раз 
вальцем (развальцей) разг. алпан-толпан 
(баҫып) йөрөү, аушанлап атлау

РАЗВАЛИВАНИЕ с см. разваливать I 
разваливаться I

РАЗВАЛИВАТЬ I несов. см. развалйть 
РАЗВАЛИВАТЬ II несов. см. развалять 
РАЗВАЛИВАТЬСЯ I несов. 1. см. разва

лйться 2. страд, от разваливать I



Р А З В Е Р З Н У Т Ь С Я

РАЗВАЛИВАТЬСЯ II несов. страд, от раз
валивать II

РАЗВАЛИНА ж 1. обычно мн. развалины
емереклек, вайран булыу, хараба; страшные 
развалины ҡот осҡос хараба 2. разг. ҡаҡшаған 
(бәлйерәгән) кеше

РАЗВАЛИСТЫЙ, -ая, -оеразг. 1. киң, уңай
лы; развалистое кресло уңайлы кресло 2. алпан- 
толпан, аушанлаҡ; развалистая походка алпан- 
толпан атлау

РАЗВАЛИТЬ сов. что 1. таратыу, таратып 
ташлау; развалйть брёвна бүрәнәләрҙе таратыу 
2. разг. емереү, ҡолатыу, ауҙарыу; развалйть 
стёну стенаны емереү 3. перен. тарҡатыу, ҡый
ратыу; развалйть хозяйство хужалыҡты 
тарҡатыу

РАЗВАЛИТЬСЯ сов. 1. таралып (ишелеп) 
төшөү 2. емерелеү, емерелеп (ауып) төшөү; 
забор развалйлся ҡойма емерелеп төшкән 3. пе
рен. (прийти в упадок) тарҡалыу, бөлөү, емере
леү, эштән сығыу; коллектйв развалйлся колле
ктив тарҡалды 4. разг. йәйелеп ултырыу (ятыу); 
развалйться на диване диванда йәйелеп ултырыу

РАЗВАЛ Н5ХА ж; прост, емерек өй (ҡаралты)
РАЗВАЛЙТЬ сов. что 1. таратыу, таратып 

ташлау 2. (тесто) тәгәрләтеп йоҡартыу, йәйеү, 
тәгәрәтеп йәйеү

РАЗВАРИВАТЬ несов. см. разварить
РАЗВАРИВАТЬСЯ несов. 1. см. разварйться 

2. страд, от разваривать
РАЗВАРИТЬ сов. что ныҡ бешереү, ылбыра

тыу, иҙратыу; разварйть мясо итте ылбыратҡан
сы бешереү

РАЗВАРИТЬСЯ сов. ылбырау, иҙрау, иҙелеп 
бешеү; картошка разварйлась картуф иҙраған

РА ЗВ А РН бЙ , -ая, -ое уст. ылбыраған, 
иҙраған, иҙелеп бешкән; разварной картофель 
иҙелеп бешкән картуф

РАЗВЕ частица и союз 1. частица (неуже
ли) -мы/-ме ни, әллә; разве он приехал? ул 
ҡайттымы ни?; разве она уехала? ул киттеме 
әллә? 2. частица (может бытъ) әллә -мы/-ме 
икән; разве завтра съездить әллә иртәгә барып 
килергәме икән 3. частица (лишь только) бары, 
тик, -нан/-нән башҡаһы, -ны/-не иҫәпләмәгән
дә; дом всё тот же, разве краска кое-где слезла 
өй һаман шул уҡ, тик ҡайһы бер урында буяуы 
ғына ҡупҡан 4. союз услоәно-протиәит. 
һ а /  һә, башҡа; он непременно это сделает, 

разве только заболеет ауырып ҡына китмәһә, 
ул быны эшләр

РАЗВЕВАТЬ несов. что елберләтеү, ялпыл
датыу; ветер развевает флаги ел байраҡтарҙы 
елберләтә

РАЗВЕВАТЬСЯ несов. 1. елберләү, ялпыл
дау, өлтәнләү; развеваться на ветру елгә ел
берләү; волосы развеваются сәсе өлтәнләп килә 
2. страд, от развевать

РАЗВЁДАТЬ сов. что 1. о ком-чём асыҡлау, 
тикшереп (һорашып) белеү; разведать о её на
мерениях уның ниәтен һорашып белеү 2. тикше
реү, эҙләү, асыҡлау; разведать месторождения 
газа газ ятҡылыҡтары эҙләү; разведать располо
жение сил противника дошман көстәре урын
лашҡан ерҙе асыҡлау

РАЗВЕДЁНИЕ с см. развести — разводить 1,
2, 4—6; разведение пчёл ҡорт үрсетеү; разве
дение клёя елемде шыйығайтыу; разведение
костра усаҡ тоҡандырыу

РАЗВЕДЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от раз 
вестй 2. прил. айырылышҡан, айырылған; раз
ведённая женщина (ирҙән) айырылған ҡатын
3. прил. (не очень насыщенный) шыйығайтыл
ған, һыуҙа ирегән

РАЗВЁДКА ж 1. см. разведать 2; разведка 
местности ерҙе тикшереү; послать роту на раз
ведку ротаны разведкаға ебәреү 2. в разн. знач. 
разведка, шәйләк; кбнная разведка атлы шәйләк 

РАЗВЁДОЧНЫЙ, -ая, -ое разведка ...ы; раз
ведочная скважина разведка скважинаһы; раз
ведочные работы разведка эштәре

РАЗВЕДЧИК м 1. воен. разведчик, шәйләксе 
2. геол. разведчик, эҙләүсе; разведчики нефти 
нефть эҙләүселәр 3. (самолёт или судно) 
разведчик; корабль разведчик разведчик карап 

РАЗВЕДЧИЦА ж см. разведчик 1, 2 
РАЗВЁДЫВАНИЕ с см. разведывать; раз

ведывание цветных металлов төҫлө металдар 
эҙләү

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое разведка 
...ы, шәйләк ...ы; разведывательный центр раз
ведка үҙәге; разведывательный отряд разведка 
отряды

РАЗВЕДЫВАТЬ несов. см. разведать
РАЗВЕЗТИ сов. что 1. таратыу, таратып 

бөтөрөү (сығыу), алып барыу; развезтй письма 
хаттарҙы таратып сығыу 2. безл.\ разг. бысра
тыу, иҙеү; дорогу от дождей развезло ямғыр 
юлды иҙгән 3. безл.\ прост, әлһерәү, иҙрәү; от 
жары его развезло ул эҫелектән әлһерәгән 

РАЗВЁИВАТЬ несов. см. развеять 
РАЗВЁИВАТЬСЯ несов. 1. см. развеяться 

2. страд, от развеивать
РАЗВЕНЧАТЬ сов. кого-что дәрәжәһен (аб

руйын, данын) төшөрөү; развенчать знаме
нитость атаҡлы кешенең данын төшөрөү 

РАЗВЕНЧИВАНИЕ с см. развенчивать 
РАЗВЁНЧИВАТЬ несов. см. развенчать 
РАЗВЁНЧИВАТЬСЯ несов. страд, от раз

венчивать
РАЗВЁРЗНУТЬ сов. что; книжн. киң итеп 

асыу, асыу; землетрясение разверзло пропасть
ер тетрәү упҡын асты

РАЗВЁРЗНУТЬСЯ сов.\ книжн. асылыу, 
өңрәйеп асылыу, асылып китеү; разверзлась 
бездна упҡын асылған 
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РАЗВЁРНУТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от раз
вернуть 2. прил. йәйелгән, йәйелдерелгән; раз
вёрнутые ряды йәйелгән сафтар 3. прил. киң, 
киңәйтелгән; развёрнутое стройтельство киң
төҙөлөш 4. прил. тулы, ентекле; развёрнутый 
план ентекле план

РАЗВЕРНУТЬ сов. что 1. тағатыу, йәйеү, 
сисеү, асыу; развернуть ковёр келәм йәйеү; раз
вернуть свёрток төргәк сисеү 2. яҙыу, турайтыу, 
төҙәйтеү; развернуть плёчи яурындарҙы турай
тыу 3. әоен. (расположитъ в ширину по линии 
фронта) йәйелдереү; развернуть полк полкты 
йәйелдереү 4. әоен. (переформировать в более 
крупную единицу) әйләндереү, үҙгәртеп (яңы
нан) ойоштороу, төҙөү; развернуть батальон в 
полк батальонды полкка әйләндереү 5. перен. 
киң ҡолас биреү (йәйелдереү), йәйелдереп 
ебәреү; широко развернуть соревнование ярыш 
ты киң йәйелдереү; развернуть стройтельство 
төҙөлөштө йәйелдереп ебәреү 6. бороу, бороп 
ебәреү; развернуть танк танкыны бороп ебәреү 

РАЗВЕРНУТЬСЯ сов. 1. тағатылыу, һүте
леү, сиселеү, асылыу; свёрток развернулся 
төйөнсөк сиселгән 2. әоен. йәйелеү, теҙелеү; 
строй развернулся саф йәйелде 3. әоен. 
әйләндереү, үҙгәртеп (яңынан) ойошторолоу, 
төҙөлөү; полк развернулся в бригаду полк 
бригадаға әйләндерелде 4. перен. йәйелеү, киң 
йәйелеү, йәйелеп китеү, киң ҡолас алыу; 
развернулась подготовка к весеннему севу яҙғы 
сәсеүгә әҙерлек киң ҡолас алды 5. (эш) башлап 
ебәреү, асылыу, ойошторолоу, булдырылыу; 
развернулась торговля һатыу ойошторолдо
6. үҫеп китеү, үҙен күрһәтеү, ең һыҙғанып то
тоноу; развернулся талант талант үҫеп китте
7. боролоу; самолёт развернулся самолет бо
ролдо 8. прост, (размахнуться) киҙәнеү, 
һелтәнеү

РАЗВЕРСТАТЬ сов. 1. кого-что бүлеү, 
бүлеп биреү (сығыу); разверстать план заго
товок по районам республики республика 
райондарына етештереү планын бүлеп биреү
2. что\ полигр. версткалау, версткаға һалыу
3. что\ полигр. верстканы һүтеү 

РАЗВЕРСТКА ж разверстка (нимәнеңдер
план буйынса бцленеше)

РАЗВЁРСТЫВАТЬ несов. см. разверстать 
РАЗВЕРТЁТЬ сов. что 1. быраулап 

киңәйтеү, артыҡ быраулау; развертеть от
верстие тишекте быраулап киңәйтеү 2. (зыр) 
әйләндереп (зырлатып) ебәреү; развертеть коле
со тәгәрмәсте зыр әйләндереп ебәреү

РАЗВЕРТЕТЬСЯ сов. 1. артыҡ бороп ки
ңәйтеү (ҙурайтыу) 2. ҡыҙыу әйләнә башлау, зыр 
әйләнеп китеү, зырлау; колесо развертелось 
тәгәрмәс ҡыҙыу әйләнә башланы

РАЗВЁРТКА I ж 1. см. развернуть — раз
вёртывать 1, 2 ; 2. спец, йәйелмә; развёртка

конуса конус йәйелмәһе; развёртка цилиндра
цилиндр йәйелмәһе

РАЗВЁРТКА II ж 1. см. развертеть — раз
верчивать 1, развертеться разверчиваться 1;
2. (инструмент) развёртка (металдағы тишек
те киңәйтә, ҙурайта торган ҡорал)

РАЗВЁРТЫВАТЬ несов. см. развернуть 
РАЗВЁРТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. развер

нуться 2. страд, от развёртывать
РАЗВЁРЧИВАНИЕ с см. развертеть 
РАЗВЁРЧИВАТЬ несов. см. развертеть 
РАЗВЕРЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. развер

теться 2. страд, от разверчивать
РАЗВЁС м см. развесить I развешивать I; 

развес продуктов аҙыҡты үлсәп бүлеү
РАЗВЕСЕЛИТЬ сов. кого-что күңелләнде

реү, күңел күтәреү (асыу), кәйефен күтәреү; 
развеселить друга дуҫтың күңелен күтәреү 

РАЗВЕСЕЛЙТЬСЯ соә. күңелләнеү, күңел 
(кәйеф) күтәрелеү, кәйефләнеү, күнел асылыу; 
дёти развеселйлись балаларҙың күңеле күтәрелде 

РАЗВЕСЁЛЫЙ, -ая, -ое разг. бик шат, 
күңелле, күтәренке кәйефле; развесёлые девоч
ки бик шат ҡыҙыҡайҙар

РАЗВЕСИСТЫЙ, -ая, -ое тарбаҡай, тар
баҡлы); развесистый дуб тарбаҡ имән

РАЗВЁСИТЬ I сов. что (разделить на час
ти по весу) үлсәп бүлеү (бүлеп сығыу); раз
весить муку ондо үлсәп бүлеү

РАЗВЁСИТЬ II сов. что 1. элеү, элеп сығыу 
(бөтөү), таратып элеү; развесить картйны карти
наларҙы элеп сығыу 2. йәйеү, йәйеп ебәреү; 
дерево развесило густые вётви ағас ҡуйы бо 
таҡтарын йәйеп ебәргән ♦ развесить уши upon. 
ҡолаҡ(ты) ҡарпайтып тыңлау, ауыҙ асып тыңлау 

РАЗВЁСИТЬСЯ сов. тарбаҡланыу, тарбаҡай 
булыу

РАЗВЁСКА I ж см. развесить I — разве
шивать I; развеска мукй ондо үлсәп бүлеү 

РАЗВЁСКА II ж; разг. см. развесить II; 
развеска картин картиналарҙы элеү

РАЗВЕСНОЙ, -ая, -ое үлсәнмәле, үлсәмле, 
үлсәп һатыла торған; развесное печенье үлсәп 
һатыла торған печенье

РАЗВЕСТИ сов. кого-что 1. таратыу, урын
лаштырыу, алып барып (илтеп) ҡуйыу, таратып 
(ҡуйып) сығыу; развести детей по домам бала
ларҙы өйҙәренә илтеп ҡуйыу; развести часовых 
по постам һаҡсыларҙы постарға ҡуйып сығыу 
2. күтәреү, айырып ҡуйыу (төрлө яҡҡа)', 
развести мост күперҙе күтәреү 3. айырыу, айы
рып ебәреү; судьба развела друзей яҙмыш 
дуҫтарҙы айырҙы; развестй супр5тов ир менән 
ҡатынды айырыу 4. иҙеү, иретеү; развестй 
порошок водой онтаҡты һыуҙа иретеү 5. үрсе
теү, аҫрау, үҫтереү; развестй сад баҡса үҫтереү; 
развестй пчёл ҡорт үрсетеү 6. яғыу, яғып 
ебәреү, тоҡандырыу; развестй костёр ут яғып 
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ебәреү ♦ развести руками аптырап ҡалыу, 
шаҡ ҡатыу

РАЗВЕСТИСЬ сов. 1. айырылышыу, айыры
лыу; развестйсь с мужем ир менән айырылы
шыу 2. ныҡ үрсеү, күбәйеп китеү; развелось 
много мух себен күбәйеп киткән

РАЗВЕТВИТЬ сов. что тармаҡлау, айырыу, 
бүлеү; разветвить железнодорожный путь тимер 
юлын тармаҡлау

РАЗВЕТВЙТЬСЯ сов. 1. ботаҡланыу, бо
таҡтар үҫеп сығыу (ебәреү); дуб разветвйлся 
имән ботаҡтар ебәрҙе 2. тармаҡланыу, тармаҡла
нып (айырылып) китеү; ручей разветвйлся 
йылға тармаҡланып киткән; дорога развет 
вйлась юл айырылып китә

РАЗВЕТВЛЁНИЕ с 1. см. разветвйть — 
разветвлять, разветвйться разветвляться
2. айырса, сат, тармаҡ; разветвление дороги 
юл саты 3. (частъ, отрасль и т.п.) тармаҡ

РАЗВЕТВЛЁННЫЙ, ая, -ое 1. прич. от 
разветвйть 2. прил. тармаҡлы, айырсалы, са
талы; разветвлённые дороги тармаҡлы юлдар
3. прил. (күп) тармаҡлы; разветвлённая ор
ганизация тармаҡлы ойошма

РАЗВЕТВЛЙТЬ несов. см. разветвйть 
РАЗВЕТВЛЙТЬСЯ несов. 1. см. разветвйть

ся 2. страд, от разветвлять
РАЗВЁШАТЬ сов. что элеү, элеп ҡуйыу 

(сығыу); развешать бельё кер элеү; развешать 
картины картиналарҙы элеп сығыу

РАЗВЁШИВАТЬ I несов. см. развесить I 
РАЗВЁШИВАТЬ II несов. см. развесить II, 

развешать
РАЗВЁЯТЬ сов. что 1. туҙҙырыу, таратыу, 

осороу, осороп бөтөрөү; ветер развеял облака 
ел болоттарҙы таратты 2. перен. таратыу, 
бөтөрөү, юҡҡа сығарыу; развеять сомнения 
шикте таратыу

РАЗВЕЯТЬСЯ сов. 1. таралыу, таралып 
(осоп) бөтөү; пыль развеялась туҙан осоп бөттө 
2. перен. таралыу, юҡҡа сығыу; печаль раз
веялась һағыш таралды 3. разг. (развлечься) 
йыуаныу, күңел асыу

РАЗВИВАТЬ несов. см. развить 
РАЗВИВАТЬСЯ несов. 1. см. развйться 

2. барыу, үтеү, үҫешеү; события развиваются 
быстро ваҡиғалар бик тиҙ үҫешә 3. страд, от 
развивать

РАЗВИЗЖ АТЬСЯ сов.', разг. сыйылдай 
башлау, сыйылдарға тотоноу

РАЗВЙЛИНА ж 1. (у дерева) сата, аса, 
тармаҡ; развйлина дуба имән асаһы 2. сат, 
айырса, армыт, сата; развйлина дороги юл са
ты; развйлина улицы урам саты

РАЗВЙЛИСТЫЙ, -ая, -ое асалы, саталы, 
айырсалы, тармаҡлы; развйлистая дорога 
айырсалы юл; развйлистое дерево асалы ағас; 
развйлистый сук саталы ботаҡ
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РАЗВЙЛКА ж и РАЗВЙЛОК м; разг. см. 
развйлина 2

РАЗВИНТИТЬ сов. что 1. бороп бушатыу, 
бушағыраҡ итеү; развинтйть шуруп шөрөптө 
бороп бушатыу 2. бороп алыу (сығарыу), һүтеп 
ташлау; развинтйть части замка йоҙаҡты һүтеп 
ташлау

РАЗВИНТИТЬСЯ сов. 1. бушау, ҡаҡшау, 
таралыу; гайка развинтйлась гайка бушаған 
2. перен., разг. ҡаҡшау, боҙолоу, йомшарыу; 
нервы развинтйлись нервылар ҡаҡшаған 3. пе
рен., разг. (разболтаться, распуститься) ҡул
дан ысҡыныу, тотанаҡһыҙланыу, әҙәпһеҙләнеү 

РАЗВИНЧЕННОСТЬ ж ҡаҡшағанлыҡ, ары
ғанлыҡ, һүлпәнлек, тотанаҡһыҙлыҡ; развйнчен 
ность нёрвов нервыларҙың ҡаҡшағанлығы 

РАЗВИНЧЕННЫЙ, ая, ое 1. прич. от раз 
винтйть 2. прил.; разг. ҡаҡшаған, йомшаған, 
боҙолған, тотанаҡһыҙ; развйнченные нервы 
ҡаҡшаған нервылар 3. прил.; разг. тәнтерәк, 
ҡыйыш-мыйыш; развйнченная походка ҡыйыш- 
мыйыш атлау

РАЗВИНЧИВАТЬ несов. см. развинтйть 
РАЗВЙНЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. развин 

тйться 2. страд, от развйнчивать
РАЗВИТИЕ с 1. см. развйть — развивать 2—6 ; 

законы общественного развйтия йәмғиәттең 
үҫеш закондары; развйтие производства етеште
реүҙең үҫеүе 2. үҫеш; исторйческое развйтие та 
рихи үҫеш 3. (степень умственной, духовной 
зрелости) кимәл; политйческое развйтие сәйәси 
аң кимәле

РАЗВИТИЙ, -ая, -ое 1. ныҡ, көслө, ҡеүәтле, 
ҡөҙрәтле; развитые мускулы көслө мускулдар 
2. (зрелый, просвещённый) аңлы, белемле, 
зирәк, сос; развитой ребёнок зирәк бала 3. алға 
киткән, үҫешкән; развитая промышленность 
үҫешкән сәнәғәт 4. в кратк. ф. в знач. сказ, киң 
таралған, ныҡ үҫешкән; в Башкортостане разви
та хймия Башҡортостанда химия ныҡ үҫешкән 

РАЗВИТЬ сов. кого-что 1. (раскрутитъ) 
һүтеү, тағатыу; развйть верёвку бауҙы тағатыу 
2. үҫтереү, нығытыу; развйть память хәтерҙе 
үҫтереү; развйть способности һәләтлекте үҫте
реү 3. көсәйтеү, үҫтереү; развйть машино
строение машиналар төҙөүҙе үҫтереү; развйть 
творческую деятельность молодёжи йәштәрҙең 
ижади эшмәкәрлеген үҫтереү 4. (широко развер
нутъ) йәйелдереү, киңәйтеү; развйть бурную 
деятельность көслө эшмәкәрлек йәйелдереү 
5. арттырыу; самолёт развйл скорость самолет 
тиҙлеген арттырҙы 6. тәрәнәйтеү, киңәйтеү, үҫте
реү; развйть идею фекерҙе үҫтереү

РАЗВИТЬСЯ сов. 1. (раскрутиться) тағаты
лыу, һүтелеү 2. үҫеп китеү, нығынып китеү; ор 
ганйзм развйлся организм нығынып китте; та
лант развйлся һәләт үҫеп китте 3. үҫешеү, 
көсәйеү, алға китеү, киң үҫеш алыу; развилось
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самодеятельное искусство үҙешмәкәр сәнғәт 
үҫеште 4. артыу; при спуске развилась большая 
скорость түбән төшкәндә тиҙлек ныҡ артты 5. аң 
(зиһен) үҫеү, төрлө яҡлап камиллашыу; ребёнок 
развйлся бала төрлө яҡлап камиллашты

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, ая, -ое мауыҡ 
тырғыс, ҡыҙыҡлы, күңел аса торған; развле
кательные фильмы мауыҡтырғыс фильмдар 

РАЗВЛЕКАТЬ несов. см. развлечь 
РАЗВЛЕКАТЬСЯ несов. 1. см. развлечься 

2. страд, от развлекать
РАЗВЛЕЧЁНИЕ с 1. см. развлечь — раз

влечься 2. уйын-көлкө, кәйеф-сафа ҡороу, 
күңел асыу; массовое развлечение күмәк уйын- 
көлкө

РАЗВЛЁЧЬ сов. кого 1. (отвлечь) йыуатыу, 
әүрәтеү, иғтибарын ситкә йүнәлтеү; развлечь 
ребёнка баланы әүрәтеү 2. (повеселитъ)
күңелен асыу (күтәреү), кәйефен күтәреү; 
развлечь весёлым рассказом күңелле хәбәр 
менән кәйефте күтәреү

РАЗВЛЁЧЬСЯ сов. 1. (отвлечься) йыуаныу, 
йыуаныс табыу, яҙылыу, әүрәү; ребёнок раз
влёкся игрой бала уйынға әүрәне 2. (по
веселиться) уйнау-көлөү, күңел асыу; раз
влечься после трудового дня эш көнөнән һуң 
күңел асыу

Р А ЗВ бД  м 1. см. развестй — разводйть 1,2,  
5; развод часовых һаҡсыларҙы (посҡа) ҡуйыу; 
развод моста күперҙе айырып ҡуйыу 2. әоен. 
алмаштырыу, развод; развод караулов ҡарауыл 
алмаштырыу 3. айырылышыу, айырылыу {ир 
менән ҡатыта ҡарата); получйть развод от 
мужа ирҙән айырылыу

РАЗВОДИТЬ несов. см. развестй 
РАЗВОДИТЬСЯ несов. 1. см. развестйсь 

2. страд, от разводйть
РАЗВбД К А  ж 1. см. развестй — разводйть 1, 

2, 5, 6; разводка моста күперҙе күтәреү 2. (ин
струмент для разведения зубьев пилы) ҡа
йырғыс

РАЗВО ДН бЙ , -ая, -ое 1. ҡайырғыс; развод
ной ключ ҡайырғыс асҡыс 2. айырыла (кү
тәрелә) торған; разводной мост күтәрелә торған 
күпер

РАЗВбДН Ы Й , -ая, -ое айырылышыу; раз
водное свидетельство айырылышыу таныҡлығы 

РА ЗВбД Ы  только мн. 1. (узор)  биҙәк; та
релка с разводами биҙәкле тәрилкә 2. (у саней) 
үрәсә; сани с разводами үрәсәле сана

РАЗВбДЬЕ с (пространство воды между 
льдинами) йылыу, ҡаран

РАЗВОДЙЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от разво
дйть 2. в знач. сущ. разводящий м; әоен. развод 
яһаусы, разводящий (һаҡсыларҙы постарга 
ҡуйыусы)

РАЗВОЕВАТЬСЯ сов/, разг. дыу килеү, дау 
ҡуптарыу, пыр туҙыу

Р А З В бЗ  м см. развезти — развозить 1; 
развоз грузов йөктәрҙе илтеп ҡуйыу; развоз 
продуктов аҙыҡ-түлек таратыу

РАЗВОЗИТЬ несов. см. развезти 
РАЗВОЗИТЬСЯ I несов. страд, от развозйть 
РАЗВОЗИТЬСЯ II сов.', разг. ығы-зығы ки

леү, ҡайнашыу, шау-шыу күтәреү, ығы-зығы 
килә башлау, ҡайнаша башлау; дёти разво- 
зйлись балалар ығы-зығы килә башланы

РА ЗВ бЗК А  ж; разг. см. развезтй — разво
зйть 1

Р А ЗВ О ЗН бЙ , -ая, -ое 1. ташыу ...ы; развоз
ная телёжка йөк арбаһы 2. ташыла (йөрөтөлә) 
торған, ташып (йөрөтөп) таратыла торған; раз
возной товар йөрөтөп һатыла торған тауар 

РА ЗВбЗЧ И К  м ташыусы, таратыусы 
РАЗВОЛНОВАТЬ сов. кого-что', разг. 

тулҡынландырыу, тынғыһыҙлау, тынысһыҙлан
дырыу, борсоу; разволновать неожйданным из
вестием көтөлмәгән хәбәр менән тулҡынлан
дырыу

РАЗВОЛНОВАТЬСЯ сов. тынысһыҙланыу, 
тынғыһыҙланыу, тулҡынланыу, борсола башлау; 
разволноваться перед встречей осрашыу алды 
нан тулҡынланыу

РАЗВОРАЧИВАТЬ несов. см. разворотить, 
развернуть

РАЗВОРАЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. развер
нуться, развёртываться 2. страд, от разво
рачивать

РАЗВОРОВАТЬ сов. кого-что', разг. урлап 
бөтөрөү, урлап ташып бөтөрөү; разворовать 
имущество мөлкәтте урлап бөтөрөү

РАЗВОРбВЫ ВАТЬ несов. см. разворовать 
РАЗВОРбВЫ ВАТЬСЯ несов. страд, от 

разворовывать
РА ЗВО РбТ  м 1. см. развернуть развёр 

тывать 2, 5, развернуться развёртываться 4, 
5; разворот полевых работ баҫыу эштәрен 
йәйелдереп ебәреү 2. (поворот) боролош, бо
ролма; разворот дороги юл боролмаһы 3. эске 
яғы; разворот обложки тышлыҡтың эске яғы 

РАЗВОРОТИТЬ сов. что; разг. 1. аҡтарыу, 
ҡутарыу, әйләндерел (таратып) ташлау; разво- 
ротйть груду камней таш өйөмөн ҡутарып таш
лау 2. (разрушить) емереү, емереп ташлау, 
ҡутарыу; разворотйть мостовую урам ташын 
аҡтарып ташлау

РАЗВОРОШ ИТЬ сов. что; разг. таратып 
(ҡутарып, аҡтарып, әйләндерел) ташлау; разво- 
рошйть сёно бесәнде таратып ташлау

РАЗВОРЧАТЬСЯ сов.; разг. мыжый (һуҡра
на, һөйләнә, мығырлай) башлау; старйк развор
чался ҡарт һуҡрана башланы

РАЗВРАТ м 1. зина, зинасылыҡ, фәхешлек, 
уйнаш, фәхеш, юлдан яҙыу, аҙғынлыҡ; преда
ваться разврату фәхеш юлына баҫыу 2. (испор
ченность нравов) әхлаҡһыҙлыҡ, боҙоҡлоҡ, аҙ-
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ғынлыҡ, бәйһеҙлек; политйческий разврат сә
йәси әхлаҡһыҙлыҡ 3. разг. (избалованность) 
шашыу, шашҡанлыҡ, боҙолғанлыҡ

РАЗВРАТИТЕЛЬ м; книжн. аҙҙырыусы, 
боҙоҡлоҡҡа өйрәтеүсе, юлдан яҙҙырыусы

РАЗВРАТИТЬ сов. кого-что аҙҙырыу, бо
ҙоҡлоҡҡа өйрәтеү, юлдан яҙҙырыу

РАЗВРАТИТЬСЯ сов. аҙыу, боҙолоу, юлдан 
яҙыу

РАЗВРАТНИК м уйнашсы, зинасы, боҙоҡ, 
фәхеш кеше; развратница ж уйнашсы, зинасы, 
боҙоҡ, фәхишә

РАЗВРАТНИЧАТЬ несов.', разг. уйнаш 
(фәхешлек) итеү, зина ҡылыу

РАЗВРАТНОСТЬ ж фәхешлек, уйнашсы- 
лыҡ, зинасылыҡ

РАЗВРАТНЫ Й, -ая, -ое аҙғын, боҙоҡ, 
боҙолған, фәхеш; развратный человек аҙғын кеше 

РАЗВРАЩАТЬ несов. см. развратить 
РАЗВРАЩАТЬСЯ несов. 1. см. развратйться 

2. страд, от развращать
РАЗВРАЩЕНИЕ с см. развратить — развра

щать, развратйться — развращаться; развра
щение несовершеннолетних балиғ булмаған
дарҙы аҙҙырыу

РАЗВРАЩЁННОСТЬ ж аҙғынлыҡ, боҙоҡ
лоҡ, әхлаҡһыҙлыҡ

РАЗВРАЩЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 
развратить 2. прил. аҙғын, яман, боҙоҡ, 
әхлаҡһыҙ; развращённый человек аҙғын кеше 

РАЗВЫТЬСЯ сов. 1. разг. олой башлау, 
олорға тотоноу 2. прост, илай башлау

РАЗВЫ бЧИВАТЬ несов. см. развьючить 
РАЗВЫ бЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. раз 

вьючиться 2. страд, от развьючивать
РАЗВЫ бЧИТЬ сов. кого-что йөгөн буша

тыу, артмағын алыу; развьючить осла ишәктең 
йөгөн бушатыу

РАЗВЫ бЧИТЬСЯ сов. йөктән бушатылыу 
(бушау); караван развьючился каруан йөктән 
бушатылды

РАЗВЯЗАТЬ сов. 1. что сисеү, ыскынды
рыу, ысҡындырып ебәреү; развязать лёнту таҫ
маны сисеү; развязать узел төйөндө сисеү 2. ко
го-что:; перен. мөмкинлек (юл, ирек) биреү; раз
вязать творческие сйлы народа халыҡтың ижа
ди көстәренә юл биреү ♦ развязать войну һуғыш 
асыу; развязать руки үҙ иркенә ҡуйыу; развя
зать язык: 1) һөйләргә мәжбүр итеү, телен си
сеү; 2 ) теле асылыу, теле асылып китеү

РАЗВЯЗАТЬСЯ сов. 1. сиселеү, ысҡыныу; 
узел развязался төйөн сиселде 2. с кем-чем; пе
рен. ҡотолоу, арыныу; развязаться с делами 
эштәрҙән арыныу 3. перен., у cm. (начатъ сво
бодно себя вести) ҡоторона башлау, ҡотороп 
китеү ♦ язык развязался теле сиселде

РАЗВЙЗКА ж 1. см. развязать развязы 
вать 1; развязка мешков тоҡтар сисеү; развязка

узлов төйөндәрҙе сисеү 2. тамамланыш, аҙағы, 
һуңы; развязка боя һуғыштың аҙағы; развязка 
конфликта конфликттың тамамланышы 3. лит. 
сиселеш, тамамланыу; счастлйвая развязка ро
мана романдың бәхетле тамамланыуы

РАЗВЙЗНОСТЬ ж тотанаҡһыҙлыҡ, тый
наҡһыҙлыҡ, әҙәпһеҙлек; развязность манёр 
ҡыланыштарҙың тотанаҡһыҙлығы

РАЗВЙЗНЫЙ, -ая, -ое тотанаҡһыҙ, тый
наҡһыҙ, әҙәпһеҙ; развязное поведение тота
наҡһыҙ ҡылыҡ; развязный человек тыйнаҡһыҙ 
кеше

РАЗВЙЗЫВАНИЕ с см. развязывать, раз
вязываться

РАЗВЙЗЫВАТЬ несов. см. развязать 
РАЗВЙЗЫВАТЬСЯ несов. 1. см. развя

заться 2. страд, от развязывать
РАЗГАДАТЬ сов. кого-что 1. яуабын табыу, 

сисеү; разгадать загадку йомаҡ сисеү 2. тө
шөнөү, аңлау, белеп (һиҙеп) ҡалыу; разгадать 
намерение противника дошмандың ниәтен 
аңлау; разгадать хйтрость хәйләһенә төшөнөү 

РАЗГАДКА ж 1. см. разгадать разгады 
вать 2. яуап, сиселеш; разгадка задачи 
мәсьәләнең яуабы

РАЗГАДЧИК м; разг. яуап табыусы, сисеүсе; 
разгадчик кроссворда кроссворд сисеүсе

РАЗГАДЫВАНИЕ с см. разгадывать; раз
гадывание загадок йомаҡ сисеү

РАЗГАДЫВАТЬ несов. см. разгадать 
РАЗГАДЫВАТЬСЯ несов. страд, от раз

гадывать
РАЗГАР м 1. ҡыҙыу (ҡыҙған) саҡ (мәл, 

ваҡыт); работа в разгаре эштең ҡыҙған ваҡыты 
2. спец, ышҡылып туҙыу, эштән сығыу

РАЗГИБ м 1. см. разогнуть разгибать, 
разогнуться — разгибаться 2. (место, по ко
торому что-л. разогнуто) турайған (төҙәйтел- 
гән) урын

РАЗГИБАТЬ несов. см. разогнуть 
РАЗГИБАТЬСЯ несов. 1. см. разогнуться 

2. страд, от разгибать
РАЗГИЛЬДЙЙ м\ разг. эшлекһеҙ, илке- 

һалҡы эшләүсе, арамъя; быть разгильдяем эш
лекһеҙ булыу

РАЗГИЛЬДЙЙНИЧАТЬ несов.', разг. илке- 
һалҡы эшләү, арамъяланыу

РАЗГИЛЬДЙЙСТВО с; разг. илке- 
һалҡылыҡ, арамъялыҡ, эшлекһеҙлек

РАЗГЛАГОЛЬСТВОВАТЬ несов.', разг. 
мәғәнәһеҙ күп һөйләү, сафсата һатыу

РАЗГЛАДИТЬ сов. что 1. (утюгом) 
үтекләү, үтекләп шымартыу (тигеҙләү, яҙыу); 
разгладить платье күлдәкте үтекләү 2. (распра
витъ) яҙыу, тигеҙләү, тәҫләү, шымартыу

РАЗГЛАДИТЬСЯ сов. 1. (стать гладким) 
тигеҙләнеү, яҙылыу, шымарыу, үтекләнеү; 
платье разгладилось күлдәк яҙылды 2. яҙылыу, 
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тигеҙләнеү; морщйны на лбу разгладились
маңлайҙағы һырҙар тигеҙләнде

РАЗГЛАЖИВАТЬ несов. см. разгладить 
РАЗГЛАЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. разгла

диться 2. страд, от разглаживать
РАЗГЛАСИТЬ сов. что, о чём 1. фашлау, 

фаш итеү, асыу; разгласйть тайну серҙе асыу2. һөйләп йөрөү, таратыу 
РАЗГЛАШАТЬ несов. см. разгласйть 
РАЗГЛАШЕНИЕ с см. разгласйть — разгла

шать; разглашение государственной тайны 
дәүләт серен асыу; разглашение ложных слу
хов ялған хәбәрҙәр таратыу

РАЗГЛЯДЕТЬ сов. кого-что 1. күреү, таныу, 
күреп (танып) алыу, айырыу; разглядеть в по
тёмках ҡараңғыла күреп алыу 2. перен., разг. 
аңлау, төшөнөү, аңлап алыу

РАЗГ ЛЙ ДЫВАНИЕ с см. разглядывать; 
разглядывание комнаты бүлмәне ҡарап сығыу 

РАЗГ ЛЙДЫВ АТЬ несов. кого-что ентекләп 
(тикшереп) ҡарау; разглядывать прохожих үтеп 
барыусыларҙы ентекләп ҡарау

РАЗГНЕВАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от раз
гневать 2. прил. асыулы; разгневанный взгляд 
асыулы ҡараш; разгневанный голос асыулы 
тауыш

РАЗГНЕВАТЬ сов. кого-что бик ныҡ асыу
ландырыу, асыуын ҡабартыу (килтереү); раз
гневать отца атайҙың асыуын килтереү

РАЗГНЕВАТЬСЯ сов. бик ныҡ асыуланыу, 
асыу килеү

РАЗГОВАРИВАТЬ несов. с кем-чем, о ком- 
чём и без доп. һөйләшеү, гәпләшеү; разговари
вать с другом дуҫ менән һөйләшеү; разговари
вать о музыке музыка тураһында һөйләшеү; 
разговаривать неучтйво әҙәпһеҙ һөйләшеү

РАЗГО ВбР м 1. һөйләшеү, һүҙ, әңгәмә; раз
говор по телефону телефондан һөйләшеү; ход 
разговора һүҙ ағышы; вступйть в разговор 
әңгәмәгә ҡушылыу 2. обычно мн. разговоры; 
разг. (слухи) төрлө һүҙ, ғәйбәт, имеш-мимеш 
♦ без (лйшних) разговоров һис һүҙһеҙ; и разго
вора быть не может һүҙ ҙә юҡ, һүҙ ҙә булырға 
тейеш түгел

РАЗГОВОРИТЬ сов. кого-что 1. һөйләш- 
тер(т)еү; его нелегко разговорйть уны һөйләш- 
тереүе ауыр 2. һүҙгә мауыҡтырыу, әүрәтеү
3. разг., у cm. (отговоритъ от чего-л.) дүнде
реү, кире ҡағыу

РАЗГОВОРИТЬСЯ сов. 1. с кем и без доп.
һөйләшеп китеү, һөйләшә башлау 2. һүҙгә ма
уығып (бирелеп) китеү, сиселеү, әүрәү

РАЗГОВбРНИК м һөйләшлек, һөйләшеү ки
табы (тел өйрәнец өсөн ҡулланма)

РАЗГОВбРНЫ Й, ая, ое 1. (свойственный 
обиходной, устной речи) һөйләү ...ы; разго
ворный язык һөйләү теле 2. в разн. знач. 
һөйләшеү ...ы; разговорная трубка һөйләшеү

трубкаһы; разговорный жанр һөйләшеү жанры; 
разговорный урок һөйләшеү дәресе

РАЗГОВбРЧИВОСТЬ ж һүҙсәнлек, һүҙгә 
әүәҫлек, һүҙсән булыу

РАЗГОВбРЧИВЫ Й, -ая, -ое һүҙсән, телдәр, 
телсән, һүҙгә әүәҫ; разговорчивая девочка
телдәр ҡыҙыҡай

РАЗГОВбРЧИКИ мн.\ разг. һөйләнеү, буш 
һүҙ; прекратйть разговорчики! һөйләнеүҙәрҙе 
туҡтатырға!

РА ЗГбН  м 1. см. разогнать разгонять, ра 
зогнаться разгоняться; разгон демонстрации
демонстрацияны таратыу 2. (разбег) йүгереп ки
леп; прыжок с разгона йүгереп килеп һикереү 
3. спец, (промежуток между однородными 
предметами) ара, алыҫлыҡ; разгон между стол
бами бағаналар араһы ♦ в разгоне в знач. сказ. 
барыһы ла сығып киткәндәр, барыһы ла юлда- 
лар; с разгона (разгону) йүгереп килеп, сабып 
барған килеш

РАЗГбНИСТЫ Й, -ая, -ое разг. һирәк, ара
лы; писать разгонистым почерком һирәк итеп 
яҙыу

РАЗГбНКА ж 1. разг. см. разогнать — раз
гонять 1, 3, 5, разогнаться разгоняться
2. тех. сүкеп киңәйтеү 3. спец, ҡабат (ҡат-ҡат) 
ҡыуыу

РАЗГОНЙТЬ несов. см. разогнать 
РАЗГОНЙТЬСЯ несов. 1. см. разогнаться 

2. страд, от разгонять
РАЗГОРАЖИВАТЬ несов. см. разгородйть 
РАЗГОРАЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. разго

родиться 2. страд, от разгораживать 
РАЗГОРАТЬСЯ несов. см. разгореться 
РАЗГОРЕТЬСЯ сов. 1. янып китеү, шәп 

(яҡшы, ҡыҙыу, көслө) яна башлау; дрова разго
релись утын шәп янып китте 2. янып (ҡыҙарып) 
китеү; щёки разгорелись биттәре ҡыҙарып 
киткән 3. перен. (оказаться охваченным всё 
усиливающимся чувством, стремлением) 
ҡыйыу, ҡыйыуланыу, баҙнат итеү 4. перен. 
ҡыҙыу, ҡыҙып китеү; бой разгорелся һуғыш 
ҡыҙып китте; спор разгорелся бәхәс ҡыҙҙы 
♦ глаза (и зубы) разгорелись разг. күҙҙәре 
янып китте

РАЗГОРОДИТЬ сов. что\ в разн. знач. 
бүлеү, бүлеп (кәртәләп) ҡуйыу; разгородйть ам
бар амбарҙы бүлеү; разгородйть сад баҡсаны 
кәртәләп ҡуйыу

РАЗГОРОДИТЬСЯ сов. (перегородкой) 
бүленеү; разгородйться с соседями күршеләрҙән 
бүленеү

РАЗГОРЯЧИТЬ сов. кого-что 1. ҡыҙҙырыу, 
ҡыҙҙырып ебәреү 2. перен. ярһытыу, ҡыҙҙырыу; 
разгорячйть лошадь атты ярһытыу

РАЗГОРЯЧИТЬСЯ сов. 1. ҡыҙыу, эҫеләү, 
ҡыҙып (эҫергәнеп) китеү (алыу); разгорячйться 
от работы эштән ҡыҙып китеү 2. перен. ярһып 
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(ҡыҙып, ҡуҙғып) китеү; разгорячиться от спора
бәхәстән ҡыҙып китеү

РАЗГРАБИТЬ сов. что талау, талап алыу; 
разграбить имущество мөлкәтте талау

РАЗГРАБЛЁНИЕ с см. разграбить; разграб 
лёние обоза ылауҙы талау

РАЗГРАНИЧЁНИЕ с см. разграничить, раз
граничиться; разграничение земельных участ
ков ер участкаларын сикләү; разграничение пол
номочий вәкәләтлектәрҙе айырыу

РАЗГРАНИЧИВАТЬ несов. см. разгранйчить 
РАЗГРАНИЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. разгра 

нйчиться 2. страд, от разгранйчивать
РАЗГРАНИЧИТЕЛЬНЫ Й, ая, -ое сик, 

сикләү ...ы, сикләүсе, бүлеү ...ы, бүлә (сикләй) 
торған; разграничйтельная лйния сикләүсе 
һыҙыҡ

РАЗГРАНИЧИТЬ сов. что 1. сикләү, айы
рыу, бүлеү, сиген билдәләү; разгранйчить 
районы райондарҙың сиген билдәләү; разгра
нйчить зёмли ерҙәрҙе бүлеү; разгранйчить 
обязанности бурыстарҙы сикләү 2. аныҡлау, 
асыҡлау; разгранйчить понятия төшөнсәләрҙе 
асыҡлау

РАЗГРАНИЧИТЬСЯ сов. сикләнеү, айыры
лыу, асыҡланыу, бүленеү; обязанности разгра 
нйчились бурыстар асыҡланды

РАЗГРАФИТЬ сов. что һыҙып (графалап) 
сығыу, графаларға бүлеп сығыу, графалап 
һыҙыу; разграфйть бумагу ҡағыҙҙы графалап 
һыҙыу

РАЗГРАФЛЙТЬ несов. см. разграфйть 
РАЗГРЕБАТЬ несов. см. разгрести
РАЗГРЕСТИ сов. что таратыу, көрәү, тара

тып (көрәп) ташлау; разгрести сёно бесән тара
тыу; разгрести снег ҡар көрәп ташлау

РАЗГРбМ  м 1. тар-мар итеү (ителеү); раз
гром врага дошманды тар-мар итеү 2. (разруше
ние, опустошение, разорение) емерелеү, тала
ныу, ҡыйралыш; разгром города ҡаланың еме- 
релеүе 3. разг. (полный беспорядок) тәртип
һеҙлек, бола; в комнате разгром бүлмәлә тәр
типһеҙлек

РАЗГРОМИТЬ сов. 1. кого-что тар-мар 
итеү; разгромйть вражескую армию дошман 
ғәскәрен тар-мар итеү 2. емереү, ҡыйратыу, 
туҙҙырыу, болартыу, юҡҡа сығарыу; разгромйть 
организацию ойошманы юҡҡа сығарыу 

РАЗГРУЖАТЬ несов. см. разгрузйть 
РАЗГРУЖАТЬСЯ несов. 1. см. разгрузйться 

2. страд, от разгружать
РАЗГРУЗЙТЬ сов. кого-что 1. (йөгөн) буша

тыу; разгрузйть вагон вагон бушатыу; разгру
зйть пароход пароходтың йөгөн бушатыу 2. пе- 
рен. бушата төшөү, эште аҙайтыу (кәметеү); раз
грузйть сотрудника хеҙмәткәрҙең эшен кәметеү 

РАЗГРУЗЙТЬСЯ сов. 1. (йөгөнән) бушау, 
бушаныу; пароход разгрузйлся пароходтың

йөгө бушаны 2. перен. (эштән) бушау, (бер аҙ) 
бушаңҡырау, эш кәмеү

РАЗГРУЗКА ж см. разгрузить — разгру
жать; организовать разгрузку вагонов вагондар 
бушатыуҙы ойоштороу

РАЗГРУЗОЧНЫЙ, -ая, -ое йөк бушатыу 
...ы, йөк бушата торған; разгрузочная бригада
йөк бушатыу бригадаһы; разгрузочные работы 
йөк бушатыу эштәре ♦ разгрузочный день ашау
ҙы кәметеү көнө

РАЗГРУППИРОВАТЬ сов. кого-что төркөм
дәргә бүлеү

РАЗГРУППИРОВАТЬСЯ сов. төркөмдәргә 
бүленеү

РАЗГРЫЗАТЬ несов. см. разгрызть
РАЗГРЫЗТЬ сов. что (тешләп) ватыу, ярыу, 

кимереү; разгрызть орех сәтләүекте тешләп ва
тыу; разгрызть кость һөйәк кимереү

РАЗГРЫЗТЬСЯ сов. (тешләп) ватылыу, яры
лыу, кимерелеү

РАЗГУЛ м 1. (кутёж) типтереү, кәйеф-сафа; 
предаваться разгулу кәйеф-сафаға бирелеү 
2. ҡотороноу, шашыу; разгул реакции реакция
ның ҡотороноуы

РАЗГУЛИВАТЬ I несов. см. разгулять
РАЗГУЛИВАТЬ II несов. (гулять не спеша) 

йөрөү, урам тапау; разгуливать по парку парк 
буйлап йөрөү

РАЗГУЛИВАТЬСЯ несов. см. разгуляться 
РАЗГУЛЬЕ с; разг. күңел асыу, кәйеф-сафа 

ҡороу, уйын-көлкө; праздничное разгулье бай
рам уйын-көлкөһө

РАЗГУЛЬНЫЙ, -ая, -ое разг. уйын-көлкөлө; 
разгульная жизнь уйын-көлкөлө тормош

РАЗГУЛЙТЬ сов.', разг. 1. кого-что йоҡоһон 
асыу, йоҡоһон ҡасырыу (осороу); разгулять ре
бёнка баланың йоҡоһон ҡасырыу 2. что (разве
ять) таратыу, юҡҡа сығарыу; разгулять тоску 
һағышты таратыу

РАЗГУЛЙТЬСЯ сов. 1. разг. типтерә баш
лау, аҙып китеү 2. (развернуться) иркенләп 
(кинәнеп) эш итеү, йәйелеп китеү, киң ҡолас 
алыу; негде разгуляться иркенләп эш итергә 
форсат юҡ 3. (о реке, буре, ветре, волнах) 
көсәйеү, көсәйеп китеү, шашыу, ҡотороноу; вол
ны разгулялись тулҡындар ҡоторондо 4. йоҡо 
асылыу, йоҡо ҡасыу (осоу); ребёнок разгулялся 
баланың йоҡоһо асылды 5. аяҙытыу, шыңҡыу, 
асылып китеү; погода разгулялась көн аяҙытты 

РАЗДАВАТЬ I несов. см. раздать I 
РАЗДАВАТЬ II несов. см. раздать II 
РАЗДАВАТЬСЯ I несов. см. раздаться I 
РАЗДАВАТЬСЯ II несов. 1. см. раздаться II 

2. страд, от раздавать II
РАЗДАВАТЬСЯ III несов. страд, от раз

давать I
РАЗДАВИТЬ сов. 1. что (тапап) иҙеү, 

һытыу, тапау; раздавить помидоры поми- 
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дорҙарҙы һытыу 2. тапатып имгәтеү (үлтереү)
3. кого-что; перен. тар-мар итеү, юҡ итеү; раз
давать врага дошманды юҡ итеү 4. перен. баҫыу, 
рухын төшөрөү, киңгәтеү; тоска раздавйла его 
уны һағыш баҫты

РАЗДАВЛИВАТЬ несов. см. раздавить 
РАЗДАИВАТЬ несов. см. раздойть 
РАЗДАИВАТЬСЯ несов. 1. см. раздойться 

2. страд, от раздаивать
РАЗДАЛБЛИВАТЬ несов. см. раздолбйть 
РАЗДАРИВАТЬ несов. см. раздарить 
РАЗДАРИТЬ сов. кого-что бүләк итеү, бүләк 

итеп таратыу (өләшеп бөтөү); раздарйть иг
рушки бүләк итеп уйынсыҡтарҙы таратыу

РАЗДАТОЧНЫ Й, -ая, -ое таратыу ...ы, 
өләшеү ...ы, таратыла (өләшә) торған; раздаточ
ный материал таратыла торған материал

РАЗДАТЧИК М и РАЗДАТЧИЦА ж тара
тыусы, өләшеүсе

РАЗДАТЬ I сов. кого-что таратыу, өләшеү, 
таратып (өләшеп) биреү; раздать деньги аҡса та
ратыу; раздать подарки бүләк өләшеү

РАЗДАТЬ II сов. что; прост, киңәйтеү, ки
реү, тарттырыу, тартып киңәйтеү; раздать сапо
ги на колодке итекте ҡалыпта тарттырыу

РАЗДАТЬСЯ I сов. яңғырау, ишетелеү, 
яңғырап (ишетелеп) китеү; раздался выстрел 
атыу тауышы ишетелде; раздался голос тауыш 
яңғыраны

РАЗДАТЬСЯ II сов. 1. юл биреү, ике яҡҡа 
айырылыу; толпа раздалась төркөм ике яҡҡа 
айырылды 2. разг. киңәйеү, иркенәйеү; сапогй 
раздалйсь итек киңәйҙе 3. разг. йыуанайыу, 
ҡалынайыу, йыуанайып (ҡалынайып) китеү; 
раздаться в плечах яурын (ҡулбаш) ҡалынайыу 

РАЗДАЧА ж см. раздать — раздавать I; 
раздача денег аҡса таратыу

РАЗДВАИВАТЬ несов. см. раздвоить 
РАЗДВАИВАТЬСЯ несов. 1. см. раздво 

йться 2. страд, от раздваивать
РАЗДВИГАТЬ несов. см. раздвинуть 
РАЗДВИГАТЬСЯ несов. 1. см. раздвйнуться 

2. асылыу, һуҙылыу, тартып киңәйтеү; стол раз
двигается өҫтәл тартып киңәйтелә 3. страд, от 
раздвигать

РАЗДВИ Ж Н бЙ , -ая, -ое асылмалы, һуҙыл
малы, киңәйтелмәле; раздвижной стол киңәй- 
телмәле өҫтәл

РАЗДВИНУТЬ сов. что 1. айырыу, ике яҡҡа 
асыу, асып ҡуйыу; раздвйнуть занавески 
пәрҙәләрҙе асып ҡуйыу 2. әтеү, шылдырыу, этеп 
(шылдырып) ҡуйыу; раздвйнуть стулья ул
тырғыстарҙы шылдырыу 3. кого ике яҡҡа айы
рыу; раздвйнуть толпу халыҡты ике яҡҡа айы
рыу 4. тартып һуҙыу (йәйеү); раздвйнуть стол 
өҫтәлде тартып һуҙыу

РАЗДВЙНУТЬСЯ сов. 1 . асылыу, айыры
лыу, асылып (айырылып) китеү; занавес раз

двйнулся шаршау асылды 2. икегә айырылыу, 
юл биреү; народ раздвйнулся халыҡ юл бирҙе 
3. киңәйеп китеү, иркенәйеү; горизонт раз
двйнулся офоҡ киңәйеп китте

РАЗДВОЁНИЕ с см. раздвоить, раздво
иться; раздвоение дороги юлдың икегә айы- 
рылыуы

РАЗДВОЕННОСТЬ ж икегә айырылғанлыҡ 
(бүленгәнлек), икеләнеү; раздвоенность вни
мания иғтибарҙың икегә бүленгәнлеге

РАЗДВОЕННЫЙ и РАЗДВОЁННЫЙ, ая, 
-ое 1. прич. от раздвойть 2. прил. айыры, аса
лы, икегә бүленгән; раздвоенное копыто айыры 
тояҡ; раздвоенная борода айыры һаҡал 
3. прил.; перен. билдәһеҙ, икеле, икеле-микеле; 
раздвоенная жизнь билдәһеҙ тормош

РАЗДВОИТЬ сов. что икегә айырыу (бү
леү), икегә ярыу; раздвойть колонну колоннаны 
икегә бүлеү

РАЗДВОИТЬСЯ сов. икегә айырылыу (бүле
неү), асаланыу; дорога раздвойлась юл икегә 
айырылды

РАЗДЕВАЛКА разг. и РАЗДЕВАЛЬНЯ ж
сисенеү бүлмәһе

РАЗДЕВАНИЕ с см. раздевать, раздеваться 
РАЗДЕВАТЬ несов. см. раздеть 
РАЗДЕВАТЬСЯ несов. 1. см. раздеться

2. страд, от раздевать 
РАЗДЁЛ м 1. см. разделйть 1 — разделять,

разделйться 3 разделяться; раздел имущест 
ва мөлкәт бүлеү 2. бүлек; раздел кнйги китап
тың бүлеге; раздел фйзики физиканың бүлеге
3. (граница между чем-л.) сик, айыра 

РАЗДЁЛАТЬ сов. что 1. (обработать)
эшкәртеү, әҙерләү, яһау; разделать грядку түтәл 
яһау; разделать мясную тушку ит түшкәһен 
эшкәртеү 2. подо что оҡшатып яһау (эшләү); 
разделать под дуб имән ағасына оҡшатып яһау 
3. перен., прост, (разругать, избить, повре
дить) пыр туҙҙырыу, тиргәп (әрләп, туҡмап) 
ташлау ♦ разделать под орех см. орех

РАЗДЕЛАТЬСЯ сов.; разг. 1. с кем-чем (по
кончить) ҡотолоу, арыныу; разделаться с дол
гами бурыстарҙан ҡотолоу; разделаться с пору
чениями йомоштарҙан арыныу 2. с кем; перен. 
(свести счёты) үс алыу, ҡонон ҡайтарыу, 
кәрәген биреү; разделаться с обйдчиком рәнйе
теүсенән үс алыу

РАЗДЕЛЕНИЕ с см. разделйть — разде
лять, разделйться разделяться; разделение 
труда хеҙмәт бүленеше; разделение области на
районы өлкәнең райондарға бүленеүе

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое бүлеү ...ы, 
айырыу ...ы, бүлгес ...ы, бүлеүсе, айырғыс, бүлә 
(айыра) торған; разделйтельный знак айырыу 
билдәһе; разделйтельная черта айырыу һыҙығы; 
разделйтельная бумага айырғыс ҡағыҙ ♦ разде
лйтельный союз грам. бүлеү теркәүесе 
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РАЗДЕЛИТЬ сов. кого-что 1. бүлеү, бүлеп 
сығыу (биреү); разделить на равные части тигеҙ 
өлөштәргә бүлеү 2. айырыу, айырып тороу; тол
па их разделйла халыҡ төркөмө уларҙы айырҙы
3. уртаҡлашыу, бүлешеү; разделйть обед с 
ДР5ТОМ төшкө ашты дуҫың менән уртаҡлашыу
4. ҡушылыу, уртаҡлашыу, ризалашыу; разде
лйть мнение чъё-л. кемдеңдер фекеренә ҡушы
лыу 5. мат. бүлеү

РАЗДЕЛИТЬСЯ сов. 1. айырылыу, икегә 
айырылыу; тропйнка разделйлась һуҡмаҡ икегә 
айырылды 2. бүленеү, бүленешеү; отряд разде- 
лйлся на три группы отряд өс төркөмгә бүленде
3. (разделить имущество между собой) айыры
лып сығыу, бүленешеү, мал бүлешеү; разде- 
лйться с братом ағай менән бүленешеү 4. мат. 
бүленеү

РАЗДЁЛКА ж 1. см. разделать 1, 2 — раз
делывать; разделка грядки түтәлдәр яһау; раз
делка шкафа под дуб шкафты имәнгә оҡша
тып эшкәртеү 2. спец, кирбес менән кәпләү
3. спец. эшләнеш 4. уст. (развязка) һуңғы сик, 
сиселем

РАЗДЁЛОЧНЫЙ, -ая, -ое эшкәртеү ...ы, 
эшкәртә торған ...ы, әҙерләү ...ы, турағыс ...ы; 
разделочные работы әҙерләү эштәре; раз
делочный цех эшкәртеү цехы; разделочная до
ска турағыс таҡта

РАЗДЁЛЫВАТЬ несов. см. разделать
РАЗДЁЛЫВАТЬСЯ несов. 1. см. разде

латься 2. страд, от разделывать
РАЗДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1 . айырым; раз

дельное житьё айырым йәшәү; раздельное напи
сание айырым яҙыу; раздельная уборка айырым 
урып һуғыу 2. (чёткий, с паузой) асыҡ, аныҡ, 
өҙөп-өҙөп, өҙөк-өҙөк; раздельное произношение 
асыҡ әйтелеш; раздельные выстрелы өҙөк-өҙөк 
атыу тауышы

РАЗДЕЛЙТЬ несов. см. разделйть 1—4
РАЗДЕЛЙТЬСЯ несов. 1. см. разделйться

1—3; 2. бүленеү, айырылыу; звуки разделяются 
на гласные и согласные өндәр һуҙынҡыларға һәм 
тартынҡыларға бүленә 3. страд, от разделйть

РАЗДЕРГАТЬ сов. что; разг. тартып сы
ғарыу, йолҡоу, йолҡҡолау, йолҡоп бөтөрөү; 
раздёргать лоскут на нйтки ҡораманы йолҡ
ҡолау

РАЗДЁРГИВАТЬ несов. 1. см. раздёргать 
2. см. раздёрнуть

РАЗДЕРНУТЬ сов. что; разг. тартыу, тар
тып асыу; раздёрнуть занавески ҡорманы тар
тып асыу

РАЗДЁТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от раздеть 
2. прил. кейемһеҙ, кейенмәйенсә, сисенгән; 
выйти на улицу раздетым урамға кейенмәйенсә 
сығыу

РАЗДЁТЬ сов. кого-что 1. сисендереү, кейе
мен һалдырыу; раздеть ребёнка баланың кейе-

мен һалдырыу 2. (ограбитъ) разг. кейемен һал
дырып алыу, сисендереү, талау

РАЗДЁТЬСЯ сов. сисенеү, өҫтө (кейемде) 
һалыу

РАЗДИРАТЬ несов. 1. см. разодрать 2. пе-
рен. өҙгәләү, бүлгеләү, тарҡатыу; раздирать 
общество йәмғиәтте тарҡатыу 3. перен. тел
геләү, әрнетеү, өҙгәләү; тоска раздирает сердце 
һағыш йөрәкте әрнетә

РАЗДИРАТЬСЯ несов. 1 .см . разодраться 1;
2. страд, от раздирать

РАЗДИРАЮ Щ ИЙ, -ая, -ее 1. прич. от 
раздирать 2. прил. йөрәк өҙгөс (әрнеткес); 
раздирающий крик йөрәк өҙгөс тауыш

РАЗДОБРЕТЬ сов.; разг. тулыланыу, йы
уанайыу, тулыланып (һимереп, йыуанайып) 
китеү

РАЗДОБРИТЬ сов. кого; разг. күңелен йом
шартыу, йомартландырыу

РАЗДОБРИТЬСЯ сов.; разг. күңел йомша
рыу, йомартланыу, күңел йомшарып китеү, йо
мартланып китеү

РАЗДОБЫВАТЬ несов. см. раздобыть
РАЗДОБЫТЬ сов. кого-что; разг. табып 

алыу, эҙләп табыу, ҡулға төшөрөү; раздобыть 
нужную книгу кәрәкле китапты табып алыу 

РАЗДОИТЬ сов. кого-что эйҙереү, һауып 
һөт төшөрөү, һөтөн (һауымын) арттырыу; раз
доить козу һауып кәзәгә һөт төшөрөү

РАЗДОИТЬСЯ сов. эйеү, һөтө төшөү (артыу, 
күбәйеү)

Р А ЗД бЙ  м см. раздойть
РАЗДОЛБИТЬ сов. что 1. (соҡоп) киңәйтеү 

(ҙурайтыу); раздолбить отверстие ломом тишек 
те лом менән ҙурайтыу 2. соҡоп ватыу (емереү), 
соҡоп боҙоу

РАЗДбЛЬЕ с 1. киңлек, иркенлек; степное 
раздолье дала киңлеге 2. иркенлек, иркен тор
мош; в деревне детям раздолье ауылда бала
ларға иркенлек

РАЗДбЛЬНЫ Й, -ая, -ое 1. киң, иркен; раз
дольная степь киң дала 2. иркен, хөр; раз
дольная жизнь иркен тормош

Р А ЗД бР  м ыҙғыш, талаш, ғауға; семёйный 
раздор ғаиләләге талаш; прекратить раздоры 
ыҙғыштарҙы туҡтатыу

РАЗДОСАДОВАТЬ сов. кого-что кәйефен 
боҙоу (ҡырыу), ғәрләндереү, асыуын килтереү; 
неудача раздосадовала нас уңышһыҙлыҡ беҙҙең 
кәйефте боҙҙо

РАЗДРАЖАТЬ несов. см. раздражйть 
РАЗДРАЖАТЬСЯ несов. 1. см. раздра 

жйться 2. страд, от раздражать
РАЗДРАЖАЮЩ ИЙ, -ая, -ее 1. прич. от 

раздражать 2. прил. (вызывающий возбужде
ние) асыу килтергес, йән көйҙөргөс 3. прил. (не
приятно действующий на нервы) ҡуҙғыта 
(ярһыта) торған, ҡуҙғытҡыс, ярһытҡыс 
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РАЗДРАЖЕНИЕ с 1. см. раздражйть раз 
дражать 2, раздражйться раздражаться 1; 
острое раздражение бик ныҡ ҡуҙғыу; световое 
раздражение яҡтылыҡҡа ҡуҙғыу 2. асыуланыу, 
асыу ҡабарыу, ярһыу; сдерживать раздражение 
ярһыуҙы баҫыу

РАЗДРАЖЁННОСТЬ ж ярһығанлыҡ, асыу
ланғанлыҡ; раздражённость тона тауыштың 
ярһығанлығы

РАЗДРАЖЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 
раздражйть; раздражённая кожа ҡыҙарған тире 
2. прил. ярһыулы, асыулы, ҡыҙған; раздражён
ный голос асыулы тауыш

РАЗДРАЖИМОСТЬ ж ҡуҙғыусанлыҡ, яр
һыусанлыҡ; раздражимость нёрва нервының 
ҡуҙғыусанлығы

РАЗДРАЖ ЙМ Ы Й, -ая, -ое ярһыусан, 
ҡуҙғыусан; раздражймая кожа ҡуҙғыусан тире 

РАЗДРАЖИТЕЛЬ м ҡуҙғытҡыс; световой 
раздражитель яҡтылыҡ ҡуҙғытҡысы

РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ ж ҡуҙғыусанлыҡ, 
ҡыҙыулыҡ, ҡыҙып барыу

РАЗДРАЖ ИТЕЛЬНЫ Й, -ая, -ое ҡыҙыу, 
ҡыҙма, асыусан, яндырай, тиҙ ҡыҙып (ярһып) 
барыусан; раздражйтельный характер ҡыҙыу 
холоҡ

РАЗДРАЖИТЬ сов. 1. кого-что асыуланды
рыу, асыу килтереү, йән көйҙөрөү, йәнгә тейеү; 
раздражйть неуместными шутками урынһыҙ ша
яртыуҙар менән йәнгә тейеү 2. что ҡуҙғытыу, 
ярһытыу; раздражйть нерв нервы ҡуҙғытыу 

РАЗДРАЖЙТЬСЯ сов. 1. асыу килеү, асыу
ланыу, йән көйөү 2. (стать болезненным) 
ҡуҙғыу, ярһыу; рана раздражйлась яра ҡуҙ
ғыған

РАЗДРАЗНИВАТЬ несов. от раздразнить
РАЗДРАЗНИТЬ сов. кого-что 1. үсектереү, 

үсекләү, үртәү, ирештереү; раздразнйть собак 
эттәрҙе үсекләү 2. уятыу, ҡуҙғытыу, ҡотортоу; 
раздразнйть любопытство ҡыҙыҡһыныу уятыу 

РАЗДРАКбНИВАТЬ несов. см. раздрако
нить

РА ЗДРА К бН И Т Ь  сов. кого-что', разг. 
1. (разругать) ныҡ әрләү, тиргәү, битәрләү, 
һүгеү 2. перен. юҡҡа сығарыу, бөтөрөп ташлау; 
раздраконить проект проектты юҡҡа сығарыу 

РАЗДРОБИТЬ сов. что 1. ваҡлау, онтау, 
сәрпәкләү; раздробйть камни таштарҙы ваҡлау; 
раздробйть кость һөйәкте сәрпәкләү 2. бүлеү, 
айырыу, бүлгеләү; раздробйть на части 
өлөштәргә бүлеү 3. перен. тарҡатыу, бүлеү; раз
дробйть страну илде тарҡатыу; раздробйть 
сйлы көстәрҙе бүлеү

РАЗДРОБИТЬСЯ сов. 1. ваҡланыу, онта
лыу, сәрпәкләнеү 2. бүленеү, айырылыу, 
тарҡалыу

РАЗДРОБЛЕНИЕ с см. раздробйть раз 
дроблять, раздробйться раздробляться; раз

Р А З Д Р А Ж Е Н И Е

дробление костей осколком һөйәктең ярсыҡ 
менән сәрпәкләнеүе

РАЗДРОБЛЕННОСТЬ и РАЗДРОБЛЁН  
НОСТЬ ж тарҡаулыҡ, ваҡланғанлыҡ, бүлен
гәнлек; раздробленность общества йәмғиәттең 
тарҡаулығы

РАЗДРОБЛЕННЫ Й и РАЗДРОБЛЁН  
НЫИ, -ая, -ое 1. прич. от раздробйть 2. прил. 
ваҡланған, онталған, сәрпәкләнгән, ватылып он
талған; раздробленный камень ваҡланған таш; 
раздроблённая кость сәрпәкләнгән һөйәк 
3. прил. бүлгеләнеп бөткән, тарҡалған, тарҡау; 
раздробленное хозяйство тарҡау хужалыҡ 

РАЗДРОБЛЙТЬ несов. см. раздробйть 
РАЗДРОБЛЙТЬСЯ несов. 1. см. раздро 

бйться 2. страд, от раздроблять
РАЗДРУЖ ИТЬ сов. кого-что, с кем-чем; 

разг. араларын боҙоу, ыҙғыштырыу
РАЗДРУЖИТЬСЯ сов. с кем-чем и без доп.; 

разг. дуҫлыҡ өҙөлөү (бөтөү); раздружйться с 
ПОДР5ТОЙ әхирәт менән дуҫлыҡ өҙөлөү

РАЗДУВАНИЕ с см. раздувать, раздуваться; 
раздувание огня утты өрөп тоҡандырыу; разду
вание штатов штатты саманан тыш арттырыу 

РАЗДУВАТЬ несов. 1. см. раздуть 2. что; 
разг. елберләтеү; ветер раздувает флаги ел 
байраҡтарҙы елберләтә

РАЗДУВАТЬСЯ несов. 1. см. раздуться
2. страд, от раздувать

РАЗДУМАТЬ сов. обычно с неопр. кире 
уйлау, фекерҙән кире ҡайтыу, дүнеү, -маҫҡа/ 
-мәҫкә булыу; раздумать идтй в гости ҡунаҡҡа 
бармаҫҡа булыу

РАЗДУМАТЬСЯ сов. о ком-чём; разг. уйла
ныу; раздуматься о своих делах үҙ эштәрең 
хаҡында уйланыу

РАЗДУМЫВАТЬ несов. 1. см. раздумать 
2. (долго думать) уйланыу, баш ватыу; нечего 
раздумывать уйланып тораһы юҡ

РАЗДУМЬЕ с см. раздумывать; погрузиться 
в раздумье уйға батыу; раздумья о жизни тор
мош хаҡында уйҙар

РАЗДУТОСТЬ ж; разг. 1. ҡабартылғанлыҡ, 
өрөлгәнлек 2. саманан тыш арттырылыу (ҙурай
тылыу); раздутость сметы сметаның саманан 
тыш арттырылыуы

РАЗДУТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от раздуть
2. прил. шешенгән, ҡабарған, күпкән, таржыҡ; 
раздутое лицо шешенгән бит; раздутые ноздри
таржыҡ танау тишектәре 3. прил.; перен., разг. 
шапыртылған, ҡабартылған, арттырып күрһәтел
гән; раздутый отчёт арттырып күрһәтелгән отчёт; 
раздутое дёло ҡабартылған эш

РАЗДУТЬ сов. что 1. өрөп осороу 
(туҙҙырыу, таратыу); ветер раздул тучи ел бо
лоттарҙы таратты; раздуть пёпел көлдө өрөп 
туҙҙырыу 2. (разжечь) тоҡандырыу, өрөп 
ҡабыҙып (тоҡандырып) ебәреү 3. өрөп тулты- 
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рыу, ҡабартыу, таржайтыу; раздуть ноздри та
нау тишектәрен таржайтыу; раздуть пузырь 
ҡыуыҡты өрөп тултырыу 4. безл.; разг. ҡаба
рыу, күбеү, шешеү, өрөлөү, шешеп (ҡабарып, 
күбеп) сығыу; щёку раздуло яңағы шешеп 
сыҡты 5. перен., разг. (преувеличитъ) саманан 
тыш арттырыу, күпертеү, шапыртыу, аштырыу, 
арттырып (ҡабартып) күрһәтеү; раздуть ошйбку 
чью-л. кемдеңдер хатаһын арттырып күрһәтеү 

РАЗДАТЬСЯ сов. 1. (надуться) ҡабарыу, 
күбеү, өрөлөү, һауа тулыу; парус раздулся 
елкән ҡабарҙы 2. (вспухнутъ, распухнутъ) 
ҡабарыу, күбеү, шешеү, шешеп (ҡабарып) 
сығыу; губа раздулась ирен ҡабарып сыҡты 

РАЗДУШИТЬ сов. что; разг. күп итеп хуш
буй һөртөү (бөркөү)

РАЗДУШИТЬСЯ сов.; разг. артыҡ хушбуй
ланыу

РАЗЕВАТЬ несов. см. разинуть
РАЗЖАЛОБИТЬ сов. кого-что йәлләтеү, 

ҡыҙғандырыу, күңелен йомшартыу; разжало
бить стонами ыңғырашып йәлләтеү

РАЗЖАЛОБИТЬСЯ сов. йәлләү, ҡыҙғаныу, 
күңел йомшарыу

РАЗЖАЛОВАНИЕ с см. разжаловать; раз 
жалование офицера офицерҙың дәрәжәһен 
төшөрөү

РАЗЖАЛОВАННЫЙ, ая, -ое 1. прич. от 
разжаловать 2. прил. вазифаһынан төшөрөлгән, 
(дәрәжәһе) түбәнәйтелгән, (урынынан) алынған 

РАЗЖАЛОВАТЬ сов. кого-что дәрәжәһен 
түбәнәйтеү, вазифаһынан төшөрөү, урынынан 
алыу; разжаловать в рядовые рядовойға тө
шөрөү

РАЗЖАТЬ сов. что 1. асыу, яҙыу, йәйеү; 
разжать руки ҡулдарҙы йәйеү; разжать кулак 
йоҙроҡто яҙыу 2. бушатыу, ысҡындырыу; раз
жать пружину пружинаны бушатыу

РАЗЖАТЬСЯ сов. асылыу, яҙылыу, йәйелеү, 
асылып (яҙылып) китеү; пальцы разжались бар
маҡтар яҙылды

РАЗЖЕВАТЬ сов. что 1. сәйнәү; разжевать 
пйщу аҙыҡты сәйнәү 2. перен., разг. ентекләп 
аңлатып биреү, сәйнәп ҡаптырыу; разжевать 
мысль фекерҙе ентекләп аңлатып биреү ♦ раз
жевать и в рот положйть ауыҙына сәйнәп ҡап
тырыу

РАЗЖЕВЫВАТЬ несов. см. разжевать
РАЗЖЁЧЬ сов. что; прям., перен. уятыу, 

тоҡандырыу, ҡабыҙыу, тоҡандырып (ҡабыҙып) 
ебәреү; разжечь огонь ут тоҡандырыу; разжечь 
ненависть нәфрәт тоҡандырыу

РАЗЖЁЧЬСЯ сов. тоҡанып (янып) китеү; 
дрова разожглйсь утын янып китте

РАЗЖИВА ж; разг. файҙа, табыш, бол; за
нять денег на разжйву файҙа килтереү өсөн аҡса 
алып тороу

РАЗЖИВАТЬСЯ несов. см. разжйться
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РАЗЖИГАНИЕ с см. разжигать; разжигание 
огня ут тоҡандырыу; разжигание национальных 
конфликтов милли ыҙғыш тоҡандырыу 

РАЗЖИГАТЬ несов. см. разжечь 
РАЗЖИГАТЬСЯ несов. 1. см. разжечься 

2. страд, от разжигать
РАЗЖИДИТЬ сов. что; разг. шыйыҡлатыу, 

шыйығайтыу, шыйыҡландырыу, шыйыҡлау; 
разжидить айран айран шыйыҡлау

РАЗЖИДЙТЬСЯ сов.', разг. шыйығайыу, 
шыйыҡланыу; кисель разжидился кеҫәл шыйы
ғайҙы

РАЗЖИЖ АТЬ несов. см. разжидить 
РАЗЖИЖАТЬСЯ несов. см. 1. разжидйться 

2. страд, от разжижать
РАЗЖИМАТЬ несов. см. разжать 
РАЗЖИМАТЬСЯ несов. 1. см. разжаться

2. страд, от разжимать 
РАЗЖ ЙМ НЫ Й, -ая, -ое яҙыла (асыла)

торған, яҙылмалы
РАЗЖ ИРЁТЬ сов. һимереү, йыуанайыу, ту

лыланыу, таҙарыу, йыуанайып (тулыланып, 
таҙарып) китеү

РАЗЖИТЬСЯ сов. 1. разг. байыу, байып ки
теү 2. яҡшы йәшәй башлау, яҡшы йәшәп китеү
3. чем табыу, булдырыу, ҡулға төшөрөү; раз
жйться деньгами ҡулға аҡса төшөрөү; раз
жйться хлебом икмәк табыу

РАЗЖ УЖ Ж АТЬСЯ сов.', разг. безелдәү, 
гөжләү, безелдәй (гөжләй) башлау; пчёлы раз
жужжались ҡорттар безелдәшә башланы

РАЗЗАДбРИВАТЬ несов. см. раззадорить 
РАЗЗАДОРИВАТЬСЯ несов. 1. см. разза

дориться 2. страд, от раззадоривать
РАЗЗА ДбРИ ТЬ сов. кого; разг. сәмләнде

реү, дәртләндереү, ярһытыу; раззадорить игро
ков уйнаусыларҙы сәмләндереү

РАЗЗАДОРИТЬСЯ сов.', разг. сәмләнеү, 
дәртләнеү, ярһыу, сәмләнеп (дәртләнеп) китеү 

РАЗЗВАНИВАТЬ несов. см. раззвонить 
РАЗЗВОНИТЬ сов. что\ прост, кешегә 

һөйләп бөтөү, һүҙ таратыу, һөйләп йөрөү; раз 
звонйть о свойх желаниях теләктәре хаҡында 
һөйләп йөрөү

РАЗЗЕВАТЬСЯ сов. 1. разг. оҙаҡ (йыш) 
иҫнәү 2. перен., прост, ауыҙ асып (ҡарап) тороу 

РАЗЗНАКбМ ИТЬ сов. кого', разг. таныш
лыҡты бөтөртөү, бәйләнеште өҙөүгә килтереү, 
ташлаш тырыу

РАЗЗНАКбМ ИТЬСЯ сов. с кем таныш
лыҡты бөтөрөү, бәйләнеште (араны) өҙөү, таш
лашыу

РАЗЗОЛАЧИВАТЬ несов. см. раззолотить
РАЗЗОЛОТИТЬ сов. что', разг. алтынлау, 

алтын ялатыу (йүгертеү), алтынға маныу; раззо 
лотйть браслет беләҙекте алтынға маныу

РАЗЗОЛбЧЕННЫ Й, ая, ое 1. прич. от 
раззолотйть 2. прил.; разг. алтын ялатылған
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(йүгертелгән), алтынға манылған; раззолочен
ное оружие алтын йүгертелгән ҡорал

РАЗЗУ ДЁТЬСЯ сов.', прост. 1. ҡысыу, ҡы
сыта башлау, ҡысытып китеү, сәнскеләп әрнеү; 
ноги раззуделись аяҡтар ҡысытып китте 2. пе- 
рен. бик ныҡ теләү, ҡырсынып тороу (берәй эш 
эшләргә)

РАЗЗУ ДИ ТЬ сов. что 1. ҡысыттырыу, 
ҡуҙғытыу; раззудить рану яраны ҡуҙғытыу 
2. ҡотортоу, ҡорсотоу, ҡуҙғытыу, ҡыҙыштырыу 

РАЗЗЙВА м и ж; прост, асыҡ ауыҙ 
РАЗИНУТЬ сов. что\ разг. ҙур итеп (шар) 

асыу ♦ разинуть рот: 1) ауыҙ асыу, аңшайыу; 
2 ) шаҡ ҡатыу, таң (хайран) ҡалыу

РАЗИНЯ м я ж; разг. асыҡ ауыҙ, мәмәй, 
ебегән

РАЗИТЕЛЬНОСТЬ ж аптыратырлыҡ, иҫ ки
терлек

РАЗИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое иҫ киткес, һоҡлан
дырғыс, хайран (таң) ҡалырлыҡ, ғәжәп; ра
зительный пример һоҡландырғыс миҫал; ра
зительный факт ғәжәп факт; разительное 
сходство иҫ киткес оҡшашлыҡ

РАЗИТЬ I несов. кого-что еңеү, юҡ итеү; ра
зить врага дошманды еңеү

РАЗИТЬ II несов. чем; разг. аңҡыу, аң
ҡып тороу; разить духами хушбуй еҫе аңҡып 
тороу

РАЗЛАГАТЬ несов. см. разложить 
РАЗЛАГАТЬСЯ несов. 1. см. разложйться 

2. страд, от разлагать
РАЗЛАГАЮЩИМ, -ая, -ее 1. прич. от раз

лагать 2. прил. тарҡатҡыс, тарҡатыу ...ы, емер
гес; разлагающая деятельность тарҡатыу 
эшмәкәрлеге

РАЗЛАД м 1. килешмәүселек, көйһөҙлөк, 
ярашһыҙлыҡ; разлад в работе эштәге көйһөҙлөк 
2. ыҙғыш, аңлашмаусылыҡ, талаш-тартыш; се
мейный разлад ғаиләләге ыҙғыш

РАЗЛАДИТЬ сов. что\ разг. 1. боҙоу; раз
ладить машйну машинаны боҙоу 2. тарҡатыу, 
боҙоу; разладить дёло эште боҙоу

РАЗЛАДИТЬСЯ сов.', разг. 1. боҙолоу, 
тарҡалыу; отношения разладились мөнәсәбәттәр 
боҙолдо 2. көйһөҙләнеү, боҙолоу; мандолйна 
разладилась мандолина көйһөҙләнде

РАЗЛАЖЕННОСТЬ ж боҙолоу, боҙолғанлыҡ 
РАЗЛАЖЕННЫЙ, ая, ое 1. прич. от раз 

ладить 2. прил. боҙолған, боҙоҡ; разлаженный 
механйзм боҙоҡ механизм

РАЗЛАЖИВАТЬ несов. см. разладить 
РАЗЛАЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. разладить

ся 2. страд, от разлаживать
РАЗЛАМЫВАТЬ несов. см. разломать, раз

ломить
РАЗЛАМЫВАТЬСЯ несов. 1. см. разло

маться, разломйться 2. разг. (баш) сатнау, ныҡ 
ауыртыу 3. страд, от разламывать

РАЗЛАПИСТЫЙ, -ая, -ое йәйенке, киң; раз
лапистая сосна йәйенке ҡарағай

РАЗЛАЯТЬСЯ сов. 1 . разг. лаңҡылдау, 
ләңкелдәү, өрә башлау; собаки разлаялись эттәр 
өрә башланы 2. прост, талашыу, әрләшеү, 
ыҙғышыу

РАЗЛЕЖАТЬСЯ сов.; разг. оҙаҡ ятыу, торғо 
килмәй ятыу, аунау; разлежаться в постели
урында аунау

РАЗЛЁЖИВАТЬСЯ несов. см. разлежаться 
РАЗЛЕЗАТЬСЯ несов. см. разлезться 
РАЗЛЁЗТЬСЯ сов.', прост. 1. (о ткани, 

одежде) тетелеү, иҙрәү, ылҡаһы ҡалмау 2. (раз
валиться) емерелеү, ишелеү

РАЗЛЕНИВАТЬСЯ несов. см. разлениться 
РАЗЛЕНИТЬСЯ сов.', разг. ялҡауға әйләнеү, 

ялҡауланыу; разлениться от безделья  
эшһеҙлектән ялҡауға әйләнеү

РАЗЛЕПИТЬ сов. что; разг. ҡуптарып алыу, 
айырыу; разлепить склеившиеся страницы 
йәбешкән биттәрҙе ҡуптарып алыу

РАЗЛЕПИТЬСЯ сов.; прост, ҡубыу, ҡубып 
сығыу, айырылыу; конверт разлепился конверт 
ҡупҡан

РАЗЛЕПЛЙТЬ несов. см. разлепить 
РАЗЛЕПЛЙТЬСЯ несов. 1. см. разлепйться 

2. страд, от разлеплять
РАЗЛЕТ м см. разлететься — разлетаться I

1, 4, 5; разлёт птиц ҡоштарҙың осоп таралыуы 
♦ с разлёта (разлёту) осоп барған ыңғайға, 
ҡыҙыу барған саҡта

РАЗЛЕТАЙКА ж\ разг. ябынса (еңел өҫ 
кейеме)

РАЗЛЕТАТЬСЯ I несов. см. разлететься
РАЗЛЕТАТЬСЯ II сов.; разг. осоуға 

әүәҫләнеү
РАЗЛЕТЕТЬСЯ сов. 1. (таралышып) осоп 

китеү; птицы разлетелись ҡоштар осоп китте
2. разг. сәселеү, таралыу; дети разлетелись ба
лалар таралды 3. разг. ватылыу, онталыу, 
селпәрәмә килеү; тарелка разлетелась вдребез
ги тәрилкә селпәрәмә килде 4. перен. юҡҡа 
сығыу, емерелеү, бөтөү; надежды разлетелись 
өмөттәр юҡҡа сыҡты 5. разг. (набрать ско
рость) елеп (йүгереп) килеү (китеү); сани раз
летелись с горы сана тауҙан елеп төшөп китте

РАЗЛЕЧЬСЯ сов.', разг. йәйелеп (иркенләп, 
аунап, һуҙылып) ятыу; разлечься на диване ди
ванда һуҙылып ятыу

РАЗЛИВ м 1. см. разлйть разливать 2 , 
разлйться разливаться 2 , 3; разлйв вина ша
рап тултырыу; разлйв металла металл ҡойоу 
2. ташыу, ташҡын; разлйв рекй йылғаның та- 
шыуы; время разлйва ташҡын ваҡыты

РАЗЛИВАНИЕ с см. разливать 2 ; разли 
вание чая сәй ҡойоу

РАЗЛИВАННЫЙ: разливанное море: 1) ара
ҡы даръяһы; 2) перен. ныҡ күп, шул тиклем көслө
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РАЗЛУЧАТЬСЯ
РАЗЛИВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое бүлеп ҡоя 

торған; разливательная ложка бүлеп ҡоя торған 
ҡалаҡ

РАЗЛИВАТЬ несов. см. разлить 
РАЗЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. разлиться

2. (түгелеп, өҙҙөрөп) һайрау, өҙҙөрөп йырлау; 
соловей разливается һандуғас өҙҙөрөп һайрай
3. күп (матур итеп) һөйләү, һайрау 4. һығылып 
(түгелеп) илау 5. страд, от разливать

РАЗЛИВКА ж см. разлйть — разливать 2; 
разлйвка молока һөт ҡойоу

РАЗЛИ ВН бЙ , -ая, -ое 1. бүлеп ҡойоу ...ы, 
бүлеп тултырыу ...ы; разливная машйна бүлеп 
ҡойоу машинаһы 2. ҡойоп һата торған; разлив
ное молоко ҡойоп һата торған һөт

РАЗЛЙВОЧНЫИ, -ая, -ое спец. тултыра 
торған, (бүлеп) ҡоя торған; разливочный пункт 
бүлеп ҡоя торған урын

РАЗЛИНОВАТЬ сов. что һыҙып сығыу 
РА ЗЛ И Н бВ К А  ж 1. см. разлиновать 

2. һыҙыҡ; узкая разлиновка тар һыҙыҡ
РАЗЛИНбВЫ ВАТЬ несов. см. разлиновать 
РАЗЛИНОВЫВАТЬСЯ несов. страд, от 

разлиновывать
РАЗЛИТИЕ с; книжн. 1. см. разлйть 2 ; раз

литие вина шарап ҡойоу 2. см. разлйться 2 , 3; 
разлйтие рекй йылғаның ташыуы

РАЗЛИТЬ сов. что 1. түгеү, түгеп ебәреү; 
разлйть молоко һөттө түгеү 2. тултырыу, 
(бүлеп) ҡойоу (яһау), һалыу; разлйть суп по та
релкам тарелкаларға аш һалыу 3. перен. (рас
пространитъ) таратыу, һибеү, сәсеү, бөркөү; 
солнце разлйло свой лучй ҡояш нурҙарын һибә
♦ водой не разольёшь кого айырылмаҫ дуҫтар, 
араларынан ҡыл да үтерлек түгел, ныҡ татыу бу
лыу, араларынан ел дә үтмәҫ

РАЗЛИТЬСЯ сов. 1. түгелеү, түгелеп китеү; 
вино разлилось по скатерти шарап ашъяулыҡҡа 
түгелде 2. ташыу, ташып сығыу; река разлилась 
йылға ташты 3. перен. таралыу, сәселеү, бөркө
лөү; разлились потоки свёта яҡтылыҡ һибелә; 
по лицу разлилась улыбка йөҙгә йылмайыу та
ралды

РАЗЛИЧАТЬ несов. см. различить
РАЗЛИЧАТЬСЯ несов. 1. айырылыу, айы

рылып тороу; различаться длиной оҙонлоғо 
менән айырылыу 2. страд, от различать

РАЗЛИЧЕНИЕ с см. различйть различать; 
различение цвета төҫтәрҙе айырыу; различение 
сортов товара тауарҙың сорттарын айырыу 

РАЗЛЙЧИЕ с айырма, айырмалыҡ, айырым
лыҡ; существенное различие мөһим айырма
♦ без разлйчия айырмаһыҙ; знаки разлйчия 
айырма билдәләре

РАЗЛИЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое айырыу ...ы, 
айыра торған, айырыусы; различительный 
прйзнак айыра торған билдә

РАЗЛИЧИТЬ сов. кого-что 1. таныу, танып 
айырыу, асыҡлау; различйть в темноте прибли

жающегося человека ҡараңғыла яҡынлашып 
килгән кешене таныу 2. айырыу; различйть ткани 
по цвету туҡымаларҙы төҫөнә ҡарап айырыу 

РАЗЛИЧНЫЙ, -ая, -ое төрлө, төрлө-төрлө, 
бер төрлө булмаған; различные мнения төрлө 
фекерҙәр; занят различными делами төрлө 
эштәр менән мәшғүл; различные меры төрлө- 
төрлө саралар

РАЗЛОЖЁНИЕ с см. разложйть 5, 6, разло 
жйться 2—4; разложение на множители мат. 
ҡабатланыусыларға тарҡатыу; разложение 
нефти нефттең тарҡалыуы; разложение армии
протйвника дошман ғәскәренең тарҡалыуы

РАЗЛОЖ ИТЬ сов. 1. что таратып (йәйеп) 
һалыу, таратып ташлау; разложйть вещи на сто
ле әйберҙәрҙе өҫтәлгә таратып ташлау 2. бүлеп 
(айырып) һалыу; разложйть кнйги по полкам 
китаптарҙы кәштәләргә айырып һалыу 3. яҙып 
(йәйеп) һалыу; разложйть ковёр келәмде йәйеп 
һалыу 4. тоҡандырыу, тоҡандырып ебәреү, 
яғыу; разложйть большой огонь ҙур ут тоҡанды 
рыу 5. мат. тарҡатыу; разложйть число һанды 
тарҡатыу 6. кого-что; перен. тарҡатыу, боҙоу; 
разложйть народ халыҡты тарҡатыу

РАЗЛОЖИТЬСЯ сов. 1. урынлашыу, тара
тып һалыу, һыйып бөтөү; разложйться по мес
там билдәле урынға урынлашыу; все кнйги раз 
ложйлись в шкафу бөтә китаптар шкафҡа 
һыйҙы 2. спец. тарҡалыу; нефть разлагается 
нефть тарҡала 3. сереү, сереп тарҡалыу; 
опавшие лйстья разложйлись ҡойолған яп 
раҡтар серегән 4. перен. әхлаҡи тарҡалыу, 
боҙолоу, аҙыу

РАЗЛ бМ  м 1. см. разломать разло 
мйть 1 разламывать, разломаться разло 
мйться — разламываться; разлом льда боҙҙоң 
ватылыуы 2. ватылған (ярылған, сатнаған) урын 
(ер); лйния разлома ярылған урын

РАЗЛОМАТЬ сов. что 1. (ломая, разде
лить) һындырыу, һындырып сығарыу 2. ватыу, 
емереү; разломать старый дом иҫке өйҙө емереү 

РАЗЛОМАТЬСЯ сов. һыныу, ватылыу, еме
релеү; забор разломался ҡойма емерелде

РАЗЛОМИТЬ сов. что 1. һындырыу, бүлеү, 
һындырып бүлеү; разломйть хлеб икмәкте һын
дырып бүлеү 2. кого-что безл.; разг. һыҙланыу, 
ауыртыу; меня всего разломйло бөтә тәнем 
һыҙланы, ныҡ һыҙландым

РАЗЛОМИТЬСЯ сов. һыныу, һынып сығыу 
РАЗЛОХМАТИТЬ сов. кого-что; разг. ялбы

ратыу, ялбырлатыу, туҙҙырыу
РАЗЛОХМАТИТЬСЯ сов.', разг. ялбырлау, 

туҙыу
РАЗЛУКА ж см. разлучиться — разлу

чаться; наступил день разлуки айырылышыу 
көнө етте

РАЗЛУЧАТЬ несов. см. разлучить 
РАЗЛУЧАТЬСЯ несов. 1. см. разлучйться

2. страд, от разлучать
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РАЗЛУЧЕНИЕ
РАЗЛУЧЁНИЕ с; уст. см. разлучить — раз

лучать, разлучиться — разлучаться; разлу
чение друзей дуҫтарҙы айырыу

РАЗЛУЧИТЬ сов. кого-что айырыу, сит
ләштереү; разлучить друзей дуҫтарҙы айырыу; 
разлучить родных туғандарҙы ситләштереү 

РАЗЛУЧИТЬСЯ сов. с кем и без доп. айы
рылыу, айырылышыу; разлучиться надолго 
оҙаҡҡа айырылышыу

РАЗЛУЧНИК м и РАЗЛУЧНИЦА ж;
прост, айырыусы, араға инеүсе

РАЗЛЮ БЁЗНЫИ, -ая, -ое уст. хөрмәтле, 
ҡәҙерле

РАЗЛЮБИТЬ сов. кого-что и с неопр. 
һыуыныу, күңел ҡайтыу (һүрелеү); разлюбить 
стихи шиғырҙан күңел ҡайтыу

РАЗМАГНИТИТЬ сов. что магнитһыҙлау, 
магнитһыҙландырыу

РАЗМАГНИТИТЬСЯ сов. магнитһыҙланыу, 
магнитһыҙландырылыу

РАЗМАГНИЧИВАТЬ несов. см. размагни
тить

РАЗМАГНИЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. раз 
магнйтиться 2. страд, от размагнйчивать

РАЗМАЗАТЬ сов. что 1. буяу, һылап ҡуйыу, 
яғыу, һөртөү; размазать крем по лицу йөҙгә 
крем яғыу 2. без доп.; перен., разг. артыҡ ен
текләп һөйләү, тәфсирләп һөйләү

РАЗМАЗАТЬСЯ сов. буялыу, бысраныу 
РАЗМАЗНЙ разг. 1. ж (жидкая каша) шы

йыҡ бутҡа 2. л  и ж  (о человеке) йыбытҡы, 
бешмәгән

РАЗМАЗЫВАТЬ несов. см. размазать 
РАЗМАЗЫВАТЬСЯ несов. 1 .см . размазать

ся 2. страд, от размазывать
РАЗМАЛЕВАТЬ сов. кого-что; разг. арлы- 

бирле (ала-ҡола) буяу; размалевать стены стена
ны арлы-бирле буяу

РАЗМАЛЕВЫВАТЬ несов. см. размалевать 
РАЗМАЛЫВАТЬ несов. см. размолоть 
РАЗМАЛЫВАТЬСЯ несов. 1. см. размо

лоться 2. страд, от размалывать
РАЗМАНИВАТЬ несов. см. разманить 
РАЗМАНИТЬ сов. үҙенә тартыу, йәлеп итеү 
РАЗМАРИВАТЬ несов. см. разморить 
РАЗМАРИВАТЬСЯ несов. 1. см. размо 

рйться 2. страд, от размаривать
РАЗМАТЫВАТЬ I несов. см. размотать I 
РАЗМАТЫВАТЬ II несов. см. размотать II 
РАЗМАТЫВАТЬСЯ несов. 1. размотаться 

2. страд, от разматывать I
РАЗМАХ м 1. см. размахнуть — размахи

вать, размахнуться — размахиваться 2. (обо
рот колеса) әйләнеш 3. ҡолас, ара, киңлек, ике 
ос араһы; размах крыльев самолёта самолёт 
ҡанаттары араһы; широкий размах киң ҡолас
4. (величина колебательного движения) ара
лыҡ, һелтәм, һелтәнеш; размах маятника часов

сәғәт теленең аралығы 5. перен. ҡолас, киңлек, 
йәйелеш; размах стройтельства төҙөлөш киңле
ге; получйть широкий размах киң ҡолас алыу; 
произведение эпйческого размаха эпик ҡоласлы 
әҫәр ♦ с размаха (размаху) киҙәнеп, һелтәнеп 

РАЗМАХАТЬ сов. что; прост, һелтәү, 
болғау

РАЗМАХАТЬСЯ сов.; разг. һелтәй башлау, 
болғай башлау, һелтәнеү; размахаться палкой 
таяҡ менән һелтәнеү

РАЗМАХИВАТЬ несов. 1. см. размахнуть
2. чем болғау, айҡау, һелтәү; размахивать кну
том сыбыртҡы менән һелтәү

РАЗМАХИВАТЬСЯ несов. см. размахнуться 
РАЗМАХНУТЬ сов. 1. чем киҙәнеү; размах

нуть палкой таяҡ менән киҙәнеү 2. һелтәү, бол
ғау, йәйеү; размахнуть крылья ҡанаттарҙы йәйеү 

РАЗМАХНУТЬСЯ сов. 1. киҙәнеү; размах
нуться с сйлой көс менән киҙәнеү 2. перен. эш
те киң йәйеп ебәреү, ҡолас йәйеү (эштә), йәйеп 
ебәреү; размахнуться на всю округу бөтә тирә 
яҡҡа эште киң итеп йәйеп ебәреү

РАЗМАЧИВАТЬ несов. см. размочить 
РАЗМАЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. размочить 

ся 2. страд, от размачивать
РАЗМАШИСТОСТЬ ж ; разг. 1. киңлек, ара- 

лылыҡ, киң ҡоласлылыҡ; размашистость почер
ка яҙыуҙың аралылығы

РАЗМАШИСТЫЙ, -ая, -ое разг. 1. киң, эре, 
киренке; размашистый шаг эре аҙым 2. киң, 
һирәк, аралы; размашистый почерк аралы яҙыу
3. иркен, киң; размашистая долйна киң уй 

РАЗМАЯТЬ сов. кого йоҡо ҡасырыу (осо
роу); размаять ребёнка баланың йоҡоһон осороу

РАЗМАЯТЬСЯ сов.; прост, йоҡо ҡасыу 
(осоу)

РАЗМЕЖЕВАНИЕ с см. размежевать, раз 
межеваться; размежевание огорода баҡсаны 
ыҙанлау

РАЗМЕЖЕВАТЬ сов. что 1. ыҙанлау; раз
межевать землю ерҙе ыҙанлау 2. сикләү, айы
рыу; размежевать работу учреждений учрежде 
ниеларҙың эштәрен сикләү

РАЗМЕЖЕВАТЬСЯ сов. 1. ыҙанлау, ыҙанла- 
шыу, сиге билдәләнеү 2. перен. (в деловых от
ношениях) сиктәрен билдәләү (асыҡлау), эш 
бүлешеү 3. перен. (идеологически) сикләшеү, 
айырылышыу

РАЗМЕЖЁВЫВАТЬ несов. см. размежевать 
РАЗМЕЖЁВЫВАТЬСЯ несов. 1. см. разме

жеваться 2. страд, от размежёвывать 
РАЗМЕЛЬЧАТЬ несов. см. размельчить 
РАЗМЕЛЬЧАТЬСЯ несов. 1. см. размель

читься 2. страд, от размельчать
РАЗМЕЛЬЧИТЬ сов. что ваҡлау, онтау, 

вағайтыу, ваҡлап (онтап) бөтөрөү
РАЗМЕЛЬЧИТЬСЯ сов. ваҡланыу, онталыу, 

вағайыу, ваҡланып (онталып) бөтөү
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РАЗМ И Н И РО ВАТЬ
РАЗМЁН м 1. см. разменять — разменивать; 

размен денег аҡса ваҡлау
РАЗМЁНИВАТЬ несов. см. разменять 
РАЗМЁНИВАТЬСЯ несов. 1. см. разме

няться 2. страд, от разменивать
РАЗМЁННЫЙ, -ая, -ое ваҡ, ваҡлау ...ы; раз

менная монета ваҡ аҡса; разменная касса 
ваҡлау кассаһы

РАЗМЕНЙТЬ сов. что ваҡлау, ваҡҡа алма
шыу; разменять деньги аҡса ваҡлау

РАЗМЕЩАТЬСЯ сов. 1. (обменяться) алыш
тырыу, алмаштырыу 2. перен. көстө бөтөрөү, са
рыф итеү; разменяться по мелочам көстө ваҡ- 
төйәккә сарыф итеү

РАЗМЁР м 1. ҙурлыҡ; выделяться размером
ҙурлығы менән айырылыу; размер комнаты 
бүлмәнең ҙурлығы 2. күләм, дәүмәл; размер зар
платы эш хаҡы күләме 3. үлсәм, размер; размер 
костюма костюмдың үлсәме 4. күләм, ҡолас; 
принять широкие размеры киң ҡолас алыу
5. лит. үлсәү, үлсәм (шигырҙа ижектәрҙең, 
ритмик быуындарҙың һаны) 6. муз. үлсәү (му
зыкаль текста ритм берәмектәренең һаны 
һәм урынлашыу тәртибе)

РАЗМЁРЕННОСТЬ ж һалмаҡлыҡ, талғын
лыҡ; размеренность движений хәрәкәттең һал 
маҡлығы

РАЗМЕРЕННЫЙ, ая, ое һалмаҡ, талғын; 
размеренная походка һалмаҡ атлау; размерен
ная речь талғын һөйләү

РАЗМЕРИТЬ сов. что 1. үлсәү, үлсәп алыу, 
үлсәп бүлеп сығыу (ҡуйыу); размерить место 
для постройки төҙөлөш өсөн урын үлсәп алыу 
2. перен. билдәләү, аныҡлау, асыҡлау; раз
мерить свой силы үҙ көсөңдө асыҡлау 

РАЗМЕРНОСТЬ ж\ физ. үлсәнеш 
РАЗМЕРИТЬ несов. см. размерить 
РАЗМЕРЯТЬСЯ несов. страд, от размерять 
РАЗМЕСИТЬ сов. что баҫыу, иҙеү; разме- 

сйть тесто ҡамыр баҫыу; размесйть глину бал 
сыҡ баҫыу

РАЗМЕСИТЬСЯ сов.', разг. баҫылыу, иҙелеү 
РАЗМЕСТИ сов. что 1. һепереү, һепереп 

сығыу; разместй дорожку юл һепереү 2. көрәү, 
көрәп таҙартыу; разместй снег ҡар көрәү

РАЗМЕСТИТЬ сов. кого-что 1. урынлашты
рыу, урынлаштырып сығыу; разместить пасса
жиров пассажирҙарҙы урынлаштырыу; размес
тить книги по полкам китаптарҙы кәштәләргә 
урынлаштырыу 2. бүлеү, өләшеү, таратып 
сығыу; разместить заказы заказдарҙы таратып 
сығыу

РАЗМЕСТИТЬСЯ сов. урынлашыу, урынла
шып алыу; удобно разместиться в вагоне вагон
да уңайлы итеп урынлашыу

РАЗМЕТАТЬ I несов. см. разместй
РАЗМЕТАТЬ II сов. что 1. таратыу, туҙ

ҙырыу, таратып ташлау, туҙҙырып ташлау; раз

метать сено для просушки бесәнде киптереү 
өсөн таратыу; ветер разметал бумаги по комна
те ел ҡағыҙҙарҙы бүлмә буйлап туҙҙырған
2. (свободно раскинутъ в разные стороны) 
йәйеү, йәйеп ебәреү

РАЗМЕТАТЬСЯ I несов. страд, от разме
тать I

РАЗМЕТАТЬСЯ II сов. 1. йәйелеп (кирелеп) 
ятыу 2. туҙыу, боларыу (сәскә ҡарата)
3. йәйрәп ятыу; вокруг разметались поля тирә- 
яҡта яландар йәйрәп ята

РАЗМЕТИТЬ сов. что билдәләү, билдәләп 
(билдә һалып) сығыу; разметить площадь 
майҙанды билдәләп сығыу

РАЗМЁТКА ж 1. см. разметить 2. билдә, 
билге, тамға

РАЗМЁТОЧНЫЙ, -ая, -ое билдәләү ...ы, 
билгеләү ...ы; размёточные работы билдәләү 
эштәре

РАЗМЁТЧИК м и РАЗМЁТЧИЦА ж бил
дәләүсе, билгеләүсе, тамға һалыусы; размётчик 
вагонов вагондарҙы билгеләүсе; размётчик кожи 
тирегә тамға һалыусы

РАЗМЕТЫВАТЬ несов. от разметать II 
РАЗМЕТЫВАТЬСЯ несов. страд, от размё

тывать
РАЗМЕЧАТЬ несов. см. разметить 
РАЗМЕЧАТЬСЯ несов. страд, от размечать 
РАЗМЕЧТАТЬСЯ сов.', разг. хыялға сумыу, 

хыялға бирелеп китеү, хыялланыу; размечтать
ся о будущем киләсәк тураһында хыялланыу 

РАЗМЕШАТЬ сов. что бутау, болғау, болға
тыу; размешать сахар в чае сәйгә шәкәр болғау 

РАЗМЕШАТЬСЯ сов.', разг. ҡатышыу, бута
лыу, ҡушылып (аралашып, буталып) бөтөү 

РАЗМЕШИВАТЬ I несов. см. размесйть 
РАЗМЁШИВАТЬ II несов. см. размешать 
РАЗМЁШИВАТЬСЯ I несов. 1. см. разме- 

сйться 2. страд, от размёшивать I
РАЗМЁШИВАТЬСЯ II несов. 1. см. разме

шаться 2. страд, от размёшивать II 
РАЗМЕЩАТЬ несов. см. разместйть 
РАЗМЕЩАТЬСЯ несов. 1. см. разместиться 

2. страд, от размещать
РАЗМЕЩЕНИЕ с 1. см. разместйть — раз

мещать, разместиться размещаться; разме 
щёние людёй кешеләрҙе урынлаштырыу 
2. урынлашыу тәртибе; размещёние электродов 
электродтарҙың урынлашыу тәртибе 3. мн. раз 
мещёния; мат. урынлаштырмалар 

РАЗМИНАТЬ несов. см. размять 
РАЗМИНАТЬСЯ несов. 1. см. размяться 

2. страд, от разминать
РАЗМИНИРОВАНИЕ с см. разминировать; 

разминирование поля яланды минанан таҙартыу 
РАЗМИНИРОВАТЬ сов., несов. что мина

нан таҙартыу; разминйровать проход юлды ми
нанан таҙартыу 
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РА ЗМ И Н КА
РАЗМИНКА ж см. разминать — разминаться 
РАЗМИНАТЬСЯ сое.; разг. 1. аймылыш бу

лыу, аймылышыу, осраша алмау; разминуться с 
ПОДР5ТОЙ әхирәт менән аймылыш булыу 2. (ра
зойтись, не задевая друг друга) үтеп китеү, юл 
биреү (бирешеү), һуғыла яҙып үтеү; машйны 
разминулись машиналар юл бирештеләр 

РАЗМНОЖАТЬ несов. см. размножить 
РАЗМНОЖАТЬСЯ несов. 1. см. раз

множиться 2. биол, (о животном и раститель
ном организме) үрсеү, үрсеп китеү, үҫеү, үҫеп 
китеү, ишәйеү; размножаться семенами орлоҡ 
менән үрсеү; черви размножаются делением 
селәүсендәр бүленеү юлы менән үрсей 3. страд, 
от размножать

РАЗМНОЖЕНИЕ с 1. см. размножить — 
размножать; размножение печатных произведе
ний яҙма әҫәрҙәрҙе күбәйтеү 2. үрсеү, үрсетеү, 
ишәйтеү; вегетативное размножение вегетатив 
юл менән үрсеү; половое размножение енси юл 
менән үрсеү; бесполое размножение енесһеҙ юл 
менән үрсеү

РАЗМ НбЖ ИТЬ сов. 1. что (баҫып) артты
рыу (күбәйтеү); размножить тезисы тезистарҙы 
баҫып күбәйтеү 2. кого-что; разг. үрсетеү, 
ишәйтеү; размножить кроликов йорт ҡуяндары 
үрсетеү

РАЗМНОЖИТЬСЯ сов. 1. күбәйеү, артыу, 
ишәйеү 2. үрсеү, ишәйеү, үрсеп ишәйеп китеү; 
утки быстро размножились өйрәктәр тиҙ үрсене 

РАЗМОЗЖИТЬ сов. что сайратыу, сәрпәк
ләү, һуғып ярыу; размозжить кость һөйәкте сай
ратыу

РАЗМОЗЖИТЬСЯ сов.; разг. сайралыу, сәр
пәкләнеү, һуғылып ярылыу

РАЗМ бИНА ж йырын, йыраҡа, йырҙа 
РАЗМОКАТЬ несов. см. размокнуть 
РАЗМОКНУТЬ сов. ебеү, ебеп китеү, еүеш

ләнеү, һыуланыу, еүешләнеп бүртеү; подошва 
размокла табан һыуланды; сухарй размокли 
шөкәрә ебегән; почва размокла от дождя 
ямғырҙан ер еүешләнгән

РАЗМ бЛ м 1. см. размолоть; размол зерна 
на мельнице тирмәндә ашлыҡ тарттырыу 2. (ка
чество размолотого зерна) тарттырылған; мука 
крупного размола эре тарттырылған он; мука 
мелкого размола ваҡ тарттырылған он

РАЗМОЛАЧИВАТЬ несов. см. размолотйть 
РАЗМОЛАЧИВАТЬСЯ несов. страд, от 

размолачивать
РАЗМ бЛВКА ж ара боҙолоу, боҙолошоу, 

һүҙгә килешеү, дуҫлыҡ китеп тороу; размолвка 
друзей дуҫтарҙың боҙолошоуы

РАЗМОЛОТИТЬ сов. что; разг. сүкеү, ва
тыу, ярыу, йәмшәйтеү (сцкеш менән)

РАЗМ ОЛбТЬ сов. что тартыу, тарттырыу, 
онтау; размолоть кофе кофе тартыу; размолоть 
пшенйцу бойҙай тартыу

РАЗМ ОЛбТЬСЯ сов. тартылыу, онталыу 
РАЗМОРАЖИВАТЬ несов. см. разморозить
РАЗМОРИТЬ сов. кого-что; разг. әлһерәтеү, 

хәлһеҙләндереү, хәлдән тайҙырыу; его размо 
рйло на солнце безл. ул ҡояшта әлһерәне

РАЗМОРИТЬСЯ сов.; разг. әлһерәү, хәлһеҙ
ләнеү, хәлдән тайыу; разморйться от жары 
эҫелектән әлһерәү

РАЗМ О РбЗИ ТЬ сов. что иретеү; размо
розить мясо туңған итте иретеү

РАЗМОТАТЬ I сов. что 1. һүтеү, тағатыу, 
таратыу; размотать клубок йомғаҡ тағатыу 
2. перен., прост, (привести в ясность что-л.) 
сисеү, асыҡлау, осона сығыу, хәл итеү

РАЗМОТАТЬ II сов. что; прост, туҙҙырып 
бөтөрөү, исраф итеү, елгә осороу; размотать 
деньги аҡсаны елгә осороу

РАЗМОТАТЬСЯ сов. һүтелеү, тағатылыу, та
ралыу; верёвка размоталась арҡан тағатылған 

РАЗМ бТКА ж см. размотать I 
РАЗМОЧАЛИВАТЬ несов. см. размочалить 
РАЗМОЧАЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. размо

чалиться 2. страд, от размочаливать
РАЗМОЧАЛИТЬ сов. что тетеү, сүбәкләнде

реү, йыуғысҡа әйләндереү
РАЗМОЧАЛИТЬСЯ сов. тетелеү, 

сүбәкләнеү, йыуғысҡа әйләнеү; конец верёвки 
размочалился бауҙың осо тетелгән

РАЗМОЧИТЬ сов. что ебетеү, еүешләү, 
бүрттереү; размочйть хлеб икмәк ебетеү

РАЗМОЧИТЬСЯ сов. ебеү, еүешләнеү, 
бүртеү

РАЗМ бЧКА ж; спец. см. размочйть; раз
мочка овчйны һарыҡ тиреһен ебетеү

РАЗМУ СбЛИВАТЬ несов. см. размусолить 
РАЗМУСОЛИВАТЬСЯ несов. страд, от 

размусоливать
РАЗМ УСбЛИ ТЬ сов. что; прост.

1. һеләгәйләп (шылағайлап, шайыҡлап) бысра
тыу, һеләгәйгә ҡатырыу 2. перен. тәпсирләп 
(тәпейләп) һөйләү, оҙонға һуҙып һөйләү

РАЗМЫВ м 1. см. размыть размывать
2. (размытое место) йырын, йырҙа, йыраҡа 
(һыу йыуган (өңөлгән) урын)

РАЗМЫВАТЬ несов. см. размыть 
РАЗМЫВАТЬСЯ несов. 1. см. размыться 

2. страд, от размывать
РАЗМЫКАНИЕ с см. размыкать, размы

каться; размыкание контактов контакттарҙы 
өҙөү

РАЗМЫКАТЕЛЬ м өҙгөс (электр тогын) 
РАЗМЫКАТЬ сов. что; разг. (рассеять) та

ратыу, оноттороу; размыкать тоску һағышты та
ратыу

РАЗМЫКАТЬ несов. см. разомкнуть 
РАЗМЫКАТЬСЯ несов. 1. см. разомкнуться 

2. страд, от размыкать
РАЗМЫКИВАТЬ несов. см. размыкать
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РА ЗН О ВРЕМ ЕН Н Ы Й
РАЗМЫСЛИТЬ сое.; разг. уйлап ҡарау 

(алыу), фекер йөрөтөү; размыслить о свойх де
лах үҙ эштәрең тураһында фекер йөрөтөү

РАЗМЫТЬ сов. что (һыу) йыуыу, ашау, еме
реү, йыуҙырып алып китеү; река размыла берег 
йылға ярҙы ашаған

РАЗМЫТЬСЯ сов. йыуылыу, ашалыу, емере
леү; берег размылся яр ашалған

РАЗМЫШЛЕНИЕ с 1. см. размышлять 
2. уй, фекер, уйланыу; погрузйться в размыш
ления уйға батыу; размышления о жйзни төр 
мош тураһында уйланыуҙар

РАЗМЫШЛЙТЬ несов. 1. см. размыслить 
2. уйлау, уйланыу, фекер йөрөтөү, фекерләү; 
размышлять о будущем киләсәк тураһында уй
ланыу

РАЗМЯГЧАТЬ несов. см. размягчить 
РАЗМЯГЧАТЬСЯ несов. 1. см. размягчйться 

2. страд, от размягчать
РАЗМЯГЧЁНИЕ с 1. см. размягчйть раз 

мягчать 2. перен. (күңел) йомшарыу; душевное 
размягчение күңел йомшарыу

РАЗМЯГЧИТЬ сов. 1. что йомшартыу; раз
мягчйть шкуру тирене йомшартыу; размягчйть 
воск нагреванием балауыҙҙы йылытып йомшар
тыу 2. кого-что; перен. иретеү, йомшартыу; раз
мягчйть душу күңелде иретеү

РАЗМЯГЧЙТЬСЯ сов. 1. йомшарыу, йом
шау; асфальт размягчйлся асфальт йомшаны 
2. перен. күңел йомшау, иреү

РАЗМЯКАТЬ несов. см. размякнуть 
РАЗМЙКНУТЬ сов. 1. йомшарыу, ебеү, йом

шау; глйна размякла балсыҡ ебегән 2. перен., 
разг. ебеү, иҙрәү, йомшау; размякнуть от жары 
эҫенән иҙрәү

РАЗМЙТЬ сов. 1. что (ыуып, баҫып) йом
шартыу, иҙеү; размять глйну балсыҡ иҙеү 
2. что\ разг. яҙыу, яҙылдырыу; размять ноги 
аяҡтарҙы яҙыу 3. кого (не датъ застояться) 
йөрөтөү; размять лошадь атты йөрөтөү

РАЗМЙТЬСЯ сов. 1. йомшарыу, иҙелеү; ко
жа размялась тире йомшарҙы 2. разг. яҙылыу; 
размяться с помощью упражнений күнегеүҙәр 
ярҙамында яҙылыу

РАЗНАРЙДКА ж разнарядка (берәй нәмә 
алыу, ебәрец өсөн бирелгән ҡагыҙ)

РАЗНАШИВАТЬ несов. см. разносить 
РАЗНАШИВАТЬСЯ несов. 1 .см . разносйть- 

ся 2. страд, от разнашивать
РАЗНЕЖИВАТЬ несов. см. разнежить 
РАЗНЕЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. разне

житься 2. страд, от разнеживать
РАЗНЕЖИТЬ сов. кого; разг. 1. наҙлау, наҙ- 

ландырыу, иркәгә әйләндереү, иркәләү; разне
жить ребёнка баланы иркәләү 2. күңелен йом
шартыу, әҫәрләндереү

РАЗНЕЖИТЬСЯ сов.', разг. 1. наҙланыу, ир
кәләнеү 2. күңел иреү (йомшарыу), әҫәрләнеү
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РАЗНЕЖНИЧАТЬСЯ сов.', разг. артыҡ ир
кәләнеү (наҙланыу)

РАЗНЕСТИ сов. 1. что таратыу, таратып сы
ғыу; разнестй пйсьма хаттарҙы таратыу 2. что 
(разместить) теркәү, теркәп яҙып ҡуйыу; разне
стй по табелям табелдәргә теркәү 3. что (разве
ять>, рассеять) таратыу; ветер разнёс облака ел 
болоттарҙы таратты 4. что (распространить) та
ратыу; разнестй болезнь ауырыу таратыу 5. что', 
перен., разг. (разгласить) һөйләп (әйтеп) тара
тыу, һөйләү; разнестй слух хәбәр таратыу
6. что', разг. (разбитъ, разорвать) ватыу, ҡый
ратыу, селпәрәмә килтереү, өҙгәләү; разнестй в 
клочья киҫәктәргә өҙгәләү; молния разнесла 
дерево в щепки йәшен ағасты селпәрәмә килтер
гән 7. кого-что', перен., разг. (разругать) (тет
мәһен) тетеү, ныҡ әрләү; разнестй в пух и прах 
тетмәһен тетеү 8. что безл.; прост, ҡабарыу, ше
шеү, тумпайыу; щёку разнесло яңаҡ шешкән 

РАЗНЕСТИСЬ сов. 1. (стать известным — 
о слухах, вестях) таралыу; разнеслась молва 
имеш-мимеш таралды 2. (распространиться — 
о звуках, запахах) яңғырау, ишетелеү; разнес 
лйсь звуки музыки кѳй яңғыраны 3. разг. (силь
но разогнаться) шәп барыу, елеү; лошадь раз
неслась ат шәп бара

РАЗНИМАТЬ несов. см. разнять 
РАЗНИМАТЬСЯ несов. 1. см. разняться 

2. страд, от разнимать
РАЗНИТЬСЯ несов. айырылыу, айырмаһы 

булыу; разниться в свойх взглядах на жизнь 
тормошҡа ҡараштар менән айырылыу

РАЗНИЦА ж 1. айырма, айырмалыҡ, башҡа- 
лыҡ; разница в летах йәш айырмаһы 2. айырма 
(дәцмәлдәр һәм һандар араһындагы)', разница 
между окладами эш хаҡтары айырмаһы ♦ боль
шая разница в знач. сказ, бөтөнләй башҡа(са); 
какая разница? барыбер түгелме ни?

РАЗНО нареч.', разг. төрлөсә; разно мыслить 
төрлөсә фекерләү; разно понимать төрлөсә 
аңлау

РА ЗН О ... урыҫ телендә ҡушма һщҙәрҙең 
“төрлө" мәгәнәһен аңлатҡан беренсе өлөшө, 
мәҫ., разносортный төрлө сортлы; разносторон
ний төрлө яҡлы

РА ЗН О БбЙ  м төрлөлөк, айырымлыҡ, бер
ҙәмлек булмау; разнобой в правописании дөрөҫ 
яҙыуҙағы төрлөлөк; разнобой в работе эштә бер
ҙәмлек булмау

РАЗНОВЕС м собир. ваҡ герҙәр 
РАЗНОВИДНОСТЬ ж 1. биол. төр; разно 

вйдность пшенйцы бойҙай төрө 2. төр, айырым 
бер төр; разновйдность бюрократии бюрокра 
тияның айырым бер төрө

РАЗНОВИДНЫЙ, -ая, -ое уст. төрлө; раз 
новйдная публика төрлө халыҡ

РАЗНОВРЕМЕННЫЙ, -ая, -ое төрлө ваҡыт- 
тагы, төрлө ваҡытҡа ҡараған, төрлө ваҡытта



РАЗНОГЛАСИЕ
булған; разновременные события төрлө ваҡыт 
тағы ваҡиғалар

РАЗНОГЛАСИЕ с 1. (отсутствие согласия) 
килешә алмаусанлыҡ, килешмәүсәнлек, фекер 
төрлөлөгө; разногласия по основным вопросам 
төп мәсьәләләр буйынса фекер төрлөлөгө 2. ҡар
шылыҡ, ҡапма-ҡаршылыҡ, айырымлыҡ; разно
гласие в показаниях свидетелей шаһиттар күр 
һәтмәләрендәге айырымлыҡ

РАЗНОГОЛбСИЦА ж; разг. і .  (нестройное 
пение) төрлөһө төрлөсә йырлау, тауыш төрлө
лөгө; разноголосица в ансамбле ансамблдәге 
тауыш төрлөлөгө 2. фекер төрлөлөгө; разного
лосица показаний күрһәтмәләрҙәге фекер төрлө
лөгө

РАЗНОГО ЛбСЫ Й, -ая, -ое төрлөсә яңғы
раған, төрлө тауышлы; разноголосый хор төрлө 
тауышлы хор; разноголосые птйцы төрлө 
тауышлы ҡоштар

РАЗНОЗНАЧНЫЙ, -ая, -ое төрлө мәғәнәле; 
разнозначные слова төрлө мәғәнәле һүҙҙәр 

РАЗНОИМЁННЫЙ, -ая, -ое төрлө исемле 
(атамалы), төрлө исемдәге

РАЗНОКАЛИБЕРНЫЙ, ая, ое 1. төрлө ка 
либрлы, төрлө калибрҙағы; разнокалйберное 
оружие төрлө калибрлы ҡорал 2. перен., разг. 
төрлө ҙурлыҡтағы (формалағы), төрлө-төрлө; 
разнокалйберная мебель төрлө-төрлө йорт йы
һазы

РАЗНОМАСТНЫЙ, -ая, -ое 1. төрлө төҫтәге, 
төрлө төҫлө; разномастные лошади төрлө төҫ
тәге аттар 2. перен., разг. төрлө-төрлө (төҫ, 
дәцмәл һ.б.)

РАЗНОМЫСЛИЕ с төрлө ҡарашта (фекерҙә) 
булыу, фекерҙәр тап килмәү

РАЗНООБРАЗИЕ с төрлөлөк, төрлө-төрлө 
булыу; разнообразие красок төҫтәрҙең төрлө- 
төрлө булыуы; разнообразие пйщи аш-һыуҙың 
төрлөлөгө ♦ для разнообразия төрлөлөк өсөн 

РАЗНООБРАЗИТЬ несоә. что төрләндереү, 
төрлөләндереү, төрлө-төрлө итеү; разнообразить 
пйщу аш-һыу төрләндереү

РАЗНООБРАЗИТЬСЯ несоә. төрләнеү, үҙгә
реш, инеү, алмашынып алыу; жизнь разнообра
зится походами тормош походтар менән төрләнә 

РАЗНООБРАЗНОСТЬ ж төрлөлөк, төрлө 
төрлө булыу; разнообразность темы теманың 
төрлөлөгө

РАЗНООБРАЗНЫЙ, ая, ое төрлө, төрлө 
төрлө, һәр төрлө; разнообразные впечатления
төрлө-төрлө тәьҫораттар; разнообразные звуки 
төрлө тауыштар

РАЗНОПЛЕМЁННЫЙ, ая, ое төрлө ҡәби 
ләле, төрлө ҡәбиләләрҙән торған; разноплемён
ное население төрлө ҡәбиләләрҙән торған халыҡ 

РАЗНОРАБОЧИЙ м төрлө эштә йөрөгән эшсе 
РАЗНОРЕЧЙВЫЙ, -ая, -ое ҡаршылыҡлы, 

ҡапма-ҡаршылыҡлы, төрлө; разноречивые пока

зания свидетелей шаһиттарҙың ҡаршылыҡлы 
күрһәтмәләре; разноречивые слухи төрлө имеш- 
мимештәр

РАЗНОРОДНЫЙ, -ая, -ое бер төрлө бул
маған, төрлө-төрлө; разнородные запахи төрлө- 
төрлө еҫтәр; разнородные явления төрлө-төрлө 
күренештәр

РАЗНОС м 1. см. разнестй 1, 2, 4, 6, 7 — 
разносить II; разнос писем хаттар таратыу; раз
нос счетов по бухгалтерским кнйгам иҫәптәрҙе 
бухгалтер кенәгәһенә теркәү 2. разг. (выговор) 
ҡаты шелтә (әрләү); сделать разнос ҡаты шелтә 
яһау 3. горн. ҡом-таш сығарған урын

РАЗНОСИТЬ I сов. что (обувъ) кейеп ки
ңәйтеү (иркенәйтеү); разносйть туфли туфлиҙы 
кейеп киңәйтеү

РАЗНОСИТЬ II несов. см. разнестй 
РАЗНОСЙТЬСЯ I сов. (об обуви) кейә-кейә 

киңәйеү (иркенәйеү); сапогй разносйлись итек 
кейә-кейә киңәйҙе

РАЗНОСЙТЬСЯ II несоә. 1. см. разнестйсь 
2. страд, от разносйть II 1—7

РАЗНОСКА ж; разг. см. разнестй 1 ,2  — 
разносйть II; разноска пйсем хаттар таратыу; 
разноска счетов по кнйгам иҫәптәрҙе кенәгә
ләргә теркәү

РАЗНОСКЛОНЯЕМЫЙ, ая, ое грам. ки 
леш менән төрлөсә (икенсе төрлө) үҙгәреүсе; 
разносклоняемые имена существйтельные ки
леш менән төрлөсә үҙгәреүсе исемдәр

РАЗНбСНЫ Й, -ая, -ое 1. теркәү ...ы; раз
носная кнйга теркәү кенәгәһе 2. йөрөп (йөрөтөп) 
һатылған; разносная торговля йөрөтөп һатылған 
сауҙа 3. разг. бик ныҡ тәнҡитләүсе, ҡаты тән
ҡитләгән; разносная статья ҡаты тәнҡитләгән 
мәҡәлә

РАЗНОСбЛЫ  мн. (ед. разносол м) 1. уст. 
(соленья, маринады) тоҙло йәшелсәләр, тоҙлан- 
малар 2. разг. (разнообразная еда) төрлө-төрлө 
тәмле ризыҡ, нәзәкәтле аҙыҡтар

РАЗНОСОСЛбВНЫ Й, ая, ое төрлө ҡат 
ламға ҡараған; разносословная публика төрлө 
ҡатламға ҡараған публика

РАЗНОСПРЯГАЕМЫЙ, ая, ое грам. төрлө 
үҙгәрешле; разноспрягаемый глагол төрлө үҙгә
решле ҡылым

РАЗН О СТО РбН Н И Й , яя, ее 1. төрлө
(һәр) яҡлы, күп яҡлы; разносторонняя деятель
ность төрлө яҡлы эшмәкәрлек 2. мат. төрлө 
яҡлы, яҡтары тигеҙ булмаған; разносторонний 
треугольник төрлө яҡлы өсмөйөш

РАЗНОСТОРбННОСТЬ ж 1. күп (төрлө) 
яҡлылыҡ; разносторонность таланта таланттың 
күп яҡлылығы 2. төрлө яҡлы булыу; разносто
ронность треугольников өсмөйөштәрҙең төрлө 
яҡлы булыуы

РАЗНОСТЬ ж 1. (различие) айырма, 
төрлөлөк; разность мнений ҡараштар төрлөлөгө
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2. мат. айырма; разность двух чйсел ике һан
дың айырмаһы

РАЗНОСЧИК м и РАЗНОСЧИЦА ж 1. та
ратыусы, таратып йөрөтөүсе; разносчик теле
грамм телеграммалар таратыусы 2. (продавец) 
ҡырҡтартмасы, йөрөтөп һатыусы

РАЗНОТИПНЫЙ, -ая, -ое төрлө типтағы, 
төрлө-төрлө, һәр төрлө; разнотипные машины 
төрлө типтағы машиналар

РАЗНОТОННЫЙ, -ая, -ое төрлө тауышлы 
(тонлы); разнотонные перезвоны колоколов 
ҡыңғырауҙарҙың төрлө тауышлы сыңы 

РАЗНОТРАВЬЕ с төрлө-төрлө үлән 
РАЗНОХАРАКТЕРНЫЙ, ая, ое 1. төрлө 

характерлы (ҡылыҡлы), төрлө-төрлө; разноха
рактерные ученикй төрлө характерлы уҡыусы
лар 2. театр, төрлө характерҙағы; играть раз
нохарактерные роли төрлө характерҙағы рол- 
дәрҙе уйнау

РАЗНОЦВЕТНЫЙ, -ая, -ое төрлө төҫтәге, 
(төрлө) төҫлө, сыбар; разноцветные карандашй 
төрлө төҫлө ҡәләмдәр; разноцветное платье 
сыбар күлдәк

РАЗНОЧИНЕЦ м; ист. разночинец 
(X V I I I  6. аҙағы — X IX  6. Рәсәйҙә дворяндарға 
ҡарамаған башҡа ҡатлам интеллигенты)', дви
жение разночйнцев разночинецтар хәрәкәте 

РАЗНОЧИННЫЙ, -ая, -ое төрлө ҡатламдан 
сыҡҡан, разночинец(тар) ...ы; разночинная ин
теллигенция төрлө ҡатламдан сыҡҡан интелли
генция

РАЗНОЧТЁНИЕ с; спец. текст варианты 
(әҙәби әҫәрҙең төрлө нөсхәләрендә төрлөсә 
яҙылған урын)

РАЗНОШ ЁРСТНЫ Й, ая, ое 1. төрлө
төҫтәге, бик сыбар; разношёрстные собаки
төрлө төҫтәге эттәр 2. перен., разг. сыбар, төрлө- 
төрлө; разношёрстная публика сыбар публика 

РАЗНОЯЗЫЧИЕ с төрлө теллелек 
р а з н о я з ь Тч н ы й , -ая, -ое төрлө телдә 

һөйләшкән, төрлө телдәге; разноязычное насе
ление төрлө телдә һөйләшкән халыҡ; разно
язычные тексты төрлө телдәге текстар

РАЗНУЗДАННОСТЬ ж аҙғынлыҡ, боҙоҡ
лоҡ, йүгәнһеҙлек; разнузданность поведения 
ҡылыҡтың боҙоҡлоғо

РАЗНУЗДАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от раз
нуздать 2. прил. ауыҙлыҡһыҙ, ауыҙлыҡлан
маған; разнузданные лошади ауыҙлыҡһыҙ аттар
3. прил., перен. (распущенный) аҙғын, боҙоҡ, 
теҙгенһеҙ, йүгәнһеҙ; разнузданный человек 
йүгәнһеҙ кеше

РАЗНУЗДАТЬ сов. 1. кого (о лошади) 
ауыҙлығын һалдырыу (алыу) 2. кого-что; пе
рен. (датъ полную свободу) теҙгенен ыскынды
рыу, үҙ иркенә ҡуйыу, тыймау

РАЗНУЗДАТЬСЯ сов. 1. (о лошади) 
ауыҙлығы һалыныу 2. перен., разг. (распус-
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титъся) тыйнаҡһыҙланыу, теҙгендән ысҡыныу, 
йүгәнһеҙләнеү, бәйел аҙыу

РАЗНУЗДЫВАТЬ несов. см. разнуздать 
РАЗНУЗДЫВАТЬСЯ несов. 1. см. разнуз

даться 2. страд, от разнуздывать
РАЗНЫЙ, -ая, -ое 1. (непохожий) төрлө, 

башҡа төрлө; разные деревья төрлө ағастар; 
разные люди башҡа төрлө кешеләр 2. (не один 
и тот же) төрлө; в разные стороны төрлө 
яҡтарға 3. (всевозможный) төрлө-төрлө, һәр 
(күп) төрлө; букет из разных цветов төрлө 
төрлө сәскәләрҙән гөлләмә

РАЗНЙХАТЬ сов. что; разг. 1. еҫенән белеү 
(һиҙеү), еҫкәп табыу; собака разнюхала след эт 
эҙҙе еҫкәп тапты 2. без доп.; перен. һиҙеү, белеү, 
эҙенә төшөү; разнюхать тайну серҙе белеү 

РАЗНЮХИВАТЬ несов. см. разнюхать 
РАЗНЙТЬ сов. кого-что 1. (разъединитъ) 

айырыу; разнять руки ҡулдарҙы айырыу 2. ара
лау, айырыу; разнять дерущихся һуғышҡан ке
шеләрҙе айырыу

РАЗНЙТЬСЯ сов.; разг. айырылыу, айыры
лып сығыу

РА ЗО ... приставка; урыҫ телендә һцҙҙең 
тамыры “й ” өнөнән, ҡуш тартынҡынан баш
ланһа, йәки һцҙ тамырында “ъ” килгән ос
раҡта, “раз..." пристаәкаһының варианты бу
лараҡ ҡулланыла, мәҫ., разойтйсь таралыу; ра
зорвать йыртыу; разобью ярам и т.д.

РАЗОБИДЕТЬ сов. кого; разг. хәтерен ҡал
дырыу, ныҡ үпкәләтеү; разобидели ребёнка 
баланы ныҡ үпкәләттеләр

РАЗОБИДЕТЬСЯ сов.; разг. хәтер ҡалыу, 
ныҡ үпкәләү; разобидеться на приятеля дуҫ 
кешегә хәтер ҡалыу

РАЗОБЛАЧАТЬ несов. см. разоблачйть 
РАЗОБЛАЧАТЬСЯ несов. 1. см. разобла

читься 2. страд, от разоблачать
РАЗОБЛАЧЕНИЕ с см. разоблачйть 

разоблачать
РАЗОБЛАЧИТЕЛЬ м фашлаусы; разобла

читель вражеских замыслов дошмандарҙың 
ниәтен фашлаусы

РАЗОБЛАЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое фаш ит
кес, фаш итә торған, фашлаусы; разоблачитель
ные сведения фаш иткес мәғлүмәттәр

РАЗОБЛАЧИТЬ сов. 1. кого; церк. ғибәҙәт 
кейемен һалдырыу (сисендереү) 2. кого; шутл. 
(раздеть) өҫтөн һалдырыу, сисендереү 3. кого- 
что (раскрытъ, обнаружитъ) фашлау, фаш 
итеү; разоблачйть предателя хыянатсыны фашлау 

РАЗОБЛАЧИТЬСЯ сов. 1. церк. ғибәҙәт 
кейемен һалыу 2. шутл. сисенеү, кейемде һалыу
3. фашланыу, фаш ителеү, йөҙө асылыу

РАЗОБРАТЬ сов. 1. что (взятъ по частям) 
алып бөтөү 2. что (раскупитъ) һатып алып 
бөтөү, алып бөтөү; разобрать весь товар бөтә 
тауарҙы һатып алып бөтөү 3. что (привести в
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порядок) рәткә һалыу, тәртипкә килтереү; разо
брать вещи әйберҙәрҙе тәртипкә килтереү 4. что 
(разъединитъ на части) һүтеү, боҙоу, ҡутарыу, 
таратыу, тағатыу; разобрать часы сәғәтте һүтеү; 
разобрать печь мейес боҙоу 5. что (выяснитъ, 
подвергнутъ анализу) тикшереү, асыҡлау, айы
шына төшөнөү, ҡарау; разобрать вопрос 
мәсьәләне асыҡлау; разобрать дело эште ҡарау; 
разобрать новую поэму яңы поэманы тикшереү 
6. что; грам. тикшереү; разобрать слово һүҙҙе 
тикшереү; разобрать предложение по частям 
речи һөйләмде һүҙ төркөмдәре буйынса тикше
реү 7. что төшөнөү, аңлау, айырыу, белеү, та
ныу; разобрать почерк яҙыуҙы таныу; тут ниче
го не разберёшь бында бер нәмә лә аңларлыҡ 
түгел 8. кого; разг. (о сильном чувстве, жела
нии) солғап алыу, уяныу, тыуыу; его разобрала 
зависть унда көнләшеү тойғоһо уянды

РАЗОБРАТЬСЯ сов. 1. разг. (привести в 
порядок свои вещи) рәткә һалып ебәреү, 
тәртипкә килтереү 2. в ком-чём, с кем-чем 
аңлау, төшөнөү, асыҡлау; разобраться в во
просе мәсьәләгә төшөнөү; разобраться в деле 
эште асыҡлау 3. разг. (построиться) теҙелеү, 
урынын табыу; полк разобрался ротами полк 
роталар буйынса теҙелде

РАЗОБЩАТЬ несоә. см. разобщйть 
РАЗОБЩАТЬСЯ несов. см. разобщйться 
РАЗОБЩЁНИЕ с см. разобщйть разоб 

щать, разобщйться разобщаться
РАЗОБЩЁННОСТЬ ж айырымлыҡ, тарҡау

лыҡ, бәйләнеш булмау; подводит разобщён
ность бәйләнеш булмау ҡырын һуға

РАЗОБЩИТЬ сов. кого-что 1. (разъеди
нить) айырыу, бәйләнеште өҙөү; разобщйть 
вражеские сйлы дошман көстәрен айырыу 2. пе- 
рен. (сделать далёкими) алыҫлаштырыу, сит
ләштереү; эта встреча разобщйла друзей был 
осрашыу дуҫтарҙы ситләштерҙе

РАЗОБЩИТЬСЯ сов. 1. (разъединиться) 
айырылыу, икегә айырылыу, өҙөлөү, бүленеү
2. (перестать общаться) айырылышыу, бәй
ләнеш өҙөлөү, алыҫлашыу, ситләшеү

РАЗОВЫ Й, -ая, -ое бер (генә) тапҡыр 
(файҙалана торған), бер тапҡыр файҙаланыу 
...ы; разовый билет бер тапҡыр файҙаланыу би
леты; разовый сбор бер тапҡыр йыйыу

РАЗОГНАТЬ сов. кого-что 1. (заставитъ 
разбежаться) ҡыуыу, таратыу, ҡыуып (тара
тып) ебәреү; разогнать стадо көтөүҙе ҡыуыу; ра
зогнать людей с площади кешеләрҙе майҙандан 
ҡыуып ебәреү 2. (развеять) таратыу, ҡыуыу; 
ветер разогнал облака ел болоттарҙы таратты
3. (ликвидировать) бөтөрөү, ябыу; разогнать 
организацию ойошманы ябыу 4. перен. (заста
витъ исчезнутъ, миновать) таратыу, ҡыуыу; 
разогнать тоску һағышты таратыу 5. (довести 
движение до большой скорости) ярһытып

ҡыуыу, артыҡ шәбәйтеү; разогнать лошадь атты 
ҡыуыу ♦ разогнать кровь ҡан таратыу

РАЗОГНАТЬСЯ сов. бик шәп барыу, тиҙлек 
арттырыу, йән-фарман барыу; разогнаться на 
велосипеде велосипедта йән-фарман барыу 

РАЗбГНУТЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от разо
гнуть 2. прил. яҙылған, яҙыҡ, һоноҡ; разогнутая 
дуга яҙыҡ дуға; разогнутая коса һоноҡ салғы 

РАЗОГНАТЬ сов. кого-что төҙәйтеү, турай
тыу, яҙыу; разогнуть гвозди ҡаҙаҡтарҙы тө
ҙәйтеү; разогнуть спйну арҡаны яҙыу

РАЗОГНАТЬСЯ сов. төҙәйеү, турайыу, 
яҙылыу

РАЗОГРЕВАНИЕ с см. разогревать, разо
греваться

РАЗОГРЕВАТЬ несов. см. разогреть 
РАЗОГРЕВАТЬСЯ несоә. 1. см. разогреться 

2. страд, от разогревать
РАЗОТРЁТЪ сов. что 1. йылытыу, эҫетеү; 

разогреть обед төшкө ашты йылытыу 2. ҡыҙ
ҙырыу; разогреть мотор мотор ҡыҙҙырыу

РАЗОГРЕТЬСЯ сов. 1. йылыныу, эҫеү; суп 
разогрелся аш йылынды 2. ҡыҙыу; машина ра
зогрелась машина ҡыҙҙы

РАЗОДЕТЫЙ, -ая, -ое разг. 1. прич. от 
разодеть 2. прил. ҡупшы (матур) кейенгән, кей- 
енгән-яһанған; разодетые зрйтели ҡупшы кей
енгән тамашасылар

РАЗОДЁТЬ сов. кого-что; разг. ҡупшы итеп 
(матур итеп) кейендереү; разодеть ребёнка как 
к5чслу баланы ҡурсаҡ кеүек матур итеп кейен
дереү

РАЗОДЁТЬСЯ соө.; разг. кейенеү, ҡупшы 
(матур) итеп кейенеү; разодеться по празднич 
ному байрамса кейенеү ♦ разодеться в пух и 
прах сын яһау итеп кейенеү

РАЗ б  Д РАННЫЙ, -ая, -ое разг. 1. прич. от 
разодрать 2. прил. йыртылып (өҙөлөп) бөткән; 
разодранные брюки йыртылып бөткән салбар 

РАЗОДРАТЬ сов. что; разг. 1. (с силой ра
зорвать на части) йыртҡылап бөтөрөү, өҙгәләп 
ташлау, өҙгәләү, йыртҡылау; разодрать кнйгу 
китапты йыртҡылап ташлау; орёл разодрал 
зайца бөркөт ҡуянды өҙгәләп ташланы 2. (сде
лать дырку ө чём-л.) йыртыу, тишеү, йыртып 
(тишеп) сығарыу; разодрать сапог итекте йыртыу 

РАЗОДРАТЬСЯ сов.; разг. 1. (разорваться) 
йыртылыу, йыртылып (өҙөлөп) сығыу, йырты
лып бөтөү; рубашка разодралась күлдәк йырты
лып бөткән 2. (сильно подраться) һуғышып 
китеү, һуғышыу; два мальчика разодралйсь ике 
малай һуғышып китте

РАЗОЗЛЕННЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от разо
злить 2. прил. асыулы, асыуланған; разозлён
ный вид асыулы ҡиәфәт

РАЗОЗЛИТЬ сов. кого бик ныҡ асыуланды
рыу, асыуын ҡабартыу (килтереү); эта весть ра 
зозлйла его был хәбәр уның асыуын ҡабартты
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РАЗОЗЛИТЬСЯ сов. бик ныҡ асыуланыу, 
асыу ҡабарыу

РАЗОЙТИСЬ сов. 1. (уйти в разные места) 
таралыу, таралышыу; гости разошлйсь ҡунаҡ
тар таралды 2. (рассеяться) таралыу, юғалыу; 
тучи разошлйсь болоттар таралды 3. (разгла
диться) бөтөү, яҙылыу; морщйны разошлйсь 
йыйырсыҡтар яҙылды 4. (раствориться, рас
таять) иреү, иреп бөтөү; сахар разошёлся в 
чае шәкәр сәйҙә иреп бөттө 5. с кем-чем (не 
встретиться в пути) аймылышыу, аймылыш 
булыу, осрашмау; разойтйсь в темноте ҡараң
ғыла аймылыш булыу 6. бәйләнеште өҙөү, таш
лашыу, айырылышыу; друзья разошлйсь дуҫтар 
бәйләнеште өҙҙө; разойтйсь с женой ҡатын 
менән айырылышыу 7. (не совпасть) тура кил
мәү, айырылыу; мнения разошлйсь фекерҙәр ту
ра килмәне 8. (разделиться на несколько час
тей) айырылыу, тармаҡланыу; дорога разо
шлась на две юл икегә айырылды 9. (разъеди
ниться) айырылып китеү, асылыу, (асылып) ки
теү; швы разошлйсь йөйҙәре киткән; пблы паль
то разошлйсь пальто сабыуҙары асылып китте
10. (оказаться раскупленным) һатылып (тара
лып) бөтөү; кнйги быстро разошлйсь китаптар 
тиҙ һатылып бөттө 11. (израсходоваться) тото
нолоп бөтөү; деньги разошлйсь аҡса тотонолоп 
бөттө 12. (распространиться) таралыу; весть 
разошлйсь хәбәр таралды 13. көсәйеп (шәбәйеп) 
китеү; дождь разошёлся ямғыр көсәйеп китте 
14. (приобрести большую скорость) шәбәйеп 
(ҡыҙып, ҡыҙыулап) китеү, шәбәйеү; лошадь ра
зошлась ат ҡыҙыулап китте 15. перен. (увлечь
ся) ярһыу, ҡыҙыу, ярһып (ҡыҙып) китеү; тан
цор разошёлся бейеүсе ҡыҙып китте

Р А ЗбК  м\ разг., ласк, от раз
РАЗОМ нареч.', разг. 1. (одновременно) бер 

юлы, дәррәү; подняться разом дәррәү ҡуҙғалыу
2. (в один приём) бер юлы, бер ултырыуҙа; про
честь всё разом бер ултырыуҙа уҡып сығыу
3. (сразу, мгновенно) шунда уҡ, бик тиҙ, күҙ 
асып йомғансы

РАЗбМ КНУТЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от ра
зомкнуть 2. прил.; әоен. һирәгәйтелгән; ра
зомкнутый строй һирәгәйтелгән саф

РАЗОМКНУТЬ сов. что 1. (разъединить) 
өҙөү, ыскындырыу, өҙөп (ысҡындырып) ҡуйыу; 
разомкнуть цепь сылбырҙы өҙөү 2. (раздви
нуть) айырыу, асыу; разомкнуть ворота шлюза 
шлюздың ҡапҡаларын асыу; враг разомкнул 
полкй дошман полктарҙы айырҙы 3. әоен. 
һирәгәйтеү; разомкнуть шеренгу сафты 
һирәгәйтеү 4. асыу (кцҙҙе, иренде)', разомкнуть 
вёки күҙ ҡабағын асыу

РАЗОМКНУТЬСЯ сов. 1. өҙөлөү, ысҡыныу; 
руки разомкнулись ҡулдар ысҡынды 2. айыры
лыу, асылыу; ряды разомкнулись рәттәр айы
рылды 3. әоен. (образовать интервалы — о по

строении) һирәгәйеү, араланыу 4. асылыу; губы 
разомкнулись ирендәр асылды

РАЗОМЛЁТЬ соө.', разг. хәлһеҙләнеү, әлһе
рәү; разомлеть от жары эҫегә әлһерәү

РАЗОНРАВИТЬСЯ сов.', разг. оҡшамай 
башлау

РАЗОПРЕВАТЬ несов. см. разопреть 
РАЗОПРЁТЪ сов. 1. бығыу, иҙелеп бешеү; 

каша разопрела бутҡа быҡҡан 2. прост, (силь
но вспотеть) бышлығыу, манма (шыбыр) тир 
булыу

Р А З бР  м\ разг. 1. емереклек, хараба; кругом 
был разор и беспорядок тирә яҡта емереклек 
һәм тәртипһеҙлек ине 2. (полное обнищание) 
бөлгөнлөк, хәйерселек; в разор разорйть хәйер
селеккә төшөрөү

РАЗОРАТЬСЯ сов.', прост. 1. аҡырыныу, 
ҡысҡырыныу 2. на кого ҡысҡырып әрләшә баш
лау (әрләү)

РАЗбРВАННЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от разо
рвать 2. прил. йыртылған, йыртыҡ; разорван
ный чулок йыртыҡ ойоҡ; разорванное письмо
йыртылған хат 3. прил. өҙөк-өҙөк, бәйләнешһеҙ; 
разорванные фразы бәйләнешһеҙ һүҙҙәр

РАЗОРВАТЬ сов. кого-что 1. йыртыу, йыр
тып ташлау, өҙөү, өҙөп ташлау, йыртҡылап (өҙ
гәләп) ташлау; разорвать пополам уртаға йыр
тыу; разорвать в клочья киҫәктәргә йыртҡылап 
ташлау; разорвать цепь сылбырҙы өҙөү 2. (взры
вом разнести на части) шартлатыу; котёл разо
рвало безл. ҡаҙан шартлаған; разорвать скалу 
динамйтом ҡаяны динамит менән шартлатыу
3. перен. өҙөү, туҡтатыу; разорвать дипломатйче 
ские отношения дипломатик мөнәсәбәттәрҙе өҙөү; 
разорвать договор килешеүҙе өҙөү 4. (растер
зать) ботарлау, ботарлап ташлау ♦ чтоб тебя ра
зорвало прост., бран. ҡаҙалып (сәсрәп) киткере

РАЗОРВАТЬСЯ сов. 1. йыртылыу, йырты
лып китеү; карман разорвался кеҫә йыртылды 
2. (разделиться на части) шартлау, ярылыу; 
снаряд разорвался снаряд шартланы 3. өҙөлөү, 
өҙөлөп китеү; верёвка разорвалась бау өҙөлдө
4. перен. (прекратиться) өҙөлөү, туҡтау; друж
ба разорвалась дуҫлыҡ өҙөлдө ♦ разорваться на 
части ныҡ өҙгөләнеү; хоть разорвйсь! шарт
лаһаң да!

РАЗОРЕНИЕ с см. разорйть, разорйться 
РАЗОРЙТЕЛЬ м и РАЗОРЙТЕЛЬНИЦА ж

бөлдөрөүсе, талаусы, бөлгөнлөккә төшөрөүсе 
РАЗОРЙТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое бөлдөргәс, бөл

дөрә торған; разорительные траты бөлдөргәс 
сығымдар

РАЗОРИТЬ сов. кого-что 1. (довести до ни
щеты) бөлдөрөү, бөлгөнлөккә (хәйерселеккә) 
төшөрөү; разорйть деревню ауылды бөлгөнлөк
кә төшөрөү 2. (разрушить) емереү, ҡыйратыу, 
туҙҙырыу; разорйть птичье гнездо ҡош ояһын 
туҙҙырыу 
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РАЗОРИТЬСЯ сов. 1. бөлөү, бөлгөнлөккә 
(хәйерселеккә) төшөү, мөлкәтһеҙ ҡалыу; пред
приниматель разорился эшҡыуар бөлдө 2. разг. 
(аҡса) тотоноу; разорйться на сто рублей йөҙ 
һум тотоноу

РАЗОРУЖАТЬ несов. см. разоружить 
РАЗОРУЖАТЬСЯ несов. 1. см. разоружить

ся 2. страд, от разоружать
РАЗОРУЖЕНИЕ с 1. см. разоружить — 

разоружать, разоружйться разоружаться; 
разоружение армии протйвника дошман ғәс
кәрен ҡоралһыҙландырыу 2. ҡоралһыҙланыу; 
всеобщее и полное разоружение дөйөм һәм ту 
лы ҡоралһыҙланыу; борьба за разоружение ҡо
ралһыҙланыу өсөн көрәш

РАЗОРУЖ ИТЬ сов. кого-что 1. прям., пе- 
рен. ҡоралһыҙландырыу; разоружйть роту рота
ны ҡоралһыҙландырыу; идейно разоружйть 
идея яғынан ҡоралһыҙландырыу 2. (лишитъ 
средств вооружения — о военных укреплениях, 
судах и т.п.) ҡоралдарҙы алыу; разоружйть 
крепость нығытманан ҡоралдарҙы алыу 3. мор. 
ҡорамалдарын алыу (судноның)

РАЗОРУЖЙТЬСЯ сов. 1. прям., перен. ҡо
ралһыҙланыу, ҡорал ташлау; враг разоружйлся 
дошман ҡорал ташланы; идейно разоружйться 
идея яғынан ҡоралһыҙланыу 2. орудиеларҙы 
(ҡоралды) алыу; крепость разоружйлась нығыт
манан орудиелар алынды

РАЗОРЙТЬ несов. см. разорить 
РАЗОРЙТЬСЯ несов. 1. см. разорйться

2. страд, от разорять
РАЗОСЛАТЬ сов. кого-что 1. таратыу, төрлө 

яҡҡа ебәреү; разослать пйсьма төрлө яҡҡа хат
тар ебәреү; разослать пригласйтельные билеты 
саҡырыу билеттары таратыу 2. (отправитъ всех 
или всё) ебәреү, ебәреп бөтөрөү; разослать всех 
курьеров курьерҙарҙың бөтәһен дә ебәреү

РАЗОСПАТЬСЯ сов.', разг. бик ҡаты һәм 
оҙаҡ йоҡлау

РАЗОСТЛАТЬ сов. что 1. түшәү, йәйеү; ра
зостлать скатерть ашъяулыҡ йәйеү; разостлать 
палас балаҫ түшәү 2. (разложитъ тонким слоем 
по поверхности) таратып йәйеү, йәйеп һалыу
3. перен. һуҙыу, таратыу; разостлать траву для 
сушки үләнде киптерергә таратыу

РАЗОСТЛАТЬСЯ сов. йәйелеү, түшәлеү; ту
ман разостлался по землё томан ер өҫтөнә тү
шәлгән

РАЗОТКАТЬ сов. что\ текст, биҙәкләп (на
ғышлап) туҡыу

РАЗОТКРОВЕННИЧАТЬСЯ сов.', разг. сер 
сисеү, асыҡтан-асыҡ (туранан-тура) һөйләп 
биреү

РАЗОХАТЬСЯ с о в р а з г .  ахылдарға тото
ноу, ахылдығы сығыу

РАЗОХбТИТЬ сов. кого; разг. дәртләндереү, 
елкендереү, теләк уятыу

РАЗОХбТИТЬСЯ сов.', разг. дәртләнеп (ел
кенеп) китеү, теләк уяныу, ҡыҙығып (әүәҫләнеп) 
китеү

РАЗОЧАРОВАНИЕ с 1. (чувство неудов
летворённости) күңел ҡайтыу (һүрелеү), төңө
лөү, ҡәнәғәтһеҙлек; глубокое разочарование 
тәрән ҡәнәғәтһеҙлек 2. (потеря веры в кого- 
что-л.) ышаныс бөтөү (юғалыу), өмөт өҙөлөү; 
разочарование в друге дуҫҡа ышаныс бөтөү; 
разочарование в жйзни тормоштан өмөт өҙөлөү 

РАЗОЧАРОВАННОСТЬ ж өмөтһөҙлөк, ҡә 
нәғәтһеҙлек, төңөлгәнлек; разочарованность в 
будущем киләсәккә өмөтһөҙлөк

РАЗОЧАРОВАННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 
разочаровать 2. прил. хыялы юҡҡа сыҡҡан, 
ышанысы юғалған, өмөтө өҙөлгән; разочарован
ный человек ышанысы юғалған кеше

РАЗОЧАРОВАТЬ сов. кого-что күңелен 
ҡайтарыу, өмөтөн өҙөү, ышанысын бөтөрөү 
(юғалтыу); разочаровать друзей дуҫтарҙың 
күңелен ҡайтарыу

РАЗОЧАРОВАТЬСЯ сов. күңел ҡайтыу 
(һүрелеү), өмөт өҙөлөү, ышаныс бөтөү (юға
лыу); разочароваться в блйзких яҡындарға 
ышаныс юғалыу

РАЗОЧАРОВЫВАТЬ несов. см. разочаровать 
РАЗОЧАРОВЫВАТЬСЯ несов. 1. см. разо 

чароваться 2. страд, от разочаровывать
РАЗРАБАТЫВАТЬ несов. 1. см. разрабо

тать 2. табыу, (эшләп) сығарыу; разрабатывать 
известняк эзбиз сығарыу

РАЗРАБАТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. разра
ботаться 2. страд, от разрабатывать

РАЗРАБОТАТЬ сов. что 1. эшкәртеү, әҙер
ләү; разработать землю ерҙе эшкәртеү 2. камил
лаштырыу, яҡшыртыу; разработать голос 
тауышты яҡшыртыу 3. тикшереү, әҙерләү, ен
текләп эшләү; разработать вопрос һорауҙы ен
текләп әҙерләү 4. горн. сығарып (эшкәртеп) 
алып бөтөрөү; руднйк полностью разработан 
рудник тулыһынса эшкәртеп бөтөрөлгән

РАЗРАБОТАТЬСЯ сов. эшкәртелеү, әҙер
ләнеү

РАЗРАБОТКА ж 1. см. разработать раз 
рабатывать; разработка леса урман әҙерләү; 
разработка землй ер эшкәртеү 2. обычно мн. 
разработки (соображения, расчёты) эштәр, 
иҫәпләүҙәр, асыштар 3. сығарыу, табыу, сы
ғарыу (эшкәртеү) юлы (ысулы); разработка 
торфа торф сығарыу; открытая разработка 
асыҡ юл менән сығарыу ысулы 4. мн. разра
ботки (место добычи полезных ископаемых) 
сығарған урын; торфяные разработки торф 
сығарған урын

РАЗРАВНИВАТЬ несов. см. разровнять 
РАЗРАВНИВАТЬСЯ несов. страд, от раз

равнивать
РАЗРАЖАТЬСЯ несов. см. разразиться
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РАЗРЕШ И ТЬ
РАЗРАЗИТЬ: разрази гром йәшен атһын; 

пусть разразит бог хоҙай һуҡһын
РАЗРАЗИТЬСЯ сов. 1. (проявиться сразу с 

большой силой — о грозе, буре и т.п.) ҡубыу, 
сығыу, башланыу; буря разразйлась дауыл ҡуп
ты 2. (внезапно произойти — о горе, беде и 
т.п.) килеп сығыу, башҡа төшөү; разразйлась 
беда бәлә килеп сыҡты 3. чем; перен. башлау; 
разразйться смехом һын ҡатып көлә башлау; 
разразйться проклятиями ҡарғай башлау

РАЗРАСТАНИЕ с см. разрастаться; разрас
тание сорных трав ҡый үләндәренең баҫып үҫеп 
китеүе

РАЗРАСТАТЬСЯ несов. см. разрастись
РАЗРАСТИСЬ сов. 1. үҫеп китеү, үргенләү, 

япрайыу; кусты разрослись ҡыуаҡтар үрген
ләгән 2. үҫеп (ҙурайып) китеү, ишәйеү, күбәйеү; 
город разросся ҡала үҫеп киткән; семейство 
разрослось ғаилә ишәйгән

РАЗРАЩЁНИЕ с артыҡ үҫеш; разращение 
полипов шештәрҙең артыҡ үҫеше

РАЗРЕВЁТЬСЯ сов.; разг. 1. һыҙғыра (геү
ләй) башлау; гудок разревелся гудок геүләй 
башланы 2. үкереп илай башлау; ребёнок разре
велся бала үкереп илай башланы

РАЗРЕДИТЬ сов. что 1. һирәкләү, һирәгәй
теү, аралау; разредйть кусты ҡыуаҡтарҙы һи
рәгәйтеү 2. шыйыҡлау, һирәкләү, шыйығайтыу; 
разредйть воздух һауаны шыйығайтыу

РАЗРЕДЙТЬСЯ сов. 1. һирәгәйеү, һирәклә- 
неү, араланыу 2. (стать менее насыщенным) 
шыйыҡланыу, шыйығайыу, һирәкләнеү; туман 
разредйлся томан шыйығайҙы

РАЗРЕЖАТЬ несов. см. разредйть 
РАЗРЕЖАТЬСЯ несов. 1. см. разредйться 

2. страд, от разрежать
РАЗРЕЖЁННОСТЬ ж һирәклек, шыйыҡ

лыҡ; разрежённость газа газдың шыйыҡлығы 
РАЗРЕЖЁННЫЙ, ая, -ое 1. прич. от раз 

редйть 2. прил. һирәк, һирәкләнгән; разрежён
ные всходы һирәк шытым 3. прил. шыйығай
тылған, көпшәк; разрежённый воздух шыйығай
тылған һауа

РАЗРЁЗ м 1. см. разрезать разрезать; 
разрез шкурок тиреләрҙе ҡырҡҡылау 2. йырыҡ, 
уйым; разрез платья күлдәктең йырығы 3. (се
чение) киҫелеш, киҫем; вертикальный разрез 
возвышенности ҡалҡыулыҡтың вертикаль киҫе
леше; продольный разрез буй киҫелеш 4. горн. 
разрез (файҙалы ҡаҙылмаларҙы сыгара торган 
урын) ♦ в разрезе чего күҙлегенән сығып, 
сығып, яҡтан ҡарағанда, ҡараштан сығып; раз
рез глаз күҙ уйымы

РАЗРЕЗАЛЬНЫ Й, -ая, -ое спец. ҡырҡа 
торған, ҡырҡҡыс; разрезальный нож ҡырҡҡыс 
бысаҡ

РАЗРЁЗАТЬ сов. что 1. турау, киҫеү, 
ҡырҡыу, телеү, тураҡлау, киҫкеләү, телгеләү;

разрезать хлеб икмәк телеү; разрезать ножни
цами ҡайсы менән ҡырҡҡылау 2. (һыуҙы) ярыу, 
ярып барыу (суднолар тураһында) 3. мед. 
ярыу, ярып ебәреү, ҡырҡыу; разрезать нарыв 
шеште ярыу 4. прост, ҡырҡыу, ҡырҡып ебәреү; 
разрезать пальчик бармаҡты ҡырҡып ебәреү
5. икегә айырыу (бүлеү), уртаға бүлеү; река раз
резала город йылға ҡаланы икегә бүлгән 

РАЗРЕЗАТЬ несов. см. разрезать 
РАЗРЁЗАТЬСЯ сов. туралыу, киҫелеү, ҡыр

ҡылыу, теленеү, тураҡланыу, киҫкеләнеү, тел
геләнеү

РАЗРЕЗАТЬСЯ несов. 1. см. разрезаться
2. страд, от разрезать

РА ЗРЕ ЗН бЙ , -ая, -ое 1. ҡырҡыу (ярыу) 
...ы, ҡырҡа (яра) торған, ҡырҡҡыс; разрезной 
станок ҡырҡыу станогы 2. йырыҡлы, йырылған, 
уйымлы, уйылған; разрезная юбка йырыҡлы 
итәк

РАЗРЁЗЫВАТЬ несов. см. разрезать 
РАЗРЁЗЫВАТЬСЯ несов. 1 . см.  разрезаться 

2. страд, от разрёзывать
РАЗРЕКЛАМИРОВАТЬ сов. кого-что; разг. 

бик ныҡ (киң) рекламалау, артыҡ маҡтау; разре 
кламйровать товар тауарҙы бик киң рекламалау 

РАЗРЕШАТЬ несов. см. разрешить 
РАЗРЕШАТЬСЯ несов. 1. см. разрешйться 

2. безл. рөхсәт ителә; курйть не разрешается 
тартырға рөхсәт ителмәй 3. страд, от разре
шать

РАЗРЕШЕНИЕ с 1. см. разрешить 1 ,2  — 
разрешать, разрешйться 1 разрешаться; раз 
решение противоречий ҡаршылыҡтарҙы хәл 
итеү 2. рөхсәт; давать разрешение рөхсәт биреү; 
получить разрешение рөхсәт алыу 3. (доку
мент) рөхсәтнамә, рөхсәт ҡағыҙы; разрешение 
на строительство төҙөлөшкә рөхсәт ҡағыҙы
4. (результат) һығымта, нәтижә 5. (решение, 
воплощение) теүәлләнеү, хәл ителеш, сағылыш
♦ с вашего разрешения рөхсәт итһәгеҙ, һеҙҙең 
рөхсәтегеҙ менән, һеҙ ҡаршы килмәһәгеҙ

РАЗРЕШИМЫЙ, -ая, -ое хәл итерлек, сисә 
алырлыҡ; разрешимый вопрос хәл итерлек 
мәсьәлә

РАЗРЕШ ЙТЕЛЬНЫ Й, ая, ое книжн. 
рөхсәт ...ы, рөхсәт итеү ...ы; разрешительные 
документы рөхсәт документтары

РАЗРЕШ ИТЬ сов. что 1. рөхсәт итеү (би
реү); разрешить выезд из города ҡаланан 
сығырға рөхсәт итеү; разрешйть гулять йөрөргә 
рөхсәт итеү; разрешйть кнйгу к печати китап 
баҫтырырға рөхсәт биреү 2. хәл итеү, сисеү, 
асыҡлау, тикшереп сисеү; разрешйть научный 
вопрос фәнни мәсьәләне хәл итеү; разрешйть 
проблему проблеманы хәл итеү 3. повел, с не- 
опр. разрешй(те) рөхсәт ит(егеҙ), рөхсәтме
♦ разрешйть сомнения шик-шөбһәләрҙе юҡҡа 
сығарыу, асыҡлыҡ индереү
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РАЗРЕШ ИТЬСЯ
РАЗРЕШИТЬСЯ сов. 1. хәл ителеү, сиселеү, 

асыҡланыу; вопрос разрешился мәсьәлә 
асыҡланды; загадка разрешилась йомаҡ сиселде 
2. хәл ителеү, бөтөү, тамамланыу, теүәлләнеү; 
дёло разрешйлось эш тамамланды; схватка раз
решилась алыш бөттө 3. кем и без доп.; уст. 
тыуҙырыу, ҡотолоу, бала табыу; разрешйться 
двойней игеҙәк бала табыу; благополучно разре
шйться имен-аман тыуҙырыу

РАЗРИСОВАТЬ сов. кого-что 1. биҙәү, 
биҙәкләү, һырлау, һүрәт төшөрөп (биҙәкләп) 
бөтөрөү; разрисовать стены стеналарға һүрәт 
төшөрөп бөтөү; разрисовать цветами сәскәләр 
менән биҙәкләү 2. перен., разг. һөйләп биреү, 
арттырып һөйләү, тасуирлау (насар йәки яҡшы 
яҡтарҙы); разрисовать встречу осрашыу ту
раһында һөйләп биреү

РАЗРИСОВАТЬСЯ сов. биҙәлеү, һырланыу, 
һүрәт (биҙәк) менән ҡапланыу; стёкла разрисо
вались снежными узорами быяла ҡар биҙәктәре 
менән ҡапланды

РАЗРИ СбВКА ж см. разрисовать разри 
сбвывать; разрисовка етен стеналар биҙәкләү 

РАЗРИСбВЫ ВАТЬ несов. см. разрисовать 
РАЗРОВНЙТЬ сов. что тигеҙләү, тигеҙләп 

сыгыу; разровнять землю ерҙе тигеҙләп сыгыу 
РАЗРОДИТЬСЯ сов.; разг. (баланан) ҡото

лоу, бушаныу
РАЗРбЗН ЕН Н О С ТЬ ж тарҡаулыҡ; раз

розненность рабочих эшселәрҙең тарҡаулығы 
РАЗРбЗНЕН НЫ Й , -ая, -ое 1. прич. от раз

рознить 2. прил. кәм, ишһеҙ, тулы булмаған; 
разрозненное бельё ишһеҙ эс кейеме 3. прил. 
айырым (төрлө киҫәктәрҙән торган); раз
розненные тома собрания сочинений әҫәрҙәрҙең 
айырым томдары 4. прил. тарҡау, тарау, берҙәм 
булмаған, айырым-айырым; разрозненная груп
па тарҡау төркөм; разрозненные отряды айы 
рым-айырым отрядтар

РА ЗРбЗН И ТЬ сов. что (ишенән) айырыу, 
ишһеҙләндереү; разрознить комплект журналов
журналдарҙы комплекттан айырыу

РАЗРбЗНИ ТЬСЯ сов. ишһеҙләнеү, комплек
ты боҙолоу, айырылыу; сервйз разрознился сер
виз ишһеҙләнде

РАЗРУБ м см. разрубйть разрубать; раз 
руб мяса ит сабыу

РАЗРУБАТЬ несов. см. разрубйть
РАЗРУБИТЬ сов. что сабыу, сапҡылап ваҡ

лау, тураҡлау, ҡырҡыу, киҫеү; разрубйть поле
но утын ағасын ҡырҡыу; разрубйть тушу түш
кәне сабыу

РАЗРУГАТЬ сов. кого-что; разг. 1. әрләү, 
тиргәү, һүгеү, битәрләү; разругать за опоздание 
һуңлаған өсөн тиргәү 2. ныҡ тәнҡитләү, тиргәп 
ташлау; разругать новую кнйгу яңы китапты 
ныҡ тәнҡитләү

272

РАЗРУГАТЬСЯ сов. с кем; разг. ҡысҡыры
шып әрләшеү, ирешеп (әрләшеп) китеү; разру
гаться с наёмными рабочими ялланған эшселәр 
менән ҡысҡырышып әрләшеү

РАЗРУМЙНИВАТЬ несов. см. разрумянить 
РАЗРУМЙНИВАТЬСЯ несов. 1 .с м .  разру 

мяниться 2. страд, от разрумянивать
РАЗРУМЙНИТЬ сов. кого-что ҡыҙартыу, 

алһыуландырыу, һандал һөртөү; разрумянить 
щёки бит остарын ҡыҙартыу

РАЗРУМЙНИТЬСЯ сов. алһыуланыу, 
ҡыҙарыу, һандал һөртөнөү; лицо разрумянилось 
йөҙө алһыуланды

РАЗРУХА ж емереклек, бөлгөнлөк; эконо- 
мйческая разруха иҡтисади бөлгөнлөк; выйти из 
разрухи емереклектән сығыу

РАЗРУШАТЬ несов. см. разрушить 
РАЗРУШАТЬСЯ несов. 1. см. разрушиться 

2. страд, от разрушать
РАЗРУШЕНИЕ с 1. см. разрушить — разру

шать, разрушиться — разрушаться; разру
шение крепости ҡәлгәнең емерелеүе; разру
шение замыслов врага дошмандың ниәтен юҡҡа 
сыгарыу; разрушение организма организмдың 
тарҡалыуы 2. емереклек, хараба, ҡыйралыш; 
большое разрушение ҙур ҡыйралыш; разру
шения от землетрясения ер тетрәү емерек
лектәре

РАЗРУШИТЕЛЬ м емереүсе, ҡаҡшатыусы, 
юҡҡа сығарыусы, тарҡатыусы; разрушйтели 
здоровья сәләмәтлекте ҡаҡшатыусылар

РАЗРУШ ИТЕЛЬНЫ Й, ая, ое емергес, 
һәләкәтле, афәтле; разрушйтельная сйла емергес 
көс; разрушйтельный ураган һәләкәтле дауыл 

РАЗРУШИТЬ сов. что 1. емереү, ҡыйратыу, 
ватыу; разрушить постройку ҡоролманы ҡыйра
тыу 2. перен. емереү, тарҡатыу; разрушить хо
зяйство хужалыҡты тарҡатыу 3. перен. бөтөрөү, 
ҡаҡшатыу; разрушить здоровье һаулыҡты 
бөтөрөү 4. перен. боҙоу, юҡҡа сығарыу; раз
рушить планы пландарҙы юҡҡа сығарыу

РАЗРУШИТЬСЯ сов. 1. емерелеү, ҡыйрау, 
ҡыйралыу; город разрушился ҡала ҡыйралды 
2. перен. тарҡалыу; семья разрушилась ғаилә 
тарҡалды 3. перен. бөтөү, ҡаҡшау; здоровье 
разрушилось һаулыҡ ҡаҡшаны 4. перен. 
боҙолоу, юҡҡа сығыу; надежды разрушились 
өмөттәр юҡҡа сыҡты

РАЗРЫ В м 1. см. разорвать 1, 2 , 3 — разры
вать I, разорваться 1, 2, 4 — разрываться I; 
разрыв дипломатйческих отношений диплома 
тик мөнәсәбәттәрҙе өҙөү; разрыв пряжи ептең 
өҙөлөүе; разрыв гранаты граната шартлауы
2. өҙөк, өҙөлөү, өҙөлгән урын; найтй разрыв 
провода сымдың өҙөлгән урынын табыу; разрыв 
лйнии фронта фронт һыҙығының өҙөлөү араһы
3. перен. айырма, тура килмәгәнлек; разрыв
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между спросом и предложением талап менән 
тәҡдим айырмаһы

РАЗРЫВАТЬ I несов. см. разорвать 
РАЗРЫВАТЬ II несов. см. разрыть 
РАЗРЫВАТЬСЯ I несов. 1. см. разорваться 

2. страд, от разрывать I ♦ душа (сердце) раз
рывается йөрәк өҙгөләнә (телгеләнә); разры
ваться на части ҡырҡҡа ярылырҙай булыу

РАЗРЫВАТЬСЯ II несов. страд, от разры
вать II

РАЗРЫ ВН бЙ , -ая, -ое шартлағыс; разрыв
ной заряд шартлағыс заряд; разрывная пуля
шартлағыс пуля

РАЗРЫДАТЬСЯ сов. үкһеп (үкереп) илап 
ебәреү, аҡырып (ҡысҡырып) илай башлау; раз
рыдаться от боли ауыртыуҙан үкһеп илап ебәреү 

РАЗРЫТЬ сов. что 1. ҡаҙыу, ҡаҙып ташлау 
(бөтөрөү); разрыть землю ерҙе ҡаҙып ташлау; 
разрыть яму соҡор ҡаҙыу 2. разг. аҡтарыу, 
аҡтарып (туҙҙырып) ташлау; разрыть все бу
маги бөтә ҡағыҙҙарҙы аҡтарып ташлау

РАЗРЫХЛЁНИЕ с см. разрыхлить — раз
рыхлять, разрыхлиться — разрыхляться; раз
рыхление почвы тупраҡты йомшартыу

РАЗРЫХЛЁННЫЙ, -ая, ое прич. от раз
рыхлить

РАЗРЫХЛЁТЬ сов.', разг. 1. көпшәкләнеү, 
йомшарыу, кәүшәк булыу; снег разрыхлел ҡар 
көпшәкләнде 2. (о человеке) былҡыланыу, 
былҡы булыу, йомшаҡ (бушаҡ) тәнлегә әйләнеү, 
кәүшәкләнеү

РАЗРЫХЛИТЕЛЬ м йомшартҡыс; разрых
литель почвы тупраҡ йомшартҡыс

РАЗРЫХЛЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое йомшарт
ҡыс, йомшарта торған; разрыхлительный агре
гат йомшарта торған яйланма

РАЗРЫХЛИТЬ сов. что йомшартыу, көп- 
шәкләндереү, кәүшәк итеү; разрыхлить землю 
ерҙе йомшартыу; разрыхлить снег ҡарҙы көп- 
шәкләндереү

РАЗРЫХЛИТЬСЯ сов. көпшәкләнеү, йомша
рыу, кәүшәкләнеү, йомшарып (йөнтәҫләнеп, 
өбөрөһө сығып) күпереү; волокно разрыхлйлось 
сүс йомшарып күпергән

РАЗРЫХЛЙТЬ несов. см. разрыхлить 
РАЗРЫХЛЙТЬСЯ несов. 1. см. разрых

литься 2. страд, от разрыхлять
РАЗРЙД I м 1. төркөм, ҡатлам, төр, рәт; за

числить в разряд передовиков алдынғылар 
төркөмөнә индереү 2. (степень квалификации) 
разряд; высший разряд юғары разряд; норма 
разряда разряд нормаһы 3. мат. разряд; разряд 
чйсел һандар разряды; цйфра первого разряда 
беренсе разряд һаны

РАЗРЙД II м см. разрядйть II — разря
жать II, разрядйться II 1, 2 — разряжаться II; 
разряд ружья мылтыҡтың зарядһыҙланыуы; 
разряд батареи батареяның заряды бөтөү
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РАЗРЯДИТЬ I сов. кого-что', разг. өҫтө-башын 
матурлау, ҡупшы итеп кейендереү, яһандырыу 

РАЗРЯДИТЬ II сов. что 1. яһағын алыу; 
разрядйть ружьё мылтыҡтың яһағын алыу 
2. физ. зарядһыҙлау, зарядын бөтөрөү, буша
тыу; разрядйть аккумулятор аккумуляторҙы за
рядһыҙлау 3. перен. йомшартыу, кәметеү, бөтө
рөү; разрядйть международную обстановку ха 
лыҡ-ара хәлде йомшартыу

РАЗРЯДЙТЬСЯ I сов', разг. бик ҡупшы 
кейенеү, кейенеү-яһаныу

РАЗРЯДЙТЬСЯ II сов. 1. яһағы алыныу 
2. физ. зарядһыҙланыу; конденсатор разря- 
дйлся конденсатор зарядһыҙланды 3. перен. 
йомшарыу, юҡҡа сығыу, бөтөү; обстановка раз 
рядйлась хәл йомшарҙы

РАЗРЙДКА ж 1. разг. см. разрядйть II — раз
ряжать II, разрядйться II разряжаться; раз 
рядка ружья мылтыҡтың яһағын алыу; разрядка 
аккумулятора аккумуляторҙың зарядһыҙланыуы; 
разрядка нервной напряжённости нервы көсөр 
гәнешлегенең кәмеүе 2. полигр. разрядка, хәреф
тәрҙе һирәкләү (һирәк итеү); выделить разрядкой 
хәрефтәрҙе һирәк итеп айырыу

РАЗРЙДНИК I м\ физ. зарядһыҙландырғыс; 
искровой разрядник осҡонло зарядһыҙландырғыс 

РАЗРЙДНИК II м\ разг. (спортсмен) раз
рядсы; увеличение числа разрядников разряд 
сылар һаны артыу

РАЗРЙДНЫ Й, -ая, -ое 1. разряд ...ы; раз
рядные нормы разряд нормалары 2. спорт. 
разрядсы(лар) ...ы; разрядные группы разряд
сылар төркөмө

РАЗРЯЖАТЬ I несов. см. разрядить I 
РАЗРЯЖАТЬ II несов. см. разрядйть II 
РАЗРЯЖАТЬСЯ I несов. 1. см. разрядйть

ся I; 2. страд, от разряжать I
РАЗРЯЖАТЬСЯ II несов. 1. см. разрядйть

ся II; 2. страд, от разряжать II
РАЗРЙЖЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от раз

рядйть I; 2. прил. ҡупшы кейенгән, кейенеп- 
яһанған; разряженные девушки кейенеп-яһан
ған ҡыҙҙар

РАЗУБЕДИТЬ сов. кого-что, в чём дүнде
реү, ҡайтауыллатыу; разубедить его трудно уны
дүндереү ауыр

РАЗУБЕДИТЬСЯ сов. в чём дүнеү, ҡай
тауыллау, ҡайтыу; разубедйться в свойх выво
дах һығымталарыңдан дүнеү

РАЗУБЕЖДАТЬ несов. см. разубедйть 
РАЗУБЕЖДАТЬСЯ несов. 1. см. разубе

дйться 2. страд, от разубеждать 
РАЗУВАТЬ несов. см. разуть 
РАЗУВАТЬСЯ несов. 1. см. разуться 

2. страд, от разувать
РАЗУВЁРИТЬ сов. кого-что уйынан дүн

дереү, ҡайтауыллатыу, ышанысын юғалтыу (бө
төрөү)
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РАЗУВЕРИТЬСЯ сов. е ком-чём уйҙан (фе

керҙән) дүнеү, ышаныс юғалтыу (бөтөү) 
РАЗУВЕРИТЬ несов. см. разуверить 
РАЗУВЕРЙТЬСЯ несов. 1 .см . разувериться 

2. страд, от разуверять
РАЗУДАЛЫЙ, -ая, -ое трад.-поэт. бик бул

дыҡлы, ҡыйыу, етеҙ, үткер, сос; разудалый мо
лодец бик булдыҡлы егет

РАЗУЗНАВАТЬ несов. см. разузнать 
РАЗУЗНАТЬ сов. что, о ком-чём; разг. һо

рашып (тикшереп, төпсөнөп, соҡсоноп) белешеү 
(белеү), мәғлүмәт алыу; разузнать о новостях 
яңылыҡтар тураһында һорашып белеү

РАЗУКРАСИТЬ сов. кого-что; разг. биҙәү, 
биҙәкләү, сыбарлап (биҙәп) бөтөрөү; мороз 
разукрасил стёкла һыуыҡ тәҙрәләрҙе биҙәклә
гән; разукрасить дом өйҙө биҙәү

РАЗУКРАСИТЬСЯ сов.', разг. биҙәлеү, ма
турланыу, сыбарланып (биҙәлеп) бөтөү

РАЗУКРАШИВАТЬ несов. см. разукрасить 
РАЗУКРАШИВАТЬСЯ несов. 1. см. разу 

краситься 2. страд, от разукрашивать
РАЗУКРУПНЕНИЕ с см. разукрупнйть — 

разукрупнять, разукрупниться — разукруп
няться; разукрупнение совхозов совхоздарҙы 
бүлеү

РАЗУКРУПНИТЬ сов. что ваҡландырыу, 
бүлгеләү, бүлеү; разукрупнйть область өлкәне 
бүлгеләү; разукрупнйть трест тресты бүлеү 

РАЗУКРУПНИТЬСЯ сов. ваҡланыу, ваға
йыу, бүленеү; бригады разукрупнйлись бригада
лар бүленде

РАЗУКРУПНЙТЬ несов. см. разукрупнйть 
РАЗУ КРУ ПНЙТЬСЯ несов. 1 .см . разукруп 

нйться 2. страд, от разукрупнять
РАЗУМ м аҡыл, аң, зиһен ♦ ум за разум за

шёл (заходит) у кого башы эшләмәү, зиһене та
ралыу учйть уму-разуму см. ум

РАЗУМЕНИЕ с; уст. 1. (понимание) төшө
нөү, аңлау; доступное разумение аңлау мөмкин 
2. разг. (мнение) аңлау (төшөнөү) ҡеүәһе; по ра
зумению аңлауынса, уйынса

РАЗУМЕТЬ несов. 1. что; уст. аңлау, тө
шөнөү, фәһемләү, асылына төшөнөү; разуметь 
дёло эштең асылына төшөнөү 2. (подразуме
вать) күҙ уңында тотоу, әйтергә теләү, әйтеп 
ҡалдырыу

РАЗУМЕТЬСЯ несов. 1. (подразумеваться) 
аңлашылыу, күҙ уңында тотолоу; самб собой 
разумеется үҙенән-үҙе аңлашыла 2. в 3 л. ед. ч. 
наст. вр. разумеется в знач. вводи, сл. әлбиттә, 
билдәле, аңлашыла

РАЗУМНИК м и РАЗУМНИЦА ж; разг. 
аҡыллы, зирәк (кцберәк балаларга ҡарата) 

РАЗУМНОСТЬ ж аҡыллылыҡ, фәһемлелек; 
разумность решения ҡарарҙың аҡыллылығы 

РАЗУМНЫЙ, ая, ое 1. (обладающий разу
мом) аҡыллы; разумное существо аҡыллы зат

2. (основанный на разуме) төплө, аҡыллы, фә
һемле; разумный поступок аҡыллы эш; разум
ные доводы аҡыллы дәлилдәр

РАЗУТЁШИТЬ сов. кого йыуатыу, ҡыуанды
рыу, күңелен асыу (күтәреү); разутешить стари
ка ҡартты йыуатыу

РАЗУТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от разуть 
2. прил. ялан аяҡ; разутый мальчик ялан аяҡ 
малай

РАЗУТЬ сов. кого-что аяҡ кейемен һалды
рыу (систереү); разуть ребёнка баланың аяҡ 
кейемен һалдырыу

РАЗУТЬСЯ сов. аяҡ кейемен һалыу (сисеү) 
РАЗУТЙЖ ИВАТЬ несов. см. разутюжить 
РАЗУТЮЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. разутю 

житься 2. страд, от разутюживать
РАЗУТЙЖ ИТЬ сов. что яҡшы итеп үтек

ләү, үтекләп ҡуйыу; разутюжить брюки яҡшы 
итеп салбар үтекләү

РАЗУТЙЖ ИТЬСЯ сов.', разг. үтекләнеү, 
үтекләнеп бөтөү

РАЗУХАБИСТЫЙ, -ая, -ое прост. 1. (уда
лой, бойкий) ҡыйыу, етеҙ, булдыҡлы 2. (слиш
ком вольный) тыйнаҡһыҙ, әҙәпһеҙ, тәртипһеҙ; 
разухабистые манеры тыйнаҡһыҙ ҡылыҡтар 

РАЗУЧИВАТЬ несов. см. разучить 
РАЗУЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. разучйться 

2. страд, от разучивать
РАЗУЧИТЬ сов. что ятлау, өйрәнеү, отоу, 

отоп алыу; разучить каждое движение һәр 
хәрәкәтте өйрәнеү; разучить новую песню яңы 
йыр өйрәнеү

РАЗУЧИТЬСЯ сов. онотоу, онотоп бөтөү; 
разучйться играть на рояле роялдә уйнауҙы оно
тоу

РА ЗЪ ... приставка см. раз...
РАЗЪЕДАТЬ несов. 1. см. разъесть 2. перен. 

(губительно действовать на что-л.) ашау, 
бөтөрөү; злоба разъедала его сердце асыу уның 
йөрәген бөтөрҙө

РАЗЪЕДАТЬСЯ несов. 1. см. разъесться
2. страд, от разъедать

РАЗЪЕДИНЕНИЕ с см. разъединить — 
разъединять, разъединиться — разъединяться; 
разъединение общества йәмғиәттең тарҡалыуы; 
разъединение проводов сымдарҙы өҙөү; разъе
динение с сыном улы менән бәйләнеш өҙөлөү 

РАЗЪЕДИНЙТЕЛЬ м\ эл. өҙгөс, айырғыс 
РАЗЪЕДИНИТЬ сов. кого-что 1. өҙөү; разъ

единить провода сымдарҙы өҙөү 2. (разлучить) 
айырыу, аралау; судьба их разъединйла яҙмыш 
уларҙы айырҙы

РАЗЪЕДИНИТЬСЯ сов. 1. өҙөлөү; провода 
разъединйлись үткәргестәр өҙөлдө 2. (разоб
щиться) перен. айырылыу, араланыу, бәйләнеш 
өҙөлөү, тарҡалыу; друзья разъединйлись дуҫ
тарҙың бәйләнеше өҙөлдө

РАЗЪЕДИНИТЬ несов. см. разъединить 
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РАЗЫ ГРАТЬ
РАЗЪЕДИНЙТЬСЯ несов. 1. см. разъеди

ниться 2. страд, от разъединять
РАЗЪЁЗД м 1. см. разъезжать, разъезжать

ея 1, 3, 4; разъезд делегатов делегаттарҙың та- 
ралышыуы; быть в разъезде юлда булыу 2. мн. 
разъезды (поездки) сәфәр, юлда йөрөү; 
разъезды по хозяйствам хужалыҡтар буйлап 
йөрөү 3. әоен. разъезд, атлылар төркөмө (кц- 
ҙәтселәр, һаҡсылар) 4. ж.-д. разъезд (бәләкәй 
генә станция)

РАЗЪЁЗДИТЬ сов. что; разг. 1. (күп йөрөп) 
һалыу (таҡырлау); разъездить дорогу юлды 
таҡырлау 2. (күп йөрөп) боҙоу (боҙоп бөтөрөү) 

РАЗЪЕЗДИТЬСЯ сов.', разг. күп (йыш) 
йөрөй башлау; верховые разъездились һыбай
лылар күп йөрөй башланы

РАЗЪ ЕЗДН бЙ , -ая, -ое 1. йөрөүсе, күсмә; 
разъездной агент йөрөүсе агент; разъездная 
группа театра театрҙың күсмә төркөмө 2. в знач. 
сущ. разъездной м йөргөнсө, йөрөксө; его на
значили разъездным уны йөрөксө итеп тәғә
йенләнеләр 3. юл, юлға бирелгән, юл ...ы; разъ
ездные расходы юл сығымдары 4. ж.-д. разъезд 
...ы, айырылышыу ...ы; разъездной путь разъ
езд юлы

РАЗЪЕЗЖ АТЬ несов. йөрөү, юл йөрөү; 
разъезжать по делам службы эш менән йөрөү; 
разъезжать по стране ил буйлап йөрөү

РАЗЪЕЗЖАТЬСЯ несов. см. разъехаться 
РАЗЪЁЗЖЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 

разъездить 2. прил. боҙолған, боҙоҡ; разъез
женная дорога боҙоҡ юл

РАЗЪЁЗЖИВАТЬ несов. см. разъездить 
РАЗЪЁЗЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. разъез

диться 2. страд, от разъезживать
РАЗЪЁМ м; спец. см. разнять — разни

мать 1; разъём деталей деталь айырыһы
РАЗЪЕМНЫЙ, -ая, -ое спец, алынмалы; 

разъёмная конструкция алынмалы конструкция 
РАЗЪЁСТЬ сов. что ашау, киҫеү, яндырыу, 

ашап (киҫеп) бөтөү; ржавчина разъела железо 
тимерҙе тут ашаған

РАЗЪЁСТЬСЯ сов.', разг. һимереү, ашап 
йыуанайыу

РАЗЪЕХАТЬСЯ сов. 1. таралыу, таралы
шыу, таралып китеп бөтөү; разъехаться в 
разные стороны төрлө яҡҡа таралыу; гости 
разъехались ҡунаҡтар таралышты 2. с кем и без 
доп.; разг. айырылышыу, ташлашыу; разъехать
ся с мужем ир менән айырылышыу 3. (разми
нуться) аймылышыу, аймылыш булыу; разъе
хаться с ПОДР5ТОЙ әхирәт менән аймылышыу 
4. юл биреү (бирешеү); машйнам трудно разъе
хаться на узкой дороге тар юлда машиналарға 
юл бирешеүе ауыр 5. разг. (развалиться) тара
лып төшөү, өҙөлөү, тетелеү, бүҫелеп сығыу, 
ылҡаһы ҡалмау; старые салазки разъехались 
иҫке сана таралып төштө 6. разг. (при скольже-
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нии) (тайып) айырылыу (айырылып китеү); 
лыжи разъехались на льду боҙҙа саңғылар 
тайып айырылды 7. прост, (находясь где-л., 
занять много места) йәйрәү, йәйелеү, йәйрәп 
(йәйелеп) ултырыу

РАЗЪЯРЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от разъ
ярить 2. прил. ярһыған, ҡоторонған, шашҡан, 
асыуы ҡабарған; разъярённый зверь шашҡан 
йыртҡыс

РАЗЪЯРИТЬ сов. кого-что асыуын ҡабар
тыу, ярһытыу, шаштырыу; разъярить собаку эт
те ярһытыу

РАЗЪЯРИТЬСЯ сов. асыу ҡабарыу, ярһыу, 
шашыу; лев разъярйлся арыҫландың асыуы 
ҡабарҙы

РАЗЪЯРЙТЬ несов. см. разъярить 
РАЗЪЯРЙТЬСЯ несов. 1. см. разъярйться 

2. страд, от разъярять
РАЗЪЯСНЁНИЕ с 1. см. разъяснйть — 

разъяснять, разъясниться разъясняться; 
разъяснение вопросов мәсьәләне төшөндөрөү; 
разъяснение дела эште аңлатыу 2. (объяснение) 
аңлатма, асыҡлама; давать разъяснения аңлатма 
биреү

РАЗЪЙСНЕТЬ сов. безл.; прост. (о погоде) 
аяҙыу, аяҙытыу, көн асылыу; к полудню 
разъяснело төшкә аяҙытты

РАЗЪЙСНИВАТЬСЯ несов. см. разъясниться 
РАЗЪЯСНЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое аңлатыу 

...ы, төшөндөрөү ...ы; разъяснйтельная работа 
аңлатыу эше

РАЗЪЯСНЙТЬ сов. что аңлатыу, 
төшөндөрөү, андатып (төшөндөрөп) биреү, асыҡ
лау; разъяснйть задачу мәсьәләне төшөндөрөү; 
разъяснйть правило ҡағиҙәне аңлатыу

РАЗЪЙСНИТЬСЯ сов.\ прост, аяҙытыу, 
асылыу, асыҡланыу; нёбо разъяснилось күк 
асылды

РАЗЪЯСНИТЬСЯ сов. аңлашылыу, асыҡла
ныу, аныҡланыу; дёло разъяснйлось эш 
асыҡланды

РАЗЪЯСНЙТЬ несов. см. разъяснйть 
РАЗЪЯСНЙТЬСЯ несов. 1. см. разъяснить

ся 2. страд, от разъяснйть 
РАЗЪЙТЬ сов. см. разнять 1 
РАЗЪЙТЬСЯ сов. см. разняться 
РАЗЫГРАТЬ сов. кого-что 1. уйнау, баш

ҡарыу; разыграть спектакль спектакль уйнау 
2. уйнап бөтөү, башҡарып сығыу, уйнап алыу 
(сығыу); разыграть партию в шахматы бер пар 
тия шахмат уйнап алыу 3. һалыу, ҡуйыу, уйнау; 
разыграть в лотерею лотерея уйнау; разыграть 
по жребию йәрәбәгә һалыу 4. (изобразить кого- 
что-л.) күрһәтеү, булып ҡыланыу, -ға/-гә һалы
шыу; разыграть простачка бер ҡатлы булып 
ҡыланыу 5. разг. мәрәкәләү, шаяртыу, көлөү; 
разыграть друга дуҫты шаяртыу ♦ разыграть 
дурака ахмаҡлыҡ эшләү



РАЗЫ ГРАТЬСЯ
РАЗЫГРАТЬСЯ сов. 1. уйынға бирелеү, 

уйын менән мауығыу, уйынға мауығып (бире
леп) китеү; дети разыгрались балалар уйынға 
мауығып китте 2. разг. ҡыҙып (дәртләнеп) уй
най башлау; пианйст разыгрался пианист дәрт
ләнеп уйнай башланы 3. көсәйеп (шәбәйеп) ки
теү; аппетйт разыгрался аппетит көсәйеп китте; 
буря разыгралась дауыл көсәйеп китте 4. ҡу
быу, башланыу, килеп сығыу; разыгрался бой 
һуғыш башланды; разыгрался скандал шау-шыу 
ҡупты

РАЗЫГРЫВАТЬ несов. см. разыграть 
РАЗЫГРЫВАТЬСЯ несов. 1. см. разыграть

ся 2—4; 2. страд, от разыгрывать
РАЗЫСКАНИЕ с 1. см. разыскать 2. обычно 

мн. разыскания (исследования, поиски) эҙлә
неү, тикшеренеү; разыскания о башкйрских 
шежере башҡорт шәжәрәләре хаҡында тикше
ренеү

РАЗЫСКАТЬ сов. кого-что эҙләп табыу; 
разыскать пропавших без вести хәбәрһеҙ 
юғалғандарҙы эҙләп табыу

РАЗЫСКАТЬСЯ сов. (эҙләп) табылыу; вещь 
разыскалась әйбер эҙләп табылды

РАЗЫСКИВАТЬ несов. см. разыскать 
РАЗЫСКИВАТЬСЯ несов. 1. см. разыскать

ся 2. страд, от разыскивать
РАИ м; прям., перен. йәннәт, ожмах; земной 

рай ерҙәге ожмах
РАИ ... ҡушма һцҙҙәрҙең “район" мәгәнәһен 

аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., райсовет райсо
вет (район советы)

РАЙИСПОЛКОМ м (районный исполни
тельный комитет) райисполком (район баш
ҡарма комитеты)

РАЙ КбМ  м (районный комитет) райком 
(район комитеты)

РАЙОН м 1. район; Аргаяшский район Че
лябинской области Силәбе әлкәһенең Арғаяш 
районы 2. разг. (административный центр 
района и находящееся в нём руководство) рай
он, район үҙәге; заехать в район район үҙәгенә 
инеп сығыу 3. район, әлкә, төбәк; земледельче
ский район игенселек районы 4. в разн. знач. 
район, урын, эргә, тирә; район затопления һыу 
баҫҡан урын; в районе автовокзала автовокзал 
тирәһендә; рабочий район эшселәр районы 

РАЙОНИРОВАНИЕ с см. районйровать 
РАЙОНИРОВАТЬ сов., несов. что\ спец. 

1. райондарға бүлеү; районйровать область өл
кәне райондарға бүлеү 2. районлаштырыу; рай
онйровать сорта пшенйцы бойҙайҙың сорттарын 
районлаштырыу

РАЙОНИРОВАТЬСЯ несов. страд, от ра
йонйровать

РАЙОННЫЙ, -ая, -ое район ...ы, райондағы; 
районный агроном район агрономы; районный 
представитель район вәкиле

РАЙСКИЙ, -ая, -ое 1. ожмах ...ы, йәннәт 
...ы, ожмахтағы, йәннәттәге; райская птйца ож
мах ҡошо 2. перен. бик матур, һоҡландырғыс, 
бик яғымлы; райское место бик матур урын 
3. перен. бәхетле, иркен, мул; райская жизнь 
бәхетле тормош

РАЙСОВЕТ м (районный совет) райсовет 
(район советы)

РАК I м 1. ҡыҫала; речные раки йылға 
ҡыҫалалары 2. астр. Ҡыҫала (йондоҙлоҡ) ♦ ко
гда рак свистнет прост, ҡыҙыл ҡар яуғас, дөйә 
ҡойроғо ергә тейгәс; показать, где раки зимуют 
прост, күрмәгәнен күрһәтеү, атаһын-инәһен та
нытыу

РАК II м рак, яман шеш; рак желудка 
ашҡаҙандағы яман шеш

РАКЕЛЬ м; полигр. ракель (полиграфияла 
буяу ҡырыу өсөн ҡулланылган бысаҡ)

РАКЁТА ж; в разн. знач. ракета; космйчес 
кая ракета космик ракета; межконтинентальная 
ракета континент-ара ракета; метеорологйчес 
кая ракета метеорология ракетаһы; многосту
пенчатая ракета күп быуынлы ракета; сигналь
ная ракета сигнал ракетаһы

РАКЁТКА ж; спорт, ракетка, теннис (бад
минтон) ҡалағы

РАКЁТНИЦА ж ракетница (сигнал ракета
ларын атыу пистолеты)

РАКЁТНЫЙ, -ая, -ое ракета ...ы; ракетная 
техника ракета техникаһы; ракетное оружие 
ракета ҡоралы

РАКЕТОДРбМ  м ракетодром (ракеталар 
һынау, осороу ҡоролмаһы)

РАКЁТОЧНЫЙ, -ая, -ое спорт, ракетка ...ы; 
ракетная сетка ракетка сеткаһы

РАКЁТЧИК м 1. ракета сигналы биреүсе 2. в 
разн. знач. ракетчик, ракетасы

РАКЁТЧИЦА ж ракета сигналы биреүсе 
РАКИТА ж кәзә талы
РАКИТНИК м; бот. 1. кәзә таллығы, тал

лыҡ 2 . аҡселек
РАКЙТОВЫЙ, -ая, -ое кәзә талы ...ы; ра

китовый куст кәзә талы ҡыуаҡлығы
РАКОВИНА ж 1. ҡабырсаҡ; раковина улйтки 

ҡусҡар ҡабырсағы 2. раковина (кран аҫтындағы 
махсус һауыт) 3. (о некоторых органах и час
тях тела такой формы) ҡабырсаҡ, япраҡ; носо
вая раковина танау ҡабырсағы; ушная раковина 
ҡолаҡ япрағы 4. спец, (пустота в отлитом ме
талле) бушлыҡ, ҡыуышлыҡ, күҙәнәк; усадочная 
раковина ултырыу ҡыуышлығы

РАКОВЫЙ I, -ая, -ое ҡыҫала ...ы; раковая 
скорлупа ҡыҫала ҡабырсағы; раковые шёйки 
ҡыҫала муйындары; раковый суп ҡыҫала ашы 

РАКОВЫЙ II, -ая, -ое рак ...ы, яман шеш 
...ы; раковая опухоль рак шеше

РАКООБРАЗНЫ Е мн.\ зоол. ҡыҫала 
һымаҡтар 
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РАНЬШ Е
РАКУРС и РАКУРС м ракурс (перспектива

ла һцрәтләндерец)
РАКУШЕЧНИК м ҡабырсаҡ тоҡомдар (ҡа

бырсаҡтарҙан торман кцҙәнәкле эзбизташ то
ҡомо)

РАКУШЕЧНЫЙ, -ая, -ое ҡабырсаҡлы; ра
кушечный песок ҡабырсаҡлы ҡом; ракушечная 
улйтка ҡабырсаҡлы ҡусҡар 

РАКУШКА ж см. раковина 1 
РАЛЛИ с нескл.; спорт, ралли (махсус ав

томашиналар, мотоциклдар ярышы)
РАМА ж 1. ҡыҫан, рам; оконная рама тәҙрә 

ҡыҫаны; рамы для картин картина ҡыҫандары 
2. спец, рам; рама автомобиля автомобиль рамы; 
рама вагона вагон рамы

РАМКА ж 1. бәләкәй ҡыҫан; портрет в рамке 
ҡыҫандағы портрет 2. мн. рамки; перен. сик, 
сит; в рамках закона закон сиктәрендә; выйти за 
рамки темы теманан ситкә сығыу 3. радио. см. 
рамочный ♦ выйти за рамки арттырып ебәреү; 
держать себя в рамках (приличия) үҙеңде 
әҙәпле тотоу

РАМНЫЙ, -ая, -ое ҡыҫан ...ы; рамный завод
ҡыҫан заводы; рамное стекло ҡыҫан быялаһы 

РАМОЧНЫЙ, -ая, -ое бәләкәй ҡыҫан ...ы
♦ рамочная антенна радио, рам антенна (рамка 
формаһындамы антенна)

РАМПА ж\ театр, рампа (сәхнәне яҡтырта 
торман ҡорамалдар һәм уларҙы тамашасы
ларҙан ҡаплап тор ман тәпәшәк барьер)

РАНА ж 1. яра, йәрәхәт; закрытая рана бөтәү 
яра; тяжёлая рана ауыр йәрәхәт; перевязать 
рану йәрәхәтте бәйләү; заживление раны яра 
уңалыу 2. перен. (душевная болъ) яра, йәрәхәт, 
ҡайғы; рана, нанесённая словом тел яраһы; сер
дечная рана йөрәк яраһы 3. перен. (вред, 
ущерб, причинённый чему-л.) зыян, зарар, ҡаза
♦ живая рана см. живой 

РАНГ м; в разн. знач. ранг, дәрәжә; дипло
матические ранги дипломатик дәрәжәләр; капи
тан первого ранга беренсе ранг капитаны; 
крейсер второго ранга икенсе ранг крейсеры

РАНГбУТ м\ мор. рангоут (кораблдәрҙә ел
кәнде, сигнал билдәләрен кцтәрец яйланмаһы) 

РАН ЕВбЙ , -ая, -ое яра ...ы, йәрәхәт ...ы; ра
невая поверхность яра өҫтө

РАНЕЕ нареч. 1. сравн. cm. от рано 1; 2. см. 
раньше 2

РАНЁНИЕ с 1. см. ранить 1; обстоятельства 
ранения яраланыу сәбәптәре 2. (рана) яра, 
йәрәхәт; проникающее ранение үтәләй тишелгән 
яра; слепое ранение һуҡыр яра (пуля, ярсыҡ 
һ.б. тәндә ҡала)

РАНЕНЫЙ, -ая, -ое 1. яралы, йәрәхәтле; 
раненый боец яралы һалдат; раненая рука 
йәрәхәтле ҡул 2. в знач. сущ. раненый м и ране
ная ж яралы; перевозка раненых яралыларҙы 
күсереү
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РАНЁТ м ранет (алма сорты)
РАНЕЦ м ранец, (артмаҡлы) сумка; ранец 

для книг китап сумкаһы
РАНЖИР м 1. сафҡа теҙелеү 2. перен. (опре

делённый порядок в чём-л.) тәртип ♦ по ран 
жйру: 1) буйға ҡарап; 2 ) перен. әһәмиәткә ҡарап 

РАНИМОСТЬ ж рәнйеүсәнлек, йәберләнеү- 
сәнлек; ранймость душй күңелдең рәнйеүсәнлеге 

РАНИМЫИ, ая, ое (тиҙ) рәнйеүсән (бире- 
шеүсән, йәберһенеүсән), бирешә торған; ранимая 
натура тиҙ рәнйеүсән кеше; ранимая псйхика тиҙ 
бирешеүсән психика

РАНИТЬ сов., несоә. кого-что 1. яралау, 
йәрәхәтләү; ранить ногу аяҡты йәрәхәтләү 2. пе
рен. рәнйетеү, йәберләү, яралау, йәрәхәтләү; ра
нить душу күңелде рәнйетеү; ранить словом һүҙ 
менән йәберләү

РАННИИ, -яя, -ее 1. иртә, иртәнге, иртә кил
гән; ранний час иртәнге сәғәт; раннее утро иртә 
таң менән; ранняя весна иртә яҙ 2. (составляю
щий начальный этап чего-л.) тәүге, беренсе, 
башланғыс, тәүге осор(ҙағы); ранние произве
дения писателя яҙыусының тәүге әҫәрҙәре; 
ранний феодализм тәүге осор феодализм
3. (преждевременный) иртә, иртә башланған 
(килгән), ваҡытынан алда, ваҡытһыҙ; ранняя 
зима иртә килгән ҡыш; ранняя смерть ваҡытһыҙ 
үлем 4. иртә өлгөрә торған, тәүге; ранние овощи 
тәүге йәшелсәләр; ранняя пшенйца иртә өлгөрә 
торған бойҙай ♦ из молодых да ранний см. мо
лодой

РАНО 1. нареч. иртә, иртүк, алдынан; рано 
утром иртән иртүк, иртә таңдан; приходйть рано 
иртә килеү 2. нареч. (преждевременно) иртә, 
ваҡытһыҙ, (ваҡытынан) алда (элек); рано со
стариться иртә ҡартайыу; рано умереть ваҡыты
нан алда үлеү 3. в знач. сказ., безл. иртә (әле); 
обедать ещё рано төшкө ашҡа иртә әле ♦ рано 
йли поздно иртәме, һуңмы (барыбер булыр) 

РАНТ м рант (аяҡ кейеменең өҫтө менән та
банын тоташтырмай кцн ҡайма)', сапогй с 
рантом рант менән тегелгән итек

РАНТОВбЙ и РАНТОВЫЙ, ая, ое рант 
лы, рант ҡуйып тегелгән; рантовая обувь рант
лы аяҡ кейеме

РАНТЬЁ м нескл. рантье (ҡиммәтле ҡамыҙ- 
ҙарҙан ингән килемгә һәм ссудама килгән про
центтар иҫәбенә йәшәцсе)

РАНЬ ж\ разг. иртә таң, бик иртә; поднялся 
в такую рань иртә тандан торған

РАНЬШЕ нареч. 1. сравн. cm. от рано 1 
иртәрәк, алдараҡ, элегерәк; уехал раньше нас 
беҙҙән алдараҡ китте; пришёл раньше него унан 
иртәрәк килде 2. (за некоторое время до чего- 
л . ) элек, алда, -ғанға/-гәнгә тиклем, -һыҙ/-һеҙ, 
-майынса/ мәйенсә; раньше срока мөҙҙәттән ал
да 3. (прежде, сначала) элек, башта, Тәүҙә; 
раньше подумай, потом говорй элек уйла, унан



РАПА
әйт 4. элек, әүәл, борон; раньше здесь был лес 
элек бында урман булған ♦ раньше времени көн 
элгәре (элек)

РАПА ж; спец, рапа (тоҙға бай булган кцл 
һыуы)

РАПИРА ж рапира (фехтованиела ҡулланы
ла торган дцрт ҡырлы ҡорал)

РАПОРТ м рапорт; подать рапорт командиру
командирға рапорт биреү; передать рапорт пра
вительству хөкүмәткә рапорт тапшырыу 

РАПОРТИЧКА ж; разг. ҡыҫҡаса хисап 
РАПОРТОВАТЬ сов., несоә. рапорт биреү, 

хәбәр итеү, белдереү; рапортовать руководите
лю етәксегә рапорт биреү; рапортовать о выпол
нении госзаказа дәүләт заказын үтәү тураһында 
хәбәр итеү

Р АП С м pane (әцернә сәскәләр гаиләһенә 
ҡараган майлы цҫемлек)

РАПСОВЫЙ, -ая, -ое рапс ...ы; рапсовое 
масло раис майы

РАПСбДИЯ ж рапсодия (1. борошо грек
тарҙа эпик әҫәрҙәр өҙөгө 2. халыҡ йырҙары те
маларына яҙылган музыкаль әҫәр); Венгерская 
рапсодия Лйста Листың Венгр рапсодияһы 

РАРИТЁТ м; книжн. раритет (цтә һирәк ос
рай торган ҡиммәтле нәмә)

РАС... приставка см. раз...
РАСА ж раса; монголоидная раса монголоид 

расаһы
РАСИЗМ м расизм; борьба против раейзма

расизмға ҡаршы көрәш
РАСИСТ м расист (расизм яҡлы кеше) 
РАСИСТСКИЙ, -ая, -ое расизм ...ы, расис

тик, расистар ...ы; расистская теория расизм 
теорияһы; расистский режим расистик режим 

РАСКАБАЛИТЬ сов. кого-что азат итеү, 
ҡотҡарыу; раскабалить рабов ҡолдарҙы азат 
итеү

РАСКАБАЛИТЬСЯ сов. азат ителеү, ҡол
лоҡтан ҡотолоу

РАСКАБАЛИТЬ несов. см. раскабалйть 
РАСКАБАЛИТЬСЯ несоә 1. см. раскаба- 

лйться 2. страд, от раскабалйть
РАСКАИВАТЬСЯ несов. см. раскаяться 
РАСКАЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от раска- 

лйть 2. прил. ҡыҙыу, эҫе, уттай ҡыҙған; раска
лённая печь ҡыҙыу мейес; раскалённое железо 
уттай ҡыҙған тимер; раскалённый песок эҫе ҡом 

РАСКАЛИТЬ сов. что ныҡ ҡыҙҙырыу (эҫе
теү); раскалйть железо тимер ҡыҙҙырыу

РАСКАЛИТЬСЯ сов. бик ныҡ ҡыҙыу (эҫеү); 
печь раскалйлась мейес бик ныҡ ҡыҙған 

РАСКАЛЫВАТЬ несов. см. расколоть 
РАСКАЛЫВАТЬСЯ несоә. 1. расколоться 

2. страд, от раскалывать
РАСКАЛИТЬ несов. см. раскалйть 
РАСКАЛИТЬСЯ несов. 1. см. раскалйться 

2. страд, от раскалять

РАСКАПЫВАТЬ несов. см. раскопать 
РАСКАРМЛИВАТЬ несов. см. раскормйть 
РАСКАТ I м 1. см. раскатать — раскаты

вать I, раскататься 1 раскатываться 1;
2. кәйелтмәк, ҡағылма, салыу (алып барып һуга 
(кәйелтә) торган ҡырын урын); дорога с рас
катами кәйелтмәкле юл 3. уст. урын, ур 
(ҡәлгәгә туп ҡуя торган, төйөп тигеҙләнгән 
урын)

РАСКАТ II м 1. см. раскатйть — раскаты
вать II, раскатйться раскатываться II; раскат 
волны тулҡындар таралыуы 2. (разгон) (алған) 
тиҙлек, тиҙлек алыу, ҡыҙыулап китеү; перевер
нуться на всём раскате алған тиҙлектә түңкәре
леү 3. обычно мн. раскаты (длительный, пре
рывистый гул)  гөрһөлдәү, дөһөрләү, күкрәү; 
раскаты грома күк дөһөрләүе 4. мн. раскаты 
(өҙөк-өҙөк, яңғырауыҡлы, яңғыратып) тауыш, 
һайраған тауыш; раскаты смеха яңғыратып 
көлгән тауыш; голосйстые раскаты жаворонков 
һабан турғайҙарының яңғырауыҡлы тауыштары 

РАСКАТАТЬ сов. что 1. йәйеү, йәйеп 
ебәреү, таратыу; раскатать ковёр келәм йәйеү 
2. тәгәр(л)әтеп (таратып) ебәреү, тәгәр(л)әтеп 
(таратып) ташлау; раскатйть брёвна бүрәнәләрҙе 
тәгәрәтеп ебәреү 3. тәгәр(л)әтеү, тәгәр(л)әтеп ти
геҙләү; раскатйть бельё катком йыуылған керҙе 
бәләк менән тәгәрәтеп тигеҙләү 4. шыуып 
тайғаҡлау (тигеҙләү, шымартыу); раскатйть лёд 
боҙҙо шыуып тигеҙләү 5. йәйеү; раскатйть тёсто 
ҡамыр йәйеү

РАСКАТАТЬСЯ I сов. 1. яҙылыу, һүтелеп ки
теү; ковёр раскатался келәм яҙылды 2. йәйелеү 

РАСКАТАТЬСЯ II несоә.; разг. шәберәк йө
рөй (шыуа) башлау

РАСКАТИСТЫЙ, -ая, -ое 1. яңғырап (шаң
ғырап) торған, гөрһөлдәгән; раздйлея раскатис
тый удйр грома күктең гөрһөлдәгән тауышы 
ишетелде 2. яңғырауыҡлы, яңғырап торған; рас 
кйтистый смех яңғырауыҡлы көлөү

РАСКАТИТЬ сов. что 1. ҡыҙҙырып ебәреү, 
тиҙлек биреү, әйләндереп ебәреү; раскатйть ко
лесо тәгәрмәсте әйләндереп ебәреү 2. тә- 
гәр(л)әтеп (таратып) ебәреү (ташлау); раскатйть 
бочки мискәләрҙе тәгәрәтеп ебәреү; раскатйть 
брёвна бүрәнәләрҙе таратып ташлау

РАСКАТЙТЬСЯ сов. 1. ҡыҙып (әйләнеп, 
шыуып, ҡыҙыулап) китеү; под гору телега 
раскатйлась тау аҫтына табан арба ҡыҙыулап 
китте 2. (в разные стороны) тәгәрәп (таралып) 
китеү; яблоки раскатйлись алмалар тәгәрәп 
китте 3. (разнестись) таралыу; выстрел раска
тался по рекё атыу тауышы йылға буйлап та
ралды

РАСКАТЫВАТЬ I несов. см. раскатать 
РАСКАТЫВАТЬ II несоә. 1. см. раскатйть

2. ҡыҙырып (күп) йөрөү; раекйтывать по ку
рортам курорттарҙа күп йөрөү 
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Р А С К И Н У Т Ь

РАСКАТЫВАТЬСЯ I несов. 1. см. раска
таться I; 2. страд, от раскатывать I

РАСКАТЫВАТЬСЯ II несов. 1. см. раска
таться 2. страд, от раскатывать II 1

РАСКАЧАТЬ сов. кого-что 1. бәүелдереү, 
сайҡалдырыу, тирбәлдереү, һелкетеп бәүелдереп 
(сайҡалдырып, тирбәлдереп) ебәреү; раскачать 
качели бәүелсәк бәүелдереү; раскачать маятник 
сәғәт телен тирбәлдереү 2. киҙәнеп ырғытыу 
(һелтәү, сорғотоу); раскачать гранату и кйнуть 
гранатаны киҙәнеп сорғотоу 3. разг. (качая, рас
шатать) ҡаҡшатыу, ҡупшытыу, ҡумшытыу, бу
шатыу; раскачать стул ултырғысты ҡаҡшатыу; 
раскачать зуб теште ҡупшытыу 4. перен., разг. 
ҡуҙғатыу, ҡуҙғытыу, ҡуҙғатып (ҡуҙғытып) ебә
реү, уятыу, дәртләндереү; его не раскачаешь 
уны ҡуҙғатып ебәрә алмаҫһың

РАСКАЧАТЬСЯ сов. 1. бәүелеү, сайҡалыу, 
тирбәлеү, бәүелеп (сайҡалып, тирбәлеп) китеү; 
качели раскачались бәүелсәк бәүелеп китте; 
маятник раскачался сәғәт теле тирбәлеп китте 
2. разг. ҡаҡшау, ҡупшыу, ҡумшыу, бушау; 
столб раскачался бағана бушаны 3. перен., 
разг. ҡуҙғалыу, уяныу, дәртләнеү, эшкә тотоноу; 
народ раскачался халыҡ эшкә тотондо

РАСКАЧИВАТЬ несов. 1. см. раскачать
2. чем бәүелтеү, болғау, сайҡау; раскачивать 
ногами аяҡтарҙы болғау

РАСКАЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. раскачать
ся 2. разг. сайҡалыу, аушанлау, һалпанлау, һәл- 
пәнләү; шагать раскачиваясь сайҡалып атлау
3. страд, от раскачивать 1

РАСКАЧКА ж; разг. 1. см. раскачать — рас
качивать, раскачаться раскачиваться; рас 
качка вагонов вагондарҙың сайҡалыуы 2. (по
ходка с покачиванием) сайҡалыу, аушанлау 

РАСКАШЛЯТЬСЯ сов. туҡтауһыҙ йүткереү 
(йүтәлләү), ҡаты йүткерә башлау; больной рас
кашлялся ауырыу ҡаты йүткерә башланы

РАСКАЯНИЕ с үкенес, тәүбә; испытывать 
раскаяние үкенес кисереү

РАСКАЯТЬСЯ сов. үкенеү, тәүбә итеү, тәү
бәгә килеү; раскаяться в свойх поступках үҙ 
ҡылыҡтарыңа үкенеү

РАСКВАРТИРОВАТЬ сов. кого-что фати
рҙарға урынлаштырыу; расквартировать солдат 
һалдаттарҙы фатирҙарға урынлаштырыу

РАСКВАРТИРОВАТЬСЯ сов. фатирға тө
шәү (урынлашыу); расквартироваться у знако
мых таныштарға фатирға төшөү

РАСКВАРТИРОВЫВАТЬ несов. см. рас 
квартировать

РАСКВАРТИРОВЫВАТЬСЯ несов. 1. см.
расквартироваться 2. страд, от раскварти
ровывать

РАСКВАСИТЬ сов. что', прост. 1. ҡанатыу, 
һуғып ҡанатыу, ҡаната һуғыу, туҙҙыра һуғыу; 
расквасить нос танауын ҡаната һуғыу 2. боҙоу,

батҡаҡлау, иҙеү; дождй расквасили дорогу
ямғырҙар юлды боҙҙо

РАСКВАСИТЬСЯ сов.', прост. 1. батҡаҡлау, 
батҡаҡҡа әйләнеү, иҙелеү; от дождя дороги рас
квасились ямғырҙан юлдар батҡаҡҡа әйләнде 
2. перен. бошоноп илау, ебеү, ебеп китеү (тө
шөү); раскваситься от горя ҡайғынан ебеп төшөү 

РАСКВАШИВАТЬ несов. см. расквасить 
РАСКВАШИВАТЬСЯ несов. 1. см. расква

ситься 2. страд, от расквашивать
РАСКВИТАТЬСЯ сов. с кем', разг. 1. иҫәп

ләшеү, хисаплашыу, иҫәп-хисапты өҙөү; раскви
таться с должниками бурыслы кешеләр менән 
иҫәп-хисапты өҙөү 2. перен. (отомститъ) үс 
алыу, ҡон ҡайтарыу, иҫәпләшеү; расквитаться 
с врагом дошмандан үс алыу

РАСКИДАТЬ сов. кого-что 1. таратыу, тара
тып ташлау, ырғытыу; раскидать навоз тиреҫ та
ратыу; раскидать стог кәбәнде таратып ташлау 
2. туҙҙырыу, туҙҙырып ташлау; раскидать бу
маги на столе ҡағыҙҙарҙы өҫтәлгә туҙҙырып таш
лау 3. перен., разг. таратыу, таратып ебәреү, 
ташлау; судьба раскидала друзей яҙмыш дуҫ
тарҙы таратты 4. перен., разг. (истратитъ зря) 
туҙҙырыу, тотоноп бөтөү; раскидать имущество 
мөлкәтте туҙҙырыу

РАСКИДАТЬСЯ сов.', разг. 1. йәйелеп улты
рыу (ятыу); раскидаться в постели урында 
йәйелеп ятыу 2. (распуститься — о волосах) 
һүтелеп таратылыу, туҙғыу 3. (расположиться 
беспорядочно) тарау урынлашыу (ятыу); по
стройки раскидались по двору ҡаралтылар 
ишек алдына тарау урынлашҡан

РАСКИДИСТЫЙ, -ая, -ое 1. (развесистый) 
тарбағай, тармаҡлы, (киң) йәйелеп (тармаҡла
нып) үҫкән; раскйдистое дерево тармаҡланып 
үҫкән ағас 2. (широкий, просторный) йәйенке, 
киң; раскйдистая тахта киң тахта

РАСКИДНбЙ, -ая, -ое йәйелмәле, тағатма- 
лы, йыйылмалы, ҙурайтыла торған; раскидной 
стол ҙурайтыла торған өҫтәл

РАСКИДЫВАТЬ несов. 1. см. раскидать 
2. см. раскйнуть

РАСКИДЫВАТЬСЯ несов. 1 . см.  раскйнуть 
ся 2. страд, от раскйдывать

РАСКИНУТЬ сов. что 1. тарбайтыу, йәйеү, 
йәйеп ебәреү (ташлау); раскйнуть руки ҡулдарҙы 
йәйеп ебәреү 2. (разложитъ) йәйеп һалыу, тара
тып ташлау, йәйеү; раскйнуть ковёр келәм йәйеп 
һалыу; раскйнуть сеть ау йәйеү 3. йәйелеү, урын 
алыу, урынлаштырыу; раскйнуть лагерь лагерь 
урынлаштырыу 4. (охватитъ) йәйеп ебәреү, йә
йелдереү, күбәйтеү; раскйнуть торговую сеть 
сауҙа селтәрен йәйелдереү 5. (раскрыть что-л. 
сложенное) ҡороу, ҡороп ҡуйыу; раскйнуть па
латку палатка ҡороу ♦ раскйнуть карты кәрт 
һалыу; раскйнуть умом уйлап ҡарау, уй йүгер
теү, һәр яҡлап уйлау 
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РАСКИНУТЬСЯ
РАСКИНУТЬСЯ сов. 1. разг. йәйелеп (һуҙы

лып, йәйрәп) ятыу; раскйнуться на постели тү
шәккә һуҙылып ятыу 2. урынлашыу, һуҙылыу, 
һуҙылып китеү, йәйелеп ултырыу, йәйрәп ятыу; 
лагерь раскйнулся на возвышенности лагерь 
ҡалҡыулыҡҡа урынлашҡан; далеко раскйну 
лась степь дала алыҫҡа йәйрәп ята

РАСКИПАТЬСЯ несов. см. раскипеться 2 
РАСКИПЁТЬСЯ сое.; разг. 1. урғып (ныҡ) 

ҡайнай башлау; самовар раскипелся самауыр 
урғып ҡайнай башланы 2. перен. ҡыҙыу, ярһыу, 
ҡыҙып (ярһып) китеү; сердце раскипелось йө- 
рәк ярһыны

РАСКИПЯТИТЬСЯ сов.', разг. ҡыҙып (яр
һып, дыулап) китеү

РАСКИСАТЬ несов. см. раскиснуть
РАСКИСНУТЬ сое.; разг. 1. (о тесте) әсеү;

(о дороге) иҙелеү, батҡаҡланыу; тесто раскйсло 
ҡамыр әсене 2. перен. әлһерәү, хәлһеҙләнеү, 
бәлйерәү, бәлйерәп төшөү; раскйснуть от жары 
эҫелектән бәлйерәп төшөү 3. перен. ебеү, күңел 
(төшөү) йомшарыу, ебеп төшөү; он совсем рас 
кйс ул бөтөнләй ебеп төштө

РАСКЛАДКА ж 1. см. раскладывать; рас
кладка карт кәрт һалыу 2. (расположение в ка- 
ком-л. порядке) бүлеү, бүлгелеү, бүлеп биреү 
3. спец, (перечень продуктов с указанием их 
пропорции для приготовления пищи) тупланма; 
раскладка продуктов аҙыҡ тупланмаһы

РАСКЛАДНбЙ, -ая, -ое йәйелмәле, асылма
лы, һүтелмәле, йыйылмалы; раскладной стол 
йыйылмалы өҫтәл

РАСКЛАДОЧНЫЙ, -ая, -ое бүлеп (таратып) 
һала торған; раскладочная машйна бүлеп һала 
торған машина

РАСКЛАДУШКА ж; разг. йыйылмалы ка
рауат; уложйть ребёнка на раскладушку баланы 
йыйылмалы карауатҡа һалыу

РАСКЛАДЫВАТЬ несов. см. разложйть 1—4 
РАСКЛАДЫВАТЬСЯ несов. 1. см. разло

житься 1; 2. страд, от раскладывать
РАСКЛАНИВАТЬСЯ несов. см. раскланяться 
РАСКЛАНЯТЬСЯ сов. 1. баш эйеү (хөрмәт 

менән)', раскланяться перед зрйтелями тамаша 
сылар алдында баш эйеү 2. (при встрече или 
прощании) баш эйеп сәләмләшеү (иҫәнләшеү, 
хушлашыу); раскланяться со всеми бөтәһе 
менән баш эйеп иҫәнләшеү

РАСКЛЕВАТЬ сов. что 1. (клювом пробитъ 
во многих местах) суҡып тишеп бөтөрөү; птйцы 
расклевали мешок ҡоштар тоҡто суҡып тишеп 
бөтөргән 2. (склевать всё) ашап бөтөрөү; кури
ца расклевала подсолнух тауыҡ көнбағышты 
ашап бөтөрҙө

РАСКЛЕВЫВАТЬ несов. см. расклевать
РАСКЛЁВЫВАТЬСЯ несов. страд, от рас

клёвывать
РАСКЛЕИВАТЬ несов. см. расклеить
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РАСКЛЕИВАТЬСЯ несов. 1. см. расклеить
ся 2. страд, от расклеивать

РАСКЛЕИТЬ сов. что 1. ҡуптарып (һыҙы
рып) алыу, асыу (йәбештергәнде)', расклеить 
конверт йәбештерелгән конвертты асыу 2. (на
клеитъ повсюду) йәбештереп сығыу (бөтөрөү); 
расклеить афйши афишалар йәбештереп сығыу 

РАСКЛЕИТЬСЯ сов. 1. ҡубыу, ҡубып сы
ғыу, айырылыу, асылыу; пакет расклеился па
кет асылған 2. перен., разг. (разладиться) 
боҙолоу, емерелеү, барып сыҡмау; дело рас
клеилось эш барып сыҡманы 3. перен., разг. 
(разболеться) ауырып китеү, хәлһеҙләнеү

РАСКЛЁЙКА ж см. расклеить — раскле
ивать

РАСКЛЕЙЩИК М и РАСКЛЕЙЩИЦА ж
йәбештереүсе (афишалар, белдерецҙәр һ.б.)

РАСКЛЕПАТЬ сов. что 1. ҡуптарыу, айы
рыу, һүтеү; расклепать цепь сынйырҙы айырыу 
2. (ударяя по чему-л., расплющитъ) һуғып йәм
шәйтеү, ялпаҡлау; расклепать заклёпку сигәне 
һуғып йәмшәйтеү

РАСКЛЕПАТЬСЯ сов. сигәһе (сейнәүе) ҡу
быу, ҡубып төшөү, таралыу; котёл расклепался 
ҡаҙандың сейнәүе ҡубып төшкән

РАСКЛЕПЫВАТЬ несов. см. расклепать 
РАСКЛЁПЫВАТЬСЯ несов. 1. см. раскле

паться 2. страд, от расклёпывать
РАСКЛЕШИВАТЬ несов. см. расклёшить 
РАСКЛЁШИВАТЬСЯ несов. страд, от рас

клёшивать
РАСКЛЕШИТЬ сов. что', разг. киң итәкле 

(балаҡлы) итеп бесеү; расклёшить юбку юбканы 
киң итәкле итеп бесеү

РАСКЛИНИВАТЬ несов. см. расклинить 
РАСКЛЙНИВАТЬСЯ несов. 1. см. раскли 

нйться 2. страд, от расклинивать
РАСКЛИНЙТЬ и РАСКЛЙНИТЬ сов. что

1. (выбитъ клин) шынаһын сығарыу 2. (вбив 
клин, расщепитъ) шыналап ярыу

РАСКЛИНЙТЬСЯ и РАСКЛЙНИТЬСЯ  
соә. шынанан (шына ҡағыуҙан) ярылыу

РАСКОВАТЬ соә. кого-что 1. (о лошади) да
ғаһын алыу (һалдырыу) 2. (освободить от 
оков) бығауҙы ыскындырыу, бығауын һалды
рыу 3. тех. (сплющитъ ковкой) сүкеп йәйеү 
(йоҡартыу)

РАСКОВАТЬСЯ соә. 1. (о лошади) дағаһы 
төшөп ҡалыу, дағаһы ысҡыныу; лошадь рас
ковалась аттың дағаһы төшөп ҡалған 2. (осво
бодиться от оков) бығауҙан ҡотолоу (ыс
ҡыныу)

РАСКбВЫВАТЬ несов. см. расковать 
РАСКбВЫВАТЬСЯ несов. 1. расковаться

2. страд, от расковывать 
РАСКОВЫРИВАТЬ несов. см. расковырять 
РАСКОВЫРИВАТЬСЯ несов. страд, от

расковыривать



РАСКОВЫРЙТЬ сов. что; разг. і .  (сделать 
отверстие, углубление и т.п.) соҡоп тишеү, 
соҡоп тишеп сығарыу, соҡоп киңәйтеү (ҙурай
тыу, тишеү), соҡорлап бөтөү; расковырять дыру 
тишекте соҡоп киңәйтеү 2. соҡоп алыу, тырнап 
аҙҙырыу (яраны, шешекте); расковырять бо
лячку һыҙлауыҡты тырнап аҙҙырыу

РАСКбЛ м і .  см. расколоть раскалывать, 
расколоться раскалываться; раскол мрамора 
мәрмәрҙе ярыу; раскол партии партияның бү- 
ленеүе 2. рел. раскол (X V II  6. уртаһында офи
циаль сиркәцгә ҡаршы йцнәлдерелгән дини хә
рәкәт)

РАСКОЛАЧИВАТЬ несов. см. расколотить 
РАСКОЛАЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. раско

лотиться 2. страд, от расколачивать
РАСКОЛДОВАТЬ сов. кого-что сихырҙан 

арындырыу (ҡотҡарыу), сихыр ҡайтарыу
РАСКОЛОТЙТЬ сов. что 1. разг. һуғып ва

тыу (аҡтарыу, һүтеү), ватыу; расколотйть ссох
шиеся комья кибеп йәбешкән киҫәктәрҙе һуғып 
ватыу 2. (ударяя по чему-л., расплющитъ) һуҡ
ҡылап киңәйтеү (ялпайтыу, йәмшәйтеү) 3. прост. 
ватыу, ярыу; расколотйть посуду һауыт-һабаны 
ватыу 4. (разбитъ что-л. сколоченное) һуғып 
асыу; расколотйть ящик йәшникте һуғып асыу 

РАСКОЛОТЙТЬСЯ сов.; прост, ватылыу, 
емерелеү, таралып китеү

РАСКОЛбТЬ сов. 1. что ярыу, ярып ташлау 
(бөтөрөү); расколоть дрова утын ярыу 2. кого- 
что; перен. тарҡатыу, айырыу, бүлеү; раско
лоть едйнство берҙәмлекте тарҡатыу

РАСКОЛбТЬСЯ сов. 1. ярылыу, ярылып сы
ғыу (бөтөү, китеү), ватылыу; полено раско
лолось түмәр ярылды 2. перен. тарҡалыу, айы
рылыу, бүленеү; класс раскололся класс бүленде 

РАСКОЛЫХАТЬ сов. что бик ныҡ сайҡал
дырыу (тулҡынландырыу, һелкетеү, бәүелдереү, 
елберләтеү); ветер расколыхал знамёна ел бай 
раҡтарҙы бик ныҡ елберләтте

РАСКОЛЫХАТЬСЯ сов. бик ныҡ сайҡалыу, 
сайҡала (тулҡынлана) башлау, хәрәкәткә килеү 

РАСКбЛЬНИК м и РАСКбЛЬНИЦА ж
1. расколсы (айырым бер дини мәҙһәптә торо
усы) 2. перен. тарҡатыусы, бола таратыусы 

РАСКбЛЬНИЧЕСКИЙ , ая, -ое 1. раскол 
сы(лар) ...ы; раскольнический скит расколсы- 
лар скиты 2. (способствующий расколу) 
тарҡатыусы(лар) ...ы, тарҡатыусылыҡ ...ы; рас
кольнические действия тарҡатыусылар эштәре 

РАСКбЛЬНИЧИЙ, -ья, -ье расколсы(лар) 
...ы; раскольничьи книги расколсылар китапта
ры; раскольничьи скиты расколсылар скиты 

РАСКОНОПАТИТЬ сов. что сүсен (мүген) 
алыу, (тишеген) асыу, алып ташлау; расконо
патить щёли ярыҡтарҙы асыу

РАСКОНОПАЧИВАТЬ несов. см. расконо
патить

РАСКРАДЫ ВАТЬ
РАСКОПАТЬ сов. что 1. ҡаҙыу, ҡаҙып таш

лау (бөтөрөү); раскопать землю ерҙе ҡаҙып таш
лау; раскопать яму соҡор ҡаҙыу 2. (ҡаҙып) та
быу, табып алыу, ҡаҙып сығарыу (асыу); раско
пать древний город боронғо ҡаланы ҡаҙып та
быу; раскопать роднйк шишмә ҡаҙыу 3. разг. 
эҙләп табыу, ҡаҙып сығарыу, табыу; раскопать 
старую фотографию иҫке фотографияны эҙләп 
табыу

РАСКбПКА ж 1. см. раскопать — раскапы
вать 1, 2 ; 2. мн. раскопки (работа по извлече
нию предметов древности) ҡаҙыу, ҡаҙыу 
(эш(тэр)е); заняться раскопками ҡаҙыу эштәре 
менән шөғөлләнеү 3. мн. раскопки (место, где 
производится такая работа) ҡаҙылма(лар); 
археологйческие раскопки археологик ҡаҙыл 
малар

РАСКОРМИТЬ сов. кого (ныҡ) ашатыу, 
һимертеү, көрәйтеү; раскормйть лошадь атты 
һимертеү

РАСКбРМЛЕННЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от 
раскормйть 2. прил.; разг. һимеҙ, көр; рас
кормленная свинья һимеҙ сусҡа

РАСКОРЧЕВАТЬ сов. что төпләү, төптәрҙе 
алыу, таҙартыу; раскорчевать кустарники 
ҡыуаҡтарҙы төпләү

РАСКОРЧЁВКА ж 1. см. раскорчевать — 
раскорчёвывать; раскорчёвка леса урман 
төпләү 2. разг. таҙартыла торған урын

РАСКОРЧЁВЫВАТЬ несов. см. раскорче
вать

РАСКОРЧЁВЫВАТЬСЯ несов. страд, от 
раскорчёвывать

РАСКОРЙКА м и ж; прост, кәкре аяҡ, 
ҡамыт аяҡ

РАСКОРЙЧИВАТЬ несов. см. раскорячить 
РАСКОРЙЧИВАТЬСЯ несов. см. раскоря

читься
РАСКОРЙЧИТЬ сов. что; прост, тарбай

тыу; раскорячить ноги аяҡтарҙы тарбайтыу 
РАСКОРЙЧИТЬСЯ сов.; прост, (аяҡтар) 

тарбайыу
РАСКбС м; спец. ҡыйыш терәү (терәк) 
РАСКбСОСТЬ ж 1. ҡыҫыҡ күҙлелек 2. (рас

ходящееся косоглазие) ҡылыйлыҡ
РАСКбСЫ Й, ая, ое 1. (имеющий косой 

разрез — о глазах) ҡыҫыҡ (кцҙ); раскосые гла
за ҡыҫыҡ күҙҙәр 2. (страдающий косоглазием) 
ҡылый (күҙле); быть раскосым ҡылый булыу; 
раскосый мальчик ҡылый күҙле малай 3. разг. 
(наклонный) ҡыя, ҡырын, ауыш; раскосые лу- 
чй солнца ҡояштың ҡыя нурҙары

РАСКОШЕЛИВАТЬСЯ несов. см. раско
шелиться

РАСКОШЁЛИТЬСЯ сов.; разг. аҡса тотоноу 
(туҙҙырыу), йомартланып китеү; раскошелиться 
на подарок бүләккә аҡса тотоноу

РАСКРАДЫВАТЬ несов. см. раскрасть
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РАСКРАДЫ ВАТЬСЯ
РАСКРАДЫВАТЬСЯ несов. страд, от рас

крадывать
РАСКРАИВАТЬ несов. см. раскроить 
РАСКРАИВАТЬСЯ несов. страд, от рас

краивать
РАСКРАСАВЕЦ м и РАСКРАСАВИЦА ж ;

разг. матур, сибәр, һылыу
РАСКРАСИТЬ сов. кого-что төрлө төҫкә 

буяу, буяп бөтөрөү, матурлап буяу; раскрасить 
альбом альбомды матурлап буяу

РАСКРАСИТЬСЯ сов. төрлө төҫкә буялыу, 
төҫлө булыу

РАСКРАСКА ж 1. см. раскрасить — раскра
шивать 2. биҙәк, төҫ; яркая раскраска асыҡ төҫ; 
сйтец пёстрой раскраски сыбар биҙәкле ситса 

РАСКРАСНЕТЬСЯ сов. ныҡ ҡыҙарыу, 
ҡыҙарып китеү, ҡып-ҡыҙыл булыу; раскрас
неться от мороза һыуыҡтан ныҡ ҡыҙарыу; гла
за раскраснелись күҙҙәре ныҡ ҡыҙарған

РАСКРАСТЬ сов. что урлап бөтөрөү (китеү) 
РАСКРАШЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от рас

красить 2. прил. буялған, буяулы; раскрашен
ные стены буяулы стеналар 3. прил.; разг. ныҡ 
(артыҡ) биҙәнгән (буялған); раскрашенная 
женщина ныҡ биҙәнгән ҡатын

РАСКРАШИВАТЬ несов. см. раскрасить 
РАСКРАШИВАТЬСЯ несов. 1. см. раскра

ситься 2. страд, от раскрашивать
РАСКРЕПИТЬ сов. что; спец, терәүҙәрен 

алыу, ысҡындырып сығарыу; раскрепить балку 
урҙаны ысҡындырып сығарыу

РАСКРЕПЙТЬСЯ соә.; спец. (терәүҙән) айы
рылыу (ысҡыныу), айырылып сығыу, бушау; 
подпорка раскрепйлась терәү бушаған 

РАСКРЕПЛЙТЬ несов. см. раскрепить 
РАСКРЕПЛЙТЬСЯ несов. 1. см. раскре- 

пйться 2. страд, от раскреплять
РАСКРЕПОСТИТЬ сов. кого-что 1. ист. 

крепостнойлыҡтан ҡотҡарыу (азат итеү); рас 
крепостйть крестьян крәҫтиәндәрҙе крепостной
лыҡтан ҡотҡарыу 2. перен. азат итеү, иҙелеүҙән 
ҡотҡарыу; раскрепостйть женщину ҡатын 
ҡыҙҙы азат итеү

РАСКРЕПОСТИТЬСЯ сов. 1. ист. крепост
нойлыҡтан ҡотолоу 2. перен. иҙеүҙән ҡотолоу, 
азат ителеү (булыу), азатлыҡҡа сығыу

РАСКРЕПОЩАТЬ несов. см. раскрепостйть 
РАСКРЕПОЩАТЬСЯ несов. 1. см. раскре- 

постйться 2. страд, от раскрепощать
РАСКРЕПОЩЕНИЕ с см. раскрепостйть — 

раскрепощать, раскрепостйться — раскрепо
щаться; раскрепощение крестьян крәҫтиәндәрҙе 
крепостнойлыҡтан азат итеү; раскрепощение ра
бов ҡолдарҙы азат итеү

РАСКРИТИКОВАТЬ сов. ҡаты тәнҡитләү, 
ныҡ тәнҡит итеү, тетеп һалыу (ташлау); раскри
тиковать молодого автора йәш авторҙы ҡаты 
тәнҡитләү

РАСКРИТИКОВЫВАТЬ несов. см. раскри
тиковать

РАСКРИЧАТЬСЯ сов.; разг. 1. ҡысҡырырға 
тотоноу, ҡысҡыра башлау, шау-шыу күтәреү, 
тауыш (ғауға) ҡуптарыу; ребёнок раскричался 
бала ҡысҡырырға тотондо 2. аҡырыныу, аҡыра 
(екерә) башлау, аҡырырға (екерергә) тотоноу; 
раскричаться на детёй балаларға аҡыра башлау 

РАСКРОВЕНИТЬ соә. кого-что; прост, ҡа
натыу, ҡанатып бөтөрөү; раскровенйть руки 
ҡулдарҙы ҡанатып бөтөрөү

РАСКРОИТЬ соә. что 1. бесеү, киҫеү; рас 
кройть платье күлдәк бесеү 2. разг. (рассечь) 
яра (вата) һуғыу, ярып (киҫеп) сығарыу

РА С КРбЙ  м 1. см. раскройть раскра 
ивать 1; раскрой тканей тауарҙы бесеү 2. (то, 
что раскроено) беселгән әйбер, бесем

РАСКРбЙКА ж см. раскройть — раскра
ивать 1; система раскройки бесеү системаһы; 
способ раскройки киҫелеү (киҫелеш) рәүеше 

РАСКРбИНЫ Й, -ая, -ое бесеү ...ы, киҫеү 
...ы; раскройный план киҫеү планы; рас
кройный цех бесеү цехы

РАСКРОМСАТЬ соә. что; разг. өҙгәләп 
(киҫәкләп, тураҡлап) бөтөрөү, киҫкеләп (тураҡ
лап, мөнтәп) ташлау; раскромсать бумагу 
ҡағыҙҙы киҫкеләп ташлау

РАСКРОШИТЬ соә. что ыуалтыу, тураҡлау, 
ваҡлап (тураҡлап, онтап) бөтөрөү; раскрошйть 
хлеб икмәкте ваҡлап бөтөрөү

РАСКРОШ ИТЬСЯ соә. валсыҡланыу, 
ыуалыу, онталыу; булка раскрошйлась күмәс 
валсыҡланған; зуб раскрошйлся теш ыуалған 

РАСКРУТИТЬ соә. что 1. һүтеү, тағатыу; 
раскрутйть верёвку арҡан һүтеү; раскрутйть ру
лон төргәк тағатыу 2. прост, (развинтитъ) бо
роп бушатыу; раскрутйть кран һемәкте бороп 
бушатыу 3. разг. (крутя, придать вращатель
ное движение) ныҡ өйөрөлтөү (әйләндереү) 

РАСКРУТИТЬСЯ соә. 1. һүтелеү, тағаты
лыу; канат раскрутйлся канат тағатылған
2. прост, (развинтиться) бушау 3. разг. ныҡ 
өйөрөлә (әйләнә) башлау

р а с к р Ет к а  ж см. раскрутйть — раскручи
вать, раскрутйться — раскручиваться

РАСКРУЧИВАТЬ несов. см. раскрутйть 
РАСКРУЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. раскру

тйться 2. страд, от раскручивать 
РАСКРЫВАТЬ несов. см. раскрыть 
РАСКРЫВАТЬСЯ несов. 1. см. раскрыться 

2. страд, от раскрывать
РАСКРЫТИЕ с см. раскрыть — раскрыться; 

раскрытие законов природы тәбиғәт ҡанунда
рын асыу; раскрытие противоречий ҡапма-ҡар
шылыҡтарҙы асыу; раскрытие парашюта пара
шютты асып ебәреү

РАСКРЫТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от раскрыть
2. прил. асылған, асыҡ; раскрытая грудь асыҡ түш
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РАСПАКОВАТЬ
РАСКРЫТЬ сов. кого-что 1. асыу, асып ебә

реү (ҡуйыу); раскрыть ворота ҡапҡаны асыу; 
раскрыть глаза күҙҙе асыу; раскрыть сундук 
һандыҡты асып ҡуйыу 2. асыу, йәйеү, йәйеп 
(асып, яҙып) ебәреү; раскрыть зонтик ҡулса- 
тырҙы яҙып ебәреү; раскрыть крылья ҡанат
тарҙы йәйеп ебәреү 3. перен. асыу, фаш итеү, 
асыҡлау; раскрыть преступление енәйәтте фаш 
итеү; раскрыть тайну серҙе асыу 4. перен. асыу, 
тикшереп белеү; раскрыть секреты бессмертия 
үлемһеҙлектең серҙәрен тикшереп белеү 5. пе
рен. асыу, асып һалыу, аңлатып биреү, һөйләү; 
раскрыть идею романа романдың идеяһын асыу 
♦ раскрыть глаза кому, на кого-что күҙен асыу; 
раскрыть игру йәшерен ниәтен асыу (һиҙеү); 
раскрыть свой карты ниәттәреңде асып биреү 
(әйтеү); раскрыть объятия ҡолас йәйеп ҡаршы 
алыу; раскрыть рот: 1) тел асылыу; 2) шаҡ ҡа
тыу, аптырау

РАСКРЫТЬСЯ сов. 1. асылыу, асылып ки
теү; дверь раскрылась ишек асылып китте; 
занавес раскрылся шаршау асылды; глаза рас
крылись күҙҙәр асылды 2. асылыу, йәйелеү, 
яҙылыу; зонтик раскрылся ҡулсатыр яҙылды; 
книга раскрылась китап асылды 3. өҫтөн асыу, 
асылыу; раскрыться во сне йоҡлағанда өҫтө 
асыу 4. асылыу, йәйелеп (йәйрәп) ятыу; перед 
нами раскрылась степь беҙҙең алда дала йәйрәп 
ята ине 5. перен. беленеү, сиселеү, асылыу; рас
крылась душевная красота күңел матурлығы 
асылды; раскрылся новый мир яңы донъя асыл
ды 6. перен. фаш ителеү, асылыу; раскрылись 
преступные замыслы врагов дошмандарҙың 
енәйәтсел ниәттәре фаш ителде; преступник рас
крылся енәйәтсе асылды 7. разг. (ә карточных 
играх) баҫып бөтөрөү, баҫыу

РАСКУДАХТАТЬСЯ сов. 1. разг. ҡытҡыл
дай башлау, бик ныҡ (оҙаҡ) ҡытҡылдау; куры 
раскудахтались тауыҡтар ҡытҡылдай башланы
2. прост. (разворчаться) (урынһыҙ) ҡысҡыры
на (екеренә) башлау, мыжып һөйләнеү

РАСКУЛАЧИВАТЬ несов. см. раскулачить 
РАСКУЛАЧИТЬ соә. кого-что кулакты 

юҡҡа сығарыу (бөтөрөү)
РАСКУПАТЬ несов. см. раскупить 
РАСКУПАТЬСЯ несов. страд, от раскупать 
РАСКУПЙТЬ сов. что һатып алып бөтөрөү; 

раскупйть билеты в театр театрға билеттарҙы 
һатып алып бөтөрөү

РАСКУПОРИВАТЬ несов. см. раскупорить 
РАСКУПОРИВАТЬСЯ несов. 1. см. рас 

купориться 2. страд, от раскупоривать
РАСКУПОРИТЬ сов. что асыу, тығынын 

(бөкөһөн) алыу; раскупорить бутылку шешә 
асыу

РАСКУПОРИТЬСЯ соә. тығыны (бөкөһө) 
асылыу, тығыны алыныу; бочка раскупорилась 
мискәнең тығыны алынған

РАСКУРИВАТЬ несов. что 1 .см . раскурйть
2. без доп.; разг. (тәмәке) төтәтеп ултырыу, 
(тәмәке) тартып ваҡыт үткәреү

РАСКУРИВАТЬСЯ несов. 1. см. раску
риться 1; 2. страд, от раскуривать

РАСКУРИТЬ соә. что 1. ҡабыҙыу, тоҡанды
рыу, тоҡандырып ебәреү (папиросты, тәмәкене 
Һ.6.); раскурйть трубку төрөпкә ҡабыҙыу 
2. прост, тартып бөтөрөү; раскурйть весь табак 
бөтә тәмәкене тартып бөтөрөү

РАСКУРИТЬСЯ соә. 1. тоҡаныу, ҡабыныу; 
трубка хорошо раскурилась төрөпкә яҡшы 
ҡабынды 2. прост, (начатъ куритъ всё больше) 
күп тарта башлау

РАСКУСИТЬ соә. 1. что тешләп ватыу 
(ярыу); раскусйть орёх сәтләүекте тешләп ватыу 
2. кого-что; перен., разг. аңлау, төшөнөү, аңлап 
(белеп) алыу; раскусйть намерения чъи-л. кем
деңдер ниәтен төшөнөү

РАСКУ СТЙТЬСЯ соә. ҡыуаҡланыу, ботаҡ
ланыу, ялбырап үҫеп китеү; клевер раскустйлся 
туҡранбаш ялбырап үҫеп китте; черёмуха раску 
стйлась муйыл ҡыуаҡланды

РАСКУСЫВАТЬ несов. см. раскусйть 1 
РАСКУСЫВАТЬСЯ несов. страд, от рас

кусывать
РАСКУТАТЬ сов. кого-что урауын асыу, 

төргәген сисеү, тағатыу, сисеп (асып) ташлау, 
сисендереү; раскутать ребёнка баланың урауын 
сисеү; раскутать шаль шәлде сисеү

РАСКУТАТЬСЯ сов. асылыу, сиселеү, 
тағатылыу, асылып (сиселеп) китеү, сисенеү, 
һалыу; раскутайся, здесь жарко сисен, бында эҫе 

РАСКУТЙТЬСЯ соә. типтереү, (кәйеф-са
фаға) бирелеү, (кәйеф-сафа) менән мауығыу 

РАСКУТЫВАТЬ несов. см. раскутать 
РАСКУТЫВАТЬСЯ несов. 1 . см.  раскутать

ся 2. страд, от раскутывать
РАСОВЕДЕНИЕ с расоведение (антрополо

гияның расаларҙы өйрәнец бцлеге; расаларҙы 
өйрәнец фәне)

РАСОВЫЙ, -ая, -ое раса ...ы; расовые от
личия раса айырымлыҡтары; расовые признаки
раса билдәләре

РАСПАД м см. распасться — распадаться; 
белковый распад аҡһым тарҡалыуы; распад ра
диоактивных элементов радиоактив элемент
тарҙың тарҡалышы; распад системы системаның 
тарҡалыуы

РАСПАДАТЬСЯ несов. см. распасться
РАСПАДОК м үҙәк, тар ҡул 
РАСПАИВАТЬ несов. см. распаять 
РАСПАИВАТЬСЯ несов. 1. см. распаяться 

2. страд, от распаивать
РАСПАКОВАТЬ сов. (төргәкте) тағатыу (си

сеү, һүтеү, асыу); распаковать кнйги китаптарҙың 
төргәген тағатыу; распаковать чемодан сумаҙан 
асыу; распаковать свёрток төргәкте сисеү 
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РАСПАКОВАТЬСЯ
РАСПАКОВАТЬСЯ сов. 1. (үҙ әйберҙәрен) 

сисеп (асып, тағатып) бөтөрөү, сисеү, асыу, 
тағатыу; мы распаковались әйберҙәребеҙҙе 
тағатып бөтөрҙөк 2. сиселеү, асылыу, сиселеп 
(асылып) китеү; кнйги распаковались китап 
төргәге сиселеп китте

РАСПАКОВЫВАТЬ несов. см. распаковать 
РАСПАКОВЫВАТЬСЯ несов. 1. см. распа

коваться 2. страд, от распаковывать
РАСПАЛИТЬ сов.', разг. 1. что ҡабыҙыу, 

тоҡандырыу; распалйть костёр усаҡ тоҡанды
рыу 2. что бик ныҡ ҡыҙҙырыу (эҫетеү, янды
рыу); солнце распалило камни ҡояш таштарҙы 
бик ныҡ ҡыҙҙырҙы 3. кого-что', перен. ҡыҙҙы
рыу, ярһытыу, ҡуҙғытыу; распалйть гневом асыу 
менән ярһытыу 4. перен. ҡабыҙыу, тоҡандырыу; 
распалйть фантазию хыялды тоҡандырыу

РАСПАЛИТЬСЯ сов.', разг. 1. ныҡ ҡыҙыу 
(эҫеү); печь распалйлась мейес ныҡ ҡыҙған 
2. перен. ҡыҙып (ярһып) китеү, тоҡанып (ҡабы
нып) китеү; распалйться гневом асыуланып ҡы
ҙып китеү

РАСПАЛУБИТЬ сов. что', тех. ҡоршауын 
алыу (бетон һалганда)

РАСПАЛЙТЬ несов. см. распалйть 
РАСПАЛЙТЬСЯ несов. 1. см. распалйться 

2. страд, от распалйть
РАСПАРИВАТЬ несов. см. распарить 
РАСПАРИВАТЬСЯ несов. 1. см. распарить

ся 2. страд, от распаривать
РАСПАРИТЬ сов. 1. что бешекләү, йомшар

тыу (быуга тотоп)', распарить вёник миндек бе
шекләү 2. кого-что', разг. йылытыу, сабынып 
йомшартыу (эҫе мунсала, һыуҙа) 3. кого-что', 
разг. тирләтеү, тиргә батырыу, әлһерәтеү, ныҡ 
ҡыҙҙырып тирләтеү; солнце распарило ҡояш 
ныҡ ҡыҙҙырып тирләтте

РАСПАРИТЬСЯ сов. 1. бешекләнеү, йомша
рыу (быуҙа, ҡайнар һыуҙа)', вёник распарился 
миндек бешекләнде 2. разг. тирлә ү, шыбыр 
тиргә батыу, ҡара тиргә батыу (төшөү); рас
париться в бане мунсала тирләү; распариться от 
жары эҫелектән шыбыр тиргә батыу

РАСПАРКА ж ; спец. см. распарить — рас
паривать 1, распариться распариваться; рас 
парка кожи тире бешекләү; распарка дерева 
ағасты быуға тотоп йомшартыу

РАСПАРЫВАТЬ несов. см. распороть 
РАСПАРЫВАТЬСЯ несов. 1. см. распо

роться 2. страд, от распарывать
РАСПАСТЬСЯ сов. 1. таралыу, емерелеү, 

ишелеү, таралып (емерелеп, ишелеп) төшөү; ка
мень распался таш ишелеп төштө; цепь распалась 
сылбыр таралып төштө 2. (разложиться на со
ставные части) тарҡалыу, айырылыу, бүленеү; 
молекула распалась на атомы молекула атомдарға 
тарҡалды 3. перен. тарҡалыу; кружок распался 
түңәрәк тарҡалды 4. перен. (разладиться) боҙо
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лоу, бүленеү, өҙөлөү; беседа распалась әңгәмә 
өҙөлдө; дружба распалась дуҫлыҡ боҙолдо 

РАСПАХАТЬ сов. что һөрөү, һөрөп сығыу; 
распахать сад баҡсаны һөрөү

РАСПАХИВАТЬ I несов. см. распахать 
РАСПАХИВАТЬ II несов. см. распахнуть 
РАСПАХИВАТЬСЯ I несов. страд, от рас

пахивать I
РАСПАХИВАТЬСЯ II несов. 1. см. распах

нуться 2. страд, от распахивать II
РАСПАХНУТЬ сов. что 1. шар асыу, асып 

ебәреү (ҡуйыу); распахнуть дверь ишекте шар 
асыу; распахнуть ворота ҡапҡаны шар асып 
ҡуйыу 2. (откинуть полы одежды) асып 
ебәреү, ысҡындырып ебәреү; распахнул сюртук 
сюртуктың иҙеүен асып ебәрҙе

РАСПАХНУТЬСЯ сов. 1. шар асылыу (асы
лып китеү); окно распахнулось тәҙрә шар асы
лып китте 2. киң асылыу, асылып китеү; распах
нулся пиджак пинжәк асылып китте

РАСПАШ НбЙ I, -ая, -ое һөрөлгән, һөрөлә 
торған, һөрөүгә тәғәйенләнгән; распашная земля 
һөрөүгә тәғәйенләнгән ер

РАСПАШ НбЙ II, ая, ое 1. елбәгәй, 
төймәһеҙ; распашная кофта төймәһеҙ кофта; 
распашная шуба елбәгәй тун 2. спец. ике яҡҡа 
асылмалы, ике яҡҡа асыла торған; распашные 
ворота ике яҡҡа асылмалы ҡапҡа ♦ распашное 
весло ике ҡалаҡлы ишкәк

РАСПАШ бНКА ж; разг. бәпес күлдәге 
РАСПАЙТЬ сов. что иретеү; распаять само

вар самауырҙы иретеү
РАСПАЙТЬСЯ сов. иреү, иреп сығыу, 

ысҡыныу (йәбештергән еренән); чайник рас
паялся сәйнүк иреп сыҡҡан

РАСПЁВ м һуҙып (көйләп) әйтеү (һөйләү); 
говорйть с распёвом һуҙып һөйләү

РАСПЕВАТЬ несов. 1. см. распёть 2. что и 
без доп.; разг. йырлап йөрөү, көйләү, йырлау, 
һайрау; распевать песни йырҙар йырлау

РАСПЕВАТЬСЯ несов. 1. см. распеться 2; 
2. страд, от распевать

РАСПЕКАТЬ несов. см. распечь 
РАСПЕЛЕНАТЬ сов. кого биләүҙән алыу, 

биләүен сисеү; распеленать ребёнка баланың 
биләүен сисеү

РАСПЕЛЕНАТЬСЯ сов. биләүе сиселеү, 
биләүҙән алыныу; малыш распеленался сабый 
биләүҙән сиселгән

РАСПЕЛЕНЫВАТЬ несов. см. распеленать
РАСПЕРЁТЬ сов. 1. разг. тибеү, эстән этеп 

ярыу; льдом распёрло бочку боҙ мискәне типкән 
2. прост., груб, (об ожирении, появившемся у 
кого-л.) артыҡ йыуанайыу, йәйелеү

РАСПЕТУШЙТЬСЯ сов.; разг. әтәсләнеү, 
ҡыҙып китеү

РАСПЁТЬ сов. что 1. муз. йырлау, йырлап 
сығыу (ҡарау); распёть дуэт икәүләп йырлау;
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распеть хором песню йырҙы хор менән йырлап 
сығыу 2. разг. (тауышты) асыу, яҡшыртыу; рас
петь голос тауышты асыу

РАСПЁТЬСЯ сов.; разг. 1. (увлечься пени
ем) дәртләнеп йырлай башлау, йырға бирелеп 
китеү, (йырлай-йырлай) ҡыҙып китеү; (о пти
цах) дәртләнеп һайрау, сутылдашыу, сутылдығы 
сығыу 2. (йырлай-йырлай) тауыш асылыу, еңел 
йырлай башлау; певец распелся йырсының 
тауышы асылып китте

РАСПЕЧАТАТЬ сов. что 1. (открытъ что- 
л .)  мөһөрөн алыу, мөһөрөн алып асыу (инеү); 
распечатать помещение бинаның мөһөрөн алып 
инеү 2. (вскрытъ что-л. заклеенное) асыу; рас
печатать конверт конвертты асыу 3. прост. 
баҫыу, билдәле итеү, таратыу; распечатать в га
зетах гәзиттәрҙә баҫыу 4. (размножитъ с помо
щью печатною устройства) баҫтырыу

РАСПЕЧАТАТЬСЯ сов. асылыу, асылып ки
теү, мөһөрө ҡубып асылыу; письмо распечата
лось хат асылған

РАСПЕЧАТЫВАТЬ несов. см. распечатать 
РАСПЕЧАТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. распе

чататься 2. страд, от распечатывать
РАСПЁЧЬ сов. кого; разг. ҡаты шелтәләү, 

ҡыҙҙырыу, әрләү; распечь ленивого ученика 
ялҡау уҡыусыны ҡыҙҙырыу

РАСПИВАТЬ несов. что; разг. 1. см. рас
пить 2. яйлап (иркенләп) эсеү, эсеп ултырыу; 
распивать чай сәй эсеп ултырыу

РАСПЙВОЧНЫЙ, -ая, -ое уст. 1. (бүлеп) 
ҡойоу, бүлеп һалыу, ҡойҙороп (һалдырып) эсеү 
...ы; распивочная продажа вина шарапты бүлеп 
ҡойоп һатыу 2. в знач. сущ. распйвочная ж; 
разг., уст. мәйхана, шарапхана

РАСПЙЛ м\ спец. 1. см. распилйть — рас 
пйливать; распил бревна на доски бүрәнәне 
таҡтаға бысыу 2. (способ распиливания) бысыу, 
киҫелеш; поперечный распйл арҡыры бысыу; 
продольный распйл буй бысыу 3. (место разре
за) бысылған урын (ер)

РАСПИЛИВАТЬ несов. см. распилйть 
РАСПЙЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. распилить

ся 2. страд, от распиливать
РАСПИЛИТЬ сов. что бысыу, бысып төшө

рөү; распилйть дрова утын бысыу
РАСПИЛИТЬСЯ сов. бысылыу, бысылып бө

төү; доска распилйлась таҡта бысылды
РАСПЙЛКА ж; спец. см. распилйть — рас 

пйливать; распйлка дров утын бысыу
РАСПИЛЙВКА ж; спец. см. распйлка; рас 

пилбвка камня ташты бысыу
РАСПИЛОВОЧНЫЙ, ая, ое спец. быса 

торған, бысыу ...ы; распиловочный цех бысыу 
цехы

РАСПИЛ ЙВЩИК м бысыусы (эшсе); распи
ловщик камня таш бысыусы

РАСПИНАТЬ I несов. см. распять

РАСПИНАТЬ II сов. кого-что; разг. (раз
бросать пинками) типкеләү

РАСПИНАТЬСЯ несов.', разг. 1. бик күп көс 
һалыу, көсәнеү, тырышыу, мәшәҡәтләнеү; рас
пинаться за подругу әхирәт өсөн тырышыу 
2. страд, от распинать I

РАСПИРАТЬ несов. кого-что 1. см. распе
реть 2. перен., разг. (о желании, чувстве и 
т.п.) (күкрәкте) тултырыу, ташыу, күкрәккә 
һыймау; тоска распирает грудь һағыш күкрәккә 
һыймай

РАСПИСАНИЕ с йәҙүәл, расписание; со
ставить расписание йәҙүәл төҙөү; расписание 
уроков дәрес йәҙүәле ♦ штатное расписание см. 
штатный

РАСПИСАТЬ сов. 1. что яҙып алыу 
(ҡуйыу); расписать роли ролдәрҙе яҙып алыу 
2. кого-что бүлеү, (бүлеп) яҙып сығыу; распи
сать по графам графаларға бүлеп яҙып сығыу; 
расписать свой рабочий день эш көнөңдө бүлеп 
сығыу 3. что, чем биҙәкләү, биҙәкләп сығыу, 
биҙәк һалыу (төшөрөү); расписать сундук һан
дыҡҡа биҙәктәр төшөрөү; расписать стены сте
наларҙы биҙәкләү 4. кого-что и с доп.; перен., 
разг. (рассказать, приукрашивая, преувеличи
вая) арттырып (матурлап) һөйләү; расписать 
происшествие ваҡиғаны арттырып һөйләү

РАСПИСАТЬСЯ сов. 1. ҡул ҡуйыу; распи
саться в получении зарплаты эш хаҡын алғанға 
ҡул ҡуйыу 2. в чём', перен., upon, таныу, үҙ 
өҫтөнә алыу; расписаться в собственном не
вежестве үҙ наҙанлығын таныу 3. с кем и без 
доп.; разг. (зарегистрироваться) яҙылышыу; 
предлагать расписаться яҙылышырға тәҡдим 
итеү 4. разг. (увлечься писанием) күп яҙыу, 
яҙыу менән мауығып китеү

РАСПИСКА ж 1. см. расписать — распйсы 
вать 1—3; распйска етен стеналарҙы биҙәкләү 
2. (документ) расписка, алыу ҡағыҙы; написать 
распйску расписка яҙыу

РАСП И СН бЙ , -ая, -ое разг. биҙәкле, 
биҙәкләнгән, биҙәлгән, рәсемле; расписная дуга 
биҙәкле дуға

РАСПИСЫВАТЬ несов. см. расписать 
РАСПЙСЫВАТЬСЯ несов. 1. см. распи

саться 1—3; 2. страд, от распйсывать
РАСПЙТИЕ с; разг. см. распить; распитие

чая (бергәләп) сәй эсеү
РАСПЙТЬ сов. что; разг. (бергәләп) эсеү, 

эсеп бөтөрөү, бөткәнсе эсеү; распить бутылку 
вина бер шешә шарапты эсеп бөтөрөү

РАСПИХАТЬ сов. кого-что; разг. 1. этеп- 
төртөп юл ярыу, йырып үтеү; распихать толпу 
төркөмдө йырып үтеү 2. тығып бөтөрөү, 
тыҡҡылау; распихать всё по карманам бөтәһен 
дә кеҫәгә тығып бөтөрөү; распихать вещи по уг
лам әйберҙәрҙе мөйөштәргә тыҡҡылау 

РАСПИХИВАТЬ несов. см. распихать
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РАСПИХНУТЬ сов. см. распихать 
РАСПЛАВИТЬ сов. что иретеү; расплавить

свинец ҡурғаш иретеү
РАСПЛАВИТЬСЯ сов. иреү; олово рас

плавится на огне аҡ ҡурғаш утта ирей
РАСПЛАВКА ж; спец. см. расплавить — 

расплавлять, расплавиться — расплавляться; 
расплавка металла металл иретеү

РАСПЛАВЛЙТЬ несов. см. расплавить 
РАСПЛАВЛЙТЬСЯ несов. 1. см. распла

виться 2. страд, от расплавлять
РАСПЛАКАТЬСЯ сов. (ҡапыл) илап ебәреү, 

бик ныҡ илай башлау; расплакаться от досады 
ғәрлектән илап ебәреү

РАСПЛАНИРОВАТЬ и РАСПЛАНИРО  
ВАТЬ сов. что 1. планлаштырыу, планлашты
рып сығыу; распланировать работу на месяц
бер айға эште планлаштырып сығыу 2. (размес
тить, распределить по плану) план буйынса 
урынлаштырыу, план буйынса билдәләү, план 
төҙөү; распланировать сад баҡсаның планын 
төҙөү

РАСПЛАНИРбВКА ж см. распланировать — 
распланировывать 2; распланировка помещений 
завода завод биналарын план буйынса урынлаш
тырыу; распланировка парка парктың планын 
төҙөү

РАСПЛАНИРОВЫВАТЬ несов. см. распла
нировать

РАСПЛАСТАТЬ сов. 1. что; спец, телгеләү, 
ярғылау, буйға киҫеү (ярыу); распластать рыбу 
балыҡты буйға ярғылау 2. что сүкеп (ҡыҫып) 
киңәйтеү (йәйеү), ялпайтыу; распластать же
лезо тимерҙе сүкеп йәйеү 3. кого-что (ергә) лы
пын һалыу (ятҡырыу); распластать противника 
на земле дошманды ергә лыпын һалыу 4. что 
йәйеү, киреү; распластать крылья ҡанаттарҙы 
киреү

РАСПЛАСТАТЬСЯ сов. лыпын (йәйелеп, һу
ҙылып) ятыу, ергә ятыу, ҡолау; распластаться 
на земле ергә һуҙылып ятыу

РАСПЛАСТЫВАТЬ несов. см. распластать 
РАСПЛАСТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. рас

пластаться 2. страд, от распластывать
РАСПЛАТА ж 1. см. расплатйться — рас

плачиваться 1, 2; расплата за убыток зыянды 
түләү 2. перен. яза биреү, үс алыу; наступйл час 
расплаты үс алыу сәғәте етте; расплата за пре
ступление эшләгән енәйәт өсөн яза

РАСПЛАТЙТЬСЯ сов. 1. с кем и без доп. ту
лыһынса түләү, түләп бөтөрөү; расплатйться с 
долгами бурыстарҙы тулыһынса түләп бөтөрөү 
2. перен., разг. иҫәпләшеү, үс алыу (ҡайтарыу); 
расплатйться с изменниками һатлыҡ йәндәр 
менән иҫәпләшеү 3. за что; перен. (понести на
казание) яза алыу, язаға дусар булыу, яуап би
реү; мальчик расплатйлся за шалость малай ша
янлығы өсөн язаһын алды

РАСПЛАЧИВАТЬСЯ несов. см. расплатйться
РАСПЛЕСКАТЬ сов. что сайпылдырыу, сай- 

пылтыу; расплескать воду из ведра күнәктәге 
һыуҙы сайпылдырыу

РАСПЛЕСКАТЬСЯ сов. 1. сайпылыу, сайпы
лып түгелеү; вода расплескалась һыу сайпылып 
түгелде 2. разг. (начатъ плескаться всё силь
нее) һыу һибешә башлау, һыу сәсрәтешеү

РАСПЛЕСКИВАТЬ несов. см. расплескать, 
расплеснуть

РАСПЛЁСКИВАТЬСЯ несов. см. расплес
каться 1; 2. страд, от расплёскивать 

РАСПЛЕСНУТЬ сов. см. расплескать 
РАСПЛЕСНУТЬСЯ сов. см. расплескаться
РАСПЛЕСТИ сов. что һүтеү, тағатыу; рас 

плестй косу сәсте тағатыу; расплестй верёвку
бауҙы һүтеү

РАСПЛЕСТИСЬ сов. һүтелеү, тағатылыу, 
һүтелеп (тағатылып) китеү; косы расплелйсь сәс 
толомдары тағатылған

РАСПЛЕТАТЬ несов. см. расплестй 
РАСПЛЕТАТЬСЯ несов. 1. см. расплестйсь 

2. страд, от расплетать
РАСПЛОД м; спец. үрсем; расплод пчёл бал 

ҡорто үрсеме; оставить на расплод үрсемгә ҡал
дырыу

РАСПЛОДИТЬ сов. кого-что 1. (размно
житъ, развести в большом количестве) үрсе
теү; расплодйть скотйну мал үрсетеү 2. разг. 
(произвести на свет многочисленное потомст
во) үрсетеү, донъяға килтереү, ишәйтеү; распло
дйть семейство ғаилә ишәйтеү

РАСПЛОДИТЬСЯ сов. үрсеү, ишәйеү, күбә
йеп (артып) китеү; кролики расплодйлись йорт 
ҡуяндары күбәйеп китте

РАСПЛЫВАТЬСЯ несов. см. расплыться 
РАСПЛЫВЧАТОСТЬ ж тоноҡлоҡ, һүрәнке- 

лек, бөләңгертлек, асыҡ булмау, аңлайышһыҙ- 
лыҡ, бәйләнешһеҙлек; расплывчатость очер
таний һыҙатланыштың тоноҡлоғо; расплывча
тость мысли фекерҙең асыҡ булмауы

РАСПЛЫВЧАТЫЙ, -ая, -ое 1. тоноҡ, һүрән
ке, бөләңгерт; расплывчатый огонь костра усаҡ 
тың һүрәнке уты; расплывчатые очертания гор 
тауҙарҙың тоноҡ һыҙатланышы 2. перен. (недо
статочно точно выраженный) тарҡау, аңла
йышһыҙ, бәйләнешһеҙ; расплывчатые представ
ления бәйләнешһеҙ күҙаллауҙар; расплывчатый 
ответ аңлайышһыҙ яуап

РАСПЛЫВШИЙСЯ, -аяся, -ееся 1. прич. от 
расплыться 2. прил.; разг. (артыҡ) йәйелгән, ҡа
лынайған, йыуан, һимеҙ, лырҡыш; расплывшая
ся женщина артыҡ йыуан ҡатын

РАСПЛЫТЬСЯ сов. 1. (растечься) йәйелеү, 
йәйелеп китеү; чернйла расплылись по бумаге 
ҡара ҡағыҙға йәйелде 2. (распространиться — о 
дыме, тумане и т.п.) таралыу, йәйелеү, тара
лып китеү; табачный дым расплылся по кбмна-
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те тәмәке төтөнө бүлмәгә таралды 3. (размыть
ся) юйылыу (һыуҙан йәки башҡа шыйыҡлыҡ
тан)', буквы расплылйсь на бумаге ҡағыҙҙағы 
хәрефтәр юйылған 4. перен. асыҡ күренмәү, 
күренмәй башлау, бөләңгертләнеү; фигуры лю
дей расплылись в сумраке кеше һындары 
ҡараңғыла күренмәй башланы 5. (располнеть) 
перен., разг. йыуанайыу, арҡырыға йәйелеү, 
лапшайыу 6. (уплыть в разные стороны) тара
лышыу, төрлө яҡҡа йөҙөп китеү (таралышыу); 
утки расплылйсь по озеру өйрәктәр күл буйлап 
төрлө яҡҡа таралышты

РАСПЛЮСНУТЬ сов.; разг. см. расплющить 
РАСПЛЕСНУТЬСЯ сов.; разг. см. расплю

щиться
РАСПЛЮЩИВАТЬ несов. см. расплющить 
РАСПЛЮЩИВАТЬСЯ несов. 1. см. расплю

щиться 2. страд, от расплющивать
РАСПЛЮЩИТЬ сов. что 1. ялпайтыу, йәм

шәйтеү; расплющить шляпку гвоздя ҡаҙауҙың 
эшләпәһен ялпайтыу 2. (сильным ударом, давле
нием смять) һытыу, иҙеү, ялпайтыу; рас
плющить однйм ударом бер һуғыуҙа ялпайтыу 

РАСПЛЮЩИТЬСЯ сов. ялпайыу, йәмшәйеү, 
һытылыу, иҙелеү; гвоздь расплющился ҡаҙаҡ 
ялпайған

РАСПЛЯСАТЬСЯ сов.', разг. шашып (ҡото
роп) бейеү; танцор расплясался бейеүсе шашып 
бейене

РАСПОДОБЛЕНИЕ с; лингв, оҡшашмау; 
расподобление звуков өндәрҙең оҡшашмауы 

РАСПОЗНАВАЕМЫЙ, ая, ое 1. прич. от 
распознавать 2. прил. белеп (танып) була тор
ған, асыҡларға мөмкин булған; распознаваемые 
прйзнаки асыҡларға мөмкин булған билдәләр; 
распознаваемый голос танып була торған тауыш 

РАСПОЗНАВАТЬ несов. см. распознать 
РАСПОЗНАВАТЬСЯ несов. страд, от рас

познавать
РАСПОЗНАТЬ сов. кого-что 1. (определить 

по каким-л. признакам) белеү, таныу, асыҡлау, 
айырыу, билдәләү; распознать птиц ҡоштарҙы 
таныу 2. (разведать) белеү, һиҙеү; белеп (һи
ҙеп) алыу; распознать чужйе намерения сит ке 
шенең ниәттәрен һиҙеп алыу

РАСПОЛАГАТЬ I несов. см. расположить 
РАСПОЛАГАТЬ II несов. 1. чем булыу, эйә 

(ҡулда) булыу; располагать фактами мәғлү
мәттәргә эйә булыу; располагать свободным 
временем буш ваҡыт булыу 2. кем-чем (распо
ряжаться) үҙе теләгәнсә эш итеү (файҙаланыу); 
располагать временем по собственному усмот 
рению ваҡытты үҙе теләгәнсә файҙаланыу; рас
полагать болыпйми средствами ҙур аҡсалар 
менән эш итеү 3. к чему (способствовать че- 
му-л.) ярҙам итеү, сәбәпсе булыу, булышыу, 
килтереү; свежий воздух располагает ко сну 
саф һауа йоҡо килтерә 4. с неопр.; у  cm. (наме

реваться) ниәт итеү, -ға/-гә уйлау, -маҡ- 
с ы / мәксе булыу; располагать поехать в город
ҡалаға китергә уйлау

РАСПОЛАГАТЬСЯ несов. 1. см. располо
житься 2. страд, от располагать I

РАСПОЛАГАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от 
располагать I; 2. прил. яғымлы, һөйкөмлө, 
мөләйем, үҙенә йәлеп итеп (тартып, ылыҡты
рып) торған; располагающая речь яғымлы 
телмәр

РАСПОЛЗАТЬСЯ сов. шыуыша башлау, шы
уышырға тотоноу

РАСПОЛЗАТЬСЯ несов. см. расползтись
РАСПОЛЗТИСЬ сов. 1. таралышыу, шыуы

шып китеп бөтөү, таралып китеү; тараканы рас 
ползлйсь тараҡандар таралып китте 2. (распро
страниться, стелясь) таралыу, йәйелеү; тучи 
расползлись болоттар таралды 3. перен., разг. 
(медленно, постепенно разойтись) яйлап 
(төрлө яҡҡа) таралышыу; расползлйсь по домам 
өйҙәренә яйлап таралыштылар 4. разг. (рас
плыться) йәйелеү, йәйелеп китеү; чернйла рас
ползлйсь ҡара йәйелде 5. разг. (утратить от
чётливые очертания) боҙолоу, йыуылыу, юйы
лыу; колей на дорогах расползлйсь от дождя 
ямғырҙан юлдарҙағы тәгәрмәс эҙҙәре йыуылды; 
печать расползлась мисәт юйылды 6. перен., 
прост, (располнеть) йәйелеү, ҡалынайыу, 
йыуанайыу 7. разг. туҙыу, тетелеү, ылйырау; 
подкладка расползлась эслеге тетелгән

РАСПОЛНЕТЬ сов. йыуанайып (ҡалынайып, 
йәйелеп) китеү; сйльно располнеть артыҡ йыуа
найып китеү

РАСПОЛОЖЕНИЕ с 1. см. расположйть 1, 
расположиться; расположение деталей де
талдәрҙең ҡуйылышы 2. урын, торған (урын
лашҡан) ер (урын); расположение врага дош
ман торған ер 3. (порядок размещения чего-л.) 
урынлашыу тәртибе, урынлаштырылыш, төҙө
лөш, тәртип; расположение комнат бүлмәләрҙең 
урынлашыуы 4. (симпатия) яйлашыу, күңел 
ятыу, яҡшы ҡараш, күңелгә оҡшау; чувствовать 
расположение к кому-л. кемгәлер күңел ятыу 
5. (склонность) ынтылыш, тартылыу, һәүәҫлек, 
бирешеүсәнлек; расположение к музыке музы
каға һәүәҫлек; расположение организма к бо
лезням организмдың ауырыуҙарға бирешеүсән
леге 6. разг. (настроение) кәйеф, теләк; весёлое 
расположение шат кәйеф; проснуться в добром 
расположении изге теләктә уяныу ♦ располо
жение духа күңел ятыу, күңелгә хуш килеү 

РАСПОЛОЖЕННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 
расположйть 2. к кому, прил. күңелгә оҡшаған 
(ятҡан), күңелгә яҡын, теләктәш, тартым; он к 
вам очень расположен һеҙ уның күңеленә бик 
яҡын 3. к чему и с неопр.', прил. теләге бар 
(юҡ), күңеле ятыу (ятмау), бирешеүсән, бире
леүсән; не расположен ёхать барырға теләге юҡ 
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РАСПОЛОЖИТЬ сов. кого-что 1. урынлаш
тырыу, ҡуйыу, урынлаштырып (теҙеп) ҡуйыу; 
расположить мебель мебель урынлаштырыу; 
расположить слова по алфавйту һүҙҙәрҙе алфа 
вит буйынса ҡуйыу 2. тартыу, ҡаратыу, ылыҡ
тырыу, йәлеп итеү; расположйть к себе новых 
знакомых яңы таныштарҙы үҙеңә йәлеп итеү 

РАСПОЛОЖЙТЬСЯ сов. урынлашыу, улты
рыу; расположиться удобно уңай урынлашыу; 
расположиться в вагоне вагонда урынлашыу 

РАСПОЛОСОВАТЬ сов. кого-что', разг.
1. буй-буй йыртҡылау (телгеләү, ҡырҡҡылау); 
располосовать жесть ҡалайҙы буй-буй ҡырҡ
ҡылау; располосовать на кускй буй-буй өлөш
тәргә йыртҡылау 2. (избитъ, оставив на теле 
рубцы, раны в виде полос) һыҙыра ярыу, һы
ҙырыу; располосовать кнутом сыбыртҡы менән 
һыҙырыу

РАСПбР м\ 1. спец. см. распереть 1 — рас
пирать 1; 2. тех. баҫым көсө (ҡоролмаларға 
вертикаль таяуҙарҙың горизонталь йцнәлеш- 
тә баҫым яһауы)

РАСПбРКА ж терәү; ставить распорку терәү 
ҡуйыу

РАСПОРбТЬ сов. что 1. (йөй) һүтеү, һүтеп 
ташлау; распороть кофту кофта һүтеү; распо
роть узор биҙәк һүтеү 2. йыртыу, йыртып 
ебәреү; распороть кожу тире йыртыу 3. перен., 
разг. (внезапно и резко нарушитъ тишину) 
ярыу, ярып ебәреү; выстрел распорол тишину 
атыу тауышы тынлыҡты ярҙы

РАСПОРбТЬСЯ сов. һүтелеү; рукав распо
ролся ең һүтелгән

РАСПбРОЧНЫЙ, -ая, -ое спец. терәү ...ы; 
распорочный брус терәү бурсаһы

РАСПОРЯДИТЕЛЬ м и РАСПОРЯДЙ  
ТЕЛЬНИЦА ж башлыҡ, (яуаплы) етәксе, ойош
тороусы, алып барыусы; распорядйтель кредй- 
тов кредиттар буйынса етәксе

РАСПОРЯДИТЕЛЬНОСТЬ ж ойоштороу 
(етәкселек итеү) оҫталығы; распорядйтельность 
командйра командирҙың ойоштороу оҫталығы 

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫ Й, ая, ое яҡшы 
етәкселек итә (ойоштора) белеүсе; распоря
дительный начальник яҡшы етәкселек итә бе
леүсе хужа

РАСПОРЯДИТЬСЯ сов. 1. о чём бойороу, 
ҡушыу, әмер (бойороҡ) биреү; распорядйться 
об отъезде ҡуҙғалыу тураһында бойороҡ биреү
2. чем етәкселек итеү, ойоштороу, шөғөлләнеү, 
идара итеү; распорядйться вечером кисә ойош
тороу 3. кем-чем (употребитъ, найти примене
ние) тотоноу, ҡулланыу, файҙаланыу, эш итеү; 
распорядйться свойм состоянием үҙ мөлкәте 
менән эш итеү

РАСПОРЙДОК м тәртип; распорядок дня 
көн тәртибе; правила внутреннего распорядка
эске тәртип ҡағиҙәләре
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РАСПОРЯЖАТЬСЯ несоә. 1. см. распоря
дйться 2. чем и без доп. (управлять) эш алып 
барыу, идара итеү, етәкселек итеү, ойоштороу 

РАСПОРЯЖЕНИЕ с 1. см. распорядйть
ся распоряжаться; распоряжение деньгами 
аҡса менән эш итеү 2. (приказание) бойороҡ, 
күрһәтмә, әмер; официальное распоряжение 
рәсми күрһәтмә; распоряжения по хозяйству ху
жалыҡ буйынса күрһәтмәләр ♦ в распоряжение 
кого-чего кем-нимә ҡарамағына; в распоря
жении кого-чего кем-нимә ҡарамағында

РАСПОЯСАТЬ сов. кого-что билбауын сисеү 
(сисеп алыу); распоясать ребёнка баланың бил
бауын сисеү; распоясать платье күлдәктең бил
бауын сисеп алыу

РАСПОЙСАТЬСЯ сов. 1. билбауҙы сисеү 
(сисеп алыу); распоясаться и сесть за стол бил 
бауҙы сисеү һәм өҫтәл артына ултырыу 2. пе
рен., разг. (утратитъ сдержанность) йүгән
һеҙләнеү, тыйнаҡһыҙланыу, ҡотороу, сығыры
нан сығыу; дети распоясались балалар ҡоторҙо 

РАСПОЙСЫВАТЬ несов. см. распоясать 
РАСПОЯСЫВАТЬСЯ несов. 1. см. распоя

саться 2. страд, от распоясывать
РАСПРАВА ж яза, язалау, үс алыу; зверская 

расправа йыртҡыстарса яза; учинить расправу 
яза биреү

РАСПРАВИТЬ сов. что; в рази. знач. 
төҙәйтеү, турайтыу, тигеҙләү, яҙыу; расправить 
проволоку сымды төҙәйтеү; расправить складки 
юбки итәк бөрмәләрен тигеҙләү; расправить 
морщйны йыйырсыҡтарҙы яҙыу; расправить 
крылья ҡанат йәйеү ♦ расправить крылья см. 
крыло

РАСПРАВИТЬСЯ I сов.', в разн. знач. ту
райыу, төҙәйеү, яҙылыу, тигеҙләнеү, йәйелеү; 
крылья расправились ҡанаттар йәйелде; мор
щйны на лбу расправились маңлайҙагы йыйыр
сыҡтар яҙылды; складки расправились 
бөрмәләр тигеҙләнде

РАСПРАВИТЬСЯ II сов. 1. с кем-чем яза 
биреү, үс алыу, кәрәген биреү, иҫәпләшеү; 
расправиться с предателями хыянатсыларға яза 
биреү; расправиться с обидчиками рәнйе 
теүселәр менән иҫәпләшеү 2. перен., разг. 
(съесть всё) ашап бөтөү, теүәлләү, йыйырыу, 
йыпыртыу; расправиться с арбузом ҡарбузды 
йыйырыу

РАСПРАВЛЙТЬ несов. см. расправить 
РАСПРАВЛЯТЬСЯ I несов. 1. см. рас

правиться I; 2. страд, от расправлять
РАСПРАВЛЙТЬСЯ II несов. см. распра

виться II
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ с см. распределйть — 

распределять, распределйться — распреде
ляться; распределение доходов килемдәрҙе 
бүлеү; распределение работы между сотрудни
ками хеҙмәткәрҙәргә эш бүлеү



Р А С П Р О С Т Р А Н Я Т Ь С Я

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ м 1. бүлеүсе, бүлеп то
роусы, өлөшсө, таратыусы 2. тех. бүлгес (ма
шиналарҙа, дәигателдәрҙә газ, пар һ.б. бцлецсе 
ҡорамал)

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, -ое 1. бүл
гес, тараттсыс; распределительный вал бүлгес 
вал; распределительный механйзм бүлгес меха 
низм 2. бүлеү ...ы, таратыу ...ы; распреде
лительный пункт бүлеү пункты

РАСПРЕДЕЛИТЬ сов. 1. что (разделить 
между кем-чем-л.) бүлеү, өләшеү, бүлеп (өлә
шеп) биреү, таратыу; распределйть доход та
быш бүлеү 2. кого-что (определить каждого ку- 
да-л.) урынлаштырыу, билдәләү, айырыу, төр
көмләү, айырып (төркөмләп) сығыу; распреде
лйть рабочих по участкам эшселәрҙе участка
ларға билдәләү; распределйть детей по классам 
балаларҙы кластарға бүлеү; распределйть 
собранный материал йыйылған материалды 
төркөмләү

РАСПРЕДЕЛИТЬСЯ сов. бүленеү, айыры
лыу, бүленешеү; дети распределйлись по груп
пам балалар төркөмдәргә бүленде; обязанности 
распределйлись вазифалар бүленде

РАСПРЕДЕЛЙТЬ несов. см. распределйть 
РАСПРЕДЕЛЯТЬСЯ несов. 1. см. распреде

литься 2. страд, от распределйть
РАСПРОДАВАТЬ несов. см. распродать 
РАСПРОДАВАТЬСЯ несов. страд, от рас

продавать
РАСПРОДАЖА ж см. распродать — распро

давать; распродажа товаров тауарҙарҙы арзанға 
һатыу; распродажа имущества мөлкәтте һата 
һалып бөтөрөү

РАСПРОДАТЬ сов. кого-что һатыу, һатып 
бөтөрөү, һата һалып бөтөрөү; билеты распро
дали билеттарҙы һата һалып бөтөргәндәр; рас
продать по частям өлөшләп һатып бөтөрөү 

РАСПРОПАГАНДИРОВАТЬ сов. кого-что 
(пропагандируя что-л., убедить в этом ко- 
го-л.); разг. өгөтләп ышандырыу (күндереү); 
распропагандировать народ халыҡты өгөтләп 
күндереү

РАСПРОСТЕРЁТЬ сов. что 1. йәйеү, йәйеп 
ебәреү; распростереть крылья ҡанаттарҙы йәйеп 
ебәреү 2. на кого-что (охватить своим дейст
вием) көсәйтеү, киңәйтеү, йәйелдереү; распро
стереть своё влияние үҙ йоғонтоңдо көсәйтеү 

РАСПРОСТЕРЕТЬСЯ сов. 1. һуҙылыу, һу
ҙылып (йәйелеп) ятыу; раненый распростёрся 
на земле яралы ергә һуҙылып ятты 2. (раски
нуться) йәйрәү, йәйрәп ятыу; перед нами рас
простёрлась степь беҙҙең алда дала йәйрәп ята 
ине 3. на кого-что; перен. (распространиться) 
йәйелеү, таралыу, солғау

РАСПРОСТЁРТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 
распростереть 2. прил. таралған, (киң) йә
йелгән; распростёртые объятия йәйелгән ҡосаҡ

♦ принять (встретить) с распростёртыми 
объятиями кого ҡолас йәйеп ҡаршы алыу

РАСПРОСТИРАТЬ несов. см. распростереть 
РАСПРОСТИРАТЬСЯ несов. 1. см. распро

стереться 2. страд, от распростирать
РАСПРОСТИТЬСЯ сов. 1. с кем-чем һаубул

лашыу, хушлашыу; распростйться с друзьями 
дуҫтар менән һаубуллашыу 2. с чем бәхилләшеү, 
яҙыу, хушлашыу; распростйться с белым 
светом яҡты донъя менән бәхилләшеү

РАСПРОСТРАНЕНИЕ с см. распростра
нить распространять, распространиться 
распространяться; распространение опыта тэж 
рибә таратыу; распространение радиоволн ра 
диотулҡындар таралыуы

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ж киң таралған 
лыҡ, йыш осрау; распространённость суеверий 
хөрәфәттең киң таралғанлығы

РАСПРОСТРАНЁННЫЙ, ая, ое 1. прич. 
от распространить 2. прил. киң таралған, йыш 
осрай торған; распространённое мнение киң та 
ралған фекер ♦ распространённое предложение 
грам. тарҡау һөйләм

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ м и РАСПРОСТ 
РАНИТЕЛЬНИЦА ж таратыусы; распростра
нители печати матбуғат таратыусылар; распро
странители ложных слухов ялған хәбәр тара 
тыусылар

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое ки
ңәйтелгән, тарҡау; распространйтельное толко
вание текста текстың тарҡау аңлатмаһы

РАСПРОСТРАНИТЬ сов. что 1. киңәйтеү, 
йәйелдереү; распространйть свой владения үҙ 
биләмәләреңде киңәйтеү; распространйть своё 
влияние үҙ йоғонтоңдо йәйелдереү 2. таратыу; 
распространйть знания аң белем таратыу; рас
пространйть опыт передовиков алдынғыларҙың 
тәжрибәһен таратыу; распространйть слух һүҙ 
таратыу 3. аңҡытыу, сығарыу, таратыу, бор
ҡотоу; распространйть запах духов хушбуй 
еҫтәре аңҡытыу 4. һатыу, өләшеү, таратыу; рас
пространйть воззвание өндәмә таратыу; рас
пространйть газету гәзит таратыу; распростра
нйть журналы журналдар һатыу

РАСПРОСТРАНИТЬСЯ сов. 1. йәйелеү; ле
са распространйлись далеко на север урмандар 
төньяҡҡа табан алыҫ йәйелгән 2. таралыу, ки
ңәйеү; распространйлась слава дан таралды 
3. аңҡыу, сығыу, борҡоу, таралыу; запах цветов 
распространился по комнате сәскә еҫе бүлмәгә 
таралды 4. разг. (пространно рассказать о 
ком-чём-л.) бик оҙаҡ (ентекләп, күп) һөйләү; 
распространиться о свойх делах эшең тураһын 
да күп һөйләү

РАСПРОСТРАНЙТЬ несов. см. распро
странйть

РАСПРОСТРАНИТЬСЯ несов. 1. см. рас 
пространйться 2. страд, от распространять
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РАСПРОЩАТЬСЯ сов. см. распроститься
РАСПРЫСКАТЬ сов. что; разг. һибеү, һип

тереү, сәсрәтеү, һибеп (сәсрәтеп) бөтөрөү; рас
прыскать духй хушбуйҙы һөртөп бөтөрөү 

РАСПРЫСКИВАТЕЛЬ м һиптергес 
РАСПРЫСКИВАТЬ несов. см. распрыскать 
РАСПРЯ ж ыҙғыш, талаш, ғауға, низағ; меж

племенная распря ырыуҙар араһындағы ыҙғыш 
РАСПРЯГАТЬ несов. см. распрячь 
РАСПРЯГАТЬСЯ несов. 1. см. распрячься 

2. страд, от распрягать
РАСПРЯМИТЬ сов. кого-что турайтыу, 

төҙәйтеү, яҙыу; распрямить согнутый гвоздь 
кәкрәйгән ҡаҙаҡты төҙәйтеү; распрямить спину 
арҡаны турайтыу

РАСПРЯМЙТЬСЯ сов. турайыу, төҙәйеү, 
яҙылыу; проволока распрямилась тимерсыбыҡ 
яҙылды

РАСПРЯМЛЙТЬ несов. см. распрямить 
РАСПРЯМЛЙТЬСЯ несов. 1. см. распря 

мйться 2. страд, от распрямлять
РАСПРЙЧЬ сов. кого туғарыу, туғарып ҡу

йыу; распрячь волов үгеҙҙәрҙе туғарыу
РАСПРЙЧЬСЯ сов. туғарылыу, туғарылып 

китеү; лошадь распряглась ат туғарылған
РАСПУГАТЬ сов. кого-что; разг. ҡурҡытыу, 

ҡурҡытып (таратып) ебәреү; распугать птиц 
ҡоштарҙы ҡурҡытыу; распугать детей бала
ларҙы ҡурҡытыу

РАСПУГИВАТЬ несов. см. распугать
РАСПУГИВАТЬСЯ несов. страд, от рас

паивать
РАСПУСКАТЬ несов. см. распустить 
РАСПУСКАТЬСЯ несов. 1. см. распустйться 

2. страд, от распускать
РАСПУСТИТЬ сов. 1. кого-что таратыу, 

ебәреү; распустйть собрание йыйылышты тара
тыу; распустйть школьников на канйкулы уҡыу 
сыларҙы каникулға ебәреү 2. что бушатыу, бу- 
шағайтыу, ебәрә төшөү, ыскындырыу; распустйть 
ремень ҡайышты бушатыу; распустйть вбжжи 
дилбегәне бушатыу 3. что йәйеү, киреү, йәйеп 
(елберләтеп) ебәреү; распустйть знамёна бай
раҡтарҙы елберләтеп ебәреү; распустйть парус 
елкәнде киреү 4. что (спуститъ петли, превра
тив вязанье в нити) һүтеү, күҙен ебәреү; распус
тйть чулок ойоҡ һүтеү 5. кого-что; разг. (осла
битъ дисциплину) тәртипте бушатыу, ҡаты тот
мау, шашындырыу, шаштырыу; распустйть детёй 
балаларҙы шаштырыу 6. разг. таратыу, һөйләү; 
распустйть сплетню ғәйбәт таратыу 7. разг. (рас
творитъ) иҙеү, иретеү; распустйть краску в воде 
һыуҙа буяу иҙеү ♦ распустйть июни разг. зар
ланыу, балауыҙ һығыу, күҙ һытыу; распустйть 
слюни см. слюни; распустйть язык см. язык 

РАСПУСТЙТЬСЯ сов. 1. асылыу, япраҡ 
ярыу, сәскә атыу; почки распустйлись бөрө 
асылған; сирень распустйлась сирень сәскә атты

Р А С П Р О Щ А Т Ь С Я

2. разг. бушау, сиселеү, ысҡыныу; пбяс распус 
тйлся билбау сиселгән 3. һүтелеү, күҙе китеү, 
һүрелеү; чулкй распустйлись ойоҡ һүрелгән 
4. (о волосах) тағатылыу, һүтелеү, туҙыу; коса 
распустйлась сәс толомо тағатылды 5. (поте
рять выдержку) йомшарыу, ихтыяр юғалыу 
6. перен., разг. тәртипһеҙләнеү, шашыу, тый
наҡһыҙланыу, аҙыу; мальчики распустйлись ма
лайҙар тәртипһеҙләнде 7. разг. (раствориться в 
жидкости) иреү, иҙелеү; соль распустйлась в 
водё тоҙ һыуҙа ирене

РАСПУТАТЬ сов. 1. что сисеү, һүтеү, таға
тыу; распутать узел төйөн сисеү 2. что; перен. 
(сделать понятным) сисеү, асыҡлау, осона 
сығыу, хәл итеү; распутать сложный вопрос 
ҡатмарлы мәсьәләне хәл итеү 3. кого-что (осво
бодитъ от пут) тышауын сисеү (һалдырыу); 
распутать лошадь аттың тышауын сисеү

РАСПУТАТЬСЯ сов. 1. сиселеү, ысҡыныу, 
һүтелеү; узел распутался төйөн сиселде 2. пе
рен., разг. асыҡланыу, сиселеү, аныҡланыу, хәл 
ителеү; дело распуталось эш асыҡланды 3. с 
кем-чем и без доп.; перен., разг. ҡотолоу, ары
ныу, бушаныу, йырып сығыу; распутаться с 
долгами бурыстарҙан ҡотолоу 4. (освободиться 
от пут) тышауы ысҡыныу (сиселеү); лошадь 
распуталась аттың тышауы ысҡынған

РАСПУТИЦА ж өҙәрем, юл өҙөклөгө, алаша- 
пран; весенняя распутица яҙғы юл өҙөклөгө; 
выехать в распутицу өҙәремдә юлға сығыу 

РАСПУТНИК М и РАСПУТНИЦА ж аҙғын 
(фәхеш, боҙоҡ) кеше, уйнашсы 

РАСПУТНИЧАТЬ несов. аҙыу 
РАСПУТНЫЙ, -ая, -ое аҙғын, боҙоҡ, фәхеш; 

распутный человек аҙғын кеше; распутное пове
дение боҙоҡ ҡылыҡ

РАСПУТСТВО с аҙғынлыҡ, боҙоҡлоҡ, фә
хешлек; предаваться распутству аҙғынлыҡҡа 
бирелеү

РАСПУТСТВОВАТЬ несов. см. распутничать 
РАСПУТЫВАТЬ несов. см. распутать 
РАСПУТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. распутать

ся 2. страд, от распутывать
РАСПУТЬЕ с 1. юл саты (сатлығы, айыраһы) 

2. разг. см. распутица ♦ на распутье (быть, сто
ять и т.п.) ике арала (булыу, тороу һ.б.), ике
ләнеп ҡалыу

РАСПУХАТЬ несов. см. распухнуть
РАСПУХЛЫЙ, -ая, -ое прост, күпкән, ҡаба

рынҡы, шешенке; распухлое лицо шешенке йөҙ 
РАСПУХНУТЬ сов. 1. шешеү, шешенеү, 

күбеү, ҡабарыу, бүртеү; палец распух бармаҡ 
шеште 2. перен., разг. саманан тыш артыу, ар
тыҡ ҙурайыу (ҡабарыу, күбәйеү); штаты рас
пухли штат саманан тыш артты

РАСПУЧИВАТЬ несов. см. распучить 
РАСПУЧИТЬ сов. кого-что безл.; прост. 

ҡабартыу, күбендереү 
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РАСПУШИТЬ сов. что 1. ҡабартыу, тетеү, 
тырпайтыу; распушить шерсть йөн ҡабартыу; 
распушить усы мыйыҡ тырпайтыу 2. (встопор
щитъ перья — о птицах) өлпәйтеү, ҡабартыу, 
тырпайтыу 3. кого (отругать) туҙҙырып таш
лау, әрләү

РАСПУШИТЬСЯ сов. 1. ҡабарыу, өлпәйеү, 
өлпәкләнеү 2. (встопорщитъ перья) ҡабары
ныу, йөн тырпайтыу (ҡабартыу)

РАСПУЩЕННОСТЬ ж 1. (недисциплиниро
ванность) тәртипһеҙлек, йыйнаҡһыҙлыҡ, тый
наҡһыҙлыҡ; ему присуща распущенность уға 
тәртипһеҙлек хас 2. (развратность) аҙғынлыҡ, 
әҙәпһеҙлек, боҙолоу; распущенность нравов әх
лаҡи боҙолоу

РАСПУЩЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от рас
пустить 2. прил. тәртипһеҙ, тыйнаҡһыҙ, әҙәпһеҙ; 
распущенный подросток тәртипһеҙ үҫмер 
3. прил. аҙғын, боҙоҡ; распущенная жизнь аҙ
ғын тормош

РАСПЫЛАТЬСЯ сов.; разг. 1. янып китеү, 
ныҡ яна башлау 2. (сильно покраснеть) ныҡ 
ҡыҙарып китеү, ҡыҙыллыҡ йүгереү

РАСПЫЛЁНИЕ с см. распылить — распы
лять, распылиться — распыляться; распыление 
удобрений ашлама һибеү

РАСПЫЛЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от рас
пылить 2. прил.; перен. (раздробленный) 
тарҡау, тарау; распылённые крестьянские хо
зяйства тарҡау крәҫтиән хужалыҡтары

РАСПЫЛИТЕЛЬ м һиптергес, бөркәүес; рас
пылитель воды һыу һиптергес

РАСПЫЛИТЬ сов. что 1. (измельчитъ) 
ваҡлау, онтау 2. һиптереү, һибеү, бөркөү, 
сәсрәтеү; распылить лекарство дарыу һиптереү 
3. кого-что; перен. (рассеять, лишая этим си
лы) тарҡатыу, бүлгеләү; распылить внимание 
иғтибарҙы бүлеү; распылить сйлы көстәрҙе бүл
геләү

РАСПЫЛИТЬСЯ сов. 1. ваҡланыу, туҙанға 
әйләнеү 2. перен. тарҡалыу, таралышыу, бүл
геләнеү, ваҡланыу; силы распылились көстәр 
тарҡалды

РАСПЫЛЙТЬ несов. см. распылить 
РАСПЫЛЙТЬСЯ несов. 1. см. распылиться 

2. страд, от распылять
РАСПЙЛИВАТЬ несов. см. распялить 
РАСПЙЛИВАТЬСЯ несов. страд, от рас

пяливать
РАСПЙЛИТЬ сов. что; разг., спец, киреү, 

ҙур итеп асыу; распялить шкуру тирене киреү 
РАСПЙТИЕ с 1. см. распять 2. тәре (ҡул-аяҡ

тары киреп ҡаҙаҡлатам Иисус Христос һыны) 
РАСПЙТЬ сов. кого; ист. что тәрегә ҡаҙаҡ

лау (борошо яза ысулы)
РАССАДА ж үрсетмә; помидорная рассада 

помидор үрсетмәһе; сажать рассаду үрсетмә ул
тыртыу
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РАССАДИТЬ сов. 1. кого урынлаштырыу, 
ултыртыу; рассадйть гостей ҡунаҡтарҙы ултыр
тыу 2. кого-что айырып (айырым) ултыртыу; 
рассадйть шалунов шаяндарҙы айырып ултыр
тыу 3. что (растения) һирәгәйтеп (күсереп) ул
тыртыу; рассадйть клубнику баҡса еләген 
һирәгәйтеп ултыртыу; рассадйть смородину 
ҡарағат күсереп ултыртыу 4. прост, (разбитъ 
сильным ударом) ватыу, онтау, вата (онтай) 
һуғыу; рассадйть окно тәҙрә ватыу

РАССАДНИК м 1. с.-х. үрсеткес; рассадник 
цветов сәскәләр үрсеткес; рассадник племенного 
скота тоҡом малы үрсеткес 2. чего; перен. 
сығанаҡ, үҙәк, усаҡ; рассадник просвещения аң 
белем усағы; рассадник заразы йоғошло ауырыу 
сығанағы

РАССАЖИВАТЬ несов. см. рассадйть 
РАССАЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. рассесть

ся I 1; 2. страд, от рассаживать
РАССАСЫВАТЬ несов. см. рассосать 
РАССАСЫВАТЬСЯ несов. 1. см. рассосать

ся 2. страд, от рассасывать
РАССВЕРЛИВАТЬ несов. см. рассверлйть 
РАССВЕРЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. рассвер

литься 2. страд, от рассверливать
РАССВЕРЛИТЬ сов. что быраулап киңәй

теү; рассверлйть трубку төрөпкәне быраулап 
киңәйтеү

РАССВЕРЛИТЬСЯ сов. киңәйеү, ҙурайыу 
(бырауҙан)

РАССВЕСТИ сов. безл. яҡтырыу, таң атыу; 
давно рассвело күптән яҡтырҙы

РАССВЕТ м 1. таң, таң атыу; на рассвете 
таңда; с рассветом таң менән; до рассвета таңға 
тиклем 2. чего; перен. башланғыс осор, таң; на 
рассвете жйзни ғүмер таңында

РАССВЕТАТЬ несов. см. рассвестй 
РАССВЕТНЫЙ, -ая, -ое таң ...ы; рассветное 

время таң ваҡыты
РАССВИРЕПЕТЬ сов. (бик) ныҡ ярһыу 

(асыуланыу), ҡотороноу; медведь рассвирепел 
айыу ныҡ ярһыны

РАССВИСТЕТЬСЯ сов.; разг. һыҙғырырға 
тотоноу, туҡтауһыҙ һыҙғырыу

РАССЁВ м 1. см. рассеять рассевать; рас 
сёв семян орлоҡ сәсеү 2. сорттарға айырыусы 
(таҙартыусы) машина

РАССЕВАТЬ несов. см. рассеять 1 
РАССЕВАТЬСЯ несов. страд, от рассевать 
РАССЕДАТЬСЯ несов. см. рассесться II 
РАССЕДЛАТЬ сов. кого эйәрен алыу (һалды

рыу); расседлать лошадей аттарҙың эйәрен һал
дырыу

РАССЕДЛАТЬСЯ сов. эйәре алыныу 
(һалыныу)

РАССЕДЛЫВАТЬ несов. см. расседлать 
РАССЁДЛЫВАТЬСЯ несов. 1. см. рассед

латься 2. страд, от рассёдлывать
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РАССЕИВАТЬ
РАССЕИВАТЬ несов. см. рассеять 
РАССЁИВАТЬСЯ несов. 1. см. рассеяться 

2. страд, от рассеивать
РАССЕКАТЬ несов. см. рассечь 
РАССЕКАТЬСЯ несов. 1. см. рассечься 

2. страд, от рассекать
РАССЕКРЕТИТЬ сов. 1. что (сделать из

вестным что-л. секретное) серҙе асыу, йәше
рен булмау 2. кого-что; разг. йәшерен эштән 
алыу, йәшерен эштән бушатыу; рассекретить 
агента агентты йәшерен эштән алыу

РАССЕКРЕЧИВАТЬ несов. см. рассекретить 
РАССЕКРЕЧИВАТЬСЯ несов. страд, от 

рассекречивать
РАССЕЛЕНИЕ с см. расселить — расселять, 

расселиться — расселяться; расселение жи
вотных хайуандарҙы айырыу

РАССЁЛИНА ж ер (тау, ҡая) ярығы (ҡы
уышлығы); ключ бьёт из расселины горы 
шишмә тау ярығынан сыға

РАССЕЛИТЬ сов. кого-что 1. (разместить, 
поселив где-л.) күсереп ултыртыу, айырыу, (та
ратып) урынлаштырыу; расселйть по квартйрам 
фатирҙарға урынлаштырыу 2. (поселитъ от
дельно живущих в одном месте) айырым (тарау 
итеп) ултыртыу (урынлаштырыу); расселйть 
соседей күршеләрҙе айырым урынлаштырыу 

РАССЕЛИТЬСЯ сов. 1. урынлашыу, килеп 
(күсеп) ултырыу; расселйться по рекё йылға 
буйлап урынлашыу 2. (поселиться порознь) 
айырым-айырым урынлашыу, таралып ултырыу 

РАССЕЛЙТЬ несов. см. расселйть 
РАССЕЛЙТЬСЯ несов. 1. см. расселйться 

2. страд, от расселйть
РАССЕРДИТЬ сов. кого-что асыуландырыу, 

асыуын килтереү (ҡабартыу)
РАССЕРДИТЬСЯ сов. на кого-что и без 

доп. асыуланыу, асыу килеү (ҡабарыу)
РАССЕРЧАТЬ сов.; прост, см. рассердиться 
РАССЕСТЬСЯ I сов. 1. ултырышыу, урынла

шыу; дети расселись по местам балалар урында
рына ултырыштылар 2. разг., неодобр. йәйелеп 
(иркенләп) ултырыу; рассесться на диване ди
ванда йәйелеп ултырыу

РАССЕСТЬСЯ II сов. (оседая, датъ трещи
ны) баҫылып ярылыу (сатнау); стена расселась 
стена баҫылып ярылды

РАССЁЧЬ сов. 1. кого-что ҡырҡыу, ярыу, 
телеү, тураҡлау; рассечь узел төйөндө ҡырҡыу; 
рассечь полёно түмәр ярыу; рассечь тушу 
түшкәне тураҡлау 2. что (поранитъ) ҡырҡып 
(телеп, ярып) ебәреү, ҡырҡыу, телеү, ярыу; 
рассечь губу иренде телеү 3. перен. ярып үтеү; 
теплоход рассёк волны теплоход тулҡындарҙы 
ярып үтте 4. әоен. бүлеү, уртаға айырыу; 
рассечь фронт фронтты уртаға айырыу

РАССЁЧЬСЯ сов. айырылыу (сэс, еп ту
раһында)
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РАССЕЯННОСТЬ ж 1. хәтерһеҙлек, оно
тоу санлыҡ; рассеянность ученика уҡыусының 
хәтерһеҙлеге 2. тарҡаулыҡ; рассеянность посе
лений ауылдарҙың тарҡаулығы

РАССЕЯННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от рас
сеять 2. прил. тарау, тарҡау, таралып (һибелеп) 
ултырған; рассеянное на большом пространстве 
население ҙур арауыҡҡа таралып ултырған ха
лыҡ 3. прил. тоноҡ, таралған, һибелгән, 
сәселгән; рассеянный свет тоноҡ яҡтылыҡ; рас
сеянная энергия таралған энергия 4. прил. 
хәтерһеҙ, онотоусан, тарҡау, иғтибарһыҙ; рас
сеянный человек хәтерһеҙ кеше; рассеянный 
взгляд иғтибарһыҙ ҡараш 5. прил. (праздный) 
эшһеҙ, буш, ғәмһеҙ; рассеянная жизнь ғәмһеҙ 
тормош

РАССЁЯТЬ сов. что 1. сәсеү, һибеү, сәсеп 
(һибеп) сығыу; рассеять семена орлоҡ сәсеү 
2. кого; обычно в ф. кратк. прич. таратып 
(тарҡау, тарау) урынлаштырыу; сёла рассеяны 
ауылдар тарау урынлаштырылған 3. таратыу, 
һибеү, сәсеү; рассеять лучй нурҙар таратыу
4. кого (ҡыуып) таратыу (ебәреү), таратып 
ебәреү; рассеять неприятельскую кавалерию 
дошмандың атлы ғәскәрен ҡыуып ебәреү 5. пе
рен. таратыу, юҡҡа сығарыу, бөтөрөү, онотто
роу; рассеять ложные слухи ялған хәбәрҙәрҙе 
юҡҡа сығарыу

РАССЁЯТЬСЯ сов. 1. таралыу, таралып 
урынлашыу, йәйелеү; рассеяться по всему полю 
бөтә ялан буйлап таралыу 2. таралыу (томан, 
төтөн тураһында); дым рассеялся төтөн та
ралды 3. (разбежаться) төрлө яҡҡа ҡасыу, та
ралып ҡасыу, һибелеү; колонна неприятеля рас
сеялась дошман колоннаһы таралып ҡасты
4. перен. (развеяться) юҡҡа сығыу, юҡ булыу, 
юғалыу, бөтөү; напряжение рассеялось көсөр 
гәнеш юҡҡа сыҡты 5. перен. (развлечься) уй-фе
керҙән арынып (бушанып) тороу, онотолоп 
(йыуанып) алыу, күңел асыу; рассеяться после 
занятий уҡыуҙан һуң күңел асыу

РАССКАЗ м 1. см. рассказать рассказы 
вать; прервать рассказ һүҙҙе бүлеү; рассказ 
очевйдца күргән кешенең һөйләүе 2. хикәйә; 
сборник рассказов хикәйәләр йыйынтығы; рас
сказы С.Агйша С.Агиш хикәйәләре

РАССКАЗАТЬ сов. что, о ком-чём һөйләү, 
һөйләп биреү, хикәйәләү, хикәйә итеү; расска
зать сказку әкиәт һөйләү

РАССКАЗИК м бәләкәй (уймаҡ) хикәйә 
РАССКАЗЧИК м и РАССКАЗЧИЦА ж 

1. хикәйәсе, һөйләүсе; рассказчик сказок әкиәт 
һөйләүсе 2. оҫта (яҡшы) һөйләүсе

РАССКАЗЫВАТЬ несов. см. рассказать 
РАССКАЗЫВАТЬСЯ несов. 1. обычно безл. 

һөйләнеү, тасуирланыу 2. страд, от рассказывать 
РАССКАКАТЬСЯ сов.; разг. 1. (сильно ра

зогнаться на скаку) шәп саба башлау (сабыу)
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2. {скача, разъехаться) төрлө яҡҡа сабып сы
ғып китеү (таралыу)

РАССЛАБЕВАТЬ несоә. см. расслабеть 
РАССЛАБЁТЬ соә.', разг. см. расслабнуть
РАССЛАБИТЬ сов. кого-что хәлһеҙләнде

реү, ҡаҡшатыу, көсһөҙләндереү, көс алыу; бо
лезнь расслабила организм ауырыу организмды 
көсһөҙләндерҙе

РАССЛАБЛЕННОСТЬ ж хәлһеҙлек, 
көсһөҙлөк; расслабленность органйзма орга 
низмдың хәлһеҙлеге

РАССЛАБЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 
расслабить 2. прил. хәлһеҙ, көсһөҙ, хәлһеҙ
ләнгән, талсыҡҡан; расслабленный голос көсһөҙ 
тауыш

РАССЛАБЛЙТЬ несов. расслабить
РАССЛАБЛЙТЬСЯ несов. страд, от рас

слаблять
РАССЛАБНУТЬ сов.\ разг. хәлһеҙләнеү, 

көсһөҙләнеү, талыҡһырау; расслабнуть от жары 
эҫелектән хәлһеҙләнеү; мускулы расслабли мус
кулдар көсһөҙләнде

РАССЛАВИТЬ сов. кого-что, о чём', разг. 
данын (яманатын) сығарыу (һатыу); расславить 
по всему городу бөтә ҡалаға яманатын һатыу 

РАССЛАВЛЙТЬ несов. см. расславить 
РАССЛАИВАТЬ несов. см. расслоить 
РАССЛАИВАТЬСЯ несов. 1. см. расслоить

ся 2. страд, от расслаивать
РАССЛЁДОВАНИЕ с см. расследовать; рас

следование происшествия ваҡиғаны тикшереү 
РАССЛЁДОВАТЬ сов., несов. что 1. (все

сторонне изучить) тикшереү, тикшеренеү; рас
следовать вопрос мәсьәләне тикшереү 2. (произ
вести следствие) тәфтишләү, тикшереү үткә
реү; расследовать дело эште тәфтишләү

РАССЛОЁНИЕ с см. расслоить, расслоить
ся; расслоение теста ҡамырҙы ҡатлаулау; иму
щественное расслоение населения халыҡтың 
мөлкәт яғынан ҡатламдарға бүленеүе

РАССЛОИТЬ сов. 1. что ҡатлаулау, ҡат
лауҙарға бүлеү; расслоить картон ҡатырғаны 
ҡатлауҙарға бүлеү 2. кого-что', перен. ҡатлам- 
лау, ҡатламдарға (төркөмдәргә) бүлеү (айырыу); 
расслоить население халыҡты ҡатламдарға 
бүлеү

РАССЛОИТЬСЯ сов. 1. ҡатлауланыу, ҡат
ламланыу; горная порода расслойлась тау 
тоҡомо ҡатламланған 2. (ҡатламдарға) айыры
лыу (бүленеү); расслаиваться на классы синыф
тарға бүленеү

РАССЛБШІАТБ соә. кого-что и без доп. 
(асыҡ) ишетеү, ишетеп еткереү; расслышать всё 
до последнего слова һуңғы һүҙҙәренә тиклем 
бөтәһен дә ишетеү

РАССМАТРИВАТЬ несоә. 1. см. рассмот
реть 2 , 3; 2. (обычно в сочетании с “как”) 
ҡарау, һанау, иҫәпләү; рассматривать предло
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жёние как реальное тәҡдимде тормошҡа ашыр- 
лыҡ тип ҡарау

РАССМАТРИВАТЬСЯ несоә. страд, от 
рассматривать

РАССМЕШИТЬ сов. кого-что көлдөрөү; 
рассмешить шутками шаяртып көлдөрөү

РАССМЕЙТЬСЯ сов. көлә башлау, көлөп 
ебәреү

РАССМОТРЁНИЕ с см. рассмотреть; рас
смотрение проекта проектты тикшереү

РАССМОТРЁТЬ сов. кого-что 1. (разгля
деть, всматриваясь) ентекләп (ныҡлап) ҡарау, 
күреп алыу; рассмотреть надпись яҙыуҙы ен
текләп ҡарау 2. (смотря, ознакомиться с 
чем-л.) ҡарау, айырыу, ҡарап табыу (таныу); 
рассмотреть лист в микроскоп япраҡты микро 
скоптан ҡарау 3. ҡарау, тикшереү; рассмотреть 
вопрос мәсьәләне тикшереү; тщательно рассмот
реть все данные бөтә мәғлүмәттәрҙе ентекләп 
ҡарау

РАССОВАТЬ соә. кого-что', разг. тыҡҡылау, 
тыҡҡылап (тығып, урынлаштырып) бөтөрөү; 
рассовать вещи по карманам әйберҙәрҙе 
кеҫәләргә тығып бөтөрөү

РАССбВЫВАТЬ несов. см. рассовать 
РАССОЛ м 1. тоҙлама; слабый рассол көсһөҙ 

(йомшаҡ) тоҙлама; огуречный рассол ҡыяр 
тоҙламаһы 2. тоҙло һыу (ҡайнатып тоҙ алыу 
өсөн ҡулланыла) 3. тех. тоҙ иретмәһе 

РАССбЛЬНИК м рассольник 
РАССбРИТЬ сов. кого-что; разг. талашты

рыу, әрләштереү, ыҙғыштырыу, ара боҙоу; рас
сорить соседей күршеләрҙе талаштырыу

РАССОРЙТЬ сов. что; разг. ҡыйлау, сүпләү, 
таратып (туҙҙырып) ташлау; рассорить бумаги по 
полу иҙәнгә ҡағыҙҙар туҙҙырып ташлау

РАССОРИТЬСЯ сов.; разг. талашыу, әрлә
шеү, ыҙғышыу, асыуланышыу; рассориться с со
служивцами хеҙмәттәштәр менән асыуланышыу 

РАССОРЙТЬСЯ соә.', разг. ҡойолоп түгелеү 
(сәселеү)

РАССОРТИРОВАТЬ сов.; кого-что сорт
тарға айырыу (бүлеү), айырыу, бүлеү; рассорти
ровать товары тауарҙарҙы сорттарға айырыу 

РАССОРТИРОВКА ж см. рассортировать — 
рассортировывать; рассортировка зерна аш
лыҡты сорттарға бүлеү; рассортировка писем 
хаттарҙы айырыу

РАССОРТИРОВЫВАТЬ несов. см. рассор
тировать

РАССОСАТЬ соә. что 1. кәметеү, шиңдереү, 
ҡайтарыу; компрессами рассосать опухоль 
боҫлама һалып шеште ҡайтарыу 2. прост, (соса
нием размягчить) имеп йомшартыу

РАССОСАТЬСЯ сов. 1. кәмеү, шиңеү, ҡай
тыу; опухоль рассосалась шеш ҡайтҡан 2. пе
рен., разг. әкренләп таралыу; очередь рассо
салась сират әкренләп таралды
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РАССбХНУТЬСЯ сов. кибеү, ҡорғаҡһыу; 
бочка рассохлась мискә ҡорғаҡһыған

РАССПРАШИВАТЬ несов. см. расспросить 
РАССПРОС м. і .  см. расспросйть — рас

спрашивать 2. мн. расспросы һорашыу, һорау 
ҙар; отвечать на расспросы һорауҙарға яуап 
биреү

РАССПРОСЙТЬ сов. кого, о чём һорашыу, 
һорашып белешеү, һораштырыу, белешеү; рас
спросйть подробно төпсөп һорашыу

РАССРЕ ДОТ бЧЕНИЕ с см. рассредоточить 
РАССРЕДОТОЧИВАТЬ и РАССРЕДО  

ТАЧИВАТЬ несов. см. рассредоточить
РАССРЕДОТОЧИВАТЬСЯ и РАССРЕДО 

ТАЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. рассредоточиться 
2. страд, от рассредоточивать

РАССРЕДОТОЧИТЬ сов. кого-что таратыу, 
таратып урынлаштырыу; рассредоточить войска 
ғәскәрҙе таратып урынлаштырыу

РАССРЕДОТОЧИТЬСЯ сов. таралып (һибе
леп) урынлашыу, таралышып урынлашыу; пар
тизаны рассредоточились партизандар таралып 
урынлашты

РАССРОЧИВАТЬ несов. см. рассрочить 
РАССРОЧИТЬ сов. что кисектереү, бүлеп 

(ваҡлап) түләү (биреү), срогын оҙонайтыу; рас
срочить уплату долга бурысты бүлеп түләү 

РАССРОЧКА ж см. рассрочить рассрбчи 
вать ♦ в рассрочку (купйть, продать) бүлеп 
түләү шарты менән (алыу, һатыу)

РАССТАВАНИЕ с см. расставаться; час рас
ставания айырылышыу сәғәте

РАССТАВАТЬСЯ несов. см. расстаться 
РАССТАВИТЬ сов. что 1. кого урынлашты

рыу, ҡуйыу, теҙеп ҡуйыу, урынлаштырып 
(ҡуйып) сығыу; расставить кнйги в шкафу ки 
таптарҙы шкафҡа ҡуйыу; расставить шахматы 
на доске шахматтарҙы таҡтаға теҙеп ҡуйыу; рас
ставить часовых һаҡсылар ҡуйыу 2. разг. 
һалыу, ҡуйыу, ҡороу, ҡороп (һалып) ҡуйыу; 
расставить капканы ҡапҡан ҡороу; расставить 
сети ау һалыу 3. (раздвинутъ) айырыу, айырып 
(йәйеп) ҡуйыу, тарбайтыу, йәйеү; расставить 
ноги аяҡтарҙы тарбайтыу; расставить ножки 
цйркуля циркулде айырып ҡуйыу 4. разг., спец. 
киңәйтеү, ялғап киңәйтеү; расставить ворот ру
бахи күлдәк яғаһын ялғап киңәйтеү

РАССТАВИТЬСЯ сов.', разг. урынлашыу, 
ҡуйылыу, урынлаштырылыу, теҙелеү; мебель 
удобно расставилась йорт йыһазы уңайлы 
урынлаштырылды

РАССТАВЛЙТЬ несов. см. расставить 
РАССТАВЛЙТЬСЯ несов. 1 .см . расставить

ся 2. страд, от расставлять
РАССТАНОВКА ж 1. урынлаштырыу; рас

становка мебели йорт йыһаздарын урынлашты
рыу 2. (порядок размещения чего-л.) ҡуйылыш, 
урынлаштырыу (урынлаштырыу тәртибе)',
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расстановка знаков препинания тыныш билдә
ләренең ҡуйылышы; расстановка слов в предло
жении һөйләмдә һүҙҙәрҙе урынлаштырыу 3. ты
ныш, туҡталыш, тынып (туҡталып) тороу; чи
тать с расстановками туҡталыш яһап уҡыу 

РАССТАТЬСЯ сов. с кем-чем. 1. без доп. 
айырылыу, айырылышыу, айырылып (ҡалды
рып) китеү, хушлашыу; друзья расстались дуҫ
тар айырылышты; расстаться навсегда бөтөн
ләйгә айырылыу; расстаться с родным селом 
тыуған ауылды ҡалдырып китеү 2. (отказаться 
от кого-чего-л.) һаубуллашыу, хушлашыу; рас
статься с мечтой хыял менән хушлашыу

РАССТЕГАИ м 1. асығауыҙ; расстегай с 
мясом итле асығауыҙ 2. (старинный распашной 
сарафан) расстегай (иҙецләп тегелгән сарафан) 

РАССТЕГАТЬ сов. что (прошитъ узорчатой 
стёжкой) һырыу; расстегать одеяло юрған 
һырыу

РАССТЁГИВАТЬ I несов. см. расстегнуть 
РАССТЁГИВАТЬ II несов. см. расстегать 
РАССТЁГИВАТЬСЯ I несов. 1. см. расстег

нуться 2. страд, от расстёгивать I
РАССТЁГИВАТЬСЯ II несов. страд, от 

расстёгивать II
РАССТЕГНУТЬ сов. что ыскындырыу, си

сеү, ысҡындырып (сисеп) ебәреү; расстегнуть 
ворот иҙеүҙе ыскындырыу

РАССТЕГНУТЬСЯ сов. 1. кейемде ыскын
дырыу (сисеү); идтй расстегнувшись кейемде 
ысҡындырып атлау 2. ысҡыныу, сиселеү; реме
шок расстегнулся ҡайыш ысҡынған

РАССТЕЛИТЬ сов/, разг. см. разостлать 
РАССТЕЛЙТЬСЯ сов.; разг. см. разо

стлаться
РАССТИЛАТЬ несов. см. разостлать 
РАССТИЛАТЬСЯ несов. 1. см. разостлать

ся; дым расстилается по землё төтөн ергә 
түшәлә 2. перен., разг. (раболепствовать) яла
ғайланыу 3. страд, от расстилать

РАССТОЙНИЕ с 1. ара, аралыҡ, алыҫлыҡ, 
ер; дальнее расстояние алыҫ ара; расстояние в 
пять километров биш километр ара 2. перен. 
айырма, ара, алыҫлыҡ; расстояние между нйми 
улар араһындағы айырма ♦ держать на из
вестном (почтйтельном) расстоянии үҙеңә яҡын 
ебәрмәү

РАССТРАИВАТЬ несов. см. расстроить 
РАССТРАИВАТЬСЯ несов. 1. см. рас

строиться 2. страд, от расстраивать
РАССТРЕЛ м 1. см. расстрелять — рас

стреливать 2. (казнъ) атыу; приговорить к рас
стрелу атырға хөкөм итеү

РАССТРЕЛИВАТЬ несов. см. расстрелять 
РАССТРЕЛЙТЬ сов. что 1. кого атыу, атып 

үлтереү; расстрелять предателей хыянатсы 
ларҙы атыу 2. кого атыу, утҡа тотоу; расстре
лять вражеский корабль дошман карабын утҡа
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тотоу 3. (израсходовать при стрельбе) атып 
бөтөрөү; расстрелять все патроны бөтә патрон 
дарҙы атып бөтөрөү

РАССТРбЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от рас
строить 2. прил. (беспорядочный) тарҡау, 
тәртипһеҙ; расстроенное войско тарҡау ғәскәр 
3. прил. (пришедший в упадок) емерек, тарҡау, 
емерелгән, тарҡалған; расстроенное хозяйство 
емерек хужалыҡ 4. прил. насар, боҙоҡ, ҡаҡ
шаған; расстроенное здоровье ҡаҡшаған һау 
лыҡ 5. прил. көйһөҙләнгән, боҙоҡ, көйһөҙ; рас
строенный рояль көйһөҙ рояль 6. прил. (выра
жающий расстройство) кәйефһеҙ, борсоулы; 
расстроенный вид борсоулы ҡиәфәт

РАССТРбИТЬ сов. 1. что (нарушить поря
док) туҙҙырыу, тарҡатыу, сафты боҙоу; рас
строить ряды противника дошман сафын 
туҙҙырыу 2. (привести в упадок) емереү, 
тарҡатыу, зыян (харап) итеү, рәтен ебәреү; рас
строить хозяйство хужалыҡты тарҡатыу 3. что 
(нарушить, помешать) боҙоу, ҡамасаулау, 
өҙөү, емереү, юҡҡа сығарыу; расстроить планы 
пландарҙы юҡҡа сығарыу 4. что (привести в 
болезненное состояние) ҡаҡшатыу, насарайтыу, 
боҙоу; расстроить нервы нервыларҙы ҡаҡшатыу
5. что (нарушить лад музыкального инстру
мента) көйһөҙләү, көйһөҙләндереү, көйөн 
боҙоу; расстроить скрйпку скрипканың көйөн 
боҙоу 6. кого (огорчить) күңелһеҙләндереү, 
кәйеф боҙоу (ебәреү); расстроить неприятным 
письмом күңелһеҙ хат менән кәйеф боҙоу

РАССТРбИТЬСЯ сов. 1. саф боҙолоу, 
тарҡалыу, туҙыу; колонна расстроилась колон
на сафы боҙолдо 2. емерелеү, тарҡалыу; дела 
колхоза расстроились колхоз эштәре тарҡалды
3. (прерваться) боҙолоу, өҙөлөү; игра расстрои
лась уйын өҙөлдө; отношения расстроились мө 
нәсәбәттәр боҙолдо 4. ҡаҡшау, боҙолоу; здоровье 
расстроилось һаулыҡ ҡаҡшаны 5. көйһөҙләнеү, 
көйө боҙолоу; мандолйна расстроилась мандоли
наның көйө боҙолған 6. күңелһеҙләнеү, кәйеф 
боҙолоу (ҡырылыу); расстроиться из-за плохого 
известия насар хәбәрҙән кәйеф ҡырылыу

РАССТРбЙСТВО с 1. (состояние упадка 
вследствие нарушения порядка в чём-л.) тө
шөнкөлөк, рәт китеү, хәл насарланыу 2. тарҡа
лыш, тәртипһеҙлек, емереклек, тарҡатыу; внестй 
расстройство в ряды протйвника дошман сафын 
тарҡатыу 3. боҙолоу, ҡаҡшау, яҙыу, насарайыу; 
расстройство кровообращения ҡан йөрөшө 
боҙолоу; расстройство памяти хәтер насарайыу
4. (огорчение) кәйеф ҡырылыу, күңел төшөү; 
быть в расстройстве күңел төшөнкө булыу

РАССТУПАТЬСЯ несов. см. расступиться
РАССТУПЙТЬСЯ сов. 1. ике яҡҡа айыры

лыу, юл биреү, йырылыу, юл асыу; толпа рас
ступилась халыҡ төркөмө ике яҡҡа айырылды 
2. перен. (разойтись — о земле, воде и т.п.)
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ярылыу, ярылып китеү, ике яҡҡа айырылыу, 
убылыу, убылып төшөү; земля расступйлась ер 
убылды

РАССТЫКОВАТЬ сов. что айырыу 
РАССТЫКОВАТЬСЯ сов. айырылыу 
РАССТЫКОВКА ж см. расстыковать, рас

стыковаться; расстыковка космических кораб
лей йыһан караптарының айырылыуы

РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ ж аҡыл, аҡыллы
лыҡ, уйлап (аҡыл менән) эшләнгәнлек; рассу
дительность человека кешенең аҡыллылығы 

РАССУ ДЙТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (благора
зумный) аҡыллы, аңлы, төплө; рассудительный 
человек аҡыллы кеше 2. (исполненный здравого 
смысла) уйлап (аҡыл менән) эшләнгән, аҡыллы; 
рассудительный поступок уйлап эшләнгән эш; 
рассудйтельное решение аҡыллы ҡарар

РАССУДИТЬ сов. 1. кого-что хәл (ҡарар) 
итеү, ҡарар сығарыу, һөҙөмтә яһау; рассудйть 
спор бәхәсте хәл итеү 2. что и без доп. уйлап 
ҡарау, хәл итеү; рассудите, как быть нимә эш
ләргә икәнен уйлап ҡарағыҙ

РАССУДОК м 1. (ум, сознание) аҡыл; де
ятельность рассудка аҡыл эшмәкәрлеге 2. аң, 
иҫ, фекер, аҡыл; потерять рассудок аң юғалтыу 
♦ быть в полном рассудке иҫе дөрөҫ булыу, 
аҡылы теүәл булыу

РАССУДОЧНЫЙ, ая, ое 1. аҡыл ...ы; рас 
судочная деятельность аҡыл эшмәкәрлеге
2. (отвлечённый) артыҡ дөйөм 3. (отличаю
щийся преобладанием рассудка над чувством) 
артыҡ ҡоро, аҡылға нигеҙләнгән, аҡыл өҫтөнлөк 
иткән, һалҡын аҡыл менән; рассудочный чело
век артыҡ ҡоро кеше

РАССУЖДАТЬ несов. 1. (мыслить) уйлау, 
фекер (хөкөм, уй) йөрөтөү, фекерләү; научйться 
рассуждать фекер йөрөтөргә өйрәнеү; рассуж
дать правильно дөрөҫ фекер йөрөтөү 2. о ком- 
чём\ разг. (говорить, обсуждать) фекер алы
шыу, әңгәмәләшеү, һөйләү, һөйләнеү; рассуж
дать на разные темы төрлө темаға әңгәмәләшеү 

РАССУЖДЁНИЕ с 1. см. рассуждать; пра
вильное рассуждение дөрөҫ фекерләү 2. обычно 
мн. рассуждения; разг. (разговоры) һөйләшеү, 
әңгәмәләшеү, әңгәмә, һүҙ ҡуйыртыу; пустйться 
в рассуждения әңгәмәләшергә тотоноу; делать 
без рассуждений һүҙ ҡуйыртмайынса эшләү
3. книжн., уст. (сочинение) ғилми хеҙмәт 

РАССУЖИВАТЬ несов. см. рассудйть 
р а с с у п  Сш и в а т ь  несов. см. рассупонить 
РАССУПОНИВАТЬСЯ несов. 1. см. рассу

пбниться 2. страд, от рассупонивать
РАССУПбНИТЬ сов. кого-что тамаҡбауын 

(сөйөлдөрөгөн) сисеү; рассупонить лошадь ат
тың тамаҡбауын сисеү

РАССУПбНИТЬСЯ сов. 1. тамаҡбау сиселеү 
(ысҡыныу) 2. прост, (раздеться) сисенеү 

РАССУЧИВАТЬ несов. см. рассучить
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РАССУЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. рассучйть 
ся 2. страд, от рассучивать

РАССУЧИТЬ сов. что 1. һүтеү, тағатыу; 
рассучить верёвку бау һүтеү 2. разг. (төрөл
гәнде) төшөрөү; рассучйть рукава енде төшөрөү 

РАССУЧИТЬСЯ сов. һүтелеү, тағатылыу; 
верёвка рассучйлась арҡан тағатылды

РАССЧИТАННЫЙ, ая, -ое 1. прич. от рас 
считать 2. прил. уйланылған, (алдан) уйлап 
эшләнгән, юрый, юрамал эшләнгән; рассчйтан 
ная медлйтельность юрамал яйлау

РАССЧИТАТЬ сов. кого 1. что (произвести 
подсчёт) иҫәпләү, иҫәпләп сығарыу, хисаплау; 
рассчитать деньги аҡса иҫәпләү; рассчитать сто
имость чего-л. нимәнеңдер хаҡын иҫәпләп сыға
рыу 2 . без доп. (учесть всё) баһалап еткереү, 
иҫәпкә алыу; не рассчитать свойх сил үҙ көсөңдө 
баһалап еткермәү 3. (уволитъ, выдав заработан
ные деньги) (иҫәпте өҙөп) эштән сығарыу, расчет 
биреү; рассчитать сотрудника хеҙмәткәргә расчет 
биреү 4. спец. (тәртип буйынса) һанатыу, һана
тып сығыу; рассчитать взвод взводты һанатыу 

РАССЧИТАТЬСЯ сов. 1. с кем-чем и без 
доп. (расплатиться) иҫәпләшеү, иҫәпте өҙөү, 
(тулыһынса) түләп бөтөрөү; рассчитаться с дол
гами бурыстарҙы түләп бөтөрөү 2. разг. (уво
литься) иҫәпләшеп эштән сығыу, расчет алыу
3. с кем; разг. (отомститъ) үс алыу, иҫәплә
шеү, ҡоһорон ҡайтарыу; я с тобой ещё рас
считаюсь мин әле һинең менән иҫәпләшермен
4. спец. һанау, һанап сығыу; рассчитаться по 
порядку номеров рәт буйлап һанау

РАССЧИТЫВАТЬ несов. 1. см. рассчитать 
2. на что и с неопр. (надеяться) иҫәп тотоу, 
өмөт итеү (бағлау), уйлау, самалау; рассчйты 
вать получйть богатый урожай мул уңыш алыр 
ға иҫәп тотоу; рассчйтывать на внимание иғти 
барға өмөт итеү 3. на кого-что (полагаться) 
ышаныу, өмөт итеү, арҡаланыу; рассчйтывать 
на друзей дуҫтарға арҡаланыу

РАССЧИТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. рассчи
таться 2. за кого-что яуап биреү, яуаплылыҡты 
күтәреү; рассчйтываться за свой поступки үҙең 
дең ҡылған эштәрең өсөн яуап биреү 

РАССЫЛАТЬ несов см. разослать 
РАССЫЛАТЬСЯ несов. страд, от рассылать 
РАССЫЛКА ж см. разослать — рассылать 1; 

рассылка пйсем хаттарҙы ебәреү
РАССЫЛОЧНЫЙ, -ая, -ое ебәреү ...ы, тара

тыу ...ы; рассылочное отделение таратыу 
бүлексәһе

РАССЫЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. ебәреү ...ы, тара
тыу ...ы; рассыльная кнйга таратыу китабы 2. в 
знач. сущ. рассыльный м и рассыльная ж Йо 
мошсо; судебный рассыльный суд йомошсоһо; 
быть рассыльной йомошсо булып йөрөү

РАССЫПАТЬ сов. кого-что 1. сәсеү, түгеү, 
һибеү, таратыу, сәсеп (түгеп, һибеп) ебәреү,
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һирпеү; рассыпать крупу ярманы түгеп ебәреү; 
рассыпать 5толь күмер таратыу 2. (разместить, 
насыпая) һалыу, ҡойоу, тултырыу; рассыпать 
муку по мешкам ондо тоҡтарға тултырыу 3. әо- 
ен. таратыу, таратып һалыу; рассыпать роту в 
цепь ротаны теҙемгә таратыу

РАССЫПАТЬ несов. см. рассыпать 
РАССЫПАТЬСЯ сов. 1. сәселеү, түгелеү, 

һибелеү, ҡойолоу; зерно рассыпалось ашлыҡ 
түгелде; бусы рассыпались мәрйендәр һибелде 
2. (развалиться) ҡорғаҡһып таралыу, таралып 
төшөү, емерелеү; рассохшаяся бочка рассыпа
лась ҡорғаҡһыған мискә таралып төштө 3. (ра
зойтись, разбежаться) таралыу, таралышыу, 
һибелеү, китеү; охотники рассыпались по лесу 
һунарсылар урман буйлап таралды 4. в чём и 
без доп.; разг. маҡтау, рәхмәт һүҙҙәре яуҙырыу, 
яуҙыра башлау; рассыпаться в благодарностях 
рәхмәттәр яуҙырыу

РАССЫПАТЬСЯ несов. 1. см. рассыпаться 
2. страд, от рассыпать ♦ мелким бесом рассы
паться см. бес

РАССЫПКА ж 1. см. рассыпать — рассы
пать 1, 2 ; рассыпка удобрений ашлама һибеү 
2. торг, (потеря в весе сыпучих товаров) түге
леү байы

РАССЫПНбЙ, -ая, -ое таралып (тубырлап) 
торған, һипмә, сәсмә, һибелмә, бөртөклө; рас
сыпной товар бөртөклө тауар ♦ рассыпной 
строй әоен. һибелмә сафтар (X V III  — X IX  бб. 
йәйәцле ғәскәрҙең бөтә фронт буйынса тара
лып урынлашыуы)

РАССЫПЧАТЫЙ, -ая, -ое таралып (һибелеп, 
сәселеп, ыуалып) торған, һибелмә, ярмалы; рас
сыпчатая картошка ярмалы картуф; рассыпча
тая каша таралып торған бутҡа

РАССЫХАТЬСЯ несов. см. рассохнуться 
РАСТАИВАТЬ несов. см. растаять 
РАСТАЛКИВАТЬ несов. см. растолкать 
РАСТАЛКИВАТЬСЯ несов. страд, от рас

талкивать
РАСТАПЛИВАТЬ I несов. см. растопйть I 
РАСТАПЛИВАТЬ II несов. см. растопйть II 
РАСТАПЛИВАТЬСЯ I несов. 1. см. расто 

пйться I; 2. страд, от растапливать I
РАСТАПЛИВАТЬСЯ II несов. 1. см. расто 

пйться II; 2. страд, от растапливать II 
РАСТАПТЫВАТЬ несов. см. растоптать 
РАСТАПТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. растоп

таться 2. страд, от растаптывать
РАСТАСКАТЬ сов.; разг. см. растащить 1 
РАСТАСКИВАТЬ несов. см. растащить, рас

таскать
РАСТАСКИВАТЬСЯ несов. страд, от рас

таскивать
РАСТАСОВАТЬ сов. кого-что; разг. бутау, 

аралаштырыу; растасовать карты кәрттәрҙе ара
лаштырыу
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РАСТ АСбВЫВАТЬ несов. см. растасовать 
РАСТАЧИВАТЬ несов. см. расточить I
РАСТАЩИТЬ сов. 1. кого-что ташып (алып 

китеп) бөтөрөү; растащйть брёвна бүрәнәләрҙе 
ташып бөтөрөү 2. кого; разг. айырыу, айырып 
ебәреү, аралау; растащйть дерущихся һуғышыу
сыларҙы айырып ебәреү

РАСТАЯТЬ сов. 1. иреү, иреп бөтөү; снег 
растаял ҡар ирене 2. перен. (аҡрынлап) бөтөү 
(юғалыу, һүнеү, тыныу); звуки растаяли тауыш
тар аҡрынлап тынды 3. перен. (рассеяться) та
ралыу, таралып бөтөү; толпа растаяла халыҡ 
төркөмө таралып бөттө 4. перен. (смягчиться) 
йомшарыу, күңел нескәреү, иреү, иреп китеү; 
растаять от удовольствия ләззәттән иреп китеү 
5. что; разг. (растопить) иретеү; растаять воск 
балауыҙҙы иретеү; растаять лёд боҙҙо иретеү 

РАСТВбР I м асылыу киңлеге, асылыу ара
һы (циркулдең, ҡайсының Һ.6 .); раствор цйрку- 
ля циркулдең асылыу киңлеге 2. асылыш, асыҡ 
урын (ер), асылған урын, асылыу араһы; ши
рокий раствор окна тәҙрәнең асылышы киң, киң 
(асылышлы) тәҙрә

РАСТВбР II м 1. в разн. знач. иретмә; на
сыщенный раствор туйындырылған иретмә 
2. (тестообразная цементирующая смесь) 
иҙелмә, иҙмә; цементный раствор цемент иҙел
мәһе; приготовить раствор иҙмә әҙерләү

РАСТВОРИМОСТЬ ж иреүсәнлек; раство 
рймость солёй тоҙҙарҙың иреүсәнлеге; степень 
растворймости иреүсәнлек дәрәжәһе

РАСТВОРЙМЫЙ, -ая, -ое иреүсән, ирей 
торған; растворймые вещества ирей торған 
матдәләр; растворймый кофе ирей торған ҡәһүә 

РАСТВОРИТЕЛЬ м.; спец. иреткес; раство 
рйтель красок буяу иреткес

РАСТВОРИТЬ I сов. что 1. асыу, асып 
ебәреү; растворйть окна тәҙрәләрҙе асыу 2. спец. 
айырыу, асыу; растворйть цйркуль циркулде 
айырыу

РАСТВОРИТЬ II сов. что 1. иретеү; раство
рйть йзвесть в водё эзбизде һыуҙа иретеү 
2. разг. иҙеү, иҙеп ҡуйыу; растворйть тёсто 
ҡамыр иҙеү

РАСТВОРИТЬСЯ I сов. асылыу, асылып ки
теү; дверь растворилась ишек асылып китте 

РАСТВОРЙТЬСЯ II сов. 1. иреү, иреп 
бөтөү; соль растворйлась в водё тоҙ һыуҙа иреп 
бөттө 2. перен. юғалыу, юҡҡа сығыу, күренмәҫ 
булыу; сады растворйлись в темноте баҡсалар 
ҡараңғыла күренмәҫ булдылар

РАСТВОРЯЕМОСТЬ ж см. растворймость 
РАСТВОРЙТЬ I несов. см. растворйть I 
РАСТВОРЙТЬ II несов. см. растворйть II 
РАСТВОРЙТЬСЯ I несов. 1. см. раство 

рйться I; 2. страд, от растворйть I
РАСТВОРЙТЬСЯ II несов. 1. см. раство 

рйться II; 2. страд, от растворйть II
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РАСТЕКАТЬСЯ несов. 1. см. растечься
2. перен., разг. (излагать что-л. излишне под
робно) бик ентекләп (тәфсилләп) һөйләү

РАСТЁНИЕ с үҫемлек; дйкие растения ҡыра
ғай үҫемлектәр; однолетнее растение бер йыл
лыҡ үҫемлек; лекарственные растения дарыу 
үҫемлектәре

РАСТЕНИЕВОД м үҫемлекселек белгесе
РАСТЕНИЕВбДСТВО с 1. үҫемлекселек, 

үҫемлек үҫтереүселек 2. (наука) үҫемлекселек 
белеме (фәне)

РАСТЕНИЕВбДЧЕСКИЙ, ая, ое үҫемлек 
селек ...ы, үҫемлек үҫтереү ...ы

РАСТЕРЕБИТЬ сов. кого-что; разг. туҙ
ҙырыу, йолҡоп (тартып, туҙҙырып) бөтөрөү; 
растеребйть сноп көлтәне туҙҙырыу 2. һелкетеү, 
ҡуҙғатып ебәреү; растеребйть зрйтеля тамаша
сыны ҡуҙғытып ебәреү

РАСТЕРЁТЬ сов. что 1. (размельчить тре
нием) онтау, ыуалап (ышҡып, ыуып) ваҡлау 
(онтау); растереть глйну балсыҡты ыуып ваҡлау
2. (размазать) ышҡып һылау (һөртөү), ышҡыу; 
растереть грязь по стеклу бысраҡты быялаға 
ышҡып һылау 3. кого (натереть) ыуыу, ыш
ҡыу, ыуалау, һыйпау; растереть уксусом һеркә 
менән ыуыу; растереть ноги аяҡтарҙы ыуыу

РАСТЕРЁТЬСЯ сов. 1. ыуаланып (ышҡы
лып) ваҡланыу, онталыу 2. һөртөү, һөртөнөү, 
ышҡыныу; растереться одеколоном одеколон 
һөртөү; растереться докрасна ҡыҙарғансы 
ышҡыныу; растереться полотенцем таҫтамал ме
нән ышҡыныу

РАСТЕРЗАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от рас
терзать 2. прил.; разг. (растрёпанный) өҙгөлә
неп (туҙып) бөткән 3. прил.; перен. ыҙаланып 
(яфаланып) бөткән, ғазапланған; растерзанное 
сердце ғазапланған йөрәк

РАСТЕРЗАТЬ сов. 1. кого ботарлау, ботар
лап (өҙгәләп) ташлау; волки растерзали овцу 
бүреләр һарыҡты ботарлап ташлаған 2. что; 
разг. (с силой разорвать) туҙҙырыу, йолҡҡолау
3. что; перен. ыҙалау, өҙгөләндереү, ғазаплау, 
яфалау; растерзать душу сомнениями шик 
шөбһәләр менән күңелде ғазаплау

РАСТЕРЯННОСТЬ ж аптыраш, аптыраған
лыҡ, ҡаушағанлыҡ, ҡаушау; растерянность во 
взгляде ҡараштағы ҡаушау

РАСТЕРЯННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от расте 
рйть 2. прил. аптыраған, ҡаушаған, аптырап 
(ҡаушап, аҙап, юғалып) ҡалған; растерянный 
вид ҡаушаған ҡиәфәт

РАСТЕРЙТЬ сов. кого-что юғалтып бөтөрөү, 
юғалтыу, яҙыу, юйыу; растерйть кнйги китап
тарҙы юғалтып бөтөрөү; растерйть родных 
туғандарҙы юғалтыу

РАСТЕРЙТЬСЯ сов. 1. юғалыу, юғалып 
бөтөү; растерйлись все вёщи бөтә нәмәләр 
юғалып бөттө 2. аптырап (ҡаушап, албырғап,
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аҙап, юғалып) ҡалыу; растеряться от волнения
тулҡынланыуҙан ҡаушап ҡалыу

РАСТЕРЙХА м и ж; прост, асыҡ ауыҙ 
РАСТЁЧЬСЯ сов. 1. ағып таралыу, ағып ки

теү (төрлө яҡҡа); чернила растеклйсь по ска
терти ҡара ашъяулыҡ буйлап ағып китте 2. (рас
плыться) йәйелеү, йәйелеп китеү; буквы расте
клйсь по бумаге ҡағыҙҙа хәрефтәр йәйелеп кит
те 3. перен. (разойтись в разные стороны) та
ралыу, таралып китеү; толпа растеклйсь халыҡ 
төркөмө таралды 4. перен. таралыу, йәйелеү, 
йүгереү; румянец растёкся по лицу йөҙөнә 
ҡыҙыллыҡ йүгерҙе

РАСТИ несоә. 1. ө разн. знач. үҫеү, буйға 
етеү; трава растёт үлән үҫә; растй в деревне 
ауылда үҫеү; растут новые города яңы ҡалалар 
үҫә; таланты растут таланттар үҫә 2. (увеличи
ваться количественно) артыу, үҫеү, ҙурайыу, 
күбәйеү; (в размерах) үҫеү, ҙурайыу; (в объёме) 
артыу, күбәйеү; доходы растут килем арта 

РАСТИРАТЬ несов. см. растереть 
РАСТИРАТЬСЯ несоә. 1. см. растереться 

2. страд, от растирать
РАСТЙРОЧНЫИ, -ая, -ое спец, ыуа (ыуына) 

торған; растйрочное масло ыуына торған май 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ж 1. үҫемлек, үҫем

лектәр донъяһы; растйтельность Урала Урал
дың үҫемлектәр донъяһы 2. разг. (волосы на го
лове) сэс; (на теле) йөн; (на лице) ток, һаҡал- 
мыйыҡ

РАСТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. үҫемлек ...ы; 
растйтельный мир үҫемлектәр донъяһы; рас 
тйтельное масло үҫемлек майы 2. (относящийся 
к росту организмов) үҫеү ...ы; растйтельный 
процесс үҫеү процесы

РАСТИТЬ несоә. кого-что; прям., перен. 
үҫтереү, тәрбиәләү, тәрбиәләп үҫтереү; растйть 
цветы сәскәләр үҫтереү; растйть детёй балалар 
тәрбиәләп үҫтереү; заботливо растйть кадры 
кадрҙарҙы хәстәрләп үҫтереү

РАСТЛЕВАТЬ несов. см. растлить 
РАСТЛЕВАТЬСЯ несоә. 1. см. растлйться 

2. страд, от растлевать
РАСТЛЁННЫЙ, -ая, -ое книжн. аҙғын, бо

ҙоҡ; растлённый человек аҙғын кеше
РАСТЛИТЕЛЬ м; книжн. аҙғын кеше, 

боҙоҡлоҡҡа өйрәтеүсе, юлдан яҙҙырыусы
РАСТЛИТЬ сов. книжн. 1. кого көсләү, мыҫ

ҡыллау; растлйть девочку ҡыҙ баланы көсләү 
2. кого-что; перен. аҙҙырыу, юлдан яҙҙырыу, 
боҙоҡлоҡҡа өйрәтеү; растлйть душу күңелде 
аҙҙырыу

РАСТЛИТЬСЯ сов.; книжн. аҙыу, юлдан 
яҙыу, боҙолоу

РАСТОЛКАТЬ сов. кого-что; разг. 1. ян- 
яҡҡа эткеләү, этеп-төртөп таратыу (юл асыу); 
растолкать толпу халыҡ төркөмөн этеп-төртөп 
юл асыу 2. (разбудить) төрткөләп уятыу;
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растолкать спящих йоҡлаусыларҙы төрткөләп 
уятыу

РАСТОЛКОВАТЬ сов. что аңлатыу, төшөн
дөрөү, аңлатып (төшөндөрөп) биреү; растолко
вать решение задачи мәсьәләнең сиселешен тө
шөндөрөп биреү

РАСТОЛКОВЫВАТЬ несов. см. растолковать
РАСТОЛбЧЬ сов. что төйөү, төйөп онтау 

(ваҡлау); растолочь пёрец боросто төйөү
РАСТОЛСТЁТЬ сов. ныҡ йыуанайыу, ҡалы

найыу, йыуанайып китеү
РАСТОПИТЬ I сов. что яғыу, яғып (янды

рып, тоҡандырып) ебәреү; растопйть пёчку 
мейескә яғып ебәреү

РАСТОПИТЬ II сов. что иретеү; растопйть 
воск балауыҙ иретеү; растопйть сало сусҡа 
майы иретеү

РАСТОПЙТЬСЯ I сов. янып китеү, дөрләп 
(ҡыҙып) яна башлау; печь растопйлась мейес 
дөрләп яна башланы

РАСТОПЙТЬСЯ II сов. иреү, иреп бөтөү; 
масло растопйлось май иреп бөттө

РАСТОПКА ж 1. см. растопйть I — рас
тапливать I растоплять I; растопка печей 
мейестәргә яғыу 2. собир.; разг. сыра; берёзо
вая растопка ҡайын сыра; сырая растопка еүеш 
сыра

РАСТОПЛЙТЬI несов. см. растопйть I 
РАСТОПЛЙТЬ II несоә. см. растопйть II 
РАСТОПЛЙТЬСЯ I несов. 1 .см .  растопйть 

ся I; 2. страд, от растоплять I
РАСТ ОП ЛЙТЬСЯ II несов. 1. см. расто 

пйться II; 2. страд, от растоплять II
РАСТОПОЧНЫЙ, -ая, -ое разг. тоҡандыра 

торған, сыраға яраҡлы
РАСТОПТАТЬ сов. 1. кого-что тапау, тапап 

китеү (ватыу, иҙеү); растоптать цветок сәскәне 
тапау 2. что; прост, кейеп иркенәйтеү (киңәй
теү); растоптать сапогй итекте кейеп киңәйтеү 

РАСТОПТАТЬСЯ сов.', прост, кейелеп (кейә- 
кейә) иркенәйеү, киңәйеү; ботйнки растоптались 
ботинка кейә-кейә иркенәйҙе

РАСТОПЫРИВАТЬ несов. см. растопырить 
РАСТОПЫРИВАТЬСЯ несов. 1. см. расто

пыриться 2. страд, от растопыривать
РАСТОПЫРИТЬ сов. что; разг. тарбайтыу, 

айырыу; растопырить пальцы бармаҡтарҙы тар
байтыу

РАСТОПЫРИТЬСЯ сов.; разг. тарбайыу; 
ветви растопырились ағас ботаҡтары тарбайған 

РАСТОРГАТЬ несов. см. расторгнуть 
РАСТОРГАТЬСЯ несоә. страд, от расторгать
РАСТОРГНУТЬ сов. что өҙөү, туҡтатыу, 

юҡҡа сығарыу; расторгнуть договор килешеүҙе 
өҙөү; расторгнуть брак никахты өҙөү

РАСТОРГОВАТЬ сов. кого-что; прост. 
һатыу, һатып бөтөрөү; расторговать весь товар 
бөтә тауарҙы һатып бөтөрөү
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РАСТОРГОВАТЬСЯ сов. 1. уст. (разбога
теть от торговли) һатыу итеп (сауҙа итеп) 
байыу 2. прост, (бөтә тауарҙы) һатып бөтөрөү; 
хорошо расторговаться тауарҙарҙы уңышлы 
һатып бөтөрөү

РАСТОРГОВЫВАТЬ несов. см. расторговать 
РАСТОРГОВЫВАТЬСЯ несов. см. растор

говаться
РАСТОРЖЕНИЕ с см. расторгнуть — рас

торгать; расторжение договора килешеүҙе өҙөү; 
расторжение брака никахты өҙөү

РАСТОРМОШЙТЬ сов.', разг. 1. что туҙ
ҙырыу, болартыу, аҫтын өҫкә әйләндереү (килте
реү); растормошить сумку сумканың аҫтын өҫкә 
әйләндереү 2. кого төрткөләп уятыу; растормо
шить спящего ребёнка йоҡлаған баланы төрт
көләп уятыу 3. кого-что', перен. (вывести из со
стояния вялости) ҡуҙғатыу, хәрәкәткә килтереү 

РАСТОРОПНОСТЬ ж өлгөрлөк, етеҙлек, 
тилберлек; отличаться расторопностью етеҙлек 
менән айырылып тороу; проявйть расторопность 
өлгөрлөк күрһәтеү

РАСТОРОПНЫЙ, -ая, -ое өлгөр(өм), етеҙ, 
бөтмөр, тилбер; расторопная сноха өлгөрөм ки
лен; расторопная хозяйка етеҙ хужабикә

РАСТОСКОВАТЬСЯ сов.', разг. ныҡ һағына 
(юҡһына, яманһыулай) башлау; растосковаться 
по родине тыуған илде ныҡ һағына башлау 

РАСТОЧАТЬ несов. 1. см. расточить II 1;
2. что\ перен. йомартланыу, йомартлыҡ 
күрһәтеү; расточать похвалы маҡтауҙарға йо
мартланыу

РАСТОЧАТЬСЯ несов. страд, от расточать 
РАСТОЧИТЕЛЬ м и РАСТОЧЙТЕЛЬНИ

ЦА ж бәрәшән (һаҡһыҙ) кеше, туҙҙырыусы, 
әрәм-шәрәм (тәләф, исраф) итеүсе; расточйтель 
наследства мираҫты әрәм-шәрәм итеүсе

РАСТОЧИТЕЛЬНОСТЬ ж әрәм-шәрәм (ис
раф, тәләф) итеүсәнлек, бәрәшәнлек; проявлять 
расточйтельность бәрәшәнлек күрһәтеү

РАСТОЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое бәрәшән, 
һаҡһыҙ, исраф (әрәм-шәрәм, тәләф) итеүсән; 
расточйтельный человек бәрәшән кеше

РАСТОЧИТЕЛЬСТВО с тәләфләү, исраф 
(әрәм-шәрәм, тәләф) итеү; расточйтельство в 
расходовании денег аҡса тәләфләү

РАСТОЧИТЬ I сов. что; тех. ҡырыу, 
ҡырып тәрәнәйтеү (киңәйтеү); расточить деталь 
деталде ҡырыу

РАСТОЧИТЬ II сов. что 1. книжн. тәләф
ләү, исрафлау, исраф (әрәм-шәрәм) итеү, туҙҙы
рып бөтөрөү, бәрәшән тотоноу; расточйть богат
ства байлыҡты тәләфләү; расточйть наследство 
мираҫты туҙҙырып бөтөрөү 2. см. расточйть 2 

РАСТОЧИТЬСЯ сов.', тех. ҡырылып ки
ңәйеү (ҙурайыу, тәрәнәйеү)

РАСТОЧНИК м ҡырыусы (ҡыргыс станок
та эшләгән эшсе)
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РАСТОЧНЫЙ, -ая, -ое тех. ҡырғыс, ҡыра 
торған; расточные работы ҡырыу эштәре; рас
точный станок ҡырғыс станок

РАСТРАВИТЬ сов. 1. кого-что', прям., перен. 
ярһытыу, ҡуҙғытыу, әрнетеү; растравйть рану яра
ны ярһытыу; растравйть горе ҡайғыны ҡуҙғытыу 
2. что\ полигр. ашатыу, уйыу (кислота ярда
мында хәреф ҡалҡышын кцтәрец йәки төшөрөц) 

РАСТРАВИТЬСЯ сов. 1. разг. ярһыу, ҡуҙ
ғыу, ҡуҙыу, аҙыу; рана растравйлась яра 
ҡуҙғыған 2. полигр. кислота ашау

РАСТРАВЛИВАТЬ несов. см. растравйть 
РАСТРАВЛЙТЬ несов. см. растравйть 
РАСТРАНЖЙРИВАТЬ несов. см. растран- 

жйрить
РАСТРАНЖЙРИТЬ сов. что\ разг. тәләф

ләү, туҙҙырыу, туҙҙырып (әрәм-шәрәм итеп, то
топ, түгеп) бөтөрөү; растранжйрить деньги аҡса 
туҙҙырыу

РАСТРАНЖ ИРИТЬСЯ сов.', разг. мал 
(аҡса) туҙҙырыу, туҙҙырып бөтөрөү

РАСТРАТА ж 1. см. растратить — растрачи
вать; растрата времени ваҡыт әрәм итеү; рас
трата сил көс юғалтыу 2. (незаконное расходо
вание денег должностным лицом) өҫкә аҡса 
сығыу, өҫкә сығарыу 3. (незаконно растрачен
ные казённые деньги) өҫкә сыҡҡан аҡса

РАСТРАТИТЬ сов. что 1. тотоп бөтөрөү, то
тоноп бөтөү; растратить деньги на мелочи аҡса 
ны ваҡ-төйәккә тотоп бөтөрөү 2. (незаконно из
расходовать) туҙҙырыу, әрәм-шәрәм итеү, 
тәләфләү; растратить казённые деньги ҡаҙна 
аҡсаһын туҙҙырыу 3. перен. юҡҡа сығарыу, 
юғалтыу, әрәм итеү; растратить здоровье һау
лыҡ юғалтыу; растратить сйлы көс әрәм итеү 

РАСТРАТЧИК м и РАСТРАТЧИЦА ж өҫтө 
нә сыҡҡан кеше, дәүләт аҡсаһын (милкен) туҙ
ҙырыусы

РАСТРАЧИВАТЬ несов. см. растратить 
РАСТРАЧИВАТЬСЯ несов. страд, от рас

трачивать
РАСТРЕВОЖИТЬ сов. кого-что 1. борсол

дороу, шомландырыу, тынысһыҙлау, борсоу 
(шом) һалыу, хәүефкә төшөрөү; растревожить 
мать әсәйҙе борсоуға һалыу 2. прям., перен., 
разг. ярһытыу, ҡуҙғытыу; растревожить рану 
яраны ҡуҙғытыу; растревожить сердце йөрәкте 
ярһытыу

РАСТРЕВОЖИТЬСЯ сов. борсолоу, шомла
ныу, хәүефләнеү, тынысһыҙланыу; растре
вожиться напрасно бушҡа тынысһыҙланыу 

РАСТРЕЗВОНИТЬ сов. что, о чём', прост. 
хәбәр таратыу, һөйләп бөтөү; растрезвонить 
раньше времени о поездке сәфәр тураһында 
ваҡытынан алда һөйләп бөтөү

РАСТРЕПА м и ж\ прост. 1. йолҡош, ялбыр 
баш; ходйть растрёпой йолҡош булып йөрөү 
2. см. разйня
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РАСТРЁПАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от рас 
трепать 2. прил. тетелеп (туҙып) бөткән, тау
шалған, ялбыр; растрёпанные волосы ялбыр 
сәс; растрёпанные кнйги таушалған китаптар ♦ в 
растрёпанных чувствах шутл. ныҡ борсолған 
хәлдә, ҡайғы-хәсрәткә ҡалған (төшкән) хәлдә 

РАСТРЕПАТЬ сов. что 1. туҙҙырыу, 
туҙғытыу, ялбыр(л)атыу; ветер растрепал соло
му ел һаламды туҙҙырҙы; растрепать волосы 
сәсте ялбыратыу 2. (привести в негодность) 
таушалдырыу, туҙҙырып (тетеп, ылйыратып) бө
төрөү; растрепать одежду кейемде ылйыратып 
бөтөрөү 3. прост, хәбәр таратып (һөйләп) бөтөү; 
он растреплет по всей школе ул мәктәп буйлап 
хәбәр таратып бөтәсәк 4. с.-х. (раздёргивать во
локно) тетеү, талҡыу, тетеп (талҡып) бөтөү; рас
трепать лён етенде талҡып бөтөү; растрепать 
пеньку киндер талҡыу

РАСТРЕПАТЬСЯ сов. 1. туҙыу, туҙғыу, ял
бырау; волосы растрепались сәстәре туҙған 
2. тетелеп (өҙгөләнеп) бөтөү, сүбәккә әйләнеү, 
таушалыу; кнйга растрепалась китап тетелеп 
бөткән; тетрадь растрепалась дәфтәр таушалған 

РАСТРЕСКАТЬСЯ сов. ярылыу, ҡабыр
саҡланыу, ярылып (сатнап) бөтөү; земля рас
трескалась ер ярылып бөткән

РАСТРЕСКИВАТЬСЯ несов. см. растрес
каться

РАСТРОГАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от рас
трогать 2. прил. тулҡынланған, тәьҫирләнгән, 
күңеле йомшарған (ирегән); растроганный голос 
тулҡынланған тауыш

РАСТРбГАТЬ сов. кого-что тәьҫирләндереү, 
тулҡынландырыу, күңелен йомшартыу (иретеү), 
әҫәрләндереү; письмо растрогало его хат уны 
тулҡынландырҙы; растрогать рассказом һөйләп 
әҫәрләндереү

РАСТРОГАТЬСЯ сов. тәьҫирләнеү, тулҡын
ланыу, әҫәрләнеү, күңел йомшарыу (иреү)

РАСТРУБ м киң ауыҙ (ҡуныс, итәк, балаҡ) 
(нимәнеңдер киңәйеп киткән урыны, мәҫ., ба
лаҡтың, итәктең Һ.6.); труба с раструбом киң 
ауыҙлы торба

РАСТРУБИТЬ сов. что, о ком-чём; разг. 
хәбәр (һүҙ) таратыу, һөйләп йөрөү; раструбить 
новость яңылыҡты һөйләп йөрөү

РАСТРУБНЫЙ, -ая, -ое киң ауыҙлы, киң 
ҡуныслы, киң итәкле, киң балаҡлы, иркен; рас
трубная труба киң ауыҙлы торба

РАСТРУ СЙТЬ сов. что; разг. 1. (расте
рять, просыпая) һелкетеп ҡойолтоу, түккеләү, 
сәскеләү, һибелеп ҡалыу; раструсйть зерно при 
перевозке ташығанда ашлыҡты түккеләү 
2. (рассыпать слоем) таратыу, туҙҙырыу, йәйеү; 
раструсйть солбму һаламды йәйеү

РАСТРУСИТЬСЯ сов.; разг. ташыған саҡта 
ҡойолоу (түгелеү, сәселеү); овёс раструсйлся 
һоло ташыған саҡта түгелде
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РАСТРУСКА ж 1. разг. см. раструсйть — 
раструшивать, раструситься раструшиваться
2. торг, (потеря в весе сыпучего продукта при 
перевозке и хранении) сәскеләнеү (түгелеү) 
байы; раструска сахара шәкәрҙең түгелеү байы 

РАСТРУШИВАТЬ несов. см. раструсйть 
РАСТРУШИВАТЬСЯ несов. 1. см. растру

ситься 2. страд, от раструшивать
РАСТРЯСАТЬ несов. см. растрястй 1, 2 
РАСТРЯСАТЬСЯ несов. страд, от растрясать 
РАСТРЯСТИ сов. 1. что һелкетеп йәйеп таш

лау, һелкетеп (таратып) сәсеп ташлау; растрястй 
сёно бесәнде һелкетеп йәйеп ташлау 2. кого-что 
обычно безл. һелкетеп ҡаҡшатыу (йонсотоу); в 
телеге его растрясёт арбала уны һелкетеп 
ҡаҡшатыр 3. кого-что; прост, (расталкивая, 
разбудить) һелкетеп (төрткөләп) уятыу

РАСТРЙСЫВАТЬ несов. см. растрястй 1, 2 
РАСТРЙХИВАТЬ несов. см. растряхнуть 
РАСТРЯХНУТЬ сов. что; прост, һелкетеү, 

ҡағыу, һелкеп (ҡағып) алыу
РАСТУШЕВАТЬ сов. что; спец, ҡарайтыу; 

растушевать рисунок рәсемде ҡарайтыу
РАСТУШЁВЫВАТЬ несов. см. растушевать 
РАСТЫКАТЬ сов. что; прост. 1. сәнсеү, 

ҡаҙау, ҡаҙап (сәнсеп) сығыу (бер нисә урын
дан); растыкать вёшки ҡаҙыҡтар ҡаҙап сығыу 
2. теләһә нисек тығыу (тыҡшырыу); растыкать 
вещи по углам әйберҙәрҙе мөйөштәргә теләһә 
нисек тығыу

РАСТЫКАТЬ несов. см. растыкать 
РАСТ ЙГИВАТЬ несов. см. растянуть 
РАСТ ЙГИВАТЬСЯ несов. 1. см. растянуться 

2. страд, от растягивать
РАСТЯЖЕНИЕ с 1. см. растянуть 1—4 — 

растягивать, растянуться растягиваться 1—4; 
2. тартылыу, ҡаймығыу; растяжение сухожйлия 
һеңер тартылыу

РАСТЯЖИМОСТЬ ж 1. һуҙылмалылыҡ, 
һуҙылыусанлыҡ; растяжймость пружины сирт
мәнең һуҙылмалылығы 2. перен. төрлөсә аңлар
лыҡ; растяжймость понятий төрлөсә аңларлыҡ 
төшөнсә

РАСТЯЖИМЫЙ, -ая, -ое 1. һуҙылмалы, 
һуҙылыусан, һуҙыла (тартыла, киңәйә, йәйелә) 
торған, киңәйеүсән, йәйелеүсән, тартылыусан 
2. перен. төрлөсә аңлап була торған, төрлөсә 
аңлашылған; растяжимое понятие төрлөсә аңлап 
була торған төшөнсә

РАСТЙЖКА ж 1. см. растянуть — растяги
вать, растянуться растягиваться; растяжка 
кож тиреләрҙе киреү; говорйть слова с рас
тяжкой һүҙҙәрҙе һуҙып әйтеү 2. (трос, с помо
щью которого крепится что-л.) тарттырылған 
бау, тартҡы; растяжка палаток палаткалар 
тартҡыһы

РАСТ Я Ж Н бЙ , -ая, -ое һуҙылмалы, һуҙыла 
(тартыла, киңәйә, йәйелә) торған



РАСТЙНУТОСТЬ ж алыҫҡа (оҙаҡҡа) һуҙы
лыу, һуҙымлылыҡ, киңлек; растянутость пове
ствования хикәйәләүҙең оҙаҡҡа һуҙылыуы

РАСТ ЙНУТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от растя
нуть 2. прил. киң, киңәйгән; растянутые пер
чатки киңәйгән бирсәткәләр 3. прил. оҙон, алыҫ
ҡа (оҙаҡҡа, үтә) һуҙылған; растянутая улица 
оҙон урам 4. прил. артыҡ оҙон; растянутая ста
тья артыҡ оҙон мәҡәлә

РАСТЯНУТЬ сов. что 1. киреү, тартып 
һуҙыу (киңәйтеү, йәйеү); растянуть сырую кожу 
сей тирене киреү; растянуть обувь аяҡ кейемен 
киңәйтеү 2. (повредитъ сильным натяжением) 
тартылдырыу, тартып ауырттырыу, кимәлйетеү; 
растянуть сухожилие һеңерҙе тартылдырыу 
3. (разостлать) йәйеү, йәйеп (һуҙып) һалыу; 
растянуть ковёр на полу иҙәнгә келәм йәйеп 
һалыу 4. (расположитъ на значительном про
тяжении) һуҙыу, алыҫҡа һуҙыу, һуҙып оҙонай
тыу; растянуть фронт фронтты һуҙыу 5. (про
длитъ время протекания чего-л.) һуҙыу, оҙаҡҡа 
һуҙыу; растянуть доклад докладты һуҙыу; растя
нуть работу на месяц эште бер айға һуҙыу

РАСТЯНУТЬСЯ сов. 1. (раздаться в длину) 
кирелеү, оҙонайыу, һуҙылыу; (в ширину) кире
леү, киңәйеү; перчатки растянутся бирсәткәләр 
киңәйер 2. (потерять упругость) һуҙылыу, 
(һуҙылып) бушау; резйнка растянулась һуҙыл- 
маҡ бушаған 3. (оказаться повреждённым) тар
тылыу, тартылып ауыртыу, кимәлйеү; сухожи
лие растянулось һеңер тартылған 4. һуҙылыу, 
йәйелеү; город растянулся по правому берегу 
ҡала уң яр буйлап һуҙылған; растянуться цепоч
кой сылбыр булып һуҙылыу 5. разг. һуҙылып 
ятыу; растянуться на диване диванға һуҙылып 
ятыу 6. (упасть) һуҙылып барып төшөү 7. (про
длиться чрезмерно долго) һуҙылыу, барыу, дау
ам итеү; работа растянулась на неделю эш бер 
аҙнаға һуҙылды

РАСТЙПА м ж ж йыбытҡы, мәүеш, ебегән 
(асыҡ, мәмәй) ауыҙ; быть растяпой мәүеш булыу 

РАСФАСОВАТЬ сов. что; торг. үлсәп тө
рөү, үлсәп төрөп ҡуйыу; расфасовать муку ондо 
үлсәп төрөү

РАСФАСбВКА ж; торг. см. расфасовать — 
расфасовывать; расфасовка крупы ярманы 
үлсәп төрөү

РАСФАСбВОЧНЫ Й, -ая, -ое торг. 1. үлсәп 
төрөү ...ы; расфасовочная работа үлсәп төрөү 
шөғөлө 2. үлсәп төрә торған; расфасовочная ма
шина үлсәп төрә торған машина

РАСФАСбВЩ ИК м и РАСФАСбВЩ ИЦА  
ж үлсәп төрөүсе (кеше)

РАСФАСбВЫВАТЬ несов. см. расфасовать 
РАСФОРМИРОВАНИЕ с см. расформиро 

вать; расформирование армии армияны таратыу 
РАСФОРМИРОВАТЬ сов. что таратыу, тара

тып ебәреү; расформировать полк полкты таратыу
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РАСФОРМИРбВЫ ВАТЬ несов. см. рас 
формировать

РАСФОРМИРбВЫВАТЬСЯ несов. страд, 
от расформировывать

РАСФРАНТИТЬСЯ сов.', разг. ҡупшы 
(көйәҙ, фырт) кейенеү, кейенеп-яһаныу, ҡупшы
ланыу, көйәҙләнеү

РАСФРАНЧЁННЫЙ, -ая, -ое разг. ҡупшы 
(көйәҙ, фырт) кейенгән, кейенеп-яһанған; рас
франчённый парень фырт егет

РАСФУФЫРИТЬСЯ сов.', прост., неодобр. 
артыҡ ҡупшыланыу (көйәҙләнеү), фыртайыу; 
девушка расфуфырилась ҡыҙ артыҡ ҡупшы 
ланған

РАСХАЖИВАТЬ несов. арлы-бирле йөрөү, 
йөрөп тороу; расхаживать по комнате бүлмә 
буйлап арлы-бирле йөрөү

РАСХАЖИВАТЬСЯ несов. см. расходиться I 2 
РАСХАИВАТЬ несов. см. расхаять 
РАСХАЯТЬ сов. кого-что; прост, яманатын 

сығарыу (һатыу), насарлап һөйләү, насарға 
сығарыу

РАСХВАЛИВАТЬ несов. см. расхвалить 
РАСХВАЛИВАТЬСЯ несов. страд, от рас

хваливать
РАСХВАЛИТЬ сов. кого-что артыҡ (үтә, 

ныҡ) маҡтау; расхвалйть товар тауарҙы ныҡ 
маҡтау

РАСХВАЛИТЬСЯ сов.', разг. артыҡ маҡтана 
башлау, маҡтанырға тотоноу

РАСХВАСТАТЬСЯ сов.; разг. артыҡ маҡта
на башлау, маҡтанырға тотоноу, ҡупырайыу, 
шапырыныу

РАСХВАТАТЬ сов. кого-что', разг. тиҙ генә 
(ҡабалан, ашығып) алып бөтөрөү (һатып алып 
бөтөү); расхватать кнйги китаптарҙы тиҙ генә 
һатып алып бөтөү

РАСХВАТЫВАТЬ несов. см. расхватать
РАСХВАТЫВАТЬСЯ несов. страд, от рас

хватывать
РАСХВОРАТЬСЯ сов.', разг. ауырып китеү, 

ныҡ (оҙаҡ) ауырыу; расхвораться после дороги 
юлдан һуң ауырып китеү

РАСХИТИТЕЛЬ м и РАСХИТИТЕ ЛЬНИ 
ЦА ж урлаусы, туҙҙырыусы, уғры; расхититель 
общественной собственности йәмәғәт милкен 
урлаусы

РАСХИТИТЬ сов. что урлау, урлап бөтөрөү, 
талау; расхитить имущество мөлкәтте урлап 
бөтөрөү

РАСХИЩАТЬ несов. см. расхитить 
РАСХИЩАТЬСЯ несов. страд, от расхи

щать
РАСХИЩЕНИЕ с см. расхитить — расхи

щать; расхищение добра байлыҡты урлау; пре
пятствовать расхищению урлауға ҡамасаулау 

РАСХЛЕБАТЬ сов. что 1. прост, ашап 
бөтөрөү; расхлебать суп аш ашап бөтөрөү 2. не-
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рен., прост, {уладить что-л. запутанное, не
приятное) йырып сығыу (сыға алыу), хәл итеү, 
ослап ҡуйыу, осона сығыу; этого дела никому 
не расхлебать был эште бер кем дә йырып сыға 
алмаҫ

РАСХЛЕБЫВАТЬ несоэ. см. расхлебать 
♦ расхлёбывать кашу см. каша

РАСХЛЁБЫВАТЬСЯ несоѳ. страд, от рас
хлёбывать

РАСХЛОПОТАТЬСЯ сов.', разг. мәшәҡәтләнә 
(өтәләнә, ҡабалана) башлау, мәшәҡәтләнергә 
(өтәләнергә, ҡабаланырға) тотоноу

РАСХЛЙБАННОСТЬ ж; разг. боршан- 
лаҡлыҡ, тәртипһеҙлек, тарҡаулыҡ; расхлябан
ность походки атлауҙың боршанлаҡлығы; бо
роться с расхлябанностью тәртипһеҙлек менән 
көрәшеү

РАСХЛЙБАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от рас
хлябать 2. прил. (расшатанный) ҡаҡшаған, бу
шаҡ, һелкенеп торған; расхлябанная калйтка 
ҡаҡшаған ел ҡапҡа 3. прил.; перен. боршанлаҡ, 
сайҡалып торған, алпан-толпан; расхлябанная 
походка алпан-толпан атлау 4. прил.; перен. 
(неорганизованный) тәртипһеҙ, йыйнаҡһыҙ, 
тарҡау; расхлябанный человек тәртипһеҙ кеше 

РАСХЛЙБАТЬ сов. что; разг. 1. бушатыу, 
бушаҡландырыу, ҡаҡшатыу, һелкетеү; рас
хлябать болты болттарҙы ҡаҡшатыу 2. перен. 
ҡаҡшатыу, тарҡатыу, тәртипһеҙлеккә килтереү; 
расхлябать хозяйство хужалыҡты тарҡатыу 

РАСХЛЙБАТЬСЯ сов.; разг. 1. бушау, ҡаҡ
шау, һелкенеү; гайка расхлябалась гайка бу
шаған 2. перен. (прийти в упадок) ҡаҡшау, тар
ҡалыу 3. (утратитъ собранность) тәртипһеҙ
ләнеү, тәртип ҡаҡшау, тыйнаҡһыҙланыу, йый- 
наҡһыҙланыу, тарҡалыу; армия расхлябалась 
армияла тәртип ҡаҡшаны

РАСХЛЙБЫВАТЬ несов. см. расхлябать 
РАСХЛЙБЫВАТЬСЯ несов. 1. см. рас

хлябаться 2. страд, от расхлябывать
РАС ХбД м 1. тотолоу, тотоноу, ҡулланыу, 

сарыф итеү; расход электроэнергии электр 
энергияһын тотоноу 2. обычно мн. расходы (за
траты) сығым, расход; расходы производства 
етештереү сығымдары; карманные расходы кеҫә 
сығымдары 3. бухг. сығым бүлеге, расход; запи
сать в расход сығым бүлегенә яҙыу ♦ ввестй в 
расход зыян килтереү, расходҡа һуғыу; вывести 
(пустйть) в расход прост, атып үлтереү; спи
сать в расход бухг. иҫәптән сығарыу (юйыу) 

РАСХОДИТЬСЯ I сов.; разг. 1. йөрөй баш
лау, арлы-бирле йөрөй башлау, (үрле-түбәнле) 
йөрөргә тотоноу; расходйться по комнате бүлмә 
буйлап йөрөргә тотоноу 2. йөрөп (йөрөй-йөрөй) 
ҡыҙып китеү, йөрөргә күнегеп (өйрәнеп) китеү; 
расходйться за день көнө буйы йөрөп, ҡыҙып 
китеү 3. перен. ҡыҙып (ҡотороп, ярһып) китеү; 
нервы расходйлись нервылар ярһып китте

РАСХОДЙТЬСЯ II несов. см. разойтйсь
РАСХОДНЫЙ, -ая, -ое сығым ...ы, тотола 

(тотона) торған; расходные деньги тотона торған 
аҡсалар; расходная кнйга сығымдар кенәгәһе 

РАСХОДОВАТЬ несов. что 1. (тратитъ) 
тотоу, тотоноу; расходовать деньги аҡса тотоноу 
2. разг. (потреблять для совершения работы) 
тотоу, бөтөрөү, ҡулланыу, китеү; мотор расхо
дует много бензйна мотор бензинды күп бөтөрә 

РАСХОДОВАТЬСЯ несов. 1. разг. (аҡса) то
тоноу, сығымланыу, расходланыу; расходовать
ся на развлечения уйын-көлкөгә аҡса тотоноу 
2. страд, от расходовать

РАСХОЖДЕНИЕ с 1. см. расходйться II 
1—9, 11, 12; расхождение лучей из центра нур 
ҙарҙың үҙәктән таралыуы; расхождение дорог 
юлдарҙың айырылыуы 2. (разногласие) айыры
млыҡ, айырма, ҡаршылыҡ, башҡалыҡ; идейное 
расхождение идея ҡаршылығы; расхождения во 
взглядах ҡараштар айырымлығы

РАСХОЖИЙ, -ая, -ее разг. көндәлек, көн дә 
ҡуллана (кейә) торған; расхожая посуда көн дә 
ҡулланыла торған һауыт-һаба; расхожее платье 
көн дә кейә торған күлдәк 2. (ходовой) киң та
ралған, йыш осраған; расхожая музыка киң та
ралған музыка 3. (предназначенный для расхо
дования) тотона торған; расхожие деньги тотона 
торған аҡса 4. (ходкий) үтемле; расхожий товар 
үтемле тауар

РАСХОЛАЖИВАТЬ несов. см. расхолодить 
РАСХОЛАЖИВАТЬСЯ несов. страд, от 

расхолаживать
РАСХОЛОДИТЬ сов. кого-что һыуынды

рыу, (күңелде) һүрелтеү, күңелен ҡайтарыу (тө
шөрөү); безделье расхолодйло людей эшһеҙлек 
кешеләрҙең күңелен төшөрҙө

РАСХОТЁТЬ сов. чего и с неопр.; разг. теләк 
бөтөү, теләмәй башлау, күңел ҡайтыу, -ғы/-ге 
килмәү; расхотеть есть ашағы килмәү; расхо
теть спать йоҡлағы килмәү

РАСХОТЁТЬСЯ сов. чего и с неопр. безл.; 
разг. теләк бөтөү, теләмәй башлау, күңел ҡай
тыу, -ғы/-ге килмәү; расхотелось спать йоҡлағы 
килмәй башланы

РАСХОХОТАТЬСЯ сов. шарҡылдап көлә 
башлау (көлөп ебәреү); расхохотаться от радос
ти шатлыҡтан шарҡылдап көлөп ебәреү

РАСХРАБРИТЬСЯ сов.; разг. батырайыу, 
батырланып (ҡыйыуланып) китеү

РАСЦАРАПАТЬ сов. кого-что тырнау, 
сыйыу, һыҙыу, тырнап (сыйып) бөтөрөү; расца
рапать руку ҡулды сыйып бөтөрөү

РАСЦАРАПАТЬСЯ сов.; разг. 1. тырналыу, 
сыйылыу, тырналып (сыйылып) бөтөү; ребёнок 
расцарапался бала тырналып бөткән 2. тырна
шыу, тырнашып бөтөү; кошки расцарапались 
бесәйҙәр тырнашып бөттө

РАСЦАРАПЫВАТЬ несов. см. расцарапать
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РАСЧЁТ
РАСЦАРАПЫВАТЬСЯ несов. 1. см. расца

рапаться 2. страд, от расцарапывать
РАСЦВЕСТИ сов. 1. сәскә атыу, сәскәләнеү; 

липа расцвела йүкә сәскә атты 2. перен. матур
ланыу, сәскә атыу; она расцвела после отдыха 
ул ялдан һуң матурланып китте 3. перен. (пове
селеть) балҡыу; лицо расцвело улыбкой йөҙөн
дә йылмайыу балҡыны 4. перен. (прийти в со
стояние подъёма) сәскә атыу, алға китеү, ныҡ 
үҫешеү; культура расцвела мәҙәниәт сәскә атты 

РАСЦВЁТ м 1. сәскә атыу, сәскәләнеү; время 
расцвета сирени күксиндең сәскә атыу ваҡыты 
2. чего\ перен. (подъём) сәскә атыу, алға китеш, 
үҫеш; расцвет науки фәндең сәскә атыуы 

РАСЦВЕТАТЬ несов. см. расцвести 
РАСЦВЕТИТЬ сов. 1. биҙәү, матурлау, төрлө 

төҫкә буяу; расцветйть яркими красками асыҡ 
буяуҙар менән төрлө төҫкә буяу 2. перен. (ожи
витъ) йәнләндереү, йәнләндереп ебәреү; расцве
тйть роль ролде йәнләндереп ебәреү

РАСЦВЕТИТЬСЯ сов. биҙәлеү, матурланыу; 
расцветйться шарами шарҙар менән биҙәлеү 

РАСЦВЁТКА ж 1. см. расцветйть — рас
цвечивать 2. төҫ, биҙәк; ткань яркой расцветки 
асыҡ төҫтәге туҡыма; пёстрая расцветка сыбар 
биҙәк

РАСЦВЁЧИВАНИЕ с см. расцвечивать; 
флаги расцвечивания мор. биҙәү флагтары (бай
рамда судноларҙа кцтәрелә)

РАСЦВЕЧИВАТЬ несов. см. расцветйть 
РАСЦВЕЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. расцве

тйться 2. страд, от расцвечивать
РАСЦЕЛОВАТЬ сов. кого-что ҡат-ҡат үбеү, 

үбеп бөтөрөү, һурып үбеү; расцеловать подр5ту 
әхирәтте ҡат-ҡат үбеү

РАСЦЕЛОВАТЬСЯ сов. үбешеү, ныҡ итеп 
үбешеү, үбешеп алыу; расцеловаться с дочерью 
ҡыҙың менән үбешеп алыу

РАСЦЕЛОВЫВАТЬ несов. см. расцеловать 
РАСЦЕНИВАТЬ несов. см. расценить 
РАСЦЕНИВАТЬСЯ несов. страд, от расце

нивать
РАСЦЕНИТЬ сов. 1. что хаҡ билдәләү 

(ҡуйыу); расценить товар тауарға хаҡ билдәләү 
2. кого-что; перен. баһалау, тип ҡарау, тип 
иҫәпләү; высоко расценить талант талантты 
юғары баһалау

РАСЦЕНКА ж 1. см. расценйть — расцени
вать 1; 2. (установленная цена чего-л.) хаҡ, 
баһа; понизить расценки хаҡтарҙы төшөрөү 

РАСЦЕНОЧНЫЙ, -ая, -ое хаҡ билдәләү 
(ҡуйыу) ...ы, баһалау ...ы, хаҡ ...ы; расценоч
ная ведомость хаҡ ведомосы; расценочная ко- 
мйссия хаҡ билдәләү комиссияһы

РАСЦЁНЩИК м хаҡ билдәләүсе (ҡуйыусы) 
РАСЦЕПИТЬ сов. кого-что ыскындырыу, 

айырыу, өҙөү; расцепить вагоны вагондарҙы 
ыскындырыу
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РАСЦЕПИТЬСЯ сов. ысҡыныу, айырылыу, 
өҙөлөү; шестерёнки расцепились ҡырлы тәгәр
мәстәр ысҡынды

РАСЦЕПЛЙТЬ несов. см. расцепить 
РАСЦЕПЛЙТЬСЯ несов. 1 .см . расцепйться 

2. страд, от расцеплять
РАСЧЕКАНИВАТЬ несов. см. расчеканить 
РАСЧЕКАНИВАТЬСЯ несов. страд, от 

расчеканивать
РАСЧЕКАНИТЬ сов. 1. һуғыу, сүкеү, сүкеп 

биҙәк төшөрөү; расчеканить серебряную вазу 
көмөш вазаға сүкеп биҙәк төшөрөү 2. тех. сүкеп 
тығыҙлау, сүкеп йәнсеү

РАСЧЕРТИТЬ сов. что һыҙыу, һыҙып сы
ғыу; расчертить доску таҡтаны һыҙып сығыу 

РАСЧЕРЧИВАТЬ несов. см. расчертить 
РАСЧЕРЧИВАТЬСЯ несов. страд, от рас

черчивать
РАСЧЕС м 1. см. расчесать расчёсывать; 

расчёс льна етен яҙыу 2. (место) тырналған 
(ер), яра

РАСЧЕСАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от расче
сать 2. прил. (причёсанный) таралған, тараулы; 
расчёсанные волосы таралған сэс

РАСЧЕСАТЬ сов. 1. кого-что тарау; расче
сать волосы сэс тарау 2. что тетеү, тарау, тетеп 
(тарап) бөтөрөү, аялау; расчесать лён етен тарау; 
расчесать пух дебет аялау 3. кого-что тырнау, 
тырнап яралау; расчесать руку ҡулды тырнау 

РАСЧЕСАТЬСЯ сов.\ разг. 1. (расчёской, 
гребнем) тарау, тараныу 2. тырнарға тотоноу, 
тырнана башлау

РАСЧЕСКА ж 1. см. расчесать — расчёсы
вать 1, 2 ; 2. тараҡ; чесать волосы расчёской
сәсте тараҡ менән тарау

РАСЧЁСТЬ сов.; разг. см. рассчитать 1—3 
РАСЧЁСТЬСЯ сов. см. рассчитаться 1 — 3 
РАСЧЕСЫВАТЬ несов. см. расчесать 
РАСЧЁСЫВАТЬСЯ несов. 1. см. расче

саться 2. страд, от расчёсывать
РАСЧЕТ м 1. см. расчесть, рассчитать — 

рассчйтывать, расчесться, рассчитаться рас 
считываться; расчёт налога һалымды иҫәпләү; 
ошибка в расчёте хисаплауҙағы хата 2. (уплата 
денег за работу) иҫәпләшеү, түләү, расчёт, 
иҫәп-хисап; получать расчёт расчёт алыу; за на
личный расчёт ҡулаҡса менән түләү 3. (увольне
ние с выплатой заработанного) расчёт, эштән 
сығыу (сығарыу); дать расчёт расчёт биреү; по
лучить расчёт расчёт алыу 4. (возмездие) иҫәп, 
иҫәпләшеү, үс алыу (ҡайтарыу); наступил час 
расчёта за ошйбки хаталар өсөн иҫәпләшеү 
сәғәте килеп етте 5. (предположение) иҫәп, уй, 
ниәт, сама; мой расчёты не оправдались минең 
иҫәптәр барып сыҡманы 6. (выгода) файҙа, 
мәғәнә, иҫәп (буйынса); жениться по расчёту 
иҫәп буйынса әйләнеү; нет никакого расчёта 
ёхать барыуҙан бер ниндәй мәғәнә юҡ 7. (береж-



РАСЧЁТЛИВО
ливость) иҫәпләп (самалап) тотоноу, сама 
менән, һаҡсыллыҡ; жить с расчётом сама менән 
йәшәү 8. әоен. расчет (туп һәм пулемётты 
хеҙмәтләндерецселәр төркөмө); миномётный 
расчёт миномет расчеты ♦ в расчёте кто, с кем 
иҫәпләштек, иҫәп-хисапты өҙҙөк; из расчёта 
иҫәбенән, иҫәбенән сығып; взять расчёт эштән 
китеү; принять (взять) в расчёт иҫәпкә алыу

РАСЧЕТЛИВО нареч. см. расчётливый; рас 
чётливо вестй хозяйство хужалыҡты һаҡсыл 
алып барыу

РАСЧЁТЛИВОСТЬ ж иҫәпселлек, һаҡсыл
лыҡ; расчётливость в хозяйстве хужалыҡтағы 
һаҡсыллыҡ

РАСЧЁТЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. (экономный) 
иҫәпсел, иҫәп-хисапсыл, һаҡсыл, һаҡлыҡ менән 
(иҫәпләп) тотоусан; расчётливая хозяйка һаҡсыл 
хужабикә 2. (осмотрительный) һаҡ, уйлап 
(иҫәп менән) эш итеүсән (эш ителгән); быть 
расчётливым в делах эштә уйлап эш итеүсән 
булыу

РАСЧЁТНЫЙ, -ая, -ое 1. иҫәп-хисап ...ы, 
иҫәпләү ...ы; расчётная таблйца иҫәп-хисап таб
лицаһы; расчётные формулы иҫәпләү формула
лары 2. түләү ...ы, иҫәп-хисап яһай торған, иҫәп- 
хисап ...ы; расчётная ведомость түләү ведомо- 
сы; расчётная касса иҫәп-хисап кассаһы; расчёт
ная кнйжка иҫәп хисап кенәгәһе; расчётный счёт 
иҫәп-хисап счёты 3. бухг. иҫәп-хисап яһай 
торған, түләү ...ы; расчётный месяц иҫәп-хисап 
яһай торған ай; расчётный перйод түләү перио
ды 4. (относящийся к производству техни
ческих расчётов при проектировании) иҫәпләү 
...ы, расчёт ...ы, иҫәп-хисап ...ы; расчётное бю
ро иҫәпләү (хисаплау) бюроһы

РАСЧЕТЧИК м хисапсы; работать расчётчи
ком хисапсы булып эшләү

РАСЧЕХЛИТЬ сов. что тышлығын (ҡабын, 
көбөн) алыу; расчехлйть орудие туптың ҡабын 
алыу

РАСЧЕХЛЙТЬ несов. см. расчехлйть
РАСЧЕХЛЙТЬСЯ несов. страд, от рас

чехлять
РАСЧИСЛИТЬ сов. что\ разг. иҫәпләп 

ҡуйыу, иҫәпләп (хисаплап) бүлеү, хисаплап 
бүлгеләп сығыу; расчйслить годовые расходы 
йыллыҡ сығымдарҙы иҫәпләп ҡуйыу; рас
чйслить годовые доходы йыллыҡ табыштарҙы 
хисаплап бүлеү

РАСЧИСЛЙТЬ несов. см. расчйслить
РАСЧИСЛЙТЬСЯ несов. страд, от рас

числять
РАСЧИСТИТЬ сов. что; в разн. знач. таҙар

тыу, әрсеү, асыу; расчйстить дорогу юлды 
таҙартыу

РАСЧЙСТИТЬСЯ сов. таҙарыу, әрселеү, 
асылыу; нёбо расчистилось от облаков күк йөҙө 
болоттарҙан әрселде

РАСЧИСТКА ж 1. см. расчйстить — расчи
щать; расчистка садовых дорожек баҡса юлын 
таҙартыу 2. (очищенное место) таҙартылған ер; 
трава на расчистках таҙартылған ерҙәге үлән 

РАСЧИХАТЬСЯ сов.', разг. сөскөрөргә тото
ноу, сөскөрә башлау; расчихаться от насморка 
тымауҙан сөскөрә башлау

РАСЧИЩАТЬ несов. см. расчйстить 
РАСЧИЩАТЬСЯ несов. 1. см. расчиститься 

2. страд, от расчищать
РАСЧЛЕНЕНИЕ с см. расчленйть — расчле

нять; расчленение отряда отрядты айырыу 
РАСЧЛЕНИТЬ сов. что\ в разн. знач. 

бүлгеләү, айырыу; остров расчленён проливами 
утрау боғаҙҙар менән бүлгеләнгән; расчленйть 
производственный процесс етештереү процесын 
бүлгеләү

РАСЧЛЕНЙТЬ несов. см. расчленйть 
РАСЧЛЕНЙТЬСЯ несов. страд, от рас

членять
РАСЧУВСТВОВАТЬСЯ сов/, разг. күңел ту

лыу (йомшарыу), тәьҫирләнеү; расчувствовать
ся от похвал маҡтарҙан күңел йомшарыу

РАСЧУДЁСНЫИ, -ая, -ое разг. бик яҡшы, 
иҫ киткес матур (һәйбәт); расчудесная погода 
иҫ киткес матур көн

РАСШАЛЙТЬСЯ сов.', разг. ныҡ (артыҡ) 
шаяра башлау; дёти расшалйлись балалар артыҡ 
шаяра башланы

РАСШАРКАТЬСЯ сов. 1. (раскланяться, 
шаркнув ногой) аяҡтарҙы шыҡылдатып 
иҫәнләшеү (сәләмләү) 2. перен., разг. ялағайла
ныу, ҡуштанланыу; расшаркаться перед на
чальством хужалар алдында ялағайланыу

РАСШ АРКИВАТЬСЯ несов. см. рас
шаркаться

РАСШАТАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от рас
шатать 2. прил. (шатающийся) ҡаҡшаған, һел
кенеп торған; расшатанный зуб һелкенеп торған 
теш 3. прил., перен. (ослабленный) рәте киткән, 
ҡаҡшаған, боҙолған, насарланған; расшатанное 
здоровье ҡаҡшаған сәләмәтлек; расшатанное 
хозяйство рәте киткән хужалыҡ

РАСШАТАТЬ сов. что 1. (һелкетеп) ҡаҡша
тыу, бушатыу, ҡупшытыу, ҡуҙғатыу; расшатать 
столб бағананы ҡупшытыу 2. перен. (ослабить) 
ҡаҡшатыу, йомшартыу; расшатать дисциплйну 
тәртипте йомшартыу 3. перен. (расстроить) 
ҡаҡшатыу, боҙоу; расшатать здоровье һау
лыҡты ҡаҡшатыу; расшатать нервы нервыны 
боҙоу

РАСШАТАТЬСЯ сов. 1. һелкенеү, ҡаҡшау, 
бушаҡланыу, ҡупшыу; телега расшаталась арба 
ҡаҡшаған 2. перен. ҡаҡшау, йомшарыу; хо
зяйство расшаталось хужалыҡ ҡаҡшаны 3. пе
рен. ҡаҡшау, боҙолоу, рәте китеү; нервы расша
тались нервылар ҡаҡшаны

РАСШАТЫВАТЬ несов. см. расшатать
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РАСШАТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. расша
таться 2. страд, от расшатывать

РАСШВЫРИВАТЬ несов. см. расшвырять 
РАСШВЫРЙТЬ сов. кого-что', разг. 1. ыр

ғытыу, алып бәреү, быраҡтырыу, туҙҙырып таш
лау; расшвырять дрова утынды туҙҙырып таш
лау 2. перен. (без толку растратитъ) бушҡа 
туҙҙырыу, елгә осороу; расшвырять деньги аҡса
ны елгә осороу

РАСШЕВЕЛИВАТЬ несов. см. расшевелить 
РАСШЕВЁЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. расше

велиться 2. страд, от расшевеливать
РАСШЕВЕЛИТЬ сов. кого-что', разг. 1. ҡуҙ

ғатыу, хәрәкәткә килтереү, бутау, ҡыймылдатыу; 
расшевелить угли в печке мейестәге ҡуҙҙы бутау 
2. перен. ҡуҙғатыу, уятыу, йәнләндереү; расше
велить чувства тойғолар уятыу

РАСШЕВЕЛИТЬСЯ сов.', разг. 1. ҡыбырлай 
(ҡыймылдай) башлау, ҡуҙғалыу, хәрәкәткә ки
леү; муравьи расшевелились ҡырмыҫҡалар 
ҡыбырлай башланы 2. перен. уяныу, ҡуҙғалыу, 
хәрәкәткә килеү; люди расшевелйлись кешеләр 
ҡуҙғалды

РАСШИБАТЬ несов. см. расшибйть 
РАСШИБАТЬСЯ несов. 1. см. расшибйться 

2. страд, от расшибйть
РАСШИБЙТЬ сов. что 1. бәреп (һуғып) 

ауырттырыу (имгәтеү); расшибйть нбгу аяҡты 
бәреп имгәтеү 2. разг. (разбитъ) ватыу, емереү, 
ҡыйратыу; расшибйть лодку кәмә ватыу

РАСШИБИТЬСЯ сов. 1. бәрелеп (һуғылып) 
ауыртыу (имгәнеү); расшибйться при падении 
ҡолағанда бәрелеп имгәнеү 2. разг. ватылыу, 
емерелеү, ҡыйралыу ♦ расшибйться в лепёшку 
см. лепёшка

РАСШИВАТЬ несов. см. расшить 
РАСШИВАТЬСЯ несов. 1. см. расшйться 

2. страд, от расшивать
РАСШЙВКА ж 1. см. расшйть расшивать; 

расшйвка швов йөйҙәрҙе һүтеү 2. (узорное ши- 
тъё) сигеү, нағыш, нағышлау; расшйвка скатер
ти ашъяулыҡ сигеү

РАСШ ИВНбЙ, -ая, -ое сигеүле, нағышлы; 
расшивная рубашка сигеүле күлдәк

РАСШИРЕНИЕ с 1. см. расшйрить рас 
ширять, расшйриться расширяться; расши 
рёние посевных площадей сәсеү(лек) майҙанда 
рын киңәйтеү; расширение экономйческих 
связей иҡтисади бәйләнештәрҙе киңәйтеү 2. киң 
ауыҙ, киңәйгән урын; труба с расширением киң 
ауыҙлы торба

РАСШИРЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от рас
шйрить 2. прил. киңәйтелгән, киң; расшйренное 
заседание киңәйтелгән ултырыш; расшйренное 
толкование слова һүҙҙең киң аңлатмаһы 

РАСШИРИТЕЛЬ м киңәйткес, киргес 
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. см. рас 

шйренный 3; расширйтельное толкование по

становления ҡарарҙы киң аңлатыу 2. спец. 
киңәйтә торған, киңәйткес

РАСШИРИТЬ сов. что 1. киңәйтеү, киңәй
теп ебәреү, ҙурайтыу; расшйрить дорогу юл ки
ңәйтеү; расшйрить отверстие тишек ҙурайтыу 
2. (увеличитъ в числе, объёме) арттырыу, 
күбәйтеү, көсәйтеү, киңәйтеү; расшйрить произ
водство етештереүҙе арттырыу; расшйрить сеть 
школ мәктәптәр селтәрен киңәйтеү 3. (углу
битъ) киңәйтеү, үҫтереү; расшйрить свой по
знания белемеңде киңәйтеү

РАСШИРИТЬСЯ сов. 1. киңәйеү, ҙурайыу; 
глаза расшйрились күҙҙәр ҙурайған; дорога рас 
шйрилась юл киңәйгән 2. артыу, күбәйеү, 
ҙурайыу, киңәйеү; сеть библиотек расшйрилась 
китапханалар селтәре артты; фабрика расшйри
лась фабрика ҙурайҙы 3. киңәйеү, йәйелеү; круг 
деятельности расшйрился эшмәкәрлек даирәһе 
киңәйҙе

РАСШИРЯЕМОСТЬ ж киңәйеүсәнлек; рас
ширяемость газов газдарҙың киңәйеүсәнлеге 

РАСШИРЙТЬ несов. см. расшйрить 
РАСШИРЙТЬСЯ несов. 1. см. расшйриться 

2. страд, от расширять
РАСШИТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от расшйть 

2. прил. сигелгән, ҡайылган, нагышланган, си
геүле, ҡайыулы, нагышлы; расшйтое полотенце 
сигеүле таҫтамал; расшйтый передник сигелгән 
алъяпҡыс

РАСШИТЬ сов. что 1. разг. (распоротъ) 
һүтеү, һүтеп ташлау; расшйть тюк бәйләмдәрҙе 
һүтеү; расшйть кнйгу китапты һүтеү 2. (вы
шитъ) сигеү, ҡайыу, нағышлау; расшйть шёл
ком ебәк менән сигеү 3. спец, (освободитъ от 
обивки) айырыу, алыу, айырып алыу; расшйть 
заколоченные окна тәҙрәләрҙең ҡаҙағын алыу 
4. спец, (сделать гладким) шымартыу; расшйть 
шов в каменной кладке таштан һалынған ҡорол
маның йөйҙәрен шымартыу

РАСШИТЬСЯ сов. 1. разг. һүтелеү, һүтелеп 
сығыу; кнйга расшйлась китап һүтелеп сыҡты 
2. спец. айырылыу, айырылып сығыу; фермы 
моста расшйлись күпер фермалары айырылған 

РАСШИФРОВАТЬ сов. что 1. шифрҙы 
уҡыу (асыу); расшифровать телеграмму теле 
грамманың шифрын асыу 2. перен. аңлау, белеү, 
төшөнөү, асыу; расшифровать тайну серҙе асыу 

РАСШ ИФРбВКА ж см. расшифровать 
расшифровывать; расшифровка документов до 
кументтарҙы уҡыу

РАСШ ИФ РбВЩ ИК м шифрҙы уҡыусы 
(асыусы, белеүсе)

РАСШ ИФРбВЫВАТЬ несов. см. расшиф
ровать

РАСШ ИФРбВЫВАТЬСЯ несов. страд, от 
расшифровывать

РАСШНУРОВАТЬ сов. что бауын сисеү; 
расшнуровать ботйнки ботинканың бауын сисеү 
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РАСШ НУРОВАТЬСЯ
РАСШНУРОВАТЬСЯ сов. 1. бауы сиселеү; 

ботинки расшнуровались ботинканың бауы си 
селде 2. бауҙы сисеү (бушатыу)

РАСШНУРОВЫВАТЬ несов. см. расшнуровать 
РАСШНУРОВЫВАТЬСЯ несов. 1. см. рас

шнуроваться 2. страд, от расшнуровывать 
РАСШУМЕТЬСЯ сов.', разг. 1. ныҡ шаулай 

башлау, шаулаша башлау; дети расшумелись 
балалар шаулаша башланы 2. перен. (начатъ 
шумно споритъ) тауыш ҡуптарыу, ҡысҡыра 
башлау, ҡысҡырынырға тотоноу; расшуметься 
из-за пустяка юҡ-барға тауыш ҡуптарыу

РАСШУТИТЬСЯ сое.; разг. шаяртырға (мә
рәкәләргә) тотоноу, шаярта (мәрәкәләй) башлау; 
гость расшутйлся ҡунаҡ мәрәкәләй башланы 

РАСЩЕДРИВАТЬСЯ несов. см. расщед
риться

РАСЩЁДРИТЬСЯ сов.; разг. йомартлыҡ 
күрһәтеү, йомартланыу, йомартланып китеү; 
мама расщедрилась әсәй йомартланып китте 

РАСЩЁЛИНА ж 1. (узкое ущелье в горах) 
тарлауыҡ; глубокая расщелина тәрән тарлауыҡ
2. (большая трещина) ярыҡ, ек, ярылған урын; 
расщелина ледника боҙлоҡтағы ек

РАСЩЁЛИТЬСЯ сов.; разг. ярылыу, сатнау, 
ярылып (сатнап) бөтөү; лёд расщелился боҙ сат
наған

РАСЩЕЛКАТЬ сов. что ватыу, ярыу; рас
щёлкать орёхи сәтләүек ватыу

РАСЩЕЛКИВАТЬ несов. см. расщёлкать, 
расщёлкнуть

РАСЩЕЛКНУТЬ сов. что; разг. см. рас
щёлкать

РАСЩЕМИТЬ сов. что; разг. асыу, яҙыу; 
расщемить клещи ҡыпһыуырҙы асыу 

РАСЩЕМЛЙТЬ несов. см. расщемить 
РАСЩЕМЛЙТЬСЯ несов. страд, от рас

щемлять
РАСЩЁП м ярыҡ, айырса; перо с расщепом

айырсалы перо
РАСЩЕПАТЬ сов. что; разг. сәрпәкләү, ваҡ

лау; расщепать полено утын ағасын сәрпәкләү 
РАСЩЕПИТЬ сов. что 1. ярыу, ярғылап 

бөтөрөү, сәрпәкләү; расщепйть дощечку таҡта
ны ярғылап бөтөрөү 2. спец. (раздробитъ) ара
лау, айырыу; расщепйть волокна сүсте аралау
3. спец, (разложить на части в результате ка- 
кой-л. реакции) бүлеү, тарҡатыу, айырыу; рас
щепйть атом атомды тарҡатыу

РАСЩЕПИТЬСЯ сов. 1. ярылыу, ярылып 
бөтөү (сығыу), сәрпәкләнеү; доска расщепйлась 
таҡта ярылып сыҡты 2. спец. араланыу, айыры
лыу; волокно расщепйлось сүс араланды 
3. спец. бүленеү, айырылыу, тарҡалыу; эфйр 
расщепйлся эфир тарҡалды

РАСЩЕП ЛЁНИЕ с см. расщепить — рас
щеплять, расщепиться — расщепляться; расще
пление атомов атомдар тарҡалыуы

РАСЩЕПЛЙТЬ несов. см. расщепйть 
РАСЩЕПЛЙТЬСЯ несов. 1. см. расще- 

пйться 2. страд, от расщеплять
РАСЩИПАТЬ сов. что һурыу, йолҡоу, айы

рыу, тетеү; расщипать шерсть йөн тетеү 
РАСЩИПЫВАТЬ несов. см. расщипать 
РАТИН м ратин (йөн туҡыма) 
РАТИНОВЫИ, -ая, -ое ратин; ратйновое 

пальто ратин пальто
РАТИФИКАЦИОННЫЙ, ая, ое ратифика 

ция . ..ы; ратификационная процедура ратифи 
кация процедураһы

РАТИФИКАЦИЯ ж ратификация, раҫлау 
РАТИФИЦИРОВАТЬ сов., несов. что рати

фикациялау, раҫлау
РАТИФИЦИРОВАТЬСЯ несов. страд, от 

ратифицйровать
РАТНИК м 1. уст. һуғышсы, яугир 2. ист. 

(солдат) ратник (революцияга тиклем 
Рәсәйҙәге дәцләт ополчениеһы һалдаты)

РАТНЫЙ, -ая, -ое 1. уст. (военный) хәрби, 
һуғышсан; ратные люди хәрби кешеләр 2. вы
сок. (воинский) хәрби, һуғыш ...ы, һуғышсан; 
ратный подвиг хәрби батырлыҡ

РАТОВАТЬ несов. за кого-что', книжн. 
көрәшеү, көс һалыу, яҡлау, яҡлап сығыу; рато
вать за правду дөрөҫлөк өсөн көрәшеү

РАТУША ж ратуша (1. тар. X V I I I - X I X  бб. 
Рәсәйҙәге ҡала идараһы органы 2. ҡайһы бер 
илдәрҙә ҡала идараһы урынлашҡан бина)

РАТЬ ж 1. уст. (битва) һуғыш, яу; крово- 
пролйтная рать ҡанлы һуғыш 2. трад.-поэт. 
(войско) ғәскәр, сиреү, яу; могучая рать көслө 
ғәскәр 3. кого-чего, какая', перен., уст. (мно
жество кого-л.) (ҙур) төркөм; рать ненавйстни- 
ков күрә алмаусылар төркөмө

РАУНД м; спорт, раунд (бокста: көрәш 
барган ваҡыт, ғәҙәттә, 3 минут була)', четвёр
тый раунд дүртенсе раунд

РАФИНАД м рафинад (шаҡмаҡлы шәкәр) 
РАФИНАДНЫЙ, -ая, -ое рафинад ...ы; ра

финадный завод рафинад заводы
РАФ ИНЕР м (машина) рафинёр (ҡагыҙ 

етештерецҙә ваҡлаг/ өсөн ҡулланылған ҡорамал) 
РАФИНЁРНЫИ, -ая, -ое спец. 1. таҙартыу 

...ы, таҙарта торған; рафинёрный цех таҙартыу 
цехы 2. (подвергаемый рафинированию) рафи
надлау ...ы, рафинадлай торған; рафинёрная 
масса рафинадлау массаһы

РАФИНИРОВАННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 
рафинйровать 2. прил. таҙартылған, арынды - 
рылған, таҙа; рафинйрованное масло таҙар 
тылған май 3. прил.; перен., книжн. (изыскан
ный) нескә, нәзәкәтле; рафинйрованный зрйтель 
нәзәкәтле тамашасы

РАФИНЙРОВАТЬ сов., несов. что; спец. 
1. таҙартыу, рафинирлау, арындырыу (төрлө 
сит ҡатнашмаларҙан); рафинйровать медь 
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РВАНЫ Й
баҡырҙы таҙартыу 2. рафинадлау; рафинйро 
вать сахар шәкәрҙе рафинадлау

РАФИНИРбВОЧНЫ Й, -ая, -ое спец. таҙар
тыу ...ы, таҙарта торған; рафинировочная печь 
таҙартыу мейесе

р а х А т  ЛУК^М  м рәхәт-лоҡом (татлы 
ризыҡ)

РАХИТ м; мед. рахит, һула, өсйән, етейән, 
сиргөпәш (балаларҙайы һөйәк ауырыуы)

РАХИТИЗМ м рахит (һула, өсйән, етейән) 
билдәләре

РАХИТИК м; разг. рахит (һула, өсйән, 
етейән) менән ауырыусы

РАХИТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое рахит (өсйән, 
һула, етейән) ауырыулы, рахит (һула, өсйән) 
менән ауырыусы; рахитйческий мальчик өсйән 
менән ауырыусы малай

РАХИТЙЧНЫЙ, ая, ое см. рахитйческий 
РА Ц И бН  м рацион (билдәле ваҡытҡа 

әҙерләнгән аҙыҡ кцләме һәм уның составы); 
суточный рацион тәүлек рационы; составить ра
цион рацион төҙөү

РАЦИОНАЛИЗАТОР м рационализатор, уй
лап табыусы, рационалләштереүсе

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЙ, -ая, -ое рацио
нализатор ...ы, рационализаторлыҡ ...ы; рацио
нализаторское предложение рационализатор
лыҡ тәҡдиме

РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО с рационализа
торлыҡ; развитие рационализаторства рациона
лизаторлыҡтың үҫеше

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ж рациональ итеү, ка
миллаштырыу, яҡшыртыу, рационализация; ра
ционализация процессов производства етеште
реү процестарын камиллаштырыу

РАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ сов., несов. что 
рационалләштереү, камиллаштырыу, яҡшыртыу; 
рационализировать технологию технологияны 
камиллаштырыу

РАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬСЯ несов. страд, 
от рационализйровать

РАЦИОНАЛЙЗМ м рационализм (1. танып 
белец процесында аҡыл һәләтен берҙән-бер 
сыганаҡ тип иҫәпләгән, был процеста тәжрибә 
менән һиҙемдең әһәмиәтен баһалап еткермәгән 
йәки бөтөнләй кире ҡаҡҡан фәлсәфә йцнәлеше 
2. тормошта, гәҙәт-холоҡта аҡыл эшмәкәрле
ген тошоларҙан айырып ҡараган һәм өҫтөн 
ҡуйган ҡараш); французский рационалйзм 
француз рационализмы

РАЦИОНАЛЙСТ м и РАЦИОНАЛЙСТКА 
ж рационалист (1. рационализм яҡлы кеше 
2. аҡыллы кеше)

РАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. ра
ционалистик, рационализмға нигеҙләнгән, ра
ционализм ...ы 2. рационалистик, аҡыллы, ни
геҙле, рациональ; рационалистйческое суж 
дение рациональ фекер йөрөтөү
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РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ж рационаллек, үлсәп 
(аҡыллы) эш итеү, үлсәнгәнлек; рациональность 
мероприятий сараларҙың рационаллеге; рацио
нальность технологии технологияның үлсән
гәнлеге

РАЦИОНАЛЬНЫЙ, ая, ое 1. см. рациона 
листйческий 1; рациональная философия ра
ционализмға нигеҙләнгән фәлсәфә 2. рациональ, 
аҡыллы, төплө, урынлы, нигеҙле; рациональное 
использование свойх сил үҙ көсөңдө рациональ 
файҙаланыу; рациональное использование ра
бочей сйлы эшсе көстәрҙе урынлы файҙаланыу 
3. мат. рациональ; рациональное число рацио
наль һан

РАЦИОНИРОВАТЬ сов., несов. что; спец. 
(установитъ определённый рацион) рационлау, 
рацион билдәләү (индереү)

РАЦИЯ ж рация (кцсмә радиостанция) 
РАЧИИ, -ья, -ье 1. ҡыҫала ...ы; рачья клеш

ня ҡыҫала ҡыҫҡысы 2. (свойственный раку) 
ҡыҫала һымаҡ, ҡыҫаланыҡы кеүек (төҫлө); 
выпуклые рачьи глаза ҡыҫаланыҡы кеүек аҡыш 
күҙҙәр

РАЧЙТЕЛЬНОСТЬ ж ҡайғыртыусан, 
хәстәрлек, хәстәрлелек; рачйтельность хозяина 
хужаның хәстәрлелеге

РАЧЙТЕЛЬНЫИ, -ая, -ое 1. (старатель
ный) ҡайғыртыусан, хәстәрле, тырыш; ра 
чйтельный работник тырыш эшсе 2. (хозяйст
венный) һаҡсыл, хужалыҡсыл; рачйтельное ис
пользование государственных средств хөкүмәт 
милкен һаҡсыл тотоноу; рачйтельное отношение 
хужалыҡсыл мөнәсәбәт

РАШПИЛЬ м рашпиль (эре тешле игәц) 
РВАНУТЬ сов. 1. кого-что, за что ҡапыл 

(кинәт) тартыу; рвануть дверь ишекте ҡапыл 
тартыу 2. что; прост, эләктереү, эләктереп 
ҡалыу, ҡулға төшөрөү; рвануть изрядный куш 
байтаҡ ҡына өлөш эләктереү 3. разг. ҡапыл 
(кинәт) ҡуҙғалыу (ташланыу, атылыу); лошади 
рванули аттар ҡапыл ҡуҙғалды 4. прост. 
(ҡапыл) сығып китеү; рвануть в Москву ҡапыл 
Мәскәүгә сығып китеү 5. прост, елкенеп 
(өҙҙөрөп, ашҡынып) эшләп (башҡарып) ебәреү; 
гармонйст рванул плясовую гармунсы өҙҙөрөп 
бейеү көйөн уйнап ебәрҙе 6. что обычно безл.; 
разг. шартлатыу, шартлау; что-то сйльно рва
нуло ниҙер бик ҡаты шартланы

РВАНУТЬСЯ сов. 1. ҡапыл (кинәт) ҡуҙғалып 
китеү, ырғылыу, атылыу, ташланыу; машина 
рванулась с места машина урынынан ҡапыл 
ҡуҙғалып китте 2. разг. шартлау; гранаты рва
нулись гранаталар шартланы

РВАНЫЙ, -ая, -ое 1. (разорванный на час
ти) өҙөлгән, өҙөлөп бөткән, өҙөк; рваные прово
да өҙөк сымдар 2. (прорванный) йыртыҡ, йыр
тылған, йыртылып бөткән, алама; рваная 
одежда йыртылып бөткән кейем 3. мед. (неров-



РВАНЬ
ный) өҙгөләнгән, йыртҡыланған; рваная рана 
өҙгөләнгән яра

РВАНЬ ж собир. 1. разг. йыртыҡ (алама, 
йыртыҡ-бортоҡ) кейем (аяҡ кейеме); снять 
рвань алама кейемде сисеп ташлау 2. прост.
(оборванцы) ярлы-ябаға, ярлы-ялпы, йолҡоштар
3. спец, (рваные остатки ниток и т.п.) өҙөк, 
өҙөк-өҙөк, ҡалдыҡ-боҫтоҡ (еп, сцс һ.б. ҡалдығы)

РВАНЬЕ с; разг . 1. см. рвать I 1; 2. собир. 
см. рвань 1; носйть рваньё алама кейем кейеү

РВАТЬ I несоә. что 1. йыртыу, өҙөү, 
өҙгәләү; рвать письмо хатты йыртыу 2. перен. 
өҙөү, бөтөрөү, туҡтатыу; рвать отношения 
мөнәсәбәттәрҙе өҙөү 3. шартлатыу; рвать дина 
мйтом динамит менән шартлатыу 4. өҙгәләү, 
тартҡылау, тартып (йолҡоп) алыу; ветер рвал 
полы тулупа ел толоп сабыуын тартҡылай
5. өҙөү, йолҡоу, тиреү; рвать вйшню сейә тиреү; 
рвать цветы сәскә өҙөү 6. перен., прост, эләкте
реү, ҡулға төшөрөү; рвать куш ҙур өлөш эләкте
реү 7. безл.; разг. (о жгучей боли) ныҡ һыҙлау 
(ауыртыу) ♦ рвать зуб (зубы) теш һурыу; рвать 
на себе волосы см. волос; рвать на части см. 
часть; рвать и метать туҙыныу, пыран-заран 
килтереү; с руками рвать тиҙ арала алып бөтөү

РВАТЬ II несоә. кого безл., разг. ҡоҫтороу, 
ҡоҫоу; больного рвёт ауырыу ҡоҫа

РВАТЬСЯ несоә. 1. йыртылыу; бумага рвёт
ся ҡағыҙ йыртыла; обувь рвётся аяҡ кейеме 
йыртыла 2. өҙөлөү, туҡталыу; рвалась пос
ледняя связь һуңғы бәйләнеш өҙөлдө 3. шарт
лау, ярылыу; мйны рвутся миналар шартлай
4. ысҡынырға тырышыу; собака рвётся с цепй 
эт сынйырҙан ысҡынырға тырыша 5. атлығыу, 
ашҡыныу, ынтылыу; рваться в бой һуғышҡа ат
лығыу; рваться к власти хакимлыҡҡа ынтылыу
6. страд, от рвать I 1—6 ♦ сердце (душа) рвёт
ся (на части) йөрәк өҙгөләнә (телгеләнә)

РВАЧ м; разг., неодобр. өҙгөс, йолҡҡос; быть 
рвачом өҙгөс булыу

РВАЧЕСКИИ, -ая, -ое разг., неодобр. өҙгөс 
...ы, өҙгөслөк ...ы; рваческие наклонности
өҙгөслөк ғәҙәттәре

РВАЧЕСТВО с; разг. неодобр., өҙгөслөк, 
йолҡҡослоҡ; борьба с рвачеством өҙгөслөк 
менән көрәш

РВЁНИЕ с атлығыу, ашҡыныу, атылыу, ты
рышлыҡ; с рвением браться за работу эшкә ат
лығып тотоноу

Р В бТ А  ж 1. ҡоҫоу; мучиться рвотой
ҡоҫоуҙан яфаланыу 2. ҡоҫоҡ, ҡоҫҡолоҡ

РВбТ Н Ы Й , -ая, -ое ҡоҫторғос, ҡоҫтора 
торған; рвотное средство ҡоҫторғос дарыу

РДЕСТ м һыу үләне (ебәге, йөнө); рдест 
плавающий йөҙөүсе һыу ебәге, һыу кәбеҫтәһе; 
рдест удлинённый оҙонса һыу ебәге

РДЕТЬ несоә. ҡыҙарыу, алһыуланыу, алла
ныу, ал (ҡыҙыл) төҫкә инеү; рдёет вечерняя за
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ря (киске) шәфәҡ ҡыҙара; рдёет рябйна миләш 
аллана; уши рдёют ҡолаҡтар ҡыҙара

РДЁТЬСЯ несов. см. рдеть
РДЙНЫЙ, -ая, -ое ҡыҙыл, ал; рдяные листья 

ҡыҙыл япраҡтар
РЕ с нескл.; му з. ре (музыка гаммаһында 

икенсе нота)
Р Е ... приставка', исем, ҡылым яһағында 

ҡулланылып, тцбәндәге мәғәнәләрҙе аңлата:
1) эш-хәрәкәттең ҡайтанан йәки ҡабатҡабат 
башҡарылыуын, мәҫ., ремилитаризация яңынан 
ҡоралландырыу; 2 ) ҡапма-ҡаршы эшхәрәкәт- 
те, мәҫ., реэвакуация эвакуациянан ҡайтарыу

РЕАБИЛИТАЦИЯ ж 1. аҡлау, реабилитаци
ялау; полная реабилитация тулыһынса аҡлау
2. хоҡуғын кире ҡайтарыу, реабилитациялау
3. мед. реабилитациялау, тергеҙеү (организм 
эшсәнлеген тергеҙецгә йцнәлтелгән медицина, 
социаль, педагогик саралар комплексы)', трудо
вая реабилитация хеҙмәткә яраҡлылыҡты реаби
литациялау

РЕАБИЛИТИРОВАТЬ сов., несоә. кого-что
1. аҡлау, реабилитациялау; реабилитйровать 
своё доброе ймя үҙеңдең яҡшы исемеңде аҡлау
2. (восстановить в правах) хоҡуҡты кире ҡай
тарыу, реабилитациялау

РЕАБИЛИТИРОВАТЬСЯ 1 . сов., несоә. 
аҡланыу, реабилитацияланыу 2. только несоә. 
страд, от реабилитйровать

РЕАГЁНТ м\ хим. реагент (химик реакцияла 
ҡатнашҡан матдә)

РЕАГИРОВАТЬ несоә. 1. на что (отвечать 
на какое-л. физическое раздражение) һиҙеү, 
тойоу, тышҡы тәьҫиргә яуап биреү, әҫәрләнеү, 
йоғонтоға бирелеү; глаз нормально реагйрует на 
свет күҙ яҡтылыҡты һәйбәт һиҙә 2. на что (про
являть какое-л. отношение к кому-чему-л.) 
иғтибар итеү, яуап биреү, үҙ ҡарашын белдереү; 
реагйровать на предложения докладчика док 
лад сының тәҡдимдәренә иғтибар итеү 3. хим. ре
акцияға инеү

РЕАКТИВ м; хим. реактив (берәй матдә 
менән билдәле бер реакцияға инеп, шул состав
та нимәнеңдер барлығын билдәләц мөмкинле
ген биргән матдә)

РЕАКТИВНОСТЬ ж 1. хим. реактивлыҡ 
2. биол. тәьҫиргә яуап биреү һәләтлеге, реактив
лыҡ; реактйвность органйзма организмдың реа
ктивлығы

РЕАКТИВНЫЙ, -ая, -ое 1. хим. реактив; ре 
актйвные вещества реактив матдәләр 2. биол. 
тәьҫиргә яуап биреүсән (бирә торған), реактив; 
реактйвное состояние реактив хәл 3. физ. реак 
тив (атылып сығыусы газдар ярҙамында хәрә
кәт итә торған)-, реактйвный самолёт реактив 
самолет

РЕАКТОР м реактор (1. эл. ҡыҫҡа ялганыш 
тогыныц көсөн сикләц һәм щгәрешле ток
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теҙмәһендә тейешле көсөргәнеште тотоу өсөн 
хеҙмәт иткән электр аппараты 2. хим. химик 
реакцияны билдәле температура һәм баҫым 
шарттарында тотоу өсөн хеҙмәт иткән аппа
рат 3. физ. атом ядроһының сынйырлы бцле- 
нец реакцияһын башҡара торган ҡоролма) 

РЕАКЦИОНЕР м и РЕАКЦИОНЁРКА ж 
реакционер (иҫке ҡарашлы кеше)

РЕАКЦИОННОСТЬ ж реакцион булыу, 
яңылыҡҡа ҡаршылыҡ; реакционность взглядов 
ҡараштарҙың яңылыҡҡа ҡаршылығы; реак
ционность политики сәйәсәттең реакцион булыуы 

РЕАКЦИОННЫЙ I, -ая, -ое хим. реакция 
...ы; реакционная способность кислорода кис 
лородтың реакция һәләтлеге; реакционная колба 
реакция колбаһы

РЕАКЦИОННЫЙ II, ая, ое реакцион, 
яңылыҡҡа ҡаршы, иҫкелек яҡлы; реакционная 
идеология иҫкелек яҡлы идеология

РЕАКЦИЯ I ж 1. реакция, реакция яһау, 
яуап; реакция зрйтеля тамашасылар реакцияһы; 
реакция организма на холод организмдың 
һалҡынға реакцияһы 2. (упадок, слабость пос
ле напряжения) реакция, хәлһеҙлек, хәлһеҙлә
неү; реакция после сйльного возбуждения 
көслө тәьҫирләнеүҙән һуң хәлһеҙләнеү 3. реак
ция; химйческая реакция химик реакция; 
реакция опоры физ. таяныс реакцияһы ♦ цеп
ные реакции см. цепной

РЕАКЦИЯ II ж реакция (еңелгән иҫке көстәр
ҙең төрлө ижтимаги прогресты цҙҙәренең хо
ҡуҡтарын һәм сәйәси хакимлыгын һаҡлау, кире 
ҡайтарыу маҡсатында баҫыу, ҡыҫыу сәйәсәте; 
яңылыҡтың цҫеценә арҡыры торган һәр төрлө 
ҡаршылыҡ, ҡаршы көс); годы реакции реакция 
йылдары; политйческая реакция сәйәси реакция 

РЕАЛ м; полигр. реал (хәреф йыйыу касса
лары һәм йыйылган хәрефтәрҙе һаҡлай торган 
өҫтәл-шкаф)

РЕАЛИЗАЦИЯ ж 1. тормошҡа ашырыу; ре
ализация плана планды тормошҡа ашырыу 
2. (обращение имущества и т.п. в деньги) һа
тыу, аҡсаға әйләндереү; реализация продукции 
продукция һатыу

РЕАЛИЗМ м 1. реализм, реаллек, реаль 
ҡараш; реалйзм в планйровании планлашты 
рыуҙағы реаллек 2. (направление в литературе 
и искусстве) реализм; реалйзм в искусстве сән
ғәттәге реализм 3. филос. реализм ♦ критйчес- 
кий реалйзм критик реализм ( X I X —X X  бб. 
әҙәбиәттәге, сәнгәттәге йцнәлеш)

РЕАЛИЗОВАТЬ сов., несов. 1. что тор
мошҡа (ғәмәлгә, эшкә, бойомға) ашырыу, үтәү, 
реалләштереү; реализовать все планы бөтә план
дарҙы тормошҡа ашырыу 2. һатыу, аҡсаға 
әйләндереү; реализовать товар тауар һатыу 

РЕАЛИЗОВАТЬСЯ 1. сов., несоә. тормошҡа 
(ғәмәлгә, эшкә, бойомға) ашыу; план реализует

ся план тормошҡа аша 2. сов., несоә. аҡсаға 
әйләнеү, һатылыу; товар реализуется тауар 
һатыла 3. только несоә. страд, от реализовать 

РЕАЛИСТ м реалист (1. ысын тормош 
шарттарын иҫәпкә алып эш иткән кеше 2. ре
ализм юлында торган кеше 3. реализмды 
яҡлаган кеше 4. иҫк. реаль училище уҡыусыһы) 

РЕАЛИСТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. реалистик; 
реалистйческие суждения реалистик фекерҙәр 
2. тормошсан, реалистик, реализм ...ы; реали- 
стйческое произведение тормошсан әҫәр

РЕАЛИСТИЧНОСТЬ ж реаллек, реаль бу
лыу, тормошсанлыҡ

РЕАЛИСТЙЧНЫЙ, ая, ое см. реалистйче 
ский

РЕАЛИЯ ж реаль нәмәләр 
РЕАЛЬНОСТЬ ж 1. (действительность) 

ысынбарлыҡ; объектйвная реальность объек 
тив ысынбарлыҡ 2. реаллек, ысынлыҡ, ысын 
булыу; реальность полйтики сәйәсәттең реал
леге; реальность предложений тәҡдимдәрҙең 
реаллеге

РЕАЛЬНЫЙ, ая, ое 1. (действительный) 
реаль, ысын, ысынбарлыҡта булған; реальная 
действйтельность реаль ысынбарлыҡ; реальная 
обстановка реаль хәл 2. (настоящий) ысын, 
дөрөҫ, реаль; реальная основа дөрөҫ нигеҙ 3. ре
аль, тормошҡа ашырлыҡ, тормошсан; реальный 
взгляд тормошсан ҡараш; реальная задача тор
мошҡа ашырлыҡ бурыс; реальная полйтика ре
аль сәйәсәт ♦ реальная заработная илата реаль 
эш хаҡы; реальное учйлище ист. реаль учили
ще (уҡыу планында кцбеһенсә тәбигәт һәм ма
тематика фәндәре булган революцияға тиклем 
Рәсәйҙәге уҡыу йорто)

РЕАНИМАТОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое реа 
ниматология ...ы; реаниматологйческий кабинет 
реаниматология кабинеты

РЕАНИМАТОЛОГИЯ ж реаниматология 
(медицинаның реанимация менән шөғөлләнә 
торган бцлеге)

РЕАНИМАЦИОННЫЙ, -ая, -ое реанимация 
...ы, реанимацион; реанимационные меры реа- 
нимацион саралар; реанимационное отделение
реанимация бүлеге

РЕАНИМАЦИЯ ж реанимация (клиник цлем 
хәлендәге кешеләрҙең иң мөһим йәшәц ағзала
рын тергеҙец өсөн цткәрелгән саралар)

РЕБЕНОК м бала, бәпес, сабый; грудной ре
бёнок имсәк бала; здоровый ребёнок һау бала; 
он совсем ещё ребёнок ул эле бала ғына 

РЕБЁНОЧЕК м балаҡай 
РЕБЕРНЫЙ, -ая, -ое ҡабырға ...ы; рёберные 

кости ҡабырға һөйәктәре; рёберный перелом 
ҡабырға һыныуы

РЕБРИСТЫЙ, -ая, -ое 1. ҡабырғаһы сығып 
торган; ребрйстый конь ҡабырғалары сығып 
торган ат 2. (неровный, с выступами) ҡытыр- 
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РЕБРО
шы, йырмасланған; ребристая поверхность
ҡытыршы яҫылыҡ

РЕБРО с 1. ҡабырға; йстинные рёбра ысын
ҡабырғалар; колеблющиеся рёбра ирекле 
ҡабырғалар; поясничное ребро бил ҡабырғаһы 
2. (узкий край или сторона чего-л.) ҡабырға, 
ҡыр, ян; ребро доскй таҡтаның ҡыры; по
ставить ящик на ребро йәшникте ҡабырғаһына 
ҡуйыу 3. мат. ҡабырға, ҡыр (ике яҫылыҡтың 
киҫешец һыҙығы); ребро пирамйды пирамида
ның ҡабырғаһы ♦ пересчитать рёбра кому кем
дең ҡабырғаһын һанау; поставить вопрос реб
ром мәсьәләне ҡабырғаһы менән ҡуйыу 

РЕБРЫШКО с бәләкәй ҡабырға 
РЁБУС м 1. ребус, башватҡыс, һүҙ табыш

мағы; решать ребус ребус сисеү 2. перен. 
(что-л. непонятное) буталсыҡ, аңлайышһыҙ 
нәмә, ребус

РЁБУСНЫЙ, -ая, -ое буталсыҡ, аңлайышһыҙ 
РЕБЙТА мн. 1. см. ребёнок 2. разг. (моло

дые люди) егеттәр, егет-елән, йәш-елкенсәк 
РЕБЙЧЕСКИЙ, ая, ое см. ребячий
РЕБЙЧЕСТВО с (детство) балалыҡ, сабый

лыҡ; впасть в ребячество балалыҡҡа ҡайтыу 
РЕБЙЧИЙ, -ья, -ье разг. 1. бала ...ы, сабый 

. ..ы; ребячий голос бала тауышы; ребячья душа 
бала күңеле 2. перен. балаларса, сабыйҙарса, ба
ла-саға кеүек, балаларға (сабыйҙарға) хас; ре
бячий поступок балаларға хас ҡылыҡ

РЕБЙЧИТЬСЯ несов.; разг. балаланыу, ба- 
ла-сағаланыу, балаларса ҡыланыу, үҙеңде са
быйҙарса тотоу, сабыйланыу

РЕБЙЧЛИВЫЙ, -ая, -ое балаларға хас, бала
ларса шуҡ (шаян), балаларса ҡыланыу; ре
бячливое настроение балаларса шаян кәйеф 

РЁВ м 1. олоу, үкереү; медвежий рёв айыу 
үкереүе 2. (громкий крик человека, людей) 
ҡысҡырыш, көслө шау-шыу; в зале раздался 
рёв залда көслө шау-шыу ишетелде 3. олоу, 
ыжғырыу, геүләү, гөрһөлдәү; рёв моторов мо
торҙар геүләүе 4. разг. (громкий плач) үкереп 
(олоп, ҡысҡырып, аҡырып) илау; дети подняли 
рёв балалар ҡысҡырып илай башланы

РЁВА м и ж; разг. илаҡ; в детстве она была 
рёвой бала саҡта ул илаҡ булды

РЕВАЛЬВАЦИЯ ж ревальвация (аҡсаның 
ҡиммәтләнеце)

РЕВАЛЬВИРОВАТЬ сов., несов. что 
ревальвация, ревальвация яһау (аҡсаны ҡим- 
мэтлэтец); ревальвировать рубль һумды 
ревальвациялау

РЕВАНШ м реванш (һуғышта, көрәштә 
еңелгәндең ҡонон ҡайтарыу); взять реванш ре
ванш алыу; дать реванш реванш биреү

РЕВАНШ ИЗМ м реваншизм (һуғышта 
еңелгәндән һуң кире өҫтөнлөк алырға булған 
ынтылыш; реванш алыу маҡсатында яңы 
һуғыш асыуға йцнәлтелгән сәйәсәт)

РЕВАНШИРОВАТЬ сов., несов. реванш алыу 
РЕВАНШИСТ м реваншист (реваншизм яҡ

лы кеше); полйтика реваншистов реваншистар 
сәйәсәте

РЕВАНШИСТСКИЙ, -ая, -ое реваншис(тар) 
...ы, реваншизм ...ы; реваншистская полйтика
реваншизм сәйәсәте

РЕВЁННЫЙ, -ая, -ое ревень ...ы; ревенный 
лист ревень япрағы; ревенное варенье ревень 
ҡайнатмаһы

РЕВЁНЬ м ревень
РЕВЕРАНС м реверанс (теҙ сцгеп сәләм 

бирец)
РЁВЕРС м; спец. реверс (1. миҙал йәки аҡса

ның артҡы яғы 2. аҡса менән тәьмин итеп 
ҡуйыу 3. машинаның хәрәкәт йцнәлешен кире 
яҡҡа цҙгәртецсе механизм 4. ҡара реверсйро- 
вание)

РЕВЕРСИВНЫЙ, -ая, -ое тех. кире, артҡа 
табан, йүнәлешен үҙгәртә торған, реверсив; ре
версивное движение кире хәрәкәт; реверсивный 
двигатель реверсив двигатель

РЕВЕРСИРОВАНИЕ с; тех. йүнәлеш 
үҙгәртеү

РЕВЁРСИЯ ; ҡ; биол. (атавизм) реверсия 
(тереклектәрҙә алыҫ тоҡом-ырыуында булған, 
ләкин яҡыныраҡ быуындарҙа булмаған ҡайһы 
бер билдәләрҙең килеп сығыу кцренеше)

РЕВЁТЬ несов. 1. (о животных) олоу, үке
реү; бык ревёт үгеҙ үкерә 2. (громко петь, кри
чатъ) аҡырыу, ҡысҡырыу 3. олоу, ыжғырыу, 
геүләү, гөрһөлдәү; вьюга ревёт буран ыжғыра 
4. разг. үкереп (олоп, аҡырып, ҡысҡырып) 
илау; дети ревели балалар аҡырып иланы ♦ ре
веть белкой аҡырыу, аҡырып илау

РЕВИЗИОНИЗМ м ревизионизм; русский 
ревизионизм урыҫ ревизионизмы

РЕВИЗИОНИСТ м ревизионист (ревизио
низмды яҡлаусы)

РЕВИЗИОНЙСТСКИЙ, ая, ое ревизио 
низм ...ы, ревизионистик; ревизионистская по
зиция ревизионистик позиция; ревизионйстская 
полйтика ревизионизм сәйәсәте

РЕВИЗИОННЫЙ, -ая, -ое ревизия ...ы, тик
шереү ...ы; ревизионная комиссия ревизия ко
миссияһы

РЕВИЗИЯ ж 1. ревизия, тикшереү; годовая 
ревйзия йыллыҡ ревизия 2. (пересмотр чего-л.) 
ревизиялау, яңынан ҡарау; ревйзия решений 
ҡарарҙарҙы яңынан ҡарау 3. иҫәп (һан) алыу, 
рәүиз (X V III  — X IX  бб. Рәсәйҙә һалым һалыу 
өсөн халыҡ иҫәбен алыу); последняя ревйзия 
һуңғы иҫәп алыу, һуңғы рәүиз

РЕВИЗОВАТЬ сов., несов. кого-что 1. реви
зия яһау, тикшереү; ревизовать кассу кассаны 
тикшереү 2. (пересмотреть) яңынан ҡарау, ре
визия яһау; ревизовать политику сәйәсәтте 
яңынан ҡарау 
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РЕВИЗОВАТЬСЯ несоэ. страд, от ревизовать
Р Е В И ЗбР  м 1. ревизор, тикшереүсе; долж

ность ревизора ревизор вазифаһы 2. ревизор 
(тимер юл контролёры)

РЕВИ ЗбРСКИ Й , -ая, -ое ревизор ...ы, реви
зорлыҡ ...ы; ревизорские обязанности ревизор 
бурыстары

РЕВЙЗСКИЙ, -ая, -ое. уст. рәүиз ...ы ♦ ре 
вйзская душа рәүиз берәмеге (X V II I  — X IX  66. 
Рәсәйҙә ир-аттарҙы иҫәпләц берәмеге); ре- 
вйзские сказки рәүиз мәғлүмәттәре (X V III  — 
X IX  66. Рәсәйҙә халыҡ иҫәбен алган исемлек) 

РЕВКбМ  м; ист. (революционный коми
тет) ревком (революцион комитет)

РЕВМАТИЗМ м ревматизм; хронйческий 
ревматйзм хроник (дауамлы) ревматизм

РЕВМАТИК м; разг. ревматик (ревматизм 
менән ауырыусы кеше)

РЕВМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое ревматизм ...ы; 
ревматйческие боли ревматизм һыҙланыуҙары 

РЕВНЙВЕЦ м и РЕВНЙВИЦА ж; разг. көн
сөл (көнләшеүсән) кеше

РЕВНИВЫИ, -ая, -ое в разн. знач. көнсөл, 
көнләшеүсән; ревнйвый муж көнсөл ир; быть 
ревнйвым көнсөл булыу

РЕВНЙТЕЛЬ м и РЕВНЙТЕЛЬНИЦА ж; 
книжн. ҡайғыртыусы, көрәшеүсе, яҡлаусы; рев- 
нйтель порядка тәртип өсөн көрәшеүсе; рев- 
нйтель чистоты языка тел сафлығын яҡлаусы 

РЕВНОВАТЬ несов. кого-что и без доп. 
көнләү, көнләшеү; ревновать мужа ирҙе 
көнләшеү

РЁВНОСТНЫЙ, -ая, -ое бик тырыш, ихлас, 
ысын күңелдән; ревностный ценйтель искусства 
сәнғәтте ихлас баһалаусы

РЁВНОСТЬ ж 1. көнсөллөк, көнләшеү; про
являть ревность көнсөллөк күрһәтеү 2. у cm. 
(усердие в работе) тырышлыҡ, ихласлыҡ; 
ревность к делу эшкә ихласлыҡ

РЕВОЛЬВЁР м револьвер, алтатар; кобура 
револьвера алтатар ҡабы

РЕВОЛЬВЁРНЫЙ, -ая, -ое револьвер ...ы, 
алтатар ...ы; револьверный выстрел револьверҙан 
атыу ♦ револьверный станок револьверлы станок 
(башы әйләнеп торган ҡырыу станогы)

РЕВОЛЬВЁРЩИК м и РЕВОЛЬВЁРЩИ  
ЦА ж ҡырыу станогында эшләүсе, ҡырыусы (ре
вольвер станогында эшлэцсе токарь)

РЕВОЛЮ ЦИОНЕР м и р е в о л ю ц и о  
НЁРКА ж революционер, инҡилапсы (1. рево
люцияла ҡатнашыусы 2. фәндә, техникала, 
сәтәттә һ.б. һынылыш индергән кеше); рево
люционер в науке фәндәге революционер

РЕВОЛЮЦИОНИЗИРОВАТЬ сов., несов. 
1. кого-что революционлаштырыу; революцио- 
низйровать массы массаларҙы революционлаш
тырыу 2. (преобразовать в корне) нигеҙенән 
(тамырынан) үҙгәртеү; революционизйровать

РЕГЕНЕРАЦИЯ
искусство театра театр сәнғәтен нигеҙенән 
үҙгәртеү

РЕВОЛЮ ЦИОНИЗЙРОВАТЬСЯ 1 . сов., 
несов. революционлашыу 2. только несов. 
страд, от революционизйровать

РЕВОЛЮ ЦИбННОСТЬ ж революционлыҡ; 
революционность взглядов ҡараштарҙың рево- 
люционлығы

РЕВОЛЮ ЦИбННЫЙ, -ая, -ое революцион, 
революция ... ы, инҡилап ... ы; революционное 
движение революция хәрәкәте; революционная 
песня революцион йыр; революционное раз
витие революцион үҫеш

РЕВОЛЮЦИЯ ж; в разн. знач. революция, 
инҡилап; культурная революция мәҙәниәт рево
люцияһы; революция в технике техникалағы ре
волюция; совершить революцию революция 
яһау

РЕВТРИБУНАЛ м; ист. (революционный 
трибунал) ревтрибунал (революция трибуналы) 

РЕВ^Н  м 1. разг. илаҡ 2. мор. сирена; по
ставить ревун сирена ҡуйыу 3. баҡраҡ маймыл 
(Көньяҡ һәм Үҙәк Америкала йәшәцсе оҙон 
ҡойроҡло, көслө тауышлы маймыл)

РЕВУНЬЯ ж; разг. илаҡ 
р е в к 5 с нескл. ревю (актуаль темага 

ҡараган эстрада постановкаһы)
РЕГАЛИЯ л к; обычно мн. регалии регалиялар 

(1. монарх власыныц символы булып торган 
нәмәләр 2. наградалар, орден, миҙалдар 3. ко- 
ролдәрҙең ҡайһы бер килемдәрҙән (аҡса 
һугыуҙан, рудник эшкәртецҙән) өлөш алыу 
өсөн булган өҫтөнлөклө хоҡугы)

РЕГАТА ж; спорт, регата (ишкәкле, елкәнле, 
моторлы кәмәләрҙә ярыш)

РЁГБИ с нескл.; спорт, регби (футбол төрө) 
РЕГБЙИНЫИ, -ая, -ое регби ...ы, регби 

буйынса; регбййный чемпионат регби буйынса 
чемпионат; регбййное поле регби майҙаны

РЕГБИСТ м; спорт, регбисы (регбиҙа уй 
наусы)

РЕГЕНЕРАТ м; тех. регенерат (файҙала- 
нылгандан һуң кире элекке сифатына ҡайта- 
рылган төрлө нәмә)

РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ, -ая, -ое спец. регене
ратив; регенератйвный цикл регенератив цикл 

РЕГЕНЕРАТНЫЙ, -ая, -ое тех. регенерат 
...ы; регенератный цех регенерат цехы

РЕГЕНЕРАТОР м регенератор (регенератив 
мейестәрҙә килгән һауаны, газды йылытыу 
өсөн хеҙмәт иткән камера һымаҡ төп өлөшө) 

РЕГЕНЕРАЦИбННЫЙ, ая, ое спец. реге 
нерация ...ы, регенерацион; регенерационная 
установка регенерация яйланмаһы; регенера
ционный процесс регенерация процесы

РЕГЕНЕРАЦИЯ ж регенерация (1. тех. то- 
тонолган материалды билдәле операциялар 
аша ҡабаттан файҙаланыу өсөн тәцге хәленә 
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РЕГЕНЕРИРО ВАТЬ
ҡайтарыу 2. тех. мейескә килгән газ йәки һау
аның шул уҡ мейестә янган материал йылыһы 
иҫәбенә йылытылыуы 3. биол. организмда 
өҙөлгән, зыянланган агзаның, туҡыманың, 
кцҙәнәктең яңынан тәцге хәленә ҡайтыуы һәм 
бер өлөштән организмдың яңынан цҫеце)

РЕГЕНЕРИРОВАТЬ сов., несоә. 1. регенера
циялау, регенерация яһау; регенерйровать пить
евую воду тех. эсәр һыуҙы регенерациялау; ре
генерйровать ткани органйзма биол., мед. орга 
низм туҡымаһын регенерациялау 2. биол. реге- 
нерацияланыу; клетки регенерйровали күҙәнәк
тәр регенерацияланған

РЁГЕНТ м регент (1. монарх урынына югары 
дәцләт власын тотҡан ваҡытлы хаким
2. хорҙагы (кцберәк сиркәц хорында) дирижёр)

РЁГЕНТСТВО с регентлыҡ (1. монарх уры
нына ваҡытлыса идара итец 2. сиркәцҙә дири- 
жёрлыҡ итец)

РЕГИОН м регион, төбәк; Сибйрский регион
Россйи Рәсәйҙең Себер регионы

РЕГИОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое региональ, 
төбәк; региональное совещание региональ 
кәңәшмә ♦ региональное соглашение; регио
нальный пакт региональ килешеү, регионда 
төҙөлгән халыҡ-ара килешеү; региональные 
цены урындағы хаҡтар

РЕГИСТР м регистр (1. исемлек, кцрһәткес, 
теркәц кенәгәһе 2. музыкаль инструменттың, 
тауыштың он диапазонының билдәле урыны
3. тынлы һәм баҫмаҡлы музыка ҡоралдарын- 
дагы бер цк приборҙағы бцлгес; регулятор
4. бөтә караптар өҫтөнән техник кцҙәтец 
алып барган һәм уларга классификация цт- 
кәргән дәцләт органы)

РЕГИСТРАТОР м регистратор (1. теркәц 
цткәргән, яҙып алган кеше 2. ниндәйҙер кцре- 
нештәрҙе теркәп барган прибор 3. ҡағыҙҙарҙы 
һаҡлау, теркәц өсөн тәғәйенләнгән беркетмәле 
папка)

РЕГИСТРАТОРША ж\ разг. регистратор 
(теркәц цткәрецсе ҡатын-ҡыҙ)

РЕГИСТРАТУРА ж регистратура (ойошма
ның теркәц бцлеге)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ, ая, ое регистра 
циялау, теркәү ...ы, регистрация ...ы; регистра
ционный лист теркәү ҡағыҙы

РЕГИСТРАЦИЯ ж см. регистрировать, реги
стрироваться; регистрация депутатов депутат
тарҙы теркәү

РЕГИСТРИРОВАТЬ несов. кого-что регист
рациялау, теркәү, иҫәпкә алыу, теркәп ҡуйыу; 
регистрировать документы документтарҙы 
теркәп ҡуйыу

РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ несов. 1. теркәлеү, 
яҙылыу, регистрация ланыу; регистрйроваться 
кандидатом в депутаты депутатлыҡҡа кандидат 
итеп теркәлеү 2. яҙылышыу, яҙылыу; регист
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рйроваться в загсе загста яҙылышыу 3. страд, 
от регистрйровать

РЕГЛАМЕНТ м регламент; установйть рег
ламент регламент билдәләү; работать по рег
ламенту регламент буйынса эшләү

РЕГЛАМЕНТИРОВАТЬ сов., несов. кого- 
что регламентлау, регламент ҡуйыу (билдәләү), 
тейешле ҡағиҙәләргә буйһондороу; регламента! 
ровать работу эште регламентлау

РЕГЛАМЕНТНЫЙ, -ая, -ое регламент ...ы; 
регламентный порядок регламент тәртибе

РЕГОЛИТ м; спец, реголит (айҙағы грунт
тың өҫкә ҡатлауы)

РЕГРЁСС м 1 . регресс, артҡа китеш, 
тарҡалыш; регресс в развйтии үҫештәге артҡа 
китеш 2. юр. регресс

РЕГРЕССИВНЫЙ, -ая, -ое регрессив, артҡа 
һөйрәгән, регресҡа алып барган; регрессивная 
ассимиляция регрессив ассимиляция; регрес
сивное движение регрессив хәрәкәт

РЕГРЕССЙРОВАТЬ несов. артҡа китеү, 
бөтөүгә йүнәлеү, тарҡалыу; регрессировать в 
развйтии үҫештә артҡа китеү

РЕГРЁССИЯ ж; мат. регрессия (уртаса 
дәцмәлдең башҡа дәцмәлдәр кимәленә бәйлелеге) 

РЕГРЁССНЫЙ, -ая, -ое юр. регресс ...ы; ре
грессный иск регресс дәғүәһе

РЕГУЛИРОВАТЬ несоә. көйләү, тәртипкә 
килтереү (һалыу), ҡағиҙәгә буйһондороу, яйлау; 
регулйровать рыночные цены баҙар хаҡтарын 
көйләү; регулйровать движение хәрәкәтте 
тәртипкә һалыу; регулйровать мотор моторҙы 
көйләү

РЕГУЛИРОВАТЬСЯ несов. страд, от регу
лйровать

РЕГУЛИРбВКА ж см. регулйровать; регу
лировка движения поездов поездар хәрәкәтен 
көйләү; регулировка станка станок көйләү

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ, ая, ое тәртипкә 
һалыу ...ы, көйләү ...ы, яйлау ...ы; регули
ровочный пост көйләү посы

РЕГУЛИРОВЩИК м и РЕГУЛИРОВЩИ 
ЦА ж регулирлаусы, яйлаусы, көйләүсе; регу
лировщик уличного движения урам хәрәкәтен 
көйләүсе

РЕГУЛЯРНОСТЬ ж ваҡытында булып то
роу, даимилыҡ; регулярность движения поездов 
поездар хәрәкәтенең даимилығы

РЕГУЛЯРНЫЙ, -ая, -ое 1. регуляр, даими, 
үҙ ваҡытында; регулярное питание үҙ ваҡытын
да туҡланыу; регулярная работа даими эш; ре
гулярное движение транспорта транспорттың 
регуляр хәрәкәте 2. регуляр, даими; регулярная 
армия регуляр армия

РЕГУЛЙТОР м 1. көйләгес; регулятор звука
тауыш көйләгес; регулятор скорости тиҙлек 
көйләгес 2. перен., книжн. (то, что регулирует  
что-л.) яйлаусы, яйға һалыусы (йүнәлдереүсе)



РЕЖ И С С ЁРС КИ Й
көс; регулятор потребления ҡулланыуҙы яйға 
һалыусы

РЕГУЛЙЦИЯ ж; спец. регуляция, яйға 
һалыу; гормональная регуляция гормональ регу
ляция; регуляция дыхания тын алышты яйға 
һалыу

РЕДАКТИРОВАНИЕ с см. редактйровать; 
редактирование журнала журналды редакторлау; 
редактирование статьи мәҡәләне редакторлау 

РЕДАКТЙРОВАТЬ сов., несоә. что 1. ре
дакторлау, тикшереү, төҙәтеү; редактйровать 
рукопись ҡулъяҙманы редакторлау 2. (руково
дитъ изданием чего-л.) мөхәррир булып эшләү, 
мөхәррирлек итеү; редактйровать газету гәзиттә 
мөхәррир булып эшләү

РЕДАКТИРОВАТЬСЯ несоә. страд, от ре
дактйровать

РЕДАКТОР м мөхәррир, редактор; главный 
редактор баш мөхәррир; редактор газеты гәзит 
мөхәррире; редактор отдела бүлек мөхәррире; 
технйческий редактор техник мөхәррир

РЕДАКТОРСКИЙ, -ая, -ое редактор(ҙар) 
...ы, мөхәррир(ҙәр) ...ы, редакторлыҡ ...ы; ре
дакторские способности редакторлыҡ һәләте; 
редакторские обязанности мөхәррир бурыстары 

РЕДАКТОРСТВО с редакторлыҡ, мөхәррир
лек, редактор эше; мастерство редакторства мө
хәррирлек оҫталығы, редакторлыҡ маһирлығы 

РЕДАКТОРА ж тикшереү, төҙәтеү; редак
тура книги китапты тикшереү

РЕДАКЦИОННЫЙ, -ая, -ое редакция ...ы, 
редакторлау ...ы, редакцион; редакционная кол
легия редакция коллегияһы; редакционные по
правки редакцион төҙәтмәләр

РЕДАКЦИЯ ж 1. (редактирование) редак
торлау; редакция текста тексты редакторлау 2. ө 
разн. знач. редакция, мөхәрририәт; главная ре
дакция баш редакция; новая редакция романа 
романдың яңы редакцияһы; учебник под редак
цией профессора профессор редакцияһындағы 
дәреслек 3. (учреждение) редакция, редакция 
бинаһы; он уехал в редакцию ул редакцияға 
китте; сотрудники редакции редакция хеҙмәт
кәрҙәре

РЕДЁТЬ несоә. һирәгәйеү, һирәкләнеү; лес 
редеет урман һирәгәйә; толпа редела халыҡ 
төркөмө һирәгәйә ине 

РЕДЙС м редис 
РЕДИСКА ж; разг. см. редйс 
РЁДКИЙ, -ая, -ое 1. ө разн. знач. һирәк; 

редкий гость һирәк ҡунаҡ; редкий лес һирәк ур
ман 2. һирәк, һирәк осрай (табыла, була) 
торған; редкая кнйга һирәк осрай торган китап; 
редкие металлы һирәк табыла торған металдар 
3. (исключительный) ғәжәп, ғәҙәттән тыш; 
редкая красота ғәҙәттән тыш матурлыҡ; редкая 
способность ғәҙәттән тыш һәләт

РЕДКОВОЛбСЫ Й, -ая, -ое һирәк сәсле
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РЕДКОЗУБЫЙ, -ая, -ое һирәк тешле; редко
зубый гребень һирәк тешле тараҡ 

РЕДКОЛЁСЬЕ с һирәк урман 
РЕДКОЛЛЕГИЯ ж (редакционная коллегия) 

редколлегия, мөхәррирҙәр ҡоро; заседание ред
коллегии мөхәррирҙәр ҡороноң ултырышы 

РЁДКОСТНЫИ, -ая, -ое 1. һирәк, һирәк ос
рай (табыла, була) торған; редкостный случай 
һирәк осраҡ 2. ғәжәп, ғәҙәттән тыш; редкостное 
умение ғәжәп оҫталыҡ

РЁДКОСТЬ ж 1. һирәклек; редкость насе
ления халыҡтың һирәклеге 2. (редкое событие) 
һирәк була (осрай) торған хәл; дождй стали 
редкостью ямғырҙар һирәк була торған хәлгә 
әйләнде 3. (редкая вещь) һирәк осрай (табыла) 
торған нәмә; библиографйческая редкость 
һирәк осрай торған китап ♦ на редкость айы
рыуса, ғәҙәттән тыш

РЕДУКТОР м\ тех. редуктор (механизм, 
прибор)

РЕДУКЦИбННЫ Й, -ая, -ое спец. редукци- 
он; редукционный клапан редукцион клапан 

РЕДУКЦИЯ ж 1. спец., биол. редукция; ре
дукция глаз у пещерных животных мәмерйә 
йәнлектәренең күҙ редукцияһы 2. лингв, редук
ция, ҡыҫҡарыу; редукция безударных гласных 
баҫымһыҙ һуҙынҡыларҙың редукцияһы

РЕДУПЛИКАЦИЯ ж', лингв, редупликация, 
ҡабатланыу

РЕДУТ воен.; у cm. редут (хәрби нығытма) 
РЕДУЦИРОВАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 

редуцйровать 2. прил.; лингв, редукцияға би
релгән; редуцйрованные гласные звуки редук 
цияға бирелгән һуҙынҡы өндәр

РЕДУЦИРОВАТЬ сов., несов. что редук- 
циялаштырыу, кәметеү, ҡыҫҡартыу

РЕДУЦИРОВАТЬСЯ 1. сов., несоә. редук
цияға бирелеү, кәмеү, ҡыҫҡарыу 2. несоә. 
страд, о т  редуцйровать

р е д ч а й ш и й , -ая, -ее преәосх. cm. от 
редкий бик һирәк

РЁДЬКА ж торма ♦ хуже горькой рёдьки
йәнгә тейгес, ялҡытҡыс

РЕЁСТР м 1. реестр, исемлек; реестр доку
ментов документтар исемлеге 2. (книга для за
писи дел и документов) реестр; записать 
пйсьма в реестры реестрҙарға хаттар теркәү 

РЕЕСТРОВЫЙ, -ая, -ое реестр ...ы, исемлек 
...ы; реестровая кнйга реестр кенәгәһе

РЕЖИМ м; в разн. знач. режим; режйм дня 
кѳн режимы; режйм хранения овощей 
йәшелсәләрҙе һаҡлау режимы; царский режйм 
батша режимы; экономйческий режйм иҡтисади 
режим ♦ режйм рекй йылға режимы

РЕЖИССЕР м режиссёр; режиссёр спек
такля спектаклдең режиссёры

РЕЖИССЁРСКИЙ, -ая, -ое режиссёрлык 
...ы, режиссёр(ҙар) ...ы; режиссёрский талант



Р Е Ж И С С Ё Р С Т В О

режиссёрлыҡ таланты; режиссёрское дело ре
жиссёр эше

РЕЖИССЁРСТВО с режиссёрлыҡ 
РЕЖ ИССЙРОВАТЬ несов. режиссёрлыҡ 

итеү, режиссёр эшен башҡарыу; режиссировать 
пьесу пьесаға режиссёрлыҡ итеү

РЕЖИССЁРА ж 1. режиссёрлыҡ эше 2. (ру
ководство постановкой) режиссура 3. собир. 
режиссерҙар

РЁЖУЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от резать
2. прил. ҡырҡа торған, ҡырҡыусы ...ы; режу
щий инструмент ҡырҡа торған инструмент
3. прил. (о боли) ҡырҡып (бороп) алған кеүек, 
ныҡ, ҡаты, көслө; режущая боль ҡырҡып алған 
кеүек ауыртыу

РЕЗАК м 1. ҙур бысаҡ, сапҡы; резак для 
картона ҡатырға өсөн ҙур бысаҡ 2. археол. таш 
балта 3. (рабочий на бойне) мал һуйыусы
4. тех. ҡырҡҡыс, киҫкес

РЁЗАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡырҡыу ...ы, киҫеү 
...ы; резальный цех ҡырҡыу цехы 2. (предна
значенный для резки) (ҡырҡа) киҫә торған; 
резальная машйна киҫә торған машина

РЁЗАЛЫЦИК м и РЁЗАЛЫЦИЦА ж 
1. ҡырҡыусы, киҫеүсе; резальщик стекла быяла 
ҡырҡыусы 2. балыҡ эшкәртеүсе

РЁЗАННЫЙ, -ая, -ое прич. от резать 1—5, 11 
РЁЗАНЫЙ, -ая, -ое 1. киҫелгән, ҡырҡылған; 

резаная бумага ҡырҡылған ҡағыҙ; резаный 
хлеб киҫелгән икмәк 2. спорт, киҫә һуғылған; 
резаный мяч киҫә һуғылған туп; резаный удар 
киҫә һуғыу

РЁЗАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ҡырҡа (киҫә, ту
рай) торған, ҡырҡыу, киҫеү, турау ...ы; реза
тельная машйна киҫә торған машина; резатель
ный стол турай торған өҫтәл

РЁЗАТЬ несов. 1. что ҡырҡыу, киҫеү, телеү, 
турау; резать металл металл ҡырҡыу; рёзать 
мясо ит турау; резать пирог бәлеш телеү 2. ко
го-что', разг. ярыу, киҫеү; резать нарыв шешек
те ярыу 3. что үтеү, киҫеү, ҡырҡыу; ножницы 
не рёжут ҡайсы үтмәй 4. кого салыу, һуйыу, бы- 
саҡлау, боғаҙлау; волки рёжут скот бүреләр 
малды боғаҙлай; рёзать кур тауыҡтар салыу
5. что һырлау, семәрләү, уйып (соҡоп) биҙәк 
яһау, биҙәкләү; рёзать по дёреву ағасты соҡоп 
һырлау; рёзать на мёди еҙгә семәрләү 6. что и 
без доп. безл. сәнсеп ауыртыу, (сәнсеп) әрнеү, 
сәнсеү; рёжет в животё эс сәнсә 7. сағылдырыу, 
ҡамаштырыу, ярыу, ҡырҡыу, әрнеү; свет рёжет 
глаза яҡтылыҡ күҙҙе сағылдыра; вётер рёжет 
лицо ел битте әрнетә; её голос рёжет слух уның 
тауышы ҡолаҡты яра 8. (ставитъ неудовлетво
рительную оценку) киҫеү, батырыу; рёзать на 
экзаменах имтихандарҙа батырыу 9. разг. ярып 
һалыу, тураһын бәреү, тура (бәреп) әйтеү; 
рёзать правду в глаза күҙенә тура ҡарап 
дөрөҫлөктө ярып һалыу 10. перен., разг. (гу

битъ) юҡ (харап) итеү, ҡуйыу; рёжут мой план 
минең планды харап итәләр 11. спорт, (битъ 
резаным ударом) киҫә һуғыу; рёзать мяч тупты 
киҫә һуғыу ♦ рёзать глаза (глаз): 1) күҙҙе 
ҡырҡыу (асыҡ төҫө, сыбарлыгы менән)',
2 ) күҙгә ташланыу; рёзать курс мор. карап 
хәрәкәтенең йүнәлешен киҫеү; ухо (уши) рёжет 
см. ухо; по живому рёзать тереләй һуйыу

РЁЗАТЬСЯ несов. 1. (разделяться на час
ти) ҡырҡылыу, киҫелеү 2. (о зубах) сығыу; 
у ребёнка рёжутся зубки баланың теше сыға 
3. разг. сәнсешеү, һуйышыу; рёзаться на ножах 
бысаҡ менән сәнсешеү 4. разг. уйнау, бик ҡаты 
уйнау, ҡомарланып уйнау; рёзаться в карты 
ҡомарланып кәрт уйнау 5. страд, от рёзать 1, 
2, 4, 5, 8, 9, 11

РЕЗВИТЬСЯ несов. уйнау, шаярыу, ырған
лап (һикерәнләп, уйнаҡлап) йөрөү; дёти рез
вятся балалар шаяра; козлята резвятся кәзә 
бәрәстәре һикерәнләп йөрөй

РЁЗВОСТЬ ж йылдамлыҡ, йылғырлыҡ, 
шуҡлыҡ; рёзвость детёй балаларҙың шуҡлығы 

РЕЗВЁНЬЯ ж; разг. шуҡ (шаян) ҡыҙ 
РЁЗВЫ Й, -ая, -ое 1. теремек, шаян, шуҡ; 

рёзвый ребёнок теремек бала 2. (быстрый в бе
ге) йылдам, йүгерек, сапсан; рёзвый заяц йүге
рек ҡуян

РЕЗЕДА ж резеда (хуш еҫле гөл) 
РЕЗЕДбВЫ Й , -ая, -ое резеда ...ы; резе

довый запах резеда еҫе; резедовое масло резеда 
майы

РЕЗЁРВ м; в разн. знач. резерв; продо
вольственные резервы аҙыҡ резервтары; произ
водственные резервы етештереү резервтары; ре
зерв командования командование резервы; тру
довые резервы хеҙмәт резервтары

РЕЗЕРВАЦИЯ ж резервация (1. запасҡа 
ҡалдырыу 2. ниндәйҙер мәсьәлә хаҡында яңынан 
һөйләп, хоҡугын цҙеңдә ҡалдырыу 3. Төньяҡ 
Америкала, Көнъяҡ Африкала һәм Аәстралияла 
төп ерле халыҡты көсләп урынлаштырыу өсөн 
билдәләнгән территория)', резервации индёйцев 
индеецтар резервацияһы

РЕЗЕРВИРОВАТЬ сов., несов. что резервта 
ҡалдырыу (һаҡлау); резервировать запасы 
нёфти нефть запастарын резервта һаҡлау

РЕЗЕРВЙРОВАТЬСЯ несов. страд, от ре- 
зервйровать

РЕЗЕРВИСТ м резервтағы (резервта то
роусы)', призыв резервйстов резервтағыларҙы 
армияға алыу

РЕЗЕРВНЫЙ, ая, ое 1. (находящийся в за
пасе) һаҡлыҡ ...ы, резерв ...ы; резёрвный фонд 
һаҡлыҡ фонды 2. әоен. (находящийся в резер
ве) резерв, резервтағы; резёрвные войска резерв 
ғәскәрҙәр

РЕЗЕРВУАР м резервуар; резервуар для во
ды һыу резервуары 
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РЕЗУЛЬТАТН Ы Й
РЕЗЁЦ м ҡырҡҡыс; резец скульптора

скульптор ҡырҡҡысы 2. {зуб) алғы теш, ҡырҡ
ҡыс теш

РЕЗИДЁНТ м резидент (1. у рта быуат
тарҙа: сит илдең ҡайһылыр бер илдә торған 
дипломатик вәкиле 2. империалистик дәц- 
ләттең протектораттамы ғәмәлдә хакимлыҡ 
иткән вәкиле 3. ҡайһылыр илдең сит дәцләттә 
йәшәгән гражданы 4. разведканың сит дәц- 
ләттәге вәкиле)

РЕЗИДЕНЦИЯ ж резиденция (хөкцмәттең, 
дәцләт башлыҡтарының даими торған уры
ны)', резиденция правйтельства хөкүмәт рези 
денцияһы

РЕЗЙНА ж резина; технйческая резйна тех
ник резина; изделия из резйны резина әйберҙәр 

РЕЗЙНКА ж; разг. 1. юйғыс, юйма; резйнка 
для карандаша ҡәләм юйғысы; чернйльная резйнка
ҡара юйғысы 2. (резиновая тесёмка) һуҙылмаҡ ре
зинка (һуҙылып тормалы резина ҡатнаш ейәк)
3. резинка, бәйләм төрө (ғәҙәттә беләҙек бәйләц 
өсөн)

РЕЗЙНОВЫЙ, -ая, -ое 1. резина ...ы; ре 
зйновое производство резина производствоһы 
2. резина; резйновые калоши резина галош; ре 
зйновый мяч резина туп

РЁЗКА ж см. резать 1; резка соломы һалам 
турау; резка торфа торф ҡырҡыу; газовая резка 
газ менән ҡырҡыу

РЁЗКИЙ, -ая, -ое 1. (проявляющийся с боль
шой остротой) ҡаты, әсе, киҫкен, зәһәр; резкий 
ветер әсе ел; резкий холод ҡаты һыуыҡ 2. (не
приятно действующий на органы чувств) (ар
тыҡ) көслө, үткер, әсе, күҙ ҡамаштырғыс 
(сағылдырғыс); резкий запах үткер еҫ; резкий 
свет күҙ сағылдырғыс яҡтылыҡ 3. (отчётли
вый) аныҡ, асыҡ, ҡаты; резкие черты аныҡ 
һыҙаттар 4. (внезапный, порывистый) ҡапыл, 
киҫкен; резкое движение киҫкен хәрәкәт; 
резкое повышение цен хаҡтарҙың ҡапыл күтәре- 
леүе; резкое похолодание ҡапыл һыуытыу
5. (высказанный с обидной прямотой) тупаҫ, 
ҡаты, киҫкен; резкая крйтика ҡаты тәнҡит; 
резкое слово ҡаты һүҙ

р ё з к о с т ь  ж 1. киҫкенлек, зәһәрлек, эҫе
лек; резкость ветра елдең зәһәрлеге 2. көс, эҫе
лек, үткерлек; резкость голоса тауыштың эҫеле
ге 3. киҫкенлек, кинәт (ҡапыл) булыу; резкость 
движений хәрәкәттең киҫкенлеге 4. тупаҫлыҡ, 
ҡатылыҡ, киҫкенлек; резкость вопроса һорау
ҙың тупаҫлығы 5. тупаҫ (ҡаты) һүҙҙәр; нагово 
рйть резкостей ҡаты һүҙҙәр әйтеп ташлау

Р Е ЗН бЙ , -ая, -ое семәрле, һырлы; резной 
шкаф семәрле шкаф; резной узор һырлы биҙәк 

РЕЗНУТЬ сов.', разг. см. резать 1—3, 6, 7, 11 
РЕЗНЙ ж һуйыш, киҫеш, үлтереш; кровавая 

резня ҡанлы һуйыш; устроить резню һуйыш 
ойоштороу

РЕЗОЛЮТЙВНЫЙ, ая, ое һығымта ...ы, 
йомғаҡлау ...ы, резолютив, резолюция ...ы; ре 
золютйвная часть решения ҡарарҙың һығымта 
өлөшө

РЕЗОЛЮЦИЯ ж 1. (решение) резолюция, 
ҡарар; принять резолюцию ҡарар ҡабул итеү
2. (распоряжение) резолюция; наложйть резо
люцию резолюция һалыу

Р Е З бН  м\ разг. нигеҙ, мәғәнә, дәлил; в этом 
нет резона бында мәғәнә юҡ

РЕЗОНАНС м 1. физ., тех. резонанс 
(есемдең билдәле бер тулҡын тәьҫирендә 
тирбәлеце)', механйческий резонанс механик 
резонанс 2. резонанс, яңғыраш (бина эсендә 
тауыш яңғырауы, яҡшы ишетелеце)', в зале 
хороший резонанс залдың яңғырашы яҡшы
3. перен. (отголосок) яңғыраш, ижтимағи сағы
лыш, тәьҫир, резонанс; статья получйла не 
ожйданный резонанс мәҡәлә көтөлмәгән яң
ғыраш алды

РЕЗОНАНСНЫЙ, -ая, -ое резонанслы, яң
ғырау ...ы, яңғырашлы; резонансные колебания
резонанслы тирбәлеүҙәр; резонансные свойства 
помещения бинаның яңғырау үҙенсәлеге

РЕЗОНАТОР м; физ., тех. резонатор 
(тауышты көсәйтец өсөн ҡулайлама)

РЕЗОНЕР м резонер (1. аҡыл һатырға яра
тыусы кеше 2. әҙ. театрҙа, пьесала һәм ро
мандарҙа һцрәтләнгән ваҡиғаларға автор мө
нәсәбәтен белдергән персонаж)

РЕЗОНЁРСТВО с резонёрлыҡ, аҡыл һатыу, 
өгөт нәсихәт уҡыу; склонность к резонёрству 
аҡыл һатырға әүәҫлек

РЕЗОНЁРСТВОВАТЬ несов. резонёрлыҡ 
итеү, аҡыл һатыу, өгөт-нәсихәт уҡыу

РЕЗОНЙРОВАТЬ несов. 1. резонанс алыу, 
көсәйеү; звук резонйрует тауыш көсәйә 2. резо
нанс биреү, резонанслау; стены зала хорошо ре 
зонйруют зал стеналары яҡшы резонанс бирә 

РЕЗбН Н Ы Й , -ая, -ое разг. нигеҙле, дәлилле, 
төплө; резонное замечание нигеҙле иҫкәрмә 

РЕЗУЛЬТАТ м һөҙөмтә, нәтижә; отрицатель
ный результат кире һөҙөмтә; результат работы 
эш һөҙөмтәһе ♦ в результате: 1) (в итоге) 
һөҙөмтәлә, ахырҙа, нәтижәлә; 2 ) в знач. предло
га с род. п. (вследствие чего-л.) һөҙөмтәһендә, 
нәтижәһендә, арҡаһында; в результате болезни 
ауырыу арҡаһында

РЕЗУЛЬТАТЙВНЫЙ, -ая, -ое 1. һөҙөмтәле, 
нәтижәле; результативный опыт һөҙөмтәле 
тәжрибә 2. (успешный) уңышлы, уңышҡа 
өлгәшкән, нәтижәле; результативный игрок
нәтижәле уйынсы

РЕЗУЛЬТАТНЫЙ, ая, ое 1. (имеющий по
ложительный результат) һөҙөмтәле, нәтижәле 
2. (с результатами) һөҙөмтә ...ы, нәтижә ...ы, 
йомғаҡлау ...ы; результатная ведомость 
йомғаҡлау ведомосы 
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РЕЗЧ И К
РЁЗЧИК м и РЁЗЧИЦА ж 1. (рабочий) 

ҡырҡыусы, киҫеүсе, тураусы 2. (мастер по 
резьбе) һырсы, биҙәк яһаусы; резчик по кости 
һөйәк һырсыһы; резчик по мрамору мәрмәр 
һырсыһы

РЕЗЬ ж әсетеп (киҫеп) ауыртыу, сәнсеү, бо
роу; резь в глазах күҙ әсетеп ауыртыу

РЕЗЬБА ж 1. һырлау, биҙәкләү, семәрләү; 
приступить к резьбё семәрләүгә тотоноу 
2. (узор) биҙәк, семәр; красйвая резьба матур 
биҙәк 3. тех. һыр; резьба винта винт һыры 

РЕЗЬБО ВбЙ , -ая, -ое тех. 1. һырлы; резь
бовое кольцо һырлы ҡулса 2. һыр ...ы; резьбо
вой калибр һыр үлсәме

РЕЗЮМЁ с нескл. резюме, ҡыҫҡаса һығым
та, йомғаҡлау; резюме доклада докладтың 
ҡыҫҡаса һығымтаһы

РЕЗЮМИРОВАТЬ сов., несоә. что резюме 
яһау, ҡыҫҡаса йомғаҡлау; резюмйровать прения 
фекер алышыуҙарҙы ҡыҫҡаса йомғаҡлау

РЕИ НФ ЁКЦИЯз к; мед. реинфекция (бер цк 
инфекцион ауырыуҙың ҡабатлап йоғоуы)

РЕИ М и РЁЯ ж; мор. рей, рея (тура елкән- 
дәрҙе беркетец өсөн ҡуйылған арҡыры ағас) 

РЕИД I м; мор. рейд (портта йәки портҡа 
яҡын ерҙә караптарҙың якорҙа тороу урыны) 

РЕЙД II рейд (1. хәрб. атлыларҙың, парти
зан отрядтарының йәки башҡа хәрби час- 
тарҙың дошман тылына цтеп инеп, һөжцм 
яһауҙары 2. ҡапыл эшләнгән тикшерец)

РЁИДҒ.Р м рейдер (диңгеҙ юлдарында дош
мандың транспорт, сауҙа судноларын юҡҡа 
сығарыу эшен цҙ аллы алып барыусы карап) 

РЕЙДИРОВАТЬ сов., несоә.', әоен. рейд 
яһау, рейдҡа сығыу

РЁЙДОВЫЙ I, -ая, -ое рейд ...ы, рейдтағы; 
рёйдовый причал рейд причалы

РЁЙДОВЫЙ II, -ая, -ое рейд ...ы, рейдтағы, 
рейдҡа ебәрелгән; рейдовая группа рейд төркөмө 

РЁЙКА ж рейка (1. тар йоҡа таҡта 2. геод. 
тигеҙлек һәм бейеклекте цлсәцҙә ҡулланыла 
торған бцлемле цлсәц таҡтаһы)', снегомерная 
рейка ҡар үлсәгес рейка

РЕЙС м рейс, юл; обратный рейс кире юл; 
сделать один рейс бер рейс яһау

РЁЙСОВЫЙ, -ая, -ое рейс ...ы, билдәле 
маршрут ...ы; рейсовое время рейс ваҡыты; 
рейсовый автобус билдәле маршрут автобусы 

РЕЙСФЁДЕР м рейсфедер (1. һыҙма инст
рументы 2. ҡыҫҡа ҡәләмде кейҙереп ҡуя  
торған металл көпшә)

РЕЙСШЙНА рейсшина (һыҙма эшендә ҡул
ланылған ҙур линейка)

р е й т и н г  м\ в разн. знач. рейтинг (эшмә- 
кәрлектәге абруй, мәртәбәлелек)', рост рейтин
га президента президенттың рейтингы үҫеү 

РЕЙТУЗЫ только мн. рейтуз (1. һыбай 
йөрөц өсөн тегелгән махсус тар балаҡлы сал

бар 2. ҡатын-ҡыҙҙар һәм балалар өсөн бәй
ләнгән оҙон ыштан)

РЕЙХСТАГ м рейхстаг (1945 й. тиклем Гер
мания парламенты һәм уның бинаһы)

РЕКА ж 1. йылға; глубокая река тәрән йыл
ға; долйна рекй йылға буйы; устье рекй йылға 
тамағы; бёрег рекй йылға яры; мост через реку 
йылға аша күпер 2. в знач. нареч. рекой йылға 
(даръя) булып, күп; слёзы льются рекой күҙ 
йәштәре йылға булып аға

РЁКВИЕМ м реквием (1. ҡайғылы музыка 
әҫәре 2. католиктарҙа йыназа уҡыу)

РЕКВИЗИРОВАТЬ сов., несов. кого-что 
тартып алыу, реквизициялау; реквизировать 
частные машины шәхси машиналарҙы тартып 
алыу

РЕКВИЗИРОВАТЬСЯ несоә. страд, от 
реквизйровать

РЕКВИЗИТ м; театр., кино реквизит (спек
такль, кино барышында актёрҙар ҡуллана 
торған кәрәк-яраҡ)

РЕКВИЗИТОР м ; театр., кино, реквизитор 
РЕКВИЗИЦИОННЫЙ, ая, ое реквизиция 

лау ...ы, тартып алыусы; реквизиционная рас
писка реквизициялау ҡағыҙы; реквизиционный 
отряд тартып алыусы отряд

РЕКВИЗИЦИЯ ж тартып алыу, реквизиция
лау; угнать лошадей от реквизиции аттарҙы рек
визициялауҙан алып ҡасыу

РЕКЛАМА ж реклама; театральная реклама 
театр рекламаһы

РЕКЛАМАЦИЯ ж\ торг., эк. рекламация, 
дәғүә; заявйть рекламацию дәғүә белдереү

РЕКЛАМИРОВАТЬ I сов., несов. кого 
1. что рекламалау, реклама биреү; рекламиро
вать книгу в газетах гәзиттәрҙә китапты рекла
малау 2. (распространять сведения о ком-л. с 
целью создания популярности) үтә (артыҡ ныҡ) 
маҡтау; рекламировать депутата перед насе
лением халыҡ алдында депутатты артыҡ маҡтау 

РЕКЛАМИРОВАТЬ II сов., несов. что; 
торг., эк. рекламациялау, рекламация биреү, 
дәғүәләшеү

РЕКЛАМИСТ м рекламасы (реклама менән 
шөғөлләнецсе)

РЕКЛАМНЫЙ, -ая, -ое 1. реклама ...ы; рек
ламный отдел реклама бүлеге 2. рекламалы, рек
ламанан торған, реклама тибындағы; рекламная 
статья рекламалы мәҡәлә

РЕКОГНОСЦИРОВАТЬ сов., несоә. что\ 
әоен., геод. рекогносцировкалау, рекогносциров
ка яһау, өйрәнеү; рекогносцировать местность 
урынды рекогносцировкалау

РЕКОГНОСЦИРОВАТЬСЯ несоә. страд, 
от рекогносцировать

РЕКОГНОСЦИРбВКА ж; әоен., геод. см. 
рекогносцйровать; рекогносцировка местности
урынға рекогносцировка яһау, урынды өйрәнеү 
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РЕЛ И КВИ Я
РЕКОГНОСЦИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое воен., 

геод. рекогносцировка ...ы; рекогносцировочная 
группа рекогносцировка төркөмө; рекогносци
ровочные работы рекогносцировка эштәре

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое рекомен
дация ...ы, рекомендациялы; рекомендательная 
записка рекомендация кулхаты

РЕКОМЕНДАЦИЯ ж 1. см. рекомендовать 
2. рекомендация, баһа; хорошая рекомендация 
яҡшы баһа; дать рекомендацию рекомендация би
реү 3. (совет) кәңәш, тәҡдим; выполнить реко
мендации комйссии комиссия тәҡдимдәрен үтәү 

РЕКОМЕНДОВАТЬ сов., несов. кого-что
1. рекомендация биреү, рекомендациялау, баһа 
биреү, тәҡдим итеү; рекомендовать как опытного 
работника тәжрибәле хеҙмәткәр тип тәҡдим итеү
2. с неопр. (советовать) кәңәш биреү (итеү); ре
комендовать отдохнуть ял итергә кәңәш биреү
3. (представитъ при знакомстве) таныштырыу; 
рекомендовать гостям ҡунаҡтар менән таныш
тырыу

РЕКОМЕНДОВАТЬСЯ 1. сов., несов. үҙең 
менән таныштырыу 2. только несов. страд, от 
рекомендовать

РЕКОНСТРУЙРОВАТЬ сов., несов. что
1. (усовершенствовать, перестроив коренным 
образом) реконструкциялау, нигеҙенән үҙгәртеп 
ҡороу, яңыртып ҡороу; реконструйровать завод 
заводты нигеҙенән үҙгәртеп ҡороу 2. (воссоз
дать) тергеҙеү, яңыртыу; реконструйровать ме
четь мәсетте яңыртыу

РЕКОНСТРУИРОВАТЬСЯ 1 . сов., несов. 
үҙгәреү, яңырыу, тергеҙелеү 2. только несов. 
страд, от реконструйровать

РЕКОНСТРУКТИВНЫЙ, ая, ое реконстру 
ктив, реконструкция(лау) ...ы, үҙгәртеп ҡороу 
...ы; реконструктивный период в развитии на
родного хозяйства халыҡ хужалығы үҫешендәге 
үҙгәртеп ҡороу осоро; реконструктивное предло
жение реконструктив тәҡдим

РЕКОНСТРУКЦИЯ ж см. реконструйровать, 
реконструйроваться; реконструкция памятников 
старины боронғо ҡомартҡыларҙы яңыртыу

Р Е К бР Д  м ; в разн. знач. рекорд; мировой 
рекорд донъя рекорды; поставить рекорд рекорд 
ҡуйыу; рекорд выносливости сыҙамлылыҡ ре
корды

РЕКОРДИСТ м и РЕКОРДЙСТКА ж; в
разн. знач. рекордсы; спортсмён-рекордйст ре
кордсы спортсмен

РЕКбРДН Ы Й, -ая, -ое рекорд ...ы, рекорд
лы, иң юғары (ҙур); рекордная работа рекордлы 
эш; рекордная скорость иң юғары тиҙлек

РЕКОРДСМЕН м и РЕКОРДСМЁНКА ж
рекордсмен, рекордсы

РЁКРУТ м никрут, рекрут (X V III 6. — X IX  6. 
беренсе яртыһында Рәсәйҙә мәжбцри хеҙмәт 
иткән кеше); сдать в рекруты рекрутҡа биреү

317

РЕКРУТИРОВАТЬ сов., несов. кого рекрут
лыҡҡа алыу (йыйыу)

РЕКРУТИРОВАТЬСЯ несов. страд, от рек 
рутйровать

РЕКРУТСКИЙ и у cm. РЁКРУТСКИЙ, ая,
ое рекрут(тар) ...ы ♦ рекрутская повйнность ре

крут йөкләмәһе
РЕКРУТСТВО с рекрутлыҡ; спасаться от рек

рутства рекрутлыҡтан ҡотолоу
РЕКТИФИКАТ м; спец. ректификат (ректи

фикация юлы менән төрлө ҡушылмаларҙан та- 
ҙартылган шыйыҡлыҡ)

РЕКТИФИКАЦИОННЫЙ, ая, ое спец, рек 
тификация ...ы, ректификатлай торған; ректифи
кационный аппарат ректификация аппараты; рек
тификационный процесс ректификация процесы 

РЕКТИФИКАЦИЯ ж; спец. ректификация, 
ректификациялау (шыйыҡ ҡатнашмаларҙы бер- 
береһенән айырыу ысулы); аппарат ректифика
ции ректификация аппараты; ректификация 
спйрта спиртты ректификациялау

РЕКТИФИЦЙРОВАТЬ сов., несов. что; 
спец. ректификатлау, таҙартыу; ректифицйро- 
вать бензйн бензинды ректификатлау

РЕКТИФИЦЙРОВАТЬСЯ несов. страд, от 
ректифицйровать

РЁКТОР м ректор; ректор университета уни
верситет ректоры

РЕКТОРАТ м ректорат; заседание ректората
ректорат ултырышы

РЁКТОРСКИЙ, -ая, -ое ректор ...ы; ректор
ский кабинет ректор кабинеты

РЁКТОРСТВО с ректорлыҡ (вазифаһы); сог- 
ласйться на ректорство ректорлыҡҡа ризалыҡ 
биреү

РЕЛЁ с нескл. реле (электр агымын билдәле 
шартта өҙөп-ялгап тора торган автоматик 
ҡорамал); контактное реле контакт релеһы; маг- 
нйтное реле магнитлы реле

РЕЛЁЙНЫЙ, -ая, -ое реле ...ы; релейный цех 
реле цехы

РЕЛИГИбЗНОСТЬ ж дингә ышаныу (ина
ныу), диндарлыҡ; впасть в религиозность дингә 
ышанып китеү; религиозность человека кешенең 
диндарлығы

РЕЛИГИОЗНЫЙ, -ая, -ое 1. дини; религиоз
ный праздник дини байрам; религиозные пред
рассудки дини хөрәфәттәр 2. (приверженный ре
лигии) динле, диндар; быть религиозным диндар 
булыу

РЕЛИГИЯ ж дин; мусульманская релйгия мо
солман дине; христианская релйгия христиан дине 

РЕЛИКВИЯ ж 1. реликвия, изге нәмә (дини 
ҡараш буйынса, мөғжизәле көскә эйә булган 
нәмә) 2. (вещь, хранимая как намятъ о прош
лом) ҡомартҡы, йәдкәр, иҫтәлек; исторйческие 
релйквии тарихи ҡомартҡылар; семейные релйк- 
вии ғаилә ҡомартҡылары



РЕЛИКТ
РЕЛИКТ м реликт, ҡалдыҡ (борото дэцер- 

ҙән һаҡланып ҡалған кцренеш йәки нәмә); ре 
лйкты ледниковой эпохи боҙлоҡ дәүере реликт
тары

РЕЛИКТОВЫЙ, -ая, -ое реликт, ҡалдыҡ; ре
ликтовые животные реликт йәнлектәр; реликто
вые растения реликт үҫемлектәр

РЕЛЬЁФ м 1. рельеф, өҫкө йөҙ; горный 
рельеф таулы рельеф; рельеф морского дна 
диңгеҙ төбө рельефы 2. (выпуклое изображение 
на плоскости) ҡабарынҡы һүрәт, рельеф; рисо
вать рельефом рельеф менән һүрәт төшөрөү 

РЕЛЬЁФНОСТЬ ж ҡабарынҡылыҡ; рельеф
ность рисунка һүрәттең ҡабарынҡылығы

РЕЛЬЁФНЫЙ, -ая, -ое рельефлы, ҡабарын
ҡы; рельефный узор ҡабарынҡы биҙәк; рельеф
ные обой рельефлы обой

РЕЛЬС м и прост. РЁЛЬСА ж рельс; уло
жить рельсы рельс һалыу ♦ стать (перейти, пе
ревес™ и т.п.) на рельсы чего ниндәйҙер эшкә 
йүнәлтеү, юл алыу; на рельсы поставить что йү
нәлеш биреү, юлға баҫтырыу

РЁЛЬСОВЫЙ, -ая, -ое 1. рельс ...ы; рельсо
вая сталь рельс ҡоросо; рельсовые ветки рельс 
тармаҡтары 2. рельслы; рельсовый путь рельс
лы юл

РЕЛЬСОПРОКАТНЫЙ, ая, ое 1. рельс 
прокатлау ...ы, рельс эшләй торған; рельсопро
катный стан рельс прокатлау станы 2. в знач. 
сущ. рельсопрокатная ж рельс прокатлау оҫта- 
ханаһы; работать в рельсопрокатной рельс про 
катлау оҫтаханаһында эшләү

РЕЛЯТИВИЗМ м; филос. релятивизм (донъ
яны танып-белецҙе инҡар иткән идеалистик 
фәлсәфәци принцип)

РЕЛЯТИВИСТ м ; филос. релятивист (реля
тивизм тарафдары)

РЕЛЯТИВЙСТСКИЙ, -ая, -ое релятивизм 
...ы, релятивист ...ы; релятивйстский взгляд ре
лятивизм ҡарашы

РЕЛЯТИВНЫЙ, -ая, -ое книжн. сағыштыр
ма, релятив

РЕМАРКА ж 1. иҫкәрмә, билдә 2. театр, ре
марка, аңлатма (авторҙың пьеса тексында эш- 
хәлде, персонаждарҙың тышҡы кцренешен һ.б. 
һцрәтләп биргән аңлатмаһы)

РЁМЕЗ м (вид синицы) ҡоролдай; гнездо 
ремеза ҡоролдай ояһы

РЕМЁННЫЙ, -ая, -ое ҡайыш; ремённый кнут
ҡайыш сыбыртҡы; ремённая уздёчка ҡайыш йүгән 

РЕМЁНЬ м 1. в разн. знач. ҡайыш; ремёнь 
для брюк салбар ҡайышы; ремёнь молотйлки 
молотилка ҡайышы; солдатский ремёнь һалдат 
ҡайышы 2. мн. ремнй (для переноски ручного 
багажа) ҡайыш, бау

РЕМЁСЛЕННИК м 1. һәнәрсе; мёлкий ре 
мёсленник ваҡ һәнәрсе 2. разг. (ученик ремес
ленного училища) ремесленник
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РЕМЕСЛЕННИЧАТЬ несов. 1. һөнәрселек 
менән көн күреү, һөнәрселек итеү, һөнәрселек 
менән шөғөлләнеү 2. перен. (работать по шаб
лону) ижади эшләмәү, ҡалып буйынса эшләү 

РЕМЕСЛЕННИЧЕСКИЙ, ая, ое ижади 
эшләнмәгән, ҡалып буйынса эшләнгән; ремёс 
ленническая книга ҡалып буйынса эшләнгән 
китап

РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВО с 1. һөнәрселек
2. перен. ижади эшләмәү, ҡалып буйынса эшләү 

РЕМЁСЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. һәнәрсе ...ы, 
һөнәрселек ...ы; ремёсленный труд һөнәрселек 
хеҙмәте 2. (неискусный) ҡалып буйынса эшлән
гән, тупаҫ; ремёсленная работа тупаҫ эш ♦ ре 
мёсленное учйлище һөнәрселек училищеһы 

РЕМЕСЛО с һәнәр; портняжное ремесло те 
геүсе һәнәре; учйться ремеслу һәнәргә өйрәнеү 

РЕМЕШ бК м ҡайыш; ремешок для часов 
сәғәт ҡайышы

РЕМИЗ м ремиз (1. ҡайһы бер кәрт уйы
нында: взятканы йыя алмау йәки йыя алмаган 
өсөн штраф 2. спорт, фехтованиела киҫәтец 
өсөн һугыу 3. фин. кцсерелмә вексель буйынса 
аҡса тцләц)

РЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ ж ремилитаризация, 
яңынан ҡоралланыу

РЕМИЛИТАРИЗЙРОВАТЬ сов., несов. что 
ремилитаризациялау, яңынан ҡоралландырыу 

РЕМИЛИТАРИЗЙРОВАТЬСЯ несов. страд, 
от ремилитаризйровать

РЕМИНИСЦЕНЦИЯ ж; книжн. 1. томанлы 
хәтерләү (иҫкә төшөрөү) 2. реминисценция (му
зыкаль, әҙәби һәм башҡа әҫәрҙәрҙә берәй кеше 
ижадының йоғонтоһо һиҙелеп, сағылып ҡалыу) 

РЕМИССИЯ ж 1. мед. ремиссия (ауырыуҙың 
еңеләйец ваҡыты) 2. торг, (скидка) ташлама 

РЕМ бНТ I м ремонт, йүнәтеү, төҙәтеү, ямау, 
һипләү; ремонт дома өй һипләү; ремонт обуви 
аяҡ кейемен төҙәтеү; ремонт часов сәғәт йүнә
теү; текущий ремонт ағымдағы ремонт

РЕМ бНТ II м 1. воен. тултырыу, ремонт, ту
лыландырыу 2. с.-х. (пополнение убыли) тулты
рыу, тулыландырыу, үрсетеү, ремонт; ремонт 
поголовья скота мал һанын тулыландырыу 

РЕМОНТЙРОВАТЬ I несов. что ремонтлау, 
йүнәтеү, төҙәтеү, ямау, һипләү; ремонтировать 
часы сәғәтте төҙәтеү; ремонтировать машину ма
шина ремонтлау

РЕМОНТЙРОВАТЬ II сов., несов. что; во
ен., у cm. тулыландырыу

РЕМОНТЙРОВАТЬСЯ I несов. страд, от 
ремонтйровать I

РЕМОНТЙРОВАТЬСЯ II несов. страд, от
ремонтйровать II

РЕМ бНТНИК м ремонтсы, төҙәтеүсе, йүнә
теүсе; слёсарь-рембнтник ремонтсы слесарь 

РЕМбНТНЫ Й I, -ая, -ое ремонт ...ы, ре
монтлау ...ы, төҙәтеү ...ы, йүнәтеү ...ы; ремонт-



ная мастерская ремонт оҫтаханаһы; ремонтные 
работы йүнәтеү эштәре

РЕМбНТНЫЙ II, -ая, -ое 1. воен. ремонт 
...ы, тулыландырыу ...ы; ремонтные лошади ту
лыландырыуға алынған аттар 2. с.-х. үрсем ...ы, 
үрсетеү ...ы, ремонт ...ы, үрсем алыу өсөн аҫрау 
(аҫрала торған); ремонтная матка үрсем алыу 
өсөн аҫралған инә мал

РЕНАТУРАЛИЗАЦИЯ ж; юр. ренатурализа
ция (берәй сәбәп менән гражданлыҡ хоҡугын 
югалтҡан кешегә яңынан цҙ иле гражданы бу
лыу хоҡугын ҡайтарыу)

РЕНЕГАТ м мөртәт, хыянатсы, һатлыҡ йән, 
ренегат

РЕНЕГАТСТВО с мөртәтлек, хыянатсылыҡ, 
ренегатлыҡ; политика ренегатства ренегатлыҡ 
сәйәсәте

РЕНЕССАНС м Ренессанс (Яңырыу дәцере)
РЕН КЛбД м ренклод (слива сорты)
РЁНТА ж рента (1. иҡт. капитал, мөл

кәт йәки ерҙән, бер ниндәй көс тцкмәй, даими 
рәцештә алына торган килем 2. фин. дәцләт 
займы облигацияларына тцләнгән процент)', 
денежная рента аҡса рентаһы; натуральная 
рента натураль рента; платйть ренту рента 
түләү

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ж рентабеллек, килем- 
лелек; рентабельность хозяйства хужалыҡтың 
рентабеллеге; повысить рентабельность рента 
беллекте күтәреү

РЕНТАБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое рентабелле, ки
лемле, төшөмлө; рентабельная отрасль рента
белле тармаҡ; рентабельное хозяйство рентабел
ле хужалыҡ

РЕНТГЁН м 1. раз/.. см. рентгеновские лучй
2. (аппарат) рентген

РЕНТГЁНОВ: рентгеновы лучй см. рентге
новские лучй

РЕНТГЁНОВСКИЙ, ая, ое рентген ы; 
рентгеновский аппарат рентген аппараты; рент
геновский кабинет рентген кабинеты; рентгенов
ский снймок рентген һүрәте ♦ рентгеновские 
лучй рентген нурҙары (ҡыҫҡа тулҡынлы элек
тромагнит булган кцп нәмәләр аша цтә алган 
кцренмәҫ нурҙар)

РЕНТГЕНОГРАММА ж рентгенограмма 
(рентген нурҙары ярҙамында төшөрөлгән фо- 
тоһцрәт)

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое рент
генографик; рентгенографйческий снймок рент 
генографик һүрәт

РЕНТГЕНОГРАФИЯ ж  рентгенография 
(рентген нурҙары ярҙамында фотога төшөрөң); 
рентгенография грудной клетки күкрәк ситлеге 
рентгенографияһы

РЕНТГЕНОДИАГНбСТИКА ж рентгеноди 
агностика (рентген нурҙары ярҙамында ауы
рыуҙы асыҡлау)

РЕНТГЕНбЛОГ рентгенолог (рентгенология 
һәм рентгенотерапия буйынса белгес, врач); ра
ботать рентгенологом рентгенолог булып эшләү 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое рентге 
нологик; рентгенологйческое наблюдение рент 
генологик күҙәтеү

РЕНТГЕНОЛбГИЯ ж рентгенология (рент
ген нурҙары һәм уларҙы файҙаланыу тураһын- 
дагы медицина фәне бцлеге)

РЕНТГЕНОСКОПИЧЕСКИЙ, ая, ое рент 
геноскопия ...ы, рентгеноскопик; рентгеноско 
пйческий метод рентгеноскопия ысулы

РЕНТГЕНОСКОПИЯ ж рентгеноскопия 
(рентген нурҙары ярҙамында ҡарап тикше- 
рец); рентгеноскопйя желудка ашҡаҙан рентге
носкопияһы

РЕНТГЕНОТЕРАПИЯ ж рентгенотерапия 
(рентген нурҙары менән дауалау); глубокая 
рентгенотерапйя тәрән (үтешле) рентгенотера
пия; косвенная рентгенотерапйя ситләтелгән 
рентгенотерапия

РЁНТНЫЙ, -ая, -ое эк., фин. рента ...ы; 
рентный доход рента килеме

РЕО М ібР: шкала Реомюра Реомюр шкала
һы (һыуҙың туңыу нөктәһенән ҡайнау нөктә
һенә тиклем 80 градусҡа бцленгән термометр) 

РЕОРГАНИЗАЦИбННЫЙ, ая, ое реорга 
низацион, реорганизация ...ы, реорганизациялау 
...ы, үҙгәртеп (яңыса, ҡайтанан) ҡороу (ойошто
роу, төҙөү)

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ж үҙгәртеп (яңыса, ҡай
танан) ҡороу (ойоштороу, төҙөү), реорганизация 

РЕОРГАНИЗОВАТЬ сов., несоә. что реор
ганизациялау, үҙгәртеп (яңыса, ҡайтанан) ҡороу 
(ойоштороу, төҙөү); реорганизовать работу эш
те үҙгәртеп ҡороу

РЕОРГАНИЗОВАТЬСЯ 1. сов., несов. ре- 
организацияланыу, үҙгәреү, үҙгәреп ҡоролоу, 
нигеҙенән үҙгәреү 2. несов. страд, от реоргани
зовать

РЕОРГАНИЗОВЫВАТЬ несов. см. реорга
низовать

РЕОРГАНИЗОВЫВАТЬСЯ несов. 1. реор 
ганизацияланыу, үҙгәреү, үҙгәртеп ҡоролоу 
2. страд, от реорганизовывать

РЕОСТАТ м; физ. реостат (электр тогының 
көсөн йәки электр сымындагы көсөргәнеште 
көйләй торган аппарат)

РЁПА ж шалҡан; кормовая репа аңра шал
ҡан; пареная репа бешкән шалҡан; семя репы 
шалҡан орлоғо ♦ дешевле (проще) пареной ре
пы см. пареный

РЕПАРАЦИЯ ж; спец, репарация (һугыш 
башлап еңелгән илдең килтергән зыяндар өсөн 
еңецсе илгә тцләцҙәре)

РЕПАРАЦИбННЫЙ, -ая, -ое спец, репара
цией, репарация ...ы; репарационные платежй 
репарацион түләүҙәр 
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РЕПАТРИАНТ
РЕПАТРИАНТ м и РЕПАТРИАНТКА ж ;

спец, репатриант (тыуған иленә ҡайтҡан кеше) 
РЕПАТРИАЦИЯ ж репатриация, репатриа

циялау (эмигранттарҙы, хәрби әсирҙәрҙе тыу
ған илдәренә ҡайтарыу)

РЕПАТРИИРОВАТЬ сов., несов. кого; спец. 
иленә ҡайтарыу, репатриациялау

РЕПАТРИИРОВАТЬСЯ 1 . сов., несов. илгә 
ҡайтыу, репатриацияланыу 2. несов. страд, от 
репатриировать

РЕПЁЙ м 1. дегәнәк, йәбешкәк 2. разг. см. 
репейник

РЕПЁЙНИК м дегәнәк, дегәнәклек, әрекмән, 
йәбешкәк

РЕПЁЙНЫЙ, -ая, -ое дегәнәк ...ы; репейное
масло дегәнәк майы; репейное сёмя дегәнәк ор
лоғо

РЕПЕРТУАР м репертуар (1. ҡуйыу өсөн 
билдәләнгән пьесалар 2. бер артистың барлыҡ 
башҡарган ролдәре, музыкаль һәм әҙәби әҫәр
ҙәре); обновлять репертуар театра театрҙың ре
пертуарын яңыртыу; оперный репертуар опера 
репертуары

РЕПЕРТУАРНЫЙ, -ая, -ое репертуар ...ы, 
репертуарҙағы; репертуарный план репертуар 
планы

РЕПЕТЙР м репетир (сәғәттәрҙә һуғыу ме
ханизмы)', часы с репетйром репетирлы сәғәт 

РЕПЕТИРОВАТЬ несов. 1. что и без доп. 
репетиция яһау; репетировать пьёсу пьесаға ре
петиция яһау 2. кого өйрәтеү, әҙерләү, (өйҙә) 
дәрес биреү; репетировать абитуриента абиту 
риентты әҙерләү

РЕПЕТИРОВАТЬСЯ несов. страд, от репе 
тйровать

РЕПЕТИТОР м репетитор (уҡыусыға өйҙә 
дәрес бирецсе)', работать репетитором репетитор 
булып эшләү

РЕПЕТИТОРСКИЙ, -ая, -ое репетиторлыҡ 
...ы; репетиторская работа репетиторлыҡ эше 

РЕПЕТИТОРСТВО с репетиторлыҡ (эше); 
платить за репетиторство репетиторлыҡ өсөн 
түләү

РЕПЕТИЦИбННЫ Й, -ая, -ое репетиция 
...ы; репетиционный зал репетиция залы; репе
тиционная работа репетиция эше

РЕПЕТЙЦИЯ ж репетиция (1. сәхнәгә сығыр 
алдынан уйнап ҡарау 2. бер цк нотаны тиҙ- 
тиҙ ҡабатлауҙан ғибәрәт булған музыкаль 
фраза)', генеральная репетйция генераль репети
ция; репетиция пьёсы пьеса репетицияһы 

РЁПИЦА ж; анат. ҡойроҡ һөйәге 
РЁПЛИКА ж 1. (ответ, возражение на чьи-л. 

слова) реплика, ҡаршы һүҙ әйтеү, һүҙ ташлау 
(ҡыҫтырыу, ҡушыу); подавать реплику с места 
урындан һүҙ ташлау 2. юр. һөйләү, реплика, яуап 
һүҙе 3. театр, реплика (бер артистың икенсе
һе һөйләр алдынан әйткән һцҙҙәре) 4. муз. ҡа
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батлау (музыкаль фразаны икенсе тонда ҡа
батлау)

РЁПНЫЙ, -ая, -ое шалҡан ...ы; репное семя 
шалҡан орлоғо

РЕПНЙК м шалҡан япрағы
РЁПОВЫЙ, -ая, -ое шалҡан ...ы; реповая

грядка шалҡан түтәле
РЕПОЗИЦИЯ л к\ мед. репозиция (һынған йә

ки быуыны сыҡҡан һөйәктәрҙең остарын уры
нына ултыртыу)

РЕП ОЛбВ м (коноплянка) киндер турғайы 
РЕПОРТАЖ м репортаж; газетный репортаж 

гәзиттәге репортаж; репортаж по радио о сорев
новании ярыш тураһында радио аша репортаж 

РЕПОРТЁР м и разг. РЕПОРТЁРША ж ре 
портёр, хәбәрсе; репортёр газеты гәзит хәбәрсеһе 

РЕПОРТЁРСКИЙ, -ая, -ое репортёр(ҙар) 
...ы, хәбәрсе(ләр) ...ы; репортёрская работа ре
портёр эше; репортёрская замётка репортёр мә
ҡәләһе

РЕПОРТЁРСТВО с репортёрлыҡ; заниматься 
репортёрством репортёрлыҡ менән шөғөлләнеү 

РЕПОРТЁРСТВОВАТЬ несов. репортёрлыҡ 
менән шөғөлләнеү, репортёр булып эшләү

РЕПРЕССИВНЫЙ, -ая, -ое репрессия ...ы, 
репрессив; репрессивные меры репрессив саралар 

РЕПРЕССИРОВАТЬ сов., несов. кого-что 
баҫтырыу, ҡыҫым яһау, репрессив саралар ҡулла
ныу, язалау, репрессиялау; репрессйровать бун
товщиков боласыларҙы репрессиялау

РЕПРЕССИЯ ж баҫтырыу (язалау) сарала
ры, яза, репрессия

РЕПРОДУКТОР м репродуктор; включить 
репродуктор репродукторҙы тоташтырыу

РЕПРОДУКЦИЯ ж репродукция, күсермә 
( 1. полигр., фото. полиграфия юлы йәки фото
графия ысулы менән төшөрөлгән нәмәләрҙең 
кцсермәһен алыу һәм ишәйтец 2. баҫма һцрәт, 
картина йәки фотография 3. биол. организм
дың ишәйеце); репродукция картины картина
ның күсермәһе

РЕПРОДУЦИРОВАТЬ сов., несов. что', фо
то., полигр. репродукциялау, күсермәһен алыу 

РЕПРОДУЦИРОВАТЬСЯ несов. страд, от 
репродуцйровать

РЕПС м репс (туҡыма)', обшйть репсом репс 
менән тышлау

РЁПСОВЫЙ, -ая, -ое репс, репс менән тыш
ланған (кәпләнгән); репсовое платье репс күлдәк 

РЕПТИЛИЯ ж; зоол. рептилия, һөйрәлеүсе, 
һөйрәлеүсе хайуан

РЕПУТАЦИЯ ж репутация, ат, исем, яманат, 
абруй

РЁПЧАТЫЙ, -ая, -ое шалҡан һымаҡ; репча
тая форма плода емеше шалҡан һымаҡ ♦ репча
тый лук башлы һуған

РЕСНИТЧАТЫЙ, -ая, -ое биол. төклө, кер
пексәле; реснитчатые клетки төклө күҙәнәктәр



РЕСНИЦЫ мн. (ед. реснйца ж) керпектәр; 
длйнные реснйцы оҙон керпектәр

РЕСНИЧКИ мн. (ед. реснйчка ж) 1. уменъш,- 
ласк. от реснйцы 2. биол, төк, керпексәләр (әаҡ 
цҫентеләр)

РЕСНЙЧНЫЙ, -ая, -ое 1. керпек ...ы 2. биол, 
см. реснйтчатый

РЕСПЕКТАБЕЛЬНОСТЬ ж олпатлыҡ, дәрә- 
жәлек; респектабельность руководителя етәксе
нең олпатлығы

РЕСПЕКТАБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ө разн. знач. 
олпат, дәрәжәле, хөрмәтле, респектабелле; рес
пектабельный вид олпат ҡиәфәт

РЕСПИРАТОР м респиратор (тын юлдарын, 
кцҙ-ҡолаҡты һаҡлаусы ҡулланма)

РЕСПИРАТОРНЫЙ, -ая, -ое спец. респиратор 
...ы; респираторная трубка респиратор торбаһы 

РЕСПУБЛИКА ж республика; демократйче 
ская республика демократик республика; суве
ренная республика суверенлы республика 

РЕСПУБЛИКАНЕЦ М и РЕСПУБЛИКАН 
КА ж республикасы (республика яҡлы кеше) 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ, -ая, -ое республика 
...ы; республиканская форма правления идара 
итеүҙең республика формаһы; республиканский 
бюджет республика бюджеты; республиканский 
строй республика ҡоролошо

РЕССОРА ж сиртмә, рессор; рессора автомо 
бйля автомобиль рессоры

РЕССОРНЫЙ, -ая, -ое рессорлы, сиртмәле; 
рессорный вагон рессорлы вагон

РЕСТАВРАТОР м реставратор, реставрация- 
лаусы; реставратор старых картин иҫке карти
наларҙы реставрациялаусы

РЕСТАВРАТОРСТВО с реставраторлыҡ; за
ниматься реставраторством реставраторлыҡ ме
нән шөғөлләнеү

РЕСТАВРАЦИОННЫЙ, -ая, -ое реставрация 
...ы; реставрационная мастерская реставрация 
оҫтаханаһы; реставрационные работы реставра
ция эштәре

РЕСТАВРАЦИЯ ж реставрация (1. сәшәт 
әҫәрҙәрен элекке хәленә ҡайтарыу 2. ҡолатыл
ы п ҡоролошто яңынан тергеҙец); методика ре
ставрации реставрация методикаһы; заниматься 
реставрацией реставрация менән шөғөлләнеү; 
реставрация в стране илдәге реставрация

РЕСТАВРИРОВАТЬ сов., несов. что; в разн. 
знач. реставрациялау, тергеҙеү, элекке хәленә 
ҡайтарыу; реставрировать картину картинаны 
реставрациялау; реставрировать частную соб
ственность шәхси милекте тергеҙеү

РЕСТОРАН м ресторан; первоклассный рес
торан беренсе класлы ресторан

РЕСТОРАННЫЙ, -ая, -ое ресторан ...ы; рес
торанный обед ресторан ашы

РЕСУРС м 1. (возможность) ресурс, сара, 
мөмкинлек; едйнственный ресурс берҙән-бер мөм-

кинлек 2. мн. ресурсы (запасы) ресурстар, сы
ғанаҡтар, байлыҡтар; материальные ресурсы ма
териаль сығанаҡтар; природные ресурсы тәбиғи 
байлыҡтар; экономйческие ресурсы иҡтисади ре
сурстар

РЕТИВЫИ, -ая, -ое 1. (усердный) тырыш, 
егәрле; ретйвый сотрудник тырыш хеҙмәткәр; 
ретйвый хозяин егәрле хужа 2. (резвый, горя
чий) сапсан, ярһыу; ретйвый конь ярһыу ат 

РЕТИНА ж\ анат. ретина, селтәрле шекәрә 
(кцҙҙәге)

РЕТИНИТ м; мед. ретинит (селтәрле шекә
рәнең шешеце)

РЕТИРОВАТЬСЯ сов., несов. 1. уст. сиге
неү, ҡасыу; отряд был вынужден ретироваться
отряд ҡасырға мәжбүр булды 2. разг. (уйти) 
ҡасып китеү, шылыу, һыҙыу, юҡ булыу; ретиро
ваться незаметно һиҙҙермәйенсә шылыу

РЕТбРТА ж реторта (оҙон кәкре муйынлы, 
груша формаһындагы һауыт)

РЕТРАНСЛИРОВАТЬ сов., несов. что; ра
дио., теле. ретрансляциялау; ретранслировать 
передачу тапшырыуҙы ретрансляциялау

РЕТРАНСЛИРОВАТЬСЯ несов. страд, от 
ретранслйровать

РЕТРАНСЛЯЦИОННЫЙ, ая, ое радио., 
теле. ретрансляция ...ы; ретрансляционная ра
диостанция ретрансляциялау радиостанцияһы 

РЕТРАНСЛЙЦИЯ ж; радио., теле. ретранс
ляция, ретрансляциялау (радио сигналдарын, 
радио һәм телевизион тапшырыуҙарҙы ҡабул 
итец һәм тапшырыу, радиотранслятор ярҙа
мында радиостанцияның һәм телецҙәктең 
тапшырыу радиусын киңәйтец)

РЕТРОГРАД м; книжн. ҡәҙимсе, ретроград 
РЕТРОГРАДСТВО с; книжн. ҡәҙимселек, 

артта ҡалғанлыҡ; обвинять в ретроградстве ҡә
ҙимселектә ғәйепләү

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ, -ая, -ое книжн. үт
кәндәргә ҡараған (бағышланған); ретроспектйв 
ный взгляд үткәндәргә бағышланған ҡараш 

РЕТРОСПЁКЦИЯ ж\ книжн. үткәнде (бо
ронғоно, элеккене) күҙәтеү

РЕТУШЕР м ретушсы, ретушлаусы 
РЕТУШЙРОВАНИЕ с см. ретушйровать; 

ретушйрование негатйва негативты һыҙмалап тө
ҙәтеү

РЕТУШИРОВАТЬ сов., несов. что һыҙма
лау, төҙәткеләү, ретушлау; ретушйровать рису
нок һүрәтте ретушлау

РЁТУШЬ ж ретушь (фотография негатив
тарын, рәсемдәрҙе һыҙмалап төҙәтец)

РЕФЕРАТ м реферат; писать реферат рефе
рат яҙыу; читать реферат реферат уҡыу

РЕФЕРАТИВНЫЙ, -ая, -ое реферат ...ы; ре 
фератйвный журнал рефераттар журналы

РЕФЕРЕНДУМ м референдум; проводйть 
референдум референдум үткәреү 

321

Р Е Ф Е Р Е Н Д У М

11 зак. 2.0007.06



РЕФ ЕРЕН Т
РЕФЕРЁНТ м референт (1. реферат уҡыу

сы 2. айырым мәсьәләләр буйынса кәңәш бир
гән, сыгыштар әҙерләгән вазифалы кеше 3. ғил
ми ойошмаларҙа директор секретары)

РЕФЕРЕНЦИЯ ж референция (элек эшләгән 
урындан алышан баһаламалы ҡагыҙ)

РЁФЕРИ и РЕФЕРЙ м нескл. рефери (спорт 
ярышындағы судья)', быть рефери рефери булыу 

РЕФЕРИРОВАТЬ I сов., несоә. что реферат 
яҙыу; реферйровать диссертацию диссертация 
ның рефератын яҙыу

РЕФЕРЙРОВАТЬ II сов., несов.', спорт, ре
фери булыу (судъялыҡ итец)\ реферйровать со
ревнования ярыштарҙа рефери булыу

РЕФЛЁКС м 1. физиол. рефлекс; безуслов
ный рефлекс шартһыҙ рефлекс; двйгательный 
рефлекс хәрәкәт рефлексы; условный рефлекс 
шартлы рефлекс 2. книжн. (следствие) һөҙөмтә, 
сағылыш; рефлекс реальной жйзни реаль төр 
мош сағылышы

РЕФЛЕКСЙВНЫЙ, ая, -ое, см. рефлек 
тйвный

РЕФЛЁКСИЯ ж; книжн. рефлексия (кеше
нең цҙ уй-фекерҙәрен, мауыгыуҙарын, эмоция
ларын һ.б. анализлау ынтылышы)

РЕФЛЕКТЙВНЫЙ, -ая, -ое рефлекс буйын
са, ихтыярһыҙ; рефлектйвное движение ихты 
ярһыҙ хәрәкәт

РЕФЛЕКТЙРОВАТЬ несов.', физиол. реф
лекс биреү (тышҡы тәьҫиргә яуап бирец)

РЕФЛЁКТОР м рефлектор (1. яҡтылыҡ 
нурҙарын сағылдырған батынҡы көҙгө 2. яҡ
тылыҡ нурҙарын сағылдырған электр лампалы 
йылытҡыс прибор 3. батынҡы көҙгөлө те
лескоп)

РЕФЛЕКТОРНЫЙ, -ая, -ое рефлектор ...ы; 
рефлекторное зеркало рефлектор көҙгөһө

РЕФЛЕКТОРНЫЙ, -ая, -ое физиол. реф
лекслы, ихтыярһыҙ; рефлекторная реакция их
тыярһыҙ реакция

РЕФОРМА ж реформа; денежная реформа
аҡса реформаһы; крестьянская реформа крәҫтиән 
реформаһы; реформа правописания дөрөҫ яҙыу
ға реформа

РЕФОРМАТОР м реформатор, реформа үт
кәреүсе, үҙгәртеп ҡороусы; реформаторы исла
ма ислам реформаторҙары

РЕФОРМАТОРСКИЙ, ая, ое реформа 
тор(ҙар) ...ы, реформа ...ы; реформаторское на
правление реформаторҙар йүнәлеше

РЕФОРМАЦИЯ ж\ ист. Реформация (X V I б. 
Көнбайыш Еәропала католик сиркәценә һәм па
па власына ҡаршы дини көрәш формаһын алған 
феодализмға ҡаршы социаль-сәйәси хәрәкәт) 

РЕФОРМЙЗМ м реформизм; теория рефор 
мйзма реформизм теорияһы

РЕФОРМИРОВАТЬ сов., несов. что рефор
ма яһау, реформа үткәреү, реформалау, үҙгәртеп
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ҡороу; реформйровать управление идараны үҙ 
гәртеп ҡороу

РЕФОРМИРОВАТЬСЯ 1. сов., несоә. ре
форма яһалыу (үткәрелеү), үҙгәреү 2. только 
несоә. страд, от реформйровать

РЕФОРМИСТ м реформасы (реформа яҡлы  
кеше)

РЕФОРМИСТСКИЙ, -ая, -ое реформизм 
...ы, реформистик, реформистар ...ы; реформйст 
ская позйция реформистик позиция; рефор 
мйстская программа реформизм программаһы; 
реформйстские партии реформистар фирҡәһе 

РЕФРАКТОМЕТР м\ физ. рефрактометр 
(төрлө еҫемдәрҙә нурҙың һыныу дәрәжәһен цл- 
сәй торған прибор)

РЕФРАКТОР м рефрактор (телескоп төрө) 
РЕФРАКЦИЯ ж\ физ. рефракция (кцк йөҙө 

есемдәренән килә торған яҡтылыҡ нурҙары
ның Ер атмосфераһы аша цткәндә һынып кц- 
ренеце)

РЕФРЁН м рефрен (1. әҙ. шиғырҙың һәр бер 
строфаһынан һуң ҡабатланған юлдар 2. му з. 
йыр ҡушымтаһы)

РЕФРИЖЕРАТОР м рефрижератор (1. һы
уытҡыстарҙың тцбән температура бирә тор
ған өлөшө 2. һыуытҡыс ҡоролмалар менән йы- 
һазланған карап, вагон, машина һ.б.)

РЕХНУТЬСЯ сов.; прост, аҡылдан яҙыу, ти
леРеҮ

РЕЦЕНЗЁНТ м рецензент, баһалаусы, баһа
ламасы; отзыв рецензента рецензент баһаламаһы 

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ с см. рецензйровать; 
рецензирование книг китаптарҙы рецензиялау 

РЕЦЕНЗИРОВАТЬ несов. что рецензиялау, 
баһалама яҙыу; рецензйровать спектакль спек
таклде рецензиялау

РЕЦЕНЗЙРОВАТЬСЯ несов. страд, от ре
цензйровать

РЕЦЕНЗИЯ Л с баһалама, рецензия; критйче 
ская рецензия тәнҡит баһаламаһы; дать рецен
зию баһалама биреү; писать рецензию рецензия 
яҙыу

РЕЦЁПТ м рецепт, өйрәтеү ысулы (1. дарыу 
алырға бирелгән ҡағыҙ 2. берәй нәмәне әҙерләц 
ысулы)', рецепт лекарства дарыу рецебы; рецепт 
варки стекла быяла ҡайнатырға өйрәтеү ысулы 

РЕЦЕПТАР м дарыу (дауа) яһаусы, рецеп
тар; работа рецептара дарыу яһаусы эше

РЕЦЁПТНЫЙ, -ая, -ое рецептар ...ы; рецепт
ная кнйга рецептар китабы

РЕЦЁПТОР м\ физиол. рецептор, нервы бө
төмө; зрйтельный рецептор күреү рецепторы 

РЕЦЕПТУРА ж рецептура; рецептура духов 
хушбуйҙар рецептураһы; рецептура удобрений 
ашламалар рецепту£аһы

РЕЦЕПТУРНЫЙ, -ая, -ое рецепт(ар) ...ы, 
рецептура ...ы; рецептурный справочник рецеп 
тар белешмәһе



РЕШ ИТЬСЯ
РЕЦИДИВ м ҡабатланыу, рецидив; рецидйв 

болезни ауырыу ҡабатланыу; рецидйв преступ
ления енәйәт ҡабатланыу

РЕЦИДИВИСТ м и РЕЦИДИВИСТКА ж
рецидивист; опасный рецидивйст үтә ҡурҡыныс 
рецидивист

РЕЧЕВбЙ , -ая, -ое һөйләү ...ы, телмәр ...ы; 
речевое богатство телмәр байлығы; речевые 
навыки һөйләү күнекмәләре

РЕЧЁНИЕ с тапҡыр һүҙ, әйтелгән һүҙ 
РЕЧИВОСТЬ ж телдәрлек, һүҙсәнлек, һүҙгә 

әүәҫлек
РЕЧИСТЫИ, -ая, -ое 1. разг. (красноречи

вый) оҫта телле, һүҙгә оҫта; речйстая девушка 
оҫта телле ҡыҙ 2. (любящий поговоритъ) һүҙ
сән, телдәр, һөйләнсек

РЕЧИТАТИВ м; муз. речитатив, көйләп 
һөйләү

РЕЧИТАТИВНЫЙ, -ая, -ое муз. речитатив 
...ы, көйләп һөйләү ...ы; речитатйвная часть ре
читатив өлөшө

РЁЧКА ж бәләкәй йылға, инеш, шишмә, ҡа
ран; загородйть речку инеште кәртәләү

РЕЧНИК м йылғасы; работать речником
йылғасы булып эшләү

РЕЧ Н бЙ , -ая, -ое в рази. знач. йылға ...ы; 
речной песок йылға ҡомо; речная рыба йылға 
балығы; речной транспорт йылға транспорты 

РЕЧУШКА ж; разг., уменъш.-ласк. от река, 
речка; мелкая речушка һай ғына йылғасыҡ 

РЕЧЬ ж 1. һөйләү, телмәр, һүҙ; беглая речь 
тиҙ һөйләү; жестовая речь ым менән һөйләү; 
органы речи телмәр ағзалары; развйтие речи тел 
мәр үҫтереү 2. тел; устная речь һөйләү теле; 
кнйжная речь китап теле 3. һүҙ, һөйләшеү, әңгә
мә; об этом не было и речи был турала һүҙ бул
ғаны ла юҡ; пустые речи буш һүҙҙәр 4. телмәр; 
юбилейная речь юбилей телмәре; речь проку
рора прокурор телмәре ♦ косвенная речь см. 
косвенный; прямая речь см. прямой; части речи 
см. часть; вестй речь см. вестй 

РЕШАТЬ несов. см. решить 
РЕШАТЬСЯ несов. 1. см. решиться 2. страд, 

от решать
РЕШАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от решать 

2. прил. төп, мөһим, хәл иткес; решающая сйла 
топ кос; решающая минута хәл иткес минут; ре
шающий участок производства етештереүҙең мѳ 
һим тармағы

РЕШЁНИЕ с 1. см. решйть; решение задачи
мәсьәлә сисеү 2. ҡарар, нәтижә; прийтй к реше
нию ҡарарға килеү 3. (постановление) ҡарар, хө
көм; решение суда суд хөкөмө; решение собра
ния йыйылыш ҡарары 4. сиселеш, яуап; реше
ние задачи мәсьәләнең яуабы

РЕШЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от решйть 
2. прил. хәл ителгән, сиселгән, ҡарарға килен
гән; решённое дёло хәл ителгән эш
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РЕШЁТИНА ж рәшәткә таҡтаһы 
РЕШЁТИТЬ несов. что\ спец, (прибивать 

решетник) рәшәткәләү, кәртәләү
РЕШЕТИТЬ несов. что\ разг. (дырявить) 

тишкеләп (селтәрләп) бөтөрөү
РЕШЕТКА ж 1. рәшәткә; садовая решётка 

баҡса рәшәткәһе 2. (ажурное плетение) селтәр
♦ за решётку сесть (посадить) төрмәгә ултырыу 
(ултыртыу); за решёткой (сидеть, оказаться и 
т.п.) төрмәлә ултырыу

РЕШЁТНИК I м собир.', спец. аралыҡ һай
ғауы (таҡта, брус һ.б.)

РЕШЁТНИК II м (тот, кто изготовляет 
решёта) иләксе, иләк оҫтаһы

РЕШЁТНЫЙ, ая, ое иләк ...ы; решётный 
обод иләк тирәсе

РЕПТЕ Т б с иләк; решето из лыка йүкә иләк
♦ голова как решето серек баш; чудеса в реше
те ғәжәп нәмә, иҫ киткес мәрәкә; носйть реше
том воду см. вода

РЕШЁТЧАТЫЙ и РЕШЁТЧАТЫЙ, ая, ое
1. рәшәткә; решётчатый забор рәшәткә ҡойма
2. (загороженный решёткой) рәшәткәле, селтәр
ле; решётчатое окно рәшәткәле тәҙрә

РЕШИМОСТЬ ж тәүәккәллек; проявйть ре
шимость тәүәккәллек күрһәтеү

РЕШИТЕЛЬНО нареч. 1. тәүәккәл, ҡыйыу, 
батыр; решительно браться за дёло эшкә тәүәк 
кәл тотоноу 2. (совсем, совершенно) -ла/-лә, 
һис, бөтөнләй, тулыһынса; я решительно ничего 
не понимаю мин бөтөнләй бер нәмә лә аңлама
йым 3. (без исключения) -ла/-лә, ҡәтғи, ҡәтғи 
рәүештә; в этом участвуют решйтельно все бын 
да ҡәтғи рәүештә бөтәһе лә ҡатнаша

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ ж 1. тәүәккәллек, ҡы
йыулыҡ, баҙнатлыҡ; проявйть решйтельность 
тәүәккәллек күрһәтеү 2. ҡәтғилек, киҫкенлек; 
решйтельность голоса тауыштың ҡәтғилеге 

РЕШИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. тәүәккәл, ҡы
йыу; решительный человёк тәүәккәл кеше 
2. (крайний) ҡәтғи, киҫкен; решительные мёры 
ҡәтғи саралар 3. (решающий) хәл иткес, мөһим; 
решительные события мөһим ваҡиғалар; решй- 
тельный шаг хәл иткес аҙым

РЕШИТЬ сов. 1. с неопр. -ырға/-ергә булыу, 
ҡарар итеү (ҡылыу); я решйл остаться дома мин 
өйҙә ҡалырға булдым 2. что и с неопр. ҡарар 
итеү (сығарыу); суд решйл дёло в его пользу эш 
буйынса суд уның файҙаһына ҡарар сығарҙы; 
решйть созвать собрание йыйылыш йыйырға 
ҡарар итеү 3. что (найти разрешение чему-л.) 
хәл итеү; решйть вопрос мәсьәләне хәл итеү
4. что (найти ответ) сығарыу, сисеү, яуабын 
табыу; решйть задачу мәсьәлә сисеү; решйть 
кроссворд кроссворд сисеү ♦ решено и подпйса- 
но хәл ителгән

РЕШИТЬСЯ сов. 1. на что и с неопр. 
-ырға/-ергә, -ға/-гә булыу, ҡарарға килеү,
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РЕЭВАКУАЦИО ННЫ Й
тәүәккәлләү, баҙнат (батырсылыҡ) итеү; решить
ся ёхать барырға булыу; решйться на штурм 
штурмға батырсылыҡ итеү 2. хәл ителеү, сисе
леү; завтра решйтся моё дёло иртәгә минең 
эшем хәл ителәсәк 3. прост, (лишиться чего-л.) 
юғалтыу, яҙыу; он сна решйлся ул йоҡоһонан яҙ
ҙы ♦ решйться жйзни прост, үлеү

РЕЭВАКУАЦИОННЫЙ, ая, -ое эвакуация 
нан ҡайтарыу ...ы; реэвакуационная комйссия 
эвакуациянан ҡайтарыу комиссияһы

РЕЭВАКУАЦИЯ ж эвакуациянан ҡайтарыу; 
реэвакуация завода заводты эвакуациянан ҡай
тарыу

РЕЭВАКУЙРОВАТЬ сов., несов. кого-что 
эвакуациянан ҡайтарыу; реэвакуировать населе
ние халыҡты эвакуациянан ҡайтарыу

РЕЭВАКУЙРОВАТЬСЯ 1 . сов., несов. эва
куациянан ҡайтыу, кире ҡайтыу 2. несов. страд, 
от реэвакуировать

РЕЭКСПОРТ м реэкспорт (ситтән ингән 
тауарҙы экспортҡа сыгарыу)

РЕЭМИГРАНТ М и РЕЭМИГРАНТКА ж ре
эмигрант, эмиграциянан ҡайтыусы

РЕЭМИГРАЦИЯ ж эмиграциянан ҡайтыу 
(ҡайтарыу)

РЁЯТЬ несов. 1. һалмаҡ ҡына йөҙөү (осоу); 
чайки рёют над морем аҡсарлаҡтар диңгеҙ өҫ
төндә һалмаҡ ҡына оса; коршун рёял в вышине 
төйлөгән һалмаҡ ҡына оса ине 2. елберләү, ел
берләп тороу; рёют знамёна байраҡтар елберләй 

РЖАВЕТЬ и РЖАВЁТЬ несов. тутығыу, тут 
баҫыу; железо ржавеет тимер тутыға

РЖАВИТЬ несов. что тутыҡтырыу; сырость 
ржавит железо дым тимерҙе тутыҡтыра

РЖАВОСТЬ ж тутыҡҡанлыҡ, тутлы булыу 
РЖАВЧИНА ж 1. в разн. знач. тут, тутыҡ; 

покрыться ржавчиной тутыҡ менән ҡапланыу; 
ржавчина на воде һыуҙағы тут 2. (буро-жёлтые 
пятна, появляющиеся в результате окисления 
жира) ыржа, тут (сир)', ржавчина на селёдке се
лёдка туты

РЖАВЧИННИК м тут бәшмәге 
РЖАВЧИННЫЙ, ая, ое тут, тутыҡ ♦ ржав 

чинные грибы бот. тут бәшмәктәре
РЖАВЫЙ, -ая, -ое 1. в разн. знач. тутыҡ

ҡан, тутлы, тутыҡ; ржавое железо тутыҡ тимер; 
ржавый нож тутлы бысаҡ; ржавая вода тутлы 
һыу 2. (красно-бурый — о цвете) ҡыҙғылт кө
рән (төҫтәге); шляпа ржавого цвета ҡыҙғылт кө
рән төҫтәге эшләпә

РЖАНИЕ с 1. кешнәү; послышалось ржание 
конёй аттар кешнәүе ишетелде 2. прост, (гром
кий хохот) иһаһайлау, хахылдау, кешнәү

РЖ А Н бЙ , -ая, -ое арыш ...ы; ржаная мука
арыш оно; ржаной хлеб арыш икмәге

РЖАТЬ несов. 1. кешнәү; лошади ржут аттар 
кешнәй 2. прост, кешнәү, иһаһайлау, хахылдау 

РИАЛ м риал (Иран аҡса берәмеге)

РЙГА ж япма, лапаҫ; сушйть хлеб в рйге
игенде лапаҫта киптереү

РИГЕЛЬ м; тех. 1. арҡыры урҙа 2. (задвиж
ка) шылдырма, шыуҙырма

РИДИКЮЛЬ м\ уст. ридикюль (ҡатын- 
ҡыҙҙарҙың ҡул сумкаһы)', кожаный ридикюль 
күн ридикюль

РИЗА ж 1. церк. риза (христиан руханиҙа- 
рының гибәҙәт ваҡытында кейә торган өҫ кейе
ме) 2. уст., трад.-поэт. (одеяние) кейем

РИ ЗбИ Д Ы  мн. (ед. ризбид м)\ биол. ризоид- 
тар (ҡайһы бер цҫемлектәрҙә тамыр хеҙмәтен 
цтәй торган төктәр)

РИКОПТЁТ м 1. рикошет, ҡаҡсыу, ҡаҡлығыу 
2. в знач. нареч. рикошетом ҡаҡсып, ҡаҡлығып; 
пуля попала в него рикошетом пуля уға ҡаҡсып 
килеп тейгән 3. в знач. нареч. рикошетом; пе- 
рен. (косвенным образом) ситләтеп, ҡыялатып 

РИКОПТЕТЙРОВАТЬ сов., несов. ҡаҡсыу, 
ҡаҡлығыу; пули рикошетировали от камней пу
лялар таштан ҡаҡлыҡты

РИКОПТЁТИТЬ несов/, разг. см. рикоше
тировать

РИКША 1. м рикша (ҡайһы бер Көнсыгыш 
һәм Көньяҡ Азия илдәрендә бәләкәй арбага еге
леп, пассажирҙар йөрөтөцсе, йөк ташыусы ке
ше) 2. ж рикша (арба)

РИМЛЯНЕ мн. 1. ист. римляндар (Борошо 
Рим дәцләте граждандары) 2. римлылар (Рим- 
да йәшәцселәр) / /  ед. рймлянин м Римда йәшәү
се ир-ат; рймлянка ж Римда йәшәүсе ҡатын-ҡыҙ 

РЙМСКИЙ: Папа Рймский Рим папаһы; рйм- 
ское право юр. Боронғо Рим хоҡуғы; рймские 
цифры Боронғо Рим һандары (I, 11, 111 һ.б.)

РИНГ м; спорт, ринг (бокс ярышы майҙаны)', 
боксёр вышел на ринг боксер рингыға сыҡты 

РИНУТЬСЯ сов. ташланыу, атылыу; ринуть
ся в бой һуғышҡа ташланыу

РИС м дөгө; сёять рис дөгө сәсеү 
РИСК м 1. ҡурҡыныс, хәүеф, хәтәр; с рйс- 

ком для жйзни ғүмерен ҡурҡыныс аҫтына ҡуйып 
2. тәүәккәллек, ҡыйыулыҡ; умный риск аҡыллы 
тәүәккәллек ♦ на свой страх и риск см. страх 

РИСКНУТЬ сов. рисковать; рискнуть спро
сить һорарға батырсылыҡ итеү

РИСКбВАННОСТЬ ж 1. ҡурҡыныслыҡ, хә- 
үефлек, хәтәрлек; рискованность поступка (эш 
ләнгән) эштең хәтәрлеге 2. тәүәккәллек, ҡыйыулыҡ 

РИСКбВАННЫ Й, ая, ое 1. (опасный) ҡур
ҡыныслы, хәүефле, хәтәр; рискованное дёло хә
үефле эш 2. (требующий смелости, бесстра
шия) бик ҡыйыу, тәүәккәл; рискованный шаг 
тәүәккәл аҙым 3. перен. (двусмысленный) ике 
төрлө мәғәнәле, ике төрлө аңларлыҡ, әҙәпһеҙ 
һаналған, килешмәгән; рискованное выражёние 
ике төрлө аңларлыҡ әйтем

РИСКОВАТЬ несов. 1. тәүәккәлләү, баҙнат 
(батырсылыҡ) итеү 2. чем ҡурҡыныс аҫтына 
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ҡуйыу; рисковать свойм здоровьем сәләмәтле 
генде ҡурҡыныс аҫтына ҡуйыу 3. с неопр. мөм
кин (ихтимал) булыу, ҡурҡыныс булыу; он рис
кует опоздать ^ның һуңлап ҡуйыуы мөмкин 

РИСКбВЫ И, -ая, -ое прост, см. рискован
ный 1, 2

РИСЛИНГ м рислинг (1. йөҙөм сорты 2. аҡ 
шарап)

р и с о в Ал ь н ы и , -ая, -ое һүрәт төшөрөү 
...ы, рәсем төшөрөү (яһау) ...ы; рисовальные 
принадлежности һүрәт төшөрөү кәрәк-яраҡтары 

РИСОВАЛЬЩИК М и РИСОВАЛЬЩИЦА ж
һүрәт төшөрөү оҫтаһы, һүрәтсе

РИСОВАНИЕ с см. рисовать; урок рисования
рәсем дәресе; тетрадь по рисованию рәсем дәфтәре 

РИСОВАТЬ несоә. кого-что 1. һүрәткә (рә
сем) төшөрөү, һүрәт яһау; рисовать природу тә
биғәтте һүрәткә төшөрөү; рисовать карандашом 
ҡәләм менән рәсем төшөрөү 2. перен. (описы
вать в словесной форме) һүрәтләү, тасуир итеү 

РИСОВАТЬСЯ несоә. 1. күренеү, күренеп то
роу; вдалй рисовались горы алыҫтан тауҙар кү
ренә ине 2. перен. (представляться в воображе
нии) күҙ алдына килеү (баҫыу), хыялда һүрәтлә
неү 3. чем и без доп. ҡыланыу, булып күренергә 
(салынырға) тырышыу; рисоваться на людях ке
шеләр алдында ҡыланыу 4. страд, от рисовать 

РИ С О ВбД м дөгө үҫтереүсе 
РИСОВбДСТВО с дөгөсөлөк, дөгө үҫтереү; 

заниматься рисоводством дөгө үҫтереү менән шө
ғөлләнеү

РИСОВбДЧЕСКИЙ, -ая, -ое дөгө үҫтереү 
(эшкәртеү) менән шөғөлләнгән; рисоводческий 
район дөгө үҫтереү менән шөғөлләнгән район 

РИСОВЫИ, ая, ое дөгө ...ы; рйсовая каша 
дөгө бутҡаһы; рйсовая крупа дөгө ярмаһы; рй 
совое поле дөгө баҫыуы ♦ рйсовая бумага дөгө 
һаламынан эшләнгән йоҡа ҡағыҙ

РИСУНОК м 1 . һүрәт, рәсем; акварельный 
рисунок акварель һүрәт; делать рисунки рәсем
дәр яһау; рисунок человека кеше һүрәте 2. (очер
тания) һыҙат, һыҙатланыш; рисунок гор тауҙар 
һыҙатланышы 3. (узор) биҙәк 4. перен. кәүҙәлә
неш; рисунок роли ролдәге кәүҙәләнеш

РИСУНОЧНЫЙ, -ая, -ое һүрәт ...ы, рәсем ...ы 
РИСУНЧАТЫЙ, -ая, -ое һүрәтле, биҙәкле, 

рәсемле; рисунчатая ткань биҙәкле тауар
РИТМ м ; прям., перен. ритм; ритм стиха ши

ғыр ритмы; ритм движений хәрәкәт ритмы; ритм 
работы эш ритмы

РИТМИЗАЦИЯ ж ритмлау, ритмға һалыу; 
ритмизация движений хәрәкәттәрҙе ритмға һалыу 

РИТМИЗЙРОВАТЬ сов., несоә. что ритмға 
һалыу, ритмлаштырыу; ритмизйровать действие 
хәрәкәтте ритмға һалыу

РИТМИКА ж; в разн. знач. ритмика; ритми
ка стиха шиғыр ритмикаһы; урок ритмики рит
мика дәресе

РИТМЙЧЕСКИИ, -ая, -ое ритмик, ритмлы; 
ритмические движения ритмик хәрәкәттәр; рит
мическая музыка ритмлы музыка

РИТМИЧНОСТЬ ж ритмлылыҡ; ритмйчность 
работы эштең ритмлылығы

РИТМЙЧНЫЙ, ая, ое см. ритмйческий; рит 
мйчное биение сердца йөрәктең ритмлы һуғыуы 

РИТОРИЗМ м ; книжн. см. риторичность 
РИ ТбРИ КА ж риторика (1. ораторлыҡ, ма

тур һөйләц оҫталыгы тураһындагы теория 
2. кцсм. артыҡ ҡабартып һөйләнелгән һцҙҙәрУ, 
преподавать риторику риторика уҡытыу; тонко
сти риторики риторика нескәлектәре

РИТОРЙЧЕСКИЙ, ая, ое риторик; рито 
рйческая речь риторик телмәр; риторйческий во
прос риторик һорау

РИТОРИЧНОСТЬ ж\ книжн. риториклыҡ; 
риторйчность фразы фразаның риториклығы 

РИТОРИЧНЫМ, -ая, -ое книжн. риторикаға 
ҡоролған, риторика менән һуғарылған; риторйч 
ная пьеса риторика менән һуғарылған пьеса 

РИТУАЛ м йола, ритуал, ғөрөф-ғәҙәт; сва
дебный ритуал туй йолаһы; ритуал погребения 
ерләү йолаһы

РИТУАЛЬНЫЙ, -ая, -ое ритуал ...ы, йола 
...ы; ритуальная торжественность йола тантана- 
лылығы

РИФ  I м (подводные скалы) риф; коралло
вые рйфы мәрйен рифтары

РИФ  II м; мор. риф (көслө ел ваҡытында 
елкәнде бәләкәйләтец өсөн арҡыры тагылган 
бау) ♦ брать (взять) рйфы елкән бәләкәйләтеү 

РИФИТЬ несоә. что\ мор. елкәндәрҙе бәлә
кәйләтеү (бәләкәсәйтеү, йыйыу) (риф ярҙамында) 

РИФЛЁНИЕ с; тех. (йөҙөн) ҡытыршылау, 
бызырмаҡлау, һырлау

РИФЛЕНЫЙ I, -ая, -ое тех. ҡытыршы, бы
зырмаҡлы, һырлы; рифлёное железо һырлы ти
мер; рифлёное стекло бызырмаҡлы быяла

РИФЛЕНЫЙ II, -ая, -ое мор. (о парусах) бә- 
ләкәсәйтелгән, бәләкәйләтелгән, йыйылған

РИФЛИ мн. \ тех. һыр, бызырмаҡ, быжыртмаҡ 
РЙФМА ж рифма; перекрёстная рйфма ара 

лаш рифма ♦ женская рйфма лит. ҡатын-ҡыҙҙар 
рифмаһы (баҫым һуңгы ижек алдындағы ижек
кә төшкән рифма)\ мужская рйфма лит. ирҙәр 
рифмаһы (баҫым һуңгы ижеккә төшкән рифма) 

РИФМАЧ м; разг., пренебр. шағир йораты 
(шәрәмәте)

РИФ М бВАННЫ Й, -ая, -ое 1. прич. страд, 
от рифмовать 2. прил. рифмалы; рифмованная 
песня рифмалы йыр

РИФМОВАТЬ несоә. что рифмалау, риф
маға һалыу; рифмовать слова һүҙҙәрҙе рифмалау 

р и ф м о в а т ь с я  несоә. 1. рифмалашыу; 
слова рифмуются һүҙҙәр рифмалаша 2. страд, 
от рифмовать

РИФМОПЛЕТ м; разг., пренебр. см. рифмач
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РИХТОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое тех. турайта (тө
ҙәйтә, тигеҙләй) торған; рихтовальный молоток 
төҙәйтә торған сүкеш

РИХТОВАТЬ несоә. что\ тех. (выпрямлять) 
турайтыу, төҙәйтеү, тигеҙләү

РИХТОВАТЬСЯ несоә. страд, от рихтовать
РИ ХТбВКА ж; тех. см. рихтовать
РИШЕЛЬЁ с нескл. селтәрләп сигеү
Р бБ А  ж; спец. (грубая рабочая одежда) ке

йем, эш кейеме, махсус кейем; рыбацкая роба 
балыҡсылар кейеме

РОБЁТЬ несоә. ҡурҡыу, ҡаушау, шөрләү; ро
беть перед учителем уҡытыусы алдында ҡаушау

Р бБ К И Й , -ая, -ое ҡурҡаҡ, баҙнатһыҙ, ҡы
йыуһыҙ, оялсан; робкий взгляд ҡыйыуһыҙ ҡа
раш ♦ не робкого десятка ҡурҡаҡтарҙан түгел, 
ҡыйыу йөрәкле

РбБОСТЬ ж ҡурҡаҡлыҡ, баҙнатһыҙлыҡ, ҡы
йыуһыҙлыҡ; испытывать робость ҡыйыуһыҙлыҡ 
тойоу

РбБ О Т  м робот (техник операциялар баш
ҡарғанда кешене алмаштыра торган автомат)

РОВ м соҡор, ур; противотанковый ров тан
кыға ҡаршы ҡаҙылған ур; выкопать ров соҡор 
ҡаҙыу

РОВЁСНИК м и РОВЁСНИЦА ж йәштәш, 
тиҫтер, ҡорҙаш; он мой ровесник ул минең йәш
тәшем

Р бВ И К  м 1. бәләкәй соҡор, соҡорсоҡ 2. өо- 
ен. туп соҡоро

РбВ Н О  1. нареч. (гладко) тигеҙ, тип-тигеҙ; 
идёт ровно тип-тигеҙ бара 2. нареч. (прямо) 
тура, төҙ; провести лйнию ровно һыҙыҡты төҙ 
үткәреү 3. нареч. (одинаково) (бер) тигеҙ 
(төрлө), тиң; дышать ровно тигеҙ тын алыу
4. нареч/, перен. (уравновешенно) тыныс, сабыр
5. в знач. частицы (точно, как раз) теүәл, тап, 
нәҡ; ровно три месяца теүәл өс ай; ровно сто 
рублей теүәл йөҙ һум 6. в знач. частицы, разг. 
(совершенно, совсем) бер нәмә лә, һис нәмә; 
ровно ничего не понять бер нәмә лә аңламау

РбВНОСТЬ ж 1. тигеҙлек, туралыҡ, төҙлөк; 
ровность линии һыҙыҡтың туралығы 2. перен. 
тыныслыҡ, сабырлыҡ; ровность голоса тауыш
тың тыныслығы; ровность характера холоҡтоң 
сабырлығы

РбВН Ы Й , ая, ое 1. (гладкий) тигеҙ, тип- 
тигеҙ; ровная степь тип-тигеҙ дала 2. (прямой) 
тура, төҙ; ровная лйния тура һыҙыҡ 3. (одина
ковый) бер тигеҙ (төрлө), тиң; ровные зубы бер 
тигеҙ тештәр 4. (равномерный) бер тигеҙ, бер 
төрлө, берҙәй; ровный голос бер тигеҙ тауыш; 
ровный шаг бер тигеҙ аҙым 5. перен. (уравнове
шенный) тыныс, сабыр; ровный характер сабыр 
холоҡ ♦ ровным счётом тигеҙ иҫәп; ровным счё
том ничего бер нәмә лә юҡ; не ровен (не ровён) 
час прост, булмаҫ тимә, булыр ул (хәцеф бел
дергәндә әйтелә)

Р бВ Н Я  и РОВНЙ м и ж) разг. иш, тиң, бер 
иш (тиң, тигеҙ); я ей не рбвня мин уға тиң түгел 

РОВНЙТЬ несов. что тигеҙләү, таҡырайтыу; 
ровнять площадку майҙансыҡты тигеҙләү 

РОВНЙТЬСЯ несоә. страд, от ровнять 
РОГ м 1. мөгөҙ; олений рог болан мөгөҙө

2. борғо; охотничий рог һунарсы борғоһо; пас
тушеский рог көтөүсе борғоһо; трубйть в рог 
борғо ҡысҡыртыу ♦ наставить рога иргә хыянат 
итеү; обломать (сломйть) рога кому бөгөп алыу, 
һындырыу; брать (взять) быка за рога см. 
брать; в бараний рог согнуть (скрутйть) см. ба 
раний; как из рога изобилия мул, бик күп

РОГАЛИК м (маленькая булочка, имеющая 
форму рога) асығауыҙ

РОГАСТЫЙ, -ая, -ое разг. ҙур мөгөҙлө; ро
гастый бык ҙур мөгөҙлө үгеҙ 

РОГАТИНА ж айыу һөңгөһө 
РОГАТКА ж 1. кәртә; ставить рогатки кәртә 

ҡуйыу 2. обычно мн. рогатки; перен. кәртә, тот
ҡарлыҡ, ҡаршылыҡ; рогатки цензуры цензура 
тотҡарлыҡтары 3. ағас ҡамытса 4. сөйөртмәк, 
атҡыс, һиртмәк; рогатка с резйнкой һуҙылмаҡ- 
лы сөйөртмәк

РОГАТЫЙ, -ая, -ое 1. мөгөҙлө; рогатая голо
ва мөгөҙлө баш 2. мөгөҙ һымаҡ, ураҡ һымаҡ; ро
гатый месяц ураҡ һымаҡ ай 3. разг. алданған 
(ҡатыны хыянат иткән) ир

РОГАЧ м 1. (самец оленя) ата болан 2. (жук) 
болан ҡуңыҙ, мөгөҙлө ҡуңыҙ 3. тотҡос

РОГОВИЦА ж\ анат. мөгөҙсә (кцҙҙец мөгөҙ- 
сә шекәрәһе), мөгөҙ ҡатлау

РОГОВбЙ , -ая, -ое 1. мөгөҙ ...ы; нож с ро
говой рукояткой мөгөҙ һаплы бысаҡ; роговой 
грёбень мөгөҙ тараҡ 2. борғо ...ы; роговая музы
ка борғо музыкаһы ♦ роговая оболочка анат. 
мөгөҙсә, мөгөҙ ҡатлау

РО ГбЖ А  ж септә; накрыть рогожей септә 
менән ябыу; ткать рогожу септә һуғыу

РОГбЖ КА ж 1. бәләкәй септә 2. (ткань) 
бүртмәс (киндер йәки етен туҡыма)-, брюки из 
рогожки бүртмәс салбар

РОГбЖ НЫ Й, ая, ое септә; рогожное про
изводство септә етештереү; рогожный куль септә 
ҡап (тоҡ)

Р О Г бЗ м и р о г о з А ж екән, екәнле ҡамыш; 
рогоз широколистный яҫы япраҡ екән

РОГбЗН Ы Й, ая, ое екән .. .ы; рогозное се
мя екән орлоғо

РОГОНбСЕЦ м\ разг. алданған (ҡатыны хы
янат иткән) ир

РОД м 1. ырыу, түбә, иләү; глава рода ырыу 
башлығы; быть из одного рода бер ырыуҙан бу
лыу; обычай рода ырыу йолаһы 2. зат, иләү, 
енес, тоҡом, нәҫел, зат-ырыу, нәҫел-нәсәп, орпаҡ, 
тамыр; табынский род табын иләүе; знатный 
род күренекле нәҫел; какого рода заты ниндәй
3. ө знач. нареч. родом сығышы (тыумышы) 
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яғынан (менән); он родом из Башкортостана ул
сығышы менән Башҡортостандан 4. биол. төркөм, 
ырыу, төр; разделение на роды төрҙәргә бүле
неш; роды растений үҫемлек төрҙәре 5. төр, сорт; 
род оружия ҡорал төрө 6. (образ, характер де
ятельности) шөғөл 7. лингә. енес ♦ род люд
ской (человеческий) әҙәм заты, кешелек; в неко
тором роде бер ни тиклем, бер ни ҡәҙәр; в своём 
роде үҙенсә, үҙенә күрә (башҡа); в этом роде 
шундайыраҡ, шулайыраҡ, шуға яҡын; от роду 
тыуғандан бирле, тыумыштан; своего рода үҙенә 
күрә; такого рода шундай, уның кеүек; без роду 
и племени зат-ырыуһыҙ, нәҫел-нәсәпһеҙ; на роду 
напйсано маңлайына яҙылған; ни роду ни племе
ни япа-яңғыҙ

Р бД И Й  м родий (химик элемент, металл) 
РОДИЛЬНИЦА ж бәпесләгән (бала тапҡан) 

ҡатын
РОДИЛЬНЫЙ, -ая, -ое бәпесләү ...ы, бала 

табыу ...ы; родйльное отделение больницы
хәстәхананың бәпесләү бүлеге; родильный дом 
бала табыу йорто 2. бәпесләгәндә була торған; 
родйльная горячка бәпесләгәндә була торған тапма 

РОДИМЧИК м; разг. (болезненный припа
док) быума (балаларса)', тулғаҡ, тулғаҡ тотоу 
(йөклө ҡатындарҙа)

РОДИМЫИ, -ая, -ое 1. тыуған, үҙ; родимая 
земля тыуған ер; родймый край тыуған яҡ 2. ө 
знач. сущ. родймый м и родймая ж (ә обраще
нии) туғанҡай, йөрәккәй, бәғерем, ҡәҙерлем, һө
йөклөм 3. в знач. сущ. родимые мн. (родители, 
родные) ата-әсәләр ♦ родймое пятно: 1) (ҡыҙыл) 
миң (тап); 2 ) чего', перен. иҫкелек ҡалдығы 

РбД И Н А  ж 1. высок. (Отечество) Тыуған 
ил, Ватан; защищать Родину Тыуған илде һаҡ
лау; служйть Родине Ватанға хеҙмәт итеү 2. (ме
сто рождения кого-л.) тыуған ер, тыуған яҡ; 
приехать на родину тыуған яҡҡа ҡайтыу 3. (ме
сто возникновения чего-л.) тыуған (барлыҡҡа 
килгән, килеп сыҡҡан) ер

РбДИ Н КА  ж миң; большая родинка ҙур миң 
РОДИНЫ мн.; у  cm. 1. бәпәй туйы 2. см. роды 
РОДИТЕЛИ мн. ата әсә(ләр); помогать ро

дителям ата-әсәләргә ярҙам итеү
РОДИТЕЛЬ м; уст., прост, атай, ата; роди

тельница ж\ уст., njoocm. әсәй, әсә
РОДЙТЕЛЬНЫИ: родительный падёж грам. 

эйәлек килеш
РОДЙТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое ата-әсә(ләр) ...ы; 

родйтельская забота ата әсә хәстәре; родитель
ский комитет ата-әсәләр комитеты; родительское
собрание ата-әсәләр йыйылышы

РОДИТЬ сов., несоә. 1. кого-что тыуҙырыу, 
бәпесләү, табыу; родить ребёнка бала табыу 
2. что; перен. барлыҡҡа килтереү, килтереп сы
ғарыу, яратыу, тыуҙырыу; ум правду родйт аҡыл 
хәҡиҡәтте тыуҙыра 3. что и без доп.; разг. (да-

РО Д О В О Й
ватъ плоды, урожай) уңыш (емеш) биреү ♦ в 
чём мать родила инәнән тыума (шыр ялангас) 

РОДИТЬСЯ сов., несоә. 1. тыуыу; родился 
ребёнок бала тыуҙы 2. перен. (барлыҡҡа) килеү, 
тыуыу, яралыу; родилась блестящая идея бына 
тигән фекер тыуҙы 3. үҫеү, уңыу, уңыш (емеш) 
биреү; пшеница родилась хорошо бойҙай яҡшы 
уңыш бирҙе ♦ родйться в сорочке (в рубашке) 
бәхетле булып тыуыу; родйться под счастлйвой 
звездой см. звезда

Р бД И Ч  м 1. и с  т . ырыуҙаш; быть родичами
ырыуҙаш булыу 2. прост, ҡәрҙәш, туған, туған- 
ырыу, туған-тыумаса; ближние и дальние роди
чи яҡын һәм алыҫ туғандар

РОДНИК м; прям., перен. шишмә, инеш, кү
ҙәү, сығанаҡ, ҡаран; горный роднйк тау шиш
мәһе; роднйк вдохновения илһам шишмәһе

РОДНИКбВЫ Й, -ая, -ое шишмә ...ы, инеш 
...ы; родниковая вода шишмә һыуы

РОДНИТЬ несоә. кого-что 1. туғанлаштырыу, 
туғанлыҡ (ҡәрҙәшлек) урынлаштырыу 2. (сбли
жать) яҡынлаштырыу, яҡынайтыу, яҡын итеү; 
нас роднила песня беҙҙе йыр яҡынайтты

РОДНИТЬСЯ несоә. 1. туғанлашыу, туған 
(ҡәрҙәш) булышыу, ҡоҙа булышыу, ҡыҙ алыу, 
ҡыҙ биреү; роднйться с семьёй др5та дуҫтың ға
иләһе менән туғанлашыу 2. яҡынайыу, яҡынла
шыу, яҡын булыу; души их роднйлись уларҙың 
күңелдәре яҡынайҙы

РО ДН И Ч бК I м; уменыи.-ласк. от роднйк 
РОДН ИЧбК II м; анат. лепкә; задний род

ничок артҡы (кесе) лепкә; клиновидный родни
чок сөй лепкә (ҡолаҡ алды әлкәһендә); передний 
родничок алғы (ҙур) лепкә

РОДИ6 Й , ая, ое 1. бер туған; родной брат 
бер туған ағай; родная сестра бер туған апай 
2. в знач. сущ. родные мн. туғандар, ағай-эне, 
ҡәрҙәш-ырыу, нәҫел-нәсәп, ҡәрҙәштәр; гостйть у 
родных туғандарҙа ҡунаҡ булыу; у него много 
родных уның ағай-энеһе күп 3. (о месте рожде
ния) тыуған, үҙ; родной край тыуған яҡ; роднбй 
город тыуған ҡала 4. (близкий сердцу) ҡәҙерле, 
һөйөклө, туған 5. (ә обращении) ҡәҙерлем, туға
ным, һөйөклөм ♦ роднбй язык туған тел

РОДИЙ ж 1. собир. туған-тыумаса, ағай-эне, 
нәҫел-нәсәп, ҡәрҙәш-ырыу; много роднй туған-тыу
масалары күп 2. разг. туған, ҡәрҙәш, зат, нәҫел; 
приходйться роднёй ҡәрҙәш булыу (тура килеү) 

РОДОВИТОСТЬ ж яҡшы нәҫелдән (заттан, 
ырыуҙан) булыу, аҫыл затлылыҡ, нәҫелдең (зат
тың, ырыуҙың) затлылығы; родовйтость жениха 
кейәүҙең яҡшы нәҫелдән булыуы

РОДОВИТЫИ, -ая, -ое затлы нәҫелдән, аҫыл 
заттан, затлы, нәҫелле; родовитый человек нәҫел
ле кеше

РО Д О ВбЙ  I, -ая, -ое 1. ырыу ...ы, түбә ...ы, 
ырыулыҡ ...ы; родовая тамга ырыу тамғаһы; ро
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довбй строй ырыу ҡоролошо 2. нәҫелдән килгән, 
мираҫҡа ҡалған, нәҫелдән нәҫелгә күсеп килгән; 
родовое имение нәҫелдән нәҫелгә күсеп килгән 
имение 3. ырыу ...ы, төр ...ы; родовые и видо
вые понятия ырыу һәм төр төшөнсәләре

РО ДО ВбЙ  II, -ая, -ое бала табыу ...ы, бала 
тыуҙырыу ...ы, бәпесләү ...ы, бала тыуғандағы; 
родовые схватки бәпесләү тулғағы; родовой час 
бәпесләү ваҡыты

РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое бә
песләү ...ы, бала табыу ...ы, бала тыуҙырыу 
...ы, бала табырға ярҙам итә торған; родовспо
могательные учреждения бала табырға ярҙам 
итә торған учреждениелар

РОДОНАЧАЛЬНИК м 1. боронғо ата, ырыу 
(нәҫел, тоҡом) башлығы (башы) 2. перен. (осно
воположник) нигеҙ һалыусы, башлап ебәреүсе, 
нигеҙләүсе

РОДОНИТ м родонит (алһыу төҫтәге ҡаты 
минерал)

РОДОСЛбВИЕ с 1. ырыу (нәҫел, зат-ырыу, 
нәҫел-нәсәп) тарихы; заниматься своим родо
словием үҙеңдең нәҫел тарихың менән шөғөллә
неү 2. шәжәрә, тайра; книга родословия шәжәрә 
китабы

РОДОСЛбВНЫ Й, ая, ое 1. ырыу (зат 
ырыу, нәҫел-нәҫәп, нәҫел) ...ы, шәжәрә ...ы; ро
дословная кнйга шәжәрә китабы; родословная 
таблйца нәҫел-нәсәп йәҙүәле 2. в знач. сущ. ро
дословная ж шәжәрә, тайра; составить родо
словную рода ырыу шәжәрәһен төҙөү ♦ родо
словное дерево шәжәрә, тайра

РбДСТВЕННИК м и РбДСТВЕННИЦА ж 
туған, ҡәрҙәш; дальний родственник алыҫ туған 

РбДСТВЕННОСТЬ ж туғанлыҡ, ҡәрҙәшлек, 
яҡынлыҡ, оҡшашлыҡ; родственность языков тел
дәрҙең ҡәрҙәшлеге; родственность идей фекер
ҙәр яҡынлығы

РОДСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. ҡәрҙәшлек ...ы, 
туғанлыҡ ...ы, ағай-энелек ...ы; родственные от
ношения туғанлыҡ мөнәсәбәттәре; родственные 
связи ағай-энелек бәйләнештәре; родственные 
чувства туғанлыҡ хистәре 2. туғандаш, ҡәрҙәш, 
туған; родственные народы туғандаш халыҡтар; 
родственные языкй ҡәрҙәш телдәр 3. (тёплый, 
сердечный) туғандарса, туғандарға хас, йылы 

РО ДСТВб с 1. ҡәрҙәшлек, туғанлыҡ, ҡәр
ҙәшлек (туғанлыҡ) ...ы; кровное родство ҡан 
ҡәрҙәшлек; чувство родства туғанлыҡ тойғоһо 
2. собир., разг. туған-тыумаса, зат-ырыу, ҡәрҙәш
тәр, ырыулыҡ; многочйсленное родство күп һан
лы туған-тыумаса 3. яҡынлыҡ, оҡшашлыҡ, туған
лыҡ; родство взглядов ҡараштарҙың оҡшашлығы 

Р бД Ы  мн. бәпесләү; запоздалые роды һуң
лап бәпесләү; преждевременные роды ваҡыты 
нан элек бәпесләү

РОЁВНЯ и РОЁВНЯ ж; пчел, моҙға, ҡорт 
тубалы; роёвня с пчёлами ҡортло моҙға

Р О Д О В О Й
РО Е В бЙ , -ая, -ое күс ...ы; роевое гудёние

күс геүләүе; роевые пчёлы күс ҡорттары 
РОЁНИЕ с см. ройться 1
Р бЖ А  I ж 1. прост, (лицо) бит, йөҙ; вытереть 

рожу битте һөртөү 2. разг. (о человеке с некра
сивым лицом) ямаҡ кеше 3. прост., бран. томшоҡ 

Р бЖ А  II ж сырхыуат, кила, сиртмә (йоғош
ло ауырыу)', заболеть рожей сырхыуат менән 
ауырыу

РОЖАТЬ несов.; разг. см. родить 1, 3 
РОЖДАЕМОСТЬ ж тыуым, тыуыусылар һа

ны, тыуыу; рост рождаемости тыуым артыу 
р о ж д Ат ь  несов. см. родить 1, 2 
РОЖДАТЬСЯ несов. 1. см. родиться 1, 2;

2. страд, от рождать
РОЖДЁНИЕ с 1. см. рождать, рождаться; 

рождение ребёнка бала тыуыу; рождение мысли
уй тыуыу 2. (момент появления на свет) тыу
мыш; глухой от рождения тыумыштан һаңғырау
3. тыуған көн; приглашать на своё рождение 
үҙеңдең тыуған көнөңә саҡырыу

РОЖДЁСТВЕНСКИЙ, -ая, -ое Рождество 
...ы, Раштыуа ...ы ♦ рождественские морозы 
Раштыуа һыуыҡтары

РОЖ ДЕСТВб с (праздник) Рождество, Раш
тыуа

РОЖЁНИЦА и РОЖЕНЙЦА ж бәпесләүсе
(бала табыусы) ҡатын; ухаживать за роженицей 
бәпесләгән ҡатынды тәрбиәләү 

РОЖЁЧНИК м борғосо
РбЖ ИСТЫ Й, -ая, -ое сырхыуат ...ы, кила 

...ы, сиртмә ...ы; рожистое воспаление сырхы
уат шеше

Р О Ж бК  м 1. мөгөҙсөк, бәләкәй мөгөҙ 2. (му
зыкальный инструмент) борғо; пастуший ро
жок көтөүсе борғоһо 3. саҡса (мөгөҙ формаһын
дағы һауыт һ.б.У, рожок для пороха саҡса
4. (для кормления) мөгөҙ, һымраҡ 5. (для обу
ви) ҡалаҡса 6. (плод растений) (татлы) ҡуҙаҡ
7. мн. рожкй (макаронное изделие) рожки ♦ ос
тались рожки да ножки бик әҙ генә ҡалыу

Р О Ж бН  м\ уст. (заострённый шест) осло 
ҡаҙыҡ, ҡолға ♦ лезть (переть) на рожон прост. 
хәүефле, ҡурҡыныс эш-хәлгә тотоноу (алды- 
артты уйламай)

РОЖ Ь ж арыш; озимая рожь ужым арышы; 
яровая рожь яҙғы арыш; жать рожь арыш урыу 

Р б З А  ж роза; китайская роза ҡытай розаһы; 
чайная роза сәй розаһы; подарйть рбзу роза бү 
ләк итеү ♦ роза ветров елдәр йүнәлеше (билдәле 
бер урында, билдәле бер ваҡытта елдәрҙең 
иҫец йцнәлешен кцрһәткән һыҙма)

РОЗАРИЙ и РОЗАРИУМ м роза баҡсаһы, 
роза түтәле, роза үрсеткес

РбЗВАЛ ЬН И  только мн. терһәкле (ләжәнкә
ле) сана

Р бЗГ А  ж 1. сыбыҡ, шыйыҡ сыбыҡ (һуҡты
рыу өсөн) 2. мн. розги; уст. армай, һуҡтырыу; 
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РОЛЬ
дать розог һуҡтырыу билдәләү; бить розгами
армай һуғыу

РО ЗЕбЛ А  ; к; мед. розеола (тәнгә сыҡҡан 
цҙенсәлекле ваҡ ҡыҙыл тап)

РОЗЁТКА ж розетка (1. ҡайнатма, бал өсөн 
бәләкәй генә һауыт 2. электр приборҙарын 
электр селтәренә тоташтырыусы яйлама 
3. электр лампаһы абажуры 4. архит. япраҡ, 
сәскә һымаҡ итеп стенага, тцшәмгә һылап, йә
бештереп эшләнгән биҙәк)

РОЗМАРИН м розмарин (1. мәңге йәшел 
цҫемлек 2. алма сорты)

РбЗН И Ц А  ж; спец. берәмләп (ваҡлап) һа
тылған тауар ♦ в розницу (покупать, продавать 
и т.п.) берәмләп (ваҡлап) (алыу, һатыу һ.б.)

РбЗН ИЧНЫ Й , -ая, -ое берәмләп (ваҡлап) 
һатыу ...ы, берәмләп (ваҡлап) һатыла торған; 
розничные товары берәмләп һатыла торған тау
ар; розничные цены ваҡлап һатыу хаҡтары 

РОЗНЬ ж 1. (вражда) дошманлыҡ, ыҙғыш, 
талаш; рознь в семье ғаиләләге ыҙғыш; посёять 
рознь дошманлыҡ сәсеү 2. кому-чему в знач. 
сказ, айырылыу, айырма булыу; ошйбка ошйбке 
рознь хата менән хата араһында айырма бар 

РОЗОВЁТЬ несов. 1. (виднеться) алланып 
(алһыуланып, ҡыҙарып) күренеү (тороу) 2. ал
һыуланыу, алланыу, ҡыҙарыу; рябйна розо
веет миләш ҡыҙара; щёки розовеют биттәре 
алһыулана

РбЗО ВЫ Й , -ая, -ое роза ...ы; розовый букет
роза гөлләмәһе; розовый куст роза ҡыуағы; ро
зовое варенье роза ҡайнатмаһы; розовое масло 
роза майы 2. (бледно-красный) ал, алһыу; розо
вая ленточка алһыу таҫма; розовое платье ал 
күлдәк 3. перен. ал, тик яҡшы, яҡты; розовые 
надежды яҡты өмөттәр ♦ вйдеть всё в розовом 
цвете (свете); смотреть сквозь розовые очкй 
бөтә нәмәне лә ал да гөл тип күреү

РОЗОЦВЁТНЫЕ мн.\ бот. розалар семьяһы 
РбЗЫ ГРЫ Ш  м 1. см. разыграть 2, 3, 5; 

розыгрыш вещевой лотереи әйберләтә лотерея 
уйнатыу; розыгрыш займа займ уйнау; розыг
рыш первенства беренселек ярышы 2. (ничей
ный результат игры) бер яҡтың да еңмәүе, 
отошһоҙ һөҙөмтә

РбЗЫ С К  м 1. см. разыскать разыскивать; 
розыск товарища иптәш эҙләү 2. юр. эҙләү, ро
зыск; объявйть розыск эҙләү иғлан итеү ♦ уго
ловный розыск енәйәтте тикшереү бүлеге (енә
йәттәрҙе асыу, енәйәтселәрҙе тотоу эше бу
йынса милиция бцлеге)

РОЗЫ СКН бЙ, -ая, -ое эҙләү ...ы, эҙәрлекләү 
...ы; розыскное дёло эҙләү эше

РОИСТЫИ, -ая, -ое күсле, күп күс айырған 
РОИТЬ несов. кого; пчел, күс туплау (йы

йыу), бер күскә туплау (бал ҡорттарын)
РОИТЬСЯ несов. 1. прям.; перен. күс (ҡорт) 

айырыу 2. (летать роем) күс булып (көтөүе ме
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нән) осоу 3. перен. мыжғыу, ҡайнау, ҡайнашыу; 
в голове роятся мысли башта фекерҙәр ҡайнаша 

РОИ м 1. (семья пчёл) күс; рой дйких пчёл 
ҡырағай ҡорттар күсе 2. төркөм, өйөр, көтөү; 
рой бабочек күбәләктәр өйөрө 3. кого-чего; пе
рен. төркөм, көтөү, тупланма; рой красавиц ма
турҙар төркөмө

РОК м; высок, яҙмыш, тәҡдир; злой рок әсе 
яҙмыш; по воле рока тәҡдир ҡушыуы буйынса 

РОКИРОВАТЬ сов., несов. см. рокироваться
РОКИРОВАТЬСЯ сов., несов.; шахм. роки

ровка яһау
РО КИ РбВКА  ж; шахм. рокировка (шахмат 

уйынында: бер генә тапҡыр бер цк ваҡытта 
королде бер шаҡмаҡ аша ладья ягына, ә ладья- 
ны король аша уның янына ҡуйыу)

РО К О ВбЙ , -ая, -ое 1. бәхетһеҙ, ҡайғылы, ға
заплы; роковая весть ҡайғылы хәбәр; роковая 
любовь бәхетһеҙ мөхәббәт 2. (решающий) хәл 
иткес; роковой вопрос хәл иткес мәсьәлә; роко
вой шаг хәл иткес аҙым 3. (предопределённый, 
гибельный) ҡотолғоһоҙ, хәтәр, һәләкәтле, ҡур
ҡыныс; роковая болезнь ҡотолғоһоҙ ауырыу 

РО К О К б с нескл. рококо (X V III  б. Фран- 
цияла барлыҡҡа килгән архитектура һәм деко
рация стиле)

РбК О Т  м 1. шаулау, геүләү, гөрөлдәү, гөр
һөлдәү; рокот моря диңгеҙ шаулауы; рокот ору
дия туп гөрһөлдәүе 2. (переливчатое звучание) 
аһәң, моңло тауыш; рокот струн ҡылдар аһәңе 

РОКОТАТЬ несов. шаулау, геүләү, күкрәү, 
гөрһөлдәү; гром рокочет күк күкрәй

РОЛ м; спец. 1. әйләнеүсе цилиндр, яҫма 
2. төргәк (цилиндр формаһындагы); рол бумаги 
ҡағыҙ төргәге 3. ҡағыҙ (ҡатырга эшләц ма
шинаһы)

Р бЛ И К  м 1. ролик, тәгәрәгес, сығыр, бәләкәй 
тәгәрмәс; кровать на роликах бәләкәй тәгәрмәсле 
карауат 2. эл. ролик, кәтүк, сүре (электр сымын 
беркетеп торган фарфор изолятор) 3. мн. 
ролики ролик (тәгәрмәсле тимер табан); катать
ся на роликах роликта йөрөү

РбЛИКОВЫ Й, -ая, -ое 1. ролик ...ы 2. ро
ликлы, тәгәрмәсле, ролигы (тәгәрмәсе) булған; 
роликовые конькй роликлы коньки

РОЛЬ I ж 1. (образ) роль; играть роль роль 
уйнау; войтй в роль ролгә инеү 2. роль, (һөйлә
гән) һүҙ; выучить роль һүҙҙе ятлау; тетрадь с 
ролями ролдәр дәфтәре 3. кого роль, вазифа, си
фат; выполнять роль переводчика тәржемәсе ва 
зифаһын үтәү 4. (мера влияния, значения в 
чём-л.) роль, урын, әһәмиәт; роль лйчности в ис
тории тарихта шәхестең тотҡан урыны ♦ в роли 
кого вазифаһында, сифатында; выдержать роль 
см. выдержать; играть роль (иметь значение) 
роль уйнау, урын тотоу, әһәмиәткә эйә булыу; 
играть роль кого уйнау, кеше булып ҡыланыу; 
войтй в роль оҫтарып китеү, шымарыу



РОЛЬ
РОЛЬ II ж; спец. см. рол 2 
РОЛЬГАНГ м; тех. рольганг (роликлы кон

вейер, роликлы транспортёр)
РОМ м ром (спиртлы эсемлек)
РОМАН м 1. роман; исторйческий роман та 

рихи роман; фантастйческий роман фантастик 
роман; читать роман роман утсыу 2. разг. роман, 
мөхәббәт бәйләнеше; между нами нет романа 
беҙҙең арала роман юҡ

РОМАНИЗАЦИЯ ж романлашыу, романлаш- 
тырыу

РОМАНИЗЙРОВАТЬ сов., несов. кого-что 
романлаштырыу (Борото Рим мәҙәниәтен һәм 
телен цҙләштерергә, ҡабул итергә мәжбцр 
итец)

РОМАНИЗИРОВАТЬСЯ 1. сов., несоә. ро
манлашыу (Борошо Рим мәҙәниәтен һәм телен 
цҙләштерец) 2. несоә. страд, от романизйровать 

РОМАНИЗМ м романизм (роман телдәренән 
цҙләштерелгән һцҙ йәки әйтем)

РОМАНИЗОВАТЬ сов., несов. см. романи
зировать

РОМАНИЗОВАТЬСЯ і . сов., несоә. см. рома 
низйроваться 2. несоә. страд, от романизовать 

РОМАНИСТ I м и РОМАНИСТКА I ж ро
мансы (роман яҙыусы)

РОМАНИСТ П л и  РОМАНИСТКА II ж ро
манист (1. роман телдәре һәм әҙәбиәте белгесе 
2. юр. Борошо Рим хоҡугы буйынса белгес, 
юрист)

РОМАНИСТИКА ж романистика (роман 
телдәрен һәм мәҙәниәтен өйрәнә торган фән
дәр-, роман филологияһы)

РОМАНС м романс (1. фортепъянога йәки 
башҡа музыка ҡоралына ҡушылып йырлар өсөн 
яҙылган ҡатмарлыраҡ йөкмәткеле лирик йыр 
2. гәҙәттә, мөхәббәткә арнап яҙылган йырга 
оҡшаш шшыр); романсы Глйнки Глинканың ро
манстары; петь романсы романстар йырлау; на
писать романс романс яҙыу

ромАнскнн, -ая, -ое роман ...ы; роман
ская культура роман мәҙәниәте ♦ романские 
языкй роман телдәре

РОМАНТИЗМ м романтизм (1. X V II I  б. 
аҙагында — X IX  б. тәцге яртыһында классицизм 
ҡанундары менән көрәшкән, милли һәм индиви
дуаль цҙенсәлектәрҙе сагылдырырга тырыш
ҡан, идеаль геройҙарҙы, тошоларҙы һцрәтлә- 
гән әҙәбиәт һәм сәтәт йцнәлеше 2. оптимизм 
менән һугарылган һәм көслө образдар аша 
кешенең оло бурысын кцрһәтергә ынтылган 
әҙәбиәт һәм сәшәт ысулы 3. тормошто идеа- 
лизациялау, ысынбарлыҡтан айырылыу менән 
билдәләнгән уй-тойго; хыял); романтйзм Жуков
ского Жуковский романтизмы; склонность к ро 
мантйзму романтизмға әүәҫлек

РОМАНТИК м 1. романтик; французские 
романтики француз романтиктары 2. хыялға би
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релеүсән кеше; быть романтиком хыялға бире
леүсән кеше булыу

РОМАНТИКА ж  1. см. романтйзм 2, 3; 
2. романтика, хыял; романтика борьбы за сво
боду ирек өсөн көрәш хыялы; романтика 
творческих исканий ижади эҙләнеүҙәр роман
тикаһы

РОМАНТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. романтик, 
романтизм ...ы; романтйческая поэзия романтик 
поэзия; романтйческое произведение романтизм 
әҫәре 2. романтик, хыялый; романтйческая лю
бовь хыялый мөхәббәт

РОМАНТИЧНОСТЬ ж романтизм менән һу
ғарылған булыу, хыялдар менән мауығыу

РОМАНТИЧНЫЙ, ая, ое см. романтйче 
ский 2

РОМАШКА ж аҡ сәскә, ромашка; ромашка 
пахучая еҫле ромашка

р о м а ш к о в ы й , -ая, -ое ак сәскә ...ы, ро
машка ...ы; ромашковая настойка аҡ сәскә тө
нәтмәһе

РОМБ м ромб (1. мат. мөйөштәре тура бул- 
маган тигеҙ яҡлы параллелограмм 2. 1943 й. 
тиклем Совет Армияһының югары командир
ҙар дәрәжәһен кцрһәткән шул формалагы бил
дә); нацепйть на петлйцы ромбы петлицаларға 
ромбтар тағыу

РОМБИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. ромб ...ы; ром 
бйческий 5ТОЛ ромб мөйөшө 2. ромб формаһын
дағы; ромбйческая антенна ромб формаһындағы 
антенна

РОМБОВИДНЫЙ, -ая, -ое ромб һымаҡ, ромб 
кеүек

РбМ БОВЫ Й, -ая, -ое разг. см. ромбйческий
РбМ ОВЫ Й, -ая, -ое 1. ром ...ы; ромовый за

пах ром еҫе 2. ромлы, ром ҡушып (өҫтәп) эш
ләнгән ♦ ромовая баба ромлы күмәс

РОМШТЕКС м; кул. ромштекс (телгеләп 
ҡыҙҙырылған һум ит)

Р бН Д О  с нескл.; му з. рондо (төп темаһы 
кцп тапҡыр ҡабатлана торган музыкаль әҫәр)

Р О Н Д б I  с нескл.; лит. рондо (айырым юл
дары билдәле бер тәртиптә ҡабатланып кил
гән шигыр)

Р О Н Д б II с нескл. рондо (1. цҙенә бер төр
лө тцңәрәк шрифт 2. тупаҡ башлы ҡаурый)

РОНЙТЬ несов. 1. кого-что төшөрөү, төшө
рөп ебәреү; ронять вещи из рук әйберҙәрҙе ҡул
дан төшөрөп ебәреү 2. что (терять) ҡойоу; де
ревья роняют листву ағастар япраҡ ҡоя 3. что 
түбән төшөрөү, эйеү, һалыу; ронять голову баш
ты эйеү 4. что; перен. (һүҙ) ташлау, иҫ китмәй 
генә әйтеү; ронять остроты үткер һүҙ ташлау
5. кого-что; перен. төшөрөү, түбәнһетеү, кәмһе
теү; ронять своё достоинство үҙ дәрәжәңде тә 
шөрөү ♦ ронять слёзы илау

РОПАК м ропаҡ (диңгеҙҙә ҡабырғаһы менән 
текә торган айырым боҙ)



РО СЧЕРК
РбП О Т м 1. (выражаемое негромко недо

вольство) һуҡраныу, зар, зарланыу, ризаһыҙ
лыҡ; глухой ропот эстән генә һуҡраныу; возбу
дить ропот ризаһыҙлыҡ тыуҙырыу 2. (шум) 
шау, шаулау, геүләү; ропот ручья гөрләүектәр 
шауы; ропот сосен ҡарағайҙар шаулауы

РОПТАТЬ несоә. 1. зарланыу, һуҡраныу, ри
заһыҙлыҡ белдереү; роптать на непорядки тәр
типһеҙлектәргә һуҡраныу 2. шаулау, геүләү; 
волны ропщут тулҡындар шаулай

РОСА ж ысыҡ; утренняя роса иртәнге ысыҡ; 
роса блестйт на травё үләндә ысыҡ ялтырай 
♦ медвяная роса см. медвяный

РОСИНКА ж ысыҡ тамсыһы (бөртөгө) ♦ ма
ковой росйнки в рот не брать; маковой росинки 
во рту не было см. маковый

РОСИСТЫЙ, -ая, -ое ысыҡлы, ысыҡ төшкән; 
росйстая трава ысыҡлы үлән; росйстое утро 
ысыҡлы иртә

РОСИТЬСЯ несоә. ысыҡланыу; по утрам 
трава росится иртәнсәк үлән ысыҡлана

РОСКОШЕСТВО с 1. затлы (зиннәтле) бу
лыу, нәзәкәтлелек; роскошество в пйще ризыҡ
тың нәзәкәтлелеге 2. (роскошь) үтә бай (мул) 

РОСКОШЕСТВОВАТЬ несоә. 1. үтә бай 
(мул) йәшәү, зиннәттә йәшәү 2. разг. артыҡ ҡы
ланыу, мул тотоноу

РОСКбШНИЧАТЬ несов.', разг. см. роско
шествовать

РОСКбШ НЫ Й, -ая, -ое 1. бай, зиннәтле, 
затлы, аҫыл; роскошное издание бай баҫма; ро
скошный наряд затлы кейем 2. (расточитель
ный) мул, бай; роскошная жизнь бай тормош 
3. (очень красивый) иҫ киткес, гүзәл, бик матур; 
роскошный цветок бик матур сәскә 4. (изобиль
ный, пышно растущий) ҡабарып (күпереп) тор
ған (үҫкән); роскошные волосы ҡабарып торған 
сәс; роскошные травы күпереп үҫкән үлән

РбС К О ПТЬ ж \ . (великолепие чего-л.) матур
лыҡ, гүзәллек, зиннәтлелек; роскошь обстанов
ки йыһаздың зиннәтлелеге 2. (излишество ө 
жизненных удобствах) муллыҡ, байлыҡ, зин
нәт; жить в роскоши зиннәттә йәшәү 3. (изоби
лие, пышность) иҫ киткес гүзәллек (матурлыҡ); 
роскошь южной природы көньяҡ тәбиғәтенең иҫ 
киткес гүзәллеге

РбСЛОСТЬ ж оҙон буйлылыҡ, буйсанлыҡ, 
ҙур кәүҙәлелек

РбСЛЫ Й, -ая, -ое оҙон буйлы, буйсан, ҙур 
кәүҙәле, бейек; рослый парень буйсан егет; рос
лая лошадь бейек ат

РОСОМАХА ж ҡоно; мех росомахи ҡоно 
тиреһе

РОСОМАШИЙ, ья, ье ҡоно .. .ы 
РбСПИСЬ ж 1. см. расписать 3 — распйсы 

вать; приступйть к росписи биҙәү эшенә тотоноу 
2. (настенная живопись) рәсем, биҙәк (стена
лағы); древняя роспись боронғо биҙәк 3. уст.
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(письменный перечень чего-л.) исемлек, теҙмә; 
роспись имён исемдәр теҙмәһе; роспись госу
дарственных доходов и расходов дәүләттең ки 
лемдәр һәм сығымдар исемлеге 4. разг. (под
пись) ҡултамға; заверить росписью ҡултамға 
ҡуйыу, ҡултамға менән раҫлау

РОССИЙСКИЙ, ая, ое Рәсәй ...ы; Рос 
сййская армия Рәсәй армияһы

РОССИЯНИН М и РОССИЯНКА ж; высок. 
Рәсәй кешеһе, рәсәйле

РбССКАЗНИ только мн.; разг. уйҙырма, 
имеш-мимеш; не верить россказням уйҙырма
ларға ышанмау

РбССЫПНЫЙ, -ая, -ое геол. сәселмәле, сәс
мә, һибелмә, һибелгән; россыпное золото сәсмә 
алтын; россыпное месторождение һибелмә ят
ҡылыҡ

РбССЫ ПЬ ж 1. разг., спец. см. рассыпать 1, 
2 — рассыпать; россыпь мукй по мешкам ондо 
тоҡтарға һалыу 2. разг. (то, что рассыпано) 
күпләп түгелгән (һибелгән, сәселгән, ҡойолған) 
нәмә 3. геол. сәсмә, бөртөк; золотые россыпи 
алтын бөртөктәре; кварцевые россыпи кварц сәс
мәләре 4. геол. ишелмә (тау тоҡомдары ишел
мәләре)-, каменйстые россыпи таш ишелмәләре 

РОСТ м 1. см. растй; рост волос сәс үҫеү; 
рост населения халыҡ артыу; рост растений 
үҫемлектәрҙең буйға үҫеүе; творческий рост ар
тиста артистың ижади үҫеше 2. буй, кәүҙә; вы
сокого роста оҙон буйлы; мала ростом кәүҙәгә 
бәләкәй ♦ во весь рост: 1) аяҡ үрә, турайып 
(баҫыу)\ 2 ) баҫҡан килеш; 3) бөтә асыҡлығы 
(бар булмышы) менән килеп ҡалҡыу (баҫыу); на 
рост (шить, покупать) үҫеүен иҫәпкә алып (те
геү, һатып алыу), ҙурыраҡ итеп (тегеү, алыу); 
по росту таман; пойти (тронуться) в рост шәп 
үҫә башлау (цҫемлек тураһында)

РбС Т Б И Ф  м\ кул. ростбиф (киҫәкләп ҡыҙ
ҙырылған һыйыр ите)

РОСТКбВЫ Й, -ая, -ое үҫенте ...ы, шытым 
. . . ы

ростовбй, -ая, -ое 1. үҫеү ...ы, үҫеш ...ы; 
ростовая пора үҫеү ваҡыты; ростовые проценты 
үҫеш проценттары 2. (содействующий росту) 
үҫтереү ...ы, үҫтерә торған; ростовые вещества 
үҫтерә торған матдәләр

РОСТОВЩЙК М и РОСТОВЩЙЦА ж рос
товщик, риба алыусы (ҙур процент алыу шар
ты менән бурысҡа аҡса биреп торган кеше) 

РОСТОВЩ ИЧЕСКИЙ, -ая, -ое ростов- 
щик(тар) ...ы, риба ...ы; ростовщические про
центы ростовщик проценттары

РОС ТбК м 1. үҫенте, шытым; росток кар
тофеля картуф шытымы 2. обычно мн. росткй; 
перен. башланғыс, үҫенте, шытым; росткй ново
го яңылыҡ башланғыстары

РбСЧЕРК м 1. хәреф ҡойроғо (кәкерсәге) 
2. ҡултамға ҡойроғо; подпись с росчерком ҡой-



РО СЯНКА
роҡландырып ҡуйылған ҡултамға ♦ однйм рос
черком пера уйлап тормай, бер һыҙыу менән 
(хәл итеү)

РОСЙНКА ж ысыҡ үләне (бөжәктәр менән 
аҙыҡлана торған цлән); росянка англййская 
инглиз ысыҡ үләне

РОСЯН бЙ и РОСЙНЫЙ, ая, -ое ысыҡ ...ы; 
росяная капля ысыҡ тамсыһы

РОТ м 1. ауыҙ; большой рот ҙур ауыҙ; ма
ленький рот бәләкәй ауыҙ; открывать рот ауыҙ 
асыу; раскрыть рот ауыҙ асыу 2. перен., прост. 
тамаҡ, кеше; в семье пять ртов ғаиләлә биш 
кеше ♦ зажать (закрыть, заткнуть) рот кому, 
прост, ауыҙын ябыу; разйнуть (раскрыть) рот:
1) һүҙ башлау, һөйләү, ауыҙ асыу; 2 ) ныҡ иғти
барһыҙ булыу, ауыҙ асыу; 3) аптырап ҡалыу, 
ауыҙ асыу; набрать воды в рот ауыҙға йөҙөк йә
шереү, һыу уртлау, ләм-мим өндәшмәү; смот
реть (глядеть) в рот кому ауыҙына ҡарап тороу; 
в рот не возьмёшь ауыҙға алғыһыҙ; пальца в рот 
не кладй кому бик тилбер; өлөшөн ашатмаҫ, буш 
ҡалмаҫ; разжевать и в рот положйть кому ауы 
ҙына сәйнәп ҡаптырыу; хлопот (забот) полон 
рот у кого бик күп (эш, мәшәҡәт тураһында) 

Р бТ А  ж; ѳоен. рота; командйр роты рота ко
мандиры; танковая рота танк ротаһы

РОТАПРИНТ м ротапринт; печатать на рота 
прйнте ротапринтта баҫыу

РОТАПРЙНТНЫЙ, -ая, -ое ротапринт ...ы; 
ротапрйнтный цех ротапринт цехы

РОТАТОР м ротатор; размножать на ротато
ре ротаторҙа күбәйтеү

РОТАТОРНЫЙ, -ая, -ое ротатор ...ы; рота
торная бумага ротатор ҡағыҙы

РОТАЦИЗМ м; спец, һаҡаулыҡ ( “р ” өнөн дө
рөҫ әйтмәц, “р ”-һыҙ булыу)

РОТАЦИбННЫЙ, -ая, -ое спец, ротация 
...ы, ротацион; ротационная машина ротацион 
машина

РОТАЦИЯ ж 1. полигр. ротация, баҫыу ма
шинаһы 2. с.-х. ротация (сәсец әйләнешенә 
ярашлы барлыҡ баҫыуҙарҙа ла иген сәселгән 
осор)

РбТИ К  м бәләкәй (уймаҡ) ауыҙ 
РбТМ ИСТР м ротмистр (революцияға тик

лем Рәсәй атлы ғәскәрендә капитанға тиң дә
рәжә һәм шул дәрәжәләге офицер)

РбТН Ы Й, -ая, -ое воен. 1. рота ...ы; ротное 
хозяйство рота хужалығы 2. в знач. сущ. рот
ный м рота командиры

РО ТО ВбЙ , -ая, -ое ауыҙ ...ы; ротовая по
лость ауыҙ ҡыуышлығы

РОТОЗЁЙ м\ разг. 1. (зевака) аңшайған, 
аңыш (кеше) 2. (разиня) иғтибарһыҙ, асыҡ ауыҙ 

РОТОЗЕЙНИЧАТЬ н е с о в р а з г .  аңшайыу, 
асыҡ ауыҙланыу

РОТОЗЁЙСТВО с; разг. аңшайғанлыҡ, асыҡ 
ауыҙлыҡ
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РО Т бК  м\ разг. бәләкәй (уймаҡ) ауыҙ ♦ на 
чужой роток не накйнешь платок кеше ауыҙын 
ҡаплап булмай

РО ТбН ДА  ж ротонда (1. архит. көмбәҙләп 
ябылған, колонналы тцңәрәк бина 2. иҫк. ҡа
тын-ҡыҙҙарҙың өҫ кейеме)', бархатная ротонда 
бәрхәт ротонда

Р бТ О Р  м\ тех. ротор (турбина, электр дви
гателе кецек машинаның әйләнеп торған 
өлөшө)

РбТО РНЫ Й , -ая, -ое тех. 1. ротор ...ы; ро
торный вал ротор валы; роторные лопатки ро
тор көрәксәһе 2. роторлы; роторный двигатель 
роторлы двигатель

РбХ Л Я  л  и ж; разг., пренебр. бәшәлкәһеҙ, 
ебегән, бешмәгән, асыҡ ауыҙ (кеше)-, показаться 
рохлей асыҡ ауыҙ булып күренеү

РбЩ А  ж ҡулҡы, бәләкәй урман; (берёзовая) 
сауҡалыҡ, сауыллыҡ; осиновая роща уҫаҡ ҡул
ҡыһы

РОЯЛИЗМ м роялизм (король хакимлығын 
яҡлау)

РОЯЛИСТ м роялист (король хакимлығын 
яҡлаусы)

РОЙЛЬ м рояль; играть на рояле роялдә уйнау 
РТЕТНЫИ, -ая, -ое терегөмөш ...ы, терегө

мөшлө; ртутная руда терегөмөш мәғдәне; ртут
ный термометр терегөмөшлө термометр

РТУТЬ ж терегөмөш (химик элемент, ме
талл) ♦ гремучая ртуть см. гремучий

РУБАКА м; разг. йөрәкле (ҡыйыу) кеше, ба
тыр, оҫта һуғышсы (һалҡын ҡорал менән) 

РУБАНОК М ЙЫШҠЫ 
р у б а н Ет ь  сов. см. рубать, рубйть 1—5 
РУБАТЬ несов.', прост, см. рубйть 1—5 
РУБАХА ж см. рубашка 1; сйтцевая рубаха 

ситса күлдәк
РУБАШКА ж  1. күлдәк; сйняя рубашка күк 

күлдәк; нйжняя рубашка эске күлдәк; ночная 
рубашка йоҡо күлдәге 2. кире (арт) яғы (кәрт
тең) 3. спец, (масть животного) төҫ, тире төҫө
4. разг. (оболочка чего-л.) яры, көп, ҡабыҡ, 
тыш ♦ оставить в одной рубашке бөлдөрөү, 
бөлгөнлөккә төшөрөү; остаться в одной рубаш
ке бөлөү, бөлгөнлөккә төшөү; родиться в сороч
ке (рубашке) см. родйться

РУБАШ бНКА ж; разг., уменьш. от рубашка 
РУБЁЖ м 1. (граница) сик; охранять рубе 

жй сиктәрҙе һаҡлау 2. воен. һыҙыҡ, рубеж; обо
ронительный рубеж оборона һыҙығы 3. перен. 
(грань) сик, ара, үр, рубеж; завоевать новые ру- 
бежй яңы үрҙәр яулау; на рубеже двух эпох ике 
дәүер араһында ♦ за рубежом сит илдә

РУ БЕ РбИ Д м рубероид (ҡатырғанан, мах
сус состав һеңдереп, тцбә ябыу йәки изоляция 
өсөн эшләнгән материал)-, изоляционный рубе
роид изоляция рубероиды; крыть крышу рубе
роидом ҡыйыҡты рубероид менән ябыу



РУБЕРОИДНЫЙ, -ая, -ое с м .  рубероидовый
РУБЕРОИДОВЫЙ, -ая, -ое рубероид ...ы; 

рубероидовый завод рубероид заводы; руберои
довая изоляция рубероид изоляцияһы

РУБЁЦ м  1. (у г л у б л е н и е , с к л а д к а )  йѳй 
2. ( г а р а м )  бирсә, эҙ, йѳй; сабельный рубец ҡы
лыс эҙе 3. а н а т .  оло ҡарын (к ө й ө ш л ө  м а л д а )  

РУБИДИИ м  рубидий ( х и м и к  э л е м е н т ,  м е 

т а л л )

РУБИЛЬНИК м  өҙгөс, рубильник 
РУБИН м  ҡыҙыл яҡут, ҡыҙыл йәүһәр, рубин; 

кольцо с рубином ҡыҙыл яҡут менән йөҙөк 
РУБИНОВЫЙ, -ая, -ое 1. ҡыҙыл яҡут, ҡы

ҙыл яҡут ...ы; рубйновые сёрьги ҡыҙыл яҡут 
һырға 2. ( о  ц в е т е )  көрән ҡыҙыл, сейә ҡыҙыл, 
ҡыҙыл яҡут төҫөндәге; рубйновое вино сейә ҡы
ҙыл шарап

РУБИТЬ н е с о ә .  ч т о  1. киҫеү, ҡырҡыу, са
быу, тумырыу; рубйть бревно бүрәнә тумырыу; 
рубить дрова утын ҡырҡыу; рубйть лёд боҙ са
быу 2. ( и з м е л ь ч а т ъ )  турау, тапау, сапҡылау, ту
раҡлау; рубйть капусту кәбеҫтә турау; рубйть 
мясо ит тапау 3. г о р н .  сабыу; рубйть 5толь кү
мер сабыу 4. к о г о  сабыу, ҡыйыу, киҫеү; рубйть 
саблей ҡылыс менән сабыу; рубйть врагов дош
мандарҙы ҡыйып ташлау 5. п е р е н .  (тура) әйтеү, 
ярып һалыу; рубйть правду дөрөҫлөктө ярып 
һалыу 6. ( с т р о и т ъ  и з  б р ё в е н )  бурау; рубйть из
бу өй бурау 7. ( о т д е л я т ь ,  о т с е к а т ь )  йығыу, 
киҫеү, ҡырҡыу, киҫә (ҡырҡа) һуғыу, ҡыйыу 

РУБИТЬСЯ н е с о ә . 1. киҫешеү, һуғышыу, 
ҡыйышыу, сапҡылашыу; рубиться с протйвником 
дошман менән ҡыйышыу 2. с т р а д ,  о т  рубйть 

Р^БИЩ Е с алама кейем, алам-һалам 
Р^БКА I ж  с м .  рубйть 1—4, 6, рубйться; руб

ка деревьев ағас ҡырҡыу; рубка мяса ит сабыу; 
рубка избы өй бурау

Р^БКА II ж  1. м о р .  рубка; командйрская руб
ка командир рубкаһы; штурманская рубка штур
ман рубкаһы 2. (махсус) йорт, ҡаралты

РУБЛЕВКА ж \  р а з г .  (бер) һумлыҡ, бер тәңкә 
(тәңкәлек); бумажная рублёвка ҡағыҙ бер тәңкә 

РУБЛЁВЫЙ, -ая, -ое 1. (бер) һумлыҡ; руб
лёвый билет бер һумлыҡ билет; рублёвый обёд 
бер һумлыҡ төшкө аш 2. һум ...ы; рублёвая зо 
на һум зонаһы

РУБЛЕНЫЙ, -ая, -ое 1. ваҡланған, туралған, 
тапалған; рубленое мясо туралған ит 2. ( б р е в е н 

ч а т ы й )  буралған, бүрәнәнән бурап эшләнгән; 
рубленый дом буралған өй

РУБЛЬ м  һум, тәңкә; одйн рубль бер һум; се
ребряный рубль көмөш тәңкә ♦ длйнный рубль 
с м .  длйнный; гнаться за длйнным рублём оҙон 
аҡса артынан ҡыуыу

РУБРИКА ж  1. бүлек, сәхифә, һүҙ башы, ру
брика; новая рубрика яңы бүлек 2. ( г р а ф а )  бү
лек, бүлем, бүленеш; разнестй данные по рубри
кам мәғлүмәттәрҙе бүленеш буйынса теркәү
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РУДОПРОМЫВОЧНЫЙ
РУБРИКАЦИЯ ж  бүлектәргә бүлеү 
РУБЦЕВАТЬСЯ н е с о ә . уңалыу, ит үреү, бө

тәшеү
РУБЧАТЫЙ, -ая, -ое 1. йөйлө; рубчатая ру

коять нагана нагандың йөйлө һабы 2. һырлы; 
рубчатая ткань һырлы тауар 3. йөйлө, яра эҙҙә
ре булған (ҡалған); рубчатая кожа яра эҙҙәре 
булған тире

РЯБЧИК м  1. у м е н ъ ш .  о т  рубёц 1, 2; 2. һыр; 
ткань в рубчик һырлы туҡыма

РЗТАНЬ ж  һүгенеү (әрләү, тиргәү, һүгеү) 
һүҙҙәре, иреш, иреш-талаш

РУГАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое һүгенеү ...ы, әрләү 
...ы; ругательные слова һүгенеү һүҙҙәре

РУГАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое р а з г .  с м .  руга
тельный

РУГАТЕЛЬСТВО с  һүгеш, иреш, әрләш, та
лаш; грубое ругательство тупаҫ талаш

РУГАТЬ н е с о ә .  к о г о - ч т о  һүгеү, әрләү, тир
гәү; ругать без причйны сәбәпһеҙ һүгеү; крепко 
ругать бик ҡаты әрләү

РУГАТЬСЯ н е с о ә . 1. ( б р а н и т ь с я )  һүгенеү, 
тиргәнеү, һуҡраныу; ругаться целый день көнө 
буйы һуҡраныу 2. с  к е м  и б е з  д о п .  әрләшеү, 
тиргәшеү, ирешеү, талашыу; ругаться между со
бой үҙ-ара талашыу

РУДА ж  мәғдән, руда; железная руда тимер 
мәғдәне

РУДИМЁНТ м  1. с м .  рудиментарный орган
2. п е р е н . ,  к н и ж н .  ( о с т а т о к ,  с л е д  и с ч е з н у в ш е г о  

я в л е н и я )  ҡалдыҡ, эҙ
РУДИМЕНТАРНЫЙ, -ая, -ое к н и ж н .  руди

ментар, ҡалдыҡ, етлекмәй ҡалған ♦ рудиментар
ный орган б и о л .  рудиментар ағза ( е т л е к м ә й  

ҡ а л г а н  а г з а л а р .  мә ҫ ., ҡ о й м о с  һ ө йә ге)

РУДНИК м  мәғдән усағы, рудник; мёдный 
руднйк баҡыр руднигы

РУДНИКбВЫ Й, -ая, -ое рудник ...ы; рудни
ковые рабочие рудник эшселәре

РУДНИЧНЫМ, -ая, -ое рудник ...ы, рудник
тағы, рудникта була торған; руднйчный воздух 
рудниктағы һауа; руднйчная пыль рудник саңы 

РУДНЫЙ, -ая, -ое мәғдән ...ы, руда ...ы; 
рудные месторождения мәғдән ятҡылыҡтары 

РУДО КбП м \  у с т .  мәғдәнсе, мәғдән (руда) 
ҡаҙыусы, мәғдән (gyna) сығарыусы

РУДОКбПНЫ И, -ая, -ое у с т .  мәғдән (руда) 
сығарыу ...ы; рудокопная шахта мәғдән сыға
рыу шахтаһы

РУДОНбСНЫ Й, -ая, -ое мәғдәнле, мәғдәне 
булған; рудоносный пласт мәғдәнле ҡатлам 

РУДОПОДЪЁМНЫЙ, -ая, -ое мәғдән (руда) 
сығарыу (күтәреү) ...ы, мәғдән (руда) сығарыу
сы (күтәреүсе), мәғдән (руда) сығара (күтәрә) 
торған; рудоподъёмная машйна мәғдән сығарыу
сы машина

РУДОПРОМЫВОЧНЫЙ, ая, ое мәғдән 
(руда) йыуа торған



РУДО УП РАВЛЕН И Е
РУДОУПРАВЛЕНИЕ с рудник идаралығы
р у ж е й н и к  м мылтыҡсы (мылтыҡ яһау 

оҫтаһы)
РУЖЁЙНЫЙ, -ая, -ое мылтыҡ ...ы; ружей

ный выстрел мылтыҡ атыу тауышы; ружёйное 
масло мылтыҡ майы

РУЖЬЕ с мылтыҡ; двуствольное ружьё ҡуш
кәбәкле мылтыҡ; кремнёвое ружьё саҡматаш 
мылтыҡ; нарезное ружьё һыҙма мылтыҡ; ствол 
ружья мылтыҡ көбәге; зарядйть ружьё мылтыҡ 
яһау ♦ призвать под ружьё хәрби хеҙмәткә са
ҡырыу; быть под ружьём: 1) хәрби әҙерлек хә
лендә тороу; 2 ) армияла хеҙмәт итеү

РУИНА ж 1. обычно мн. руйны емерек, еме
реклек, хараба; превратйться в руйны хараба 
хәленә килеү 2. перен., разг. бик ҡарт кеше

РУКА ж 1. ҡул; правая рука уң ҡул; левая 
рука һул ҡул; одна рука һыңар ҡул; тыльная 
сторона рукй ҡул һырты; кисть рукй ҡул осо; 
мозолистые руки һөйәлле ҡулдар; держать за 
руку ҡулдан тотоу; вестй под руку кого-л. ҡул
тыҡлап алып барыу; идтй под руку с кем-л. ҡул
тыҡлашып барыу 2. мн. руки (рабочая сила) 
ҡул, эш ҡулы, эшсе ҡулдар; мало свободных 
рук эшсе ҡулдар әҙ 3. (почерк) яҙыу, ҡул; не
разборчивая рука таный алмаҫлыҡ яҙыу; это не 
моя рука был минең ҡулым түгел 4. какая эйә, 
хужа, ҡул; нужна твёрдая рука талапсан хужа 
кәрәк 5. Терәк, таяныс, ҡул, яҡлаусы; у него в 
верхах своя рука юғарыла уның таянысы бар 
♦ золотые руки у кого алтын ҡулдар, оҫта ҡул
лы; лёгкая рука см. лёгкий; тяжёлая рука см. 
тяжёлый; правая рука уң ҡанаты (ҡулы) иң 
яҡшы ярҙамсы; голыми руками ҡоро ҡул менән, 
ҡоралһыҙ-ниһеҙ; в руках ҡулында булыу; на ру
ку кому уңайлы, файҙалы; на руках у кого ҡул
да (янда) булыу; не рука кому яраҡһыҙ, тура 
(тап) килмәү; по рукам! хәл иттек!, килештек!; 
руками и ногами; с руками и ногами: 1) тотош, 
бөтөн көйгә, башы-тояғы менән; 2 ) ҡуш ҡуллап 
(риза булыу); рука руку моет ҡул ҡулды йыуа 
(бер-береһенең гәйебен йәшерец хаҡында); ру
ка об руку ҡулға ҡул тотоношоп; рука не дрог
нет у кого, чья ҡулы ҡалтырамаҫ; рука не под
нимается (не подымается) у кого: 1) ҡул бармай 
(ниҙер эшләргә); 2 ) на кого ҡул күтәрелмәү; ру
ки короткй у кого ҡулы ҡыҫҡа (берәй эш ҡы
лырға мөмкинселеге, хоҡугы юҡ; ҡулынан кил
мәй); руки не доходят до чего ҡул теймәй (ет
мәй); руки опускаются у кого ҡулы бармай; 
руки прочь от кого-чего ҡул һалмағыҙ, теймә
геҙ; руки чешутся у кого: 1) һуғышҡыһы килә, 
ҡулы ҡысый; 2 ) ниҙер эшләгеһе килә, ҡулы ҡы
сый; рукой подать до чего яҡында ғына, янда; 
марать (пачкать) руки об кого-что теләмәгән 
эшкә ҡыҫылыу, ҡул(ды) бысратыу; нагреть руки 
на чём намыҫһыҙ рәүештә байлыҡ туплау, ҡулға 
байлыҡ, мал төшөрөү; подать руку помощи ко-
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му ярҙам ҡулы һуҙыу; поднимать (поднять) 
руку на кого-что ҡул күтәреү; брать (взять) 
в руки кого ҡулға алыу; брать (взять) голыми 
руками кого-что ҡулға төшөрөү (еңел генә эйә 
булып алыу); прибрать к рукам: 1) кого кемде 
ҡулға алыу; 2 ) что нимәне ҡулға төшөрөү; при 
ложйть руку: 1) ҡул ҡуйыу, имза һалыу; 2 ) ҡул 
тығыу (һалыу) (насар эш-хәлгә); носйть на ру
ках кого өрмәгән ергә ултыртмау, ус төбөндә 
генә йөрөтөү; отбйться от рук см. отбйться; из 
рук вон (плохо, плохой) бик насар, хөрт, бер 
нәмәгә яраҡһыҙ; из рук в руки ҡулдан-ҡулға; 
с рук сбыть ҡотолоу, арыныу; с рук сойтй яуап
һыҙ ҡотолоп ҡалыу; сложа руки (сидеть, стоять 
и т.п.) см. сложйть; умыть руки см. умыть; чу- 
жйми руками жар загребать см. жар

РУКАВ м 1. ең; рукав платья күлдәк еңе; ру
кав шубы тун еңе; вшивать рукав ең ултыртыу 
2. тармаҡ; рукав рекй йылға тармағы 3. эсәк, ең
сә; пожарный рукав янғын һүндереү эсәге ♦ спу
стя рукава илке-һалҡы (эшләү); засучйв рукава 
(работать) ең һыҙғанып (эшләү)

РУКАВИЦЫ мн. (ед. рукавйца ж) бейәләй; 
кожаные рукавйцы күн бейәләй; меховые рука 
вйцы тире бейәләй ♦ держать в ежовых рукавй 
цах см. ежовый

РУКАВИЧКИ мн. (ед. рукавйчка ж); уменъш. 
от рукавйцы

РУКАВНЫЙ, -ая, -ое ең ...ы; рукавные швы
ең йөйө

РУКАВЧИК м; уменъш. от рукав 
РУКОВОДИТЕЛЬ м и РУКОВОДИТЕЛЬ 

НИЦА ж етәксе, башлыҡ; классный руководй 
тель синыф етәксеһе; руководйтель отдела бү
лек башлығы; руководйтель драмкружка драма 
түңәрәге етәксеһе

РУКОВОДИТЬ несоә. кем-чем 1. (управ
лять) идара итеү 2. (являться побудительной 
причиной) йүнәлеш биреү, ҡарап тороу 3. (бытъ 
во главе чего-л.) етәкселек итеү, етәкләү; руко
водить радиокружкбм радиотүңәрәк менән етәк
селек итеү; руководйть отделом бүлекте етәкләү 

РУКОВОДСТВО с 1. етәкселек; коллектйв 
ное руководство коллектив етәкселек 2. (посо
бие) ҡулланма; принять в качестве руководства 
ҡулланма итеп алыу 3. собир. етәкселәр; руко
водство Союза писателей Яҙыусылар союзы 
етәкселәре

РУКОВОДСТВОВАТЬ несов. см. руководйть 
РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ несов. чем ҡулла

ныу, ҡулланып (таянып) эшләү (эш итеү), бу
йынса (-дан/-дән сығып) эш итеү; руководство
ваться правилами ҡағиҙәләргә таянып эшләү, 
ҡағиҙәләрҙән сығып эш итеү

РУКОВОДЯЩ ИЙ, -ая, -ее 1. прич. от руко
водйть 2. прил. етәксе; руководящие кадры 
етәксе кадрҙар; руководящие указания етәксе 
күрһәтмәләр



РУСАК
РУКОДЁЛИЕ с 1. ҡул эше; заниматься ру- 

кодёлием ҡул эше менән шөғөлләнеү 2. (изде
лие) ҡулдан эшләнгән нәмә; выставка рукоде
лий ҡулдан эшләнгән әйберҙәр күргәҙмәһе

РУКОДЕЛЬНИЦА ж ҡул эшенә оҫта (ҡатын- 
ҡыҙ); быть рукодельницей ҡул эшенә оҫта булыу 

РУКОДЕЛЬНИЧАТЬ несов.', разг. ҡул эше 
менән шөғөлләнеү, ҡул эше эшләү; рукодельни
чать в свободное время буш ваҡытта ҡул эше 
менән шөғөлләнеү

РУКОДЁЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡул эше ...ы; 
рукодельный кружок ҡул эше түңәрәге 2. ҡул 
менән (ҡулдан) -ған/-гән; рукодельные круже
ва ҡулдан бәйләнгән селтәр

РУКОКРЫЛЫЕ мн.; зоол. ярғанаттар 
РУКОМбЙНИК м йыуынғыс, ҡулйыуғыс; на 

лйть воду в рукомойник йыуынғысҡа һыу ҡойоу 
РУКОПАШНЫЙ, ая, ое 1. ҡул ...ы; руко

пашный бой ҡул һуғышы 2. в знач. сущ. руко
пашный м и рукопашная ж ҡул һуғышы; сой- 
тйсь в рукопашной ҡул һуғышында осрашыу 

РУКОПИСНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡулъяҙма ...ы; 
рукопйсный отдел библиотеки китапхананың 
ҡулъяҙма бүлеге 2. ҡулдан яҙылған, ҡулъяҙма; 
рукопйсный журнал ҡулъяҙма журнал; руко- 
пйсные тексты ҡулдан яҙылған текстар

РУКОПИСЬ ж ҡулъяҙма; изучение дрёвних 
рукописей боронғо ҡулъяҙмаларҙы өйрәнеү; на 
правах рукописи ҡулъяҙма хоҡуғында; фонд ру
кописей ҡулъяҙмалар фонды

РУКОПЛЕСКАНИЯ мн. (ед. рукоплеска 
ние с) алҡыштар, ҡул сабыу, сәпәкәйләү; руко
плескания зрителей тамашасыларҙың ҡул сабыуы; 
раздались рукоплескания алҡыштар яңғыраны 

РУКОПЛЕСКАТЬ несов. алҡышлау, ҡул са
быу, сәпәкәйләү; зал долго рукоплескал зал 
оҙаҡ ҡул сапты; рукоплескать артистам артис
тарҙы алҡышлау

РУКОПОЖАТИЕ с ҡул ҡыҫышыу (ҡыҫыу); 
дружеское рукопожатие дуҫтарса ҡул ҡыҫышыу 

РУКОПРИКЛАДСТВО с; разг. ҡул күтәреү; 
обвинять в рукоприкладстве ҡул күтәргән өсөн 
ғәйепләү

РУКОЙТКА ж 1. һап; рукоятка молотка сү
кеш һабы 2. (в машинах, приборах) тотҡа, тотҡос 

РУКОЙТЬ ж см. рукоятка 
РУЛЕВбЙ, -ая, -ое 1. руль ...ы; рулевое ко

лесо руль тәгәрмәсе 2. в знач. сущ. рулевой м 
рулевой (кораблдә); ҡойроҡсо, ҡойроҡ тотоусы 
(кәмәлә) ♦ рулевые пёрья ҡойроҡ ҡауырһында
ры (ҡоштарҙа)

РУЛЁТ м\ кул. 1. рулет (сусҡаның һөйәкһеҙ 
һум ите) 2. ҡатлама, төрмә, рулет; картофельный 
рулёт картуф рулеты; рулет с маком мәкле төрмә 

РУЛЁТКА ж рулетка (1. цлсәц таҫмаһы 
2. отошло уйын ҡулайламаһы); мерить рулет
кой рулетка менән үлсәү; играть в рулетку ру
леткала уйнау

РУЛИТЬ несов. 1. рулдә ултырыу, рулде бо
роу 2. де. (о лётчике) ерҙән тәгәр(л)әтеп (алып) 
барыу; (о самолёте) ерҙән тәгәр(л)әп барыу 

РУ Л бН  м төргәк, рулон; рулон бумаги ҡағыҙ 
төргәге

РУЛбННЫ Й, -ая, -ое рулон, төргәк, төргәк
ле, рулонлы; рулонный толь рулонлы толь

РУЛЬ м 1. руль; (у лодки, плота) ҡойроҡ; 
сидеть за рулём руль артында ултырыу; управ
лять рулём ҡойроҡ тотоу 2. перен. (етәксе) үҙәк; 
руль государственного управления дәүләттең 
идара итеү үҙәге ♦ без руля и без ветрйл маҡ
сатһыҙ һәм билдәле бер йүнәлешһеҙ

РУМБ м; мор. румб (компас тцңәрәгенең 
утыҙ икенән бер өлөшө)

РУМЫНСКИЙ, -ая, -ое румын ...ы, Румы
ния ...ы; румынский народ румын халҡы; ру
мынский язык румын теле

РУМЫНЫ мн. румындар, румын халҡы / /  
ед. румын м румын ир-аты; румынка ж румын 
ҡатын-ҡыҙы

РУМЙНА мн. инлек, һандал, ҡыҙыл; красить 
лицо румянами биткә инлек һөртөү

РУМЙНЕЦ м алһыулыҡ, ҡыҙыллыҡ; залить
ся румянцем биткә ҡыҙыллыҡ йүгереү

РУМЙНИТЬ несов. что 1. ҡыҙартыу, аллау, 
алландырыу, алһыулатыу; мороз румянит щёки 
һыуыҡ бит остарын алһыулата 2. инлек яғыу 
(һөртөү), ҡыҙыл һөртөү (буяу); румянить лицо 
йөҙгә инлек яғыу

РУМЙНИТЬСЯ несов. 1. ҡыҙарыу, алһыула
ныу, алланыу; её лицо румянилось уның йөҙө 
алһыуланды 2. инлек яғыу (һөртөү), ҡыҙыл һөр
төү (биткә) 3. (поджариваться) ҡыҙарып бе
шеү, йөҙө килеү; пирог начал румяниться бәлеш
тең йөҙө килә башланы

РУМЙНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡыҙыл, алһыу, ал
һыуланған; румяное лицо алһыу йөҙ; румяные 
яблоки ҡыҙыл алмалар 2. ҡыҙарған, ҡыҙарып 
(йөҙө килеп) бешкән; румяный пирог ҡыҙарып 
бешкән бәлеш

РУН Д^К м (ҙур) әрйә, лар; крышка рундука
әрйә ҡапҡасы

РУНЙЧЕСКИЙ, ая, ое рун ...ы; рунйче 
ские надписи рун яҙмалары

Р У Н б с йөн, һарыҡ йөнө; тонкое руно нә
ҙек йөн

РУНЫ I мн. (ед. руна ж) рун яҙыуы, рун яҙ
маһы (таштарҙа яҙылған борото яҙмалар) 

РУНЫ II мн. (ед. руна ж) рун, рун йыры 
(карелдарҙа, финдарҙа борото халыҡ йырҙары) 

РУПИЯ ж рупия (һиндостан, Пакистан 
һәм башҡа ҡайһы бер илдәрҙең аҡса берәмеге) 

РЗЧЮР м 1. рупор, һөрәнләгес; кричать в ру
пор һөрәнләгескә ҡысҡырыу 2. перен., книжн. 
таратыусы; газета — рупор общественного мне
ния гәзит — йәмәғәтселек фекерен таратыусы 

РУСАК I м урғуян, үр ҡуяны
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РУСАК
РУСАК II м; разг. (русский человек) урыҫ 

кешеһе; коренной русак ерле урыҫ кешеһе 
РУСАЛКА ж', фолък. һыу ҡыҙы (инәһе) 
р у с Ал о ч и й , -ья, -ье 1. һыу ҡыҙы ...ы, һыу 

инәһе ...ы; русалочьи волосы һыу ҡыҙының сәсе 
2. һыу ҡыҙыныҡы һымаҡ (кеүек); русалочий 
взгляд һыу ҡыҙыныҡы һымаҡ ҡараш

РУСАЧИИ, -ья, -ье урғуян ...ы, үр ҡуяны 
...ы; русачий след урғуян эҙе

РУСЁТЬ I несов.', разг. (становиться рус
ским) урыҫлашыу

РУСЁТЬ II несов.', разг. (становиться ру
сым) һарғайыу, төҫтө һары итеү

РУСИЗМ м; лингв, урыҫ һүҙе, русизм 
РУСИСТ м русист (русистика белгесе) 
РУСИСТИКА ж русистика (урыҫ телен һәм 

мәҙәниәтен өйрәнецсе фәндәр)
р у с и ф и к а ц и я  ж см. русифицйровать, ру- 

сифицйроваться; насйльственная русификация 
көсләп урыҫлаштырыу

РУСИФИЦЙРОВАТЬ сов., несов. кого-что 
урыҫлаштырыу

РУСИФИЦИРОВАТЬСЯ 1 . сов., несов. 
урыҫлашыу 2. только несов. страд, от русифи
цйровать

Р^СЛО с 1. йырҙа, үҙән, юлаҡ; речное русло 
йылға үҙәне 2. чего, какое', перен. йүнәлеш, юл; 
русло общественной жйзни йәмғиәт тормошоноң 
йүнәлеше ♦ войти в русло юлға һалыныу, яйла
нып китеү

РУСОВОЛбСЫЙ, -ая, -ое һары сәсле; русо
волосая девушка һары сәсле ҡыҙ 

РУСОФИЛ м урыҫҡа табыныусы 
РУСОФЙЛЬСТВО с урыҫҡа табыныу (сан- 

лыҡ)
РУ С О Ф бБ м урыҫҡа ҡаршы 
РУСОФ бБСТВО с урыҫты күрә алмау 
РУССКАЯ I ж см. русские 
РУССКАЯ II ж : (пляска и музыка к ней) 

урыҫ халыҡ бейеүе
РУССКИЕ мн. урыҫтар, урыҫ халҡы / /  ед. 

русский м урыҫ ир-аты; русская ж урыҫ ҡатын- 
ҡыҙы, мәрйә

РУССКИЙ I м см. русские 
РУССКИЙ II, -ая, -ое 1. урыҫ ...ы; русская 

культура урыҫ мәҙәниәте; русская литература
урыҫ әҙәбиәте; русский язык урыҫ теле 2. Рәсәй 
...ы, Русь ...ы; русская история Рәсәй тарихы; 
русское общество Рәсәй йәмғиәте

РУСЫЙ, -ая, -ое 1. һары; русые волосы һары 
сәс 2. һары сәсле; русый парень һары сәсле егет 

РУТЁНИЙ м рутений (химик элемент, 
металл)

РУТИНА ж иҫкелек, иҫкеселек, торғонлоҡ, 
ҡатып ҡалғанлыҡ; бороться с рутйной иҫке
леккә ҡаршы көрәшеү

РУТИНЕР м иҫкелек яҡлы кеше 
РУТИНЁРСТВО с иҫкеселек, иҫкелек

РУТИННЫИ, -ая, -ое иҫкереп бөткән, иҫке
леккә нигеҙләнгән

РУХЛЯДЬ ж собир.', разг. иҫке-моҫҡо, ҡый- 
ҡыпыр; выбросить рухлядь иҫке-моҫҡоно ташлау 

РУХНУТЬ сов. 1. емерелеп (ишелеп) төшөү, 
ауыу; дерево рухнуло ағас ауҙы 2. (упасть әсей 
тяжестью — о человеке) ҡолау, йығылыу, ҡолап 
(йығылып) төшөү 3. перен. емерелеү, өҙөлөү, 
юҡҡа сығыу; надежды рухнули өмөттәр өҙөлдө 

РЕХНУТЬСЯ сов.', разг. см. рухнуть 1, 2 ; 
раненый рухнулся на землю яралы ергә ҡоланы 

РУЧАТЕЛЬСТВО с ышаныс яҙыуы, ышан
дырма

РУЧАТЬСЯ несов. ышандырыу, (яуаплылыҡ
ты) өҫкә алыу, ышаныс (яуап) биреү; ручаться 
за успех дела эштең уңышлы сығырына ышан
дырыу; ручаться за исход операции операция һо 
ҙөмтәһенә яуап биреү

РУЧЕЕК м; уменьш.-ласк. от ручей 1 
РУЧЁЙ м 1. инеш, шишмә, гөрләүек, өйәр; 

горный ручей тау гөрләүеге; у ручья инеш янын
да 2. в знач. нареч. ручьём шишмә (йылға) бу
лып; кровь лилась ручьём ҡан йылға булып аҡты 

Р^ЧКА ж 1. уменьш.-ласк. от рука 1; 2. тот
ҡа, һап; дверная ручка ишек тотҡаһы; ручка но
жа бысаҡ һабы 3. (подлокотник) яндау; ручка 
кресла кресло яндауы 4. ручка (яҙыу өсөн)', ав- 
томатйческая ручка автоматик ручка

РУ Ч Н бЙ , -ая, -ое 1. ҡул(дар) ...ы; ручное 
полотенце ҡул таҫтамалы; ручные часы ҡул сә
ғәте 2. ҡулдан -ған/-гән, ҡул менән; ручная ра
бота ҡулдан эшләнгән эш; ручная вышивка ҡул
дан сигелгән сигеү 3. ҡулға өйрәтелгән (эйәләш
терелгән), ҡулға өйрәнгән (эйәләшкән); ручной 
медведь ҡулға эйәләшкән айыу 4. разг. (послуш
ный — о человеке) күндәм, буйһоноусан; ручной 
муж күндәм ир

РУЧбНКА ж; разг., уменьш.-ласк. от рука 1 
РУЧЬЕВбЙ, -ая, -ое шишмә ...ы, инеш ...ы; 

ручьевая вода шишмә һыуы
РЕШ ИТЬ несов. что емереү, ишеү, ҡыйра

тыу, ватыу, емереп (ишеп, ҡыйратып) төшөрөү; 
рушить стену стенаны емереү

РЕШИТЬСЯ несов. 1. емерелеү, ишелеү, 
ҡыйралыу, ҡыйрау; дом рушится ой емерелә 
2. перен. емерелеү, тарҡалыу, юҡҡа сығыу; ру
шилось счастье бәхете юҡҡа сыҡты 3. страд, 
от рушить

РЫБА ж 1. балыҡ; вяленая рыба ҡаҡланған 
балыҡ; красная рыба ҡыҙыл балыҡ; копчёная ры
ба ыҫланған балыҡ; морская рыба диңгеҙ балы
ғы 2. перен., разг. (о человеке) дәртһеҙ, һүлпән 
кеше 3. астр. Балыҡ (йондоҙлоҡ) ♦ бйться как 
рыба об лёд см. бйться; ловйть рыбу в мутной 
воде см. ловйть; как рыба в воде һыуҙағы ба 
лыҡ кеүек; ни рыба ни мясо төшөп ҡалған, эш
кинмәгән

РЫБАК м балыҡсы, балыҡ тотоусы
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РЫБАЛКА 1. ж\ разг. балыҡ тотоу; идтй на 
рыбалку балыҡ тоторға барыу 2. л  и ж; прост. 
балыҡсы, балыҡ тотоусы

РЫБАЦКИЙ, -ая, -ое балыҡсы ...ы, балыҡ
сылар ...ы, балыҡсылыҡ ...ы, балыҡ тотоу ...ы; 
рыбацкая лодка балыҡсы кәмәһе; рыбацкая ар
тель балыҡсылар артеле

РЫБАЧЕСТВО с балыҡсылыҡ; заниматься 
рыбачеством балыҡсылыҡ менән шөғөлләнеү 

РЫБАЧИИ, -ья, -ье балыҡсы ...ы, балыҡсы
лар ...ы, балыҡсылыҡ ...ы; рыбачья лодка ба
лыҡсы кәмәһе

РЫБАЧИТЬ несоә. балыҡ тотоу; рыбачить 
зимой ҡышын балыҡ тотоу

РЫБАЧКА ж 1. балыҡсы, балыҡ тотоусы 
2. балыҡсы (балыҡ тотоусы) ҡатыны 

РЫБЁЦ м йоҡа ҡорман (балыҡ)
РЫБЕШКА ж\ разг. селбәрә 
РЫБИИ, -ья, -ье 1. балыҡ ...ы; рыбья чешуя 

балыҡ тәңкәһе; рыбий хвост балыҡ ҡойроғо; ры
бий жир балыҡ майы 2. перен. (бесстрастный) 
туң йөрәкле, һалҡын 3. перен. (бесцветный — о 
глазах) төҫһөҙ, мәғәнәһеҙ; смотреть рыбьими гла
зами төҫһөҙ күҙҙәр менән ҡарау ♦ рыбьи глаза 
балыҡ күҙ; на рыбьем меху бет ҡабы кеүек, әтәс 
тиреһенән тегелгән (йоҡа, йылы тотмаган кей
ем тураһында)

РЫБИНА ж\ разг. ҙур (елле) балыҡ; поймать 
рыбину ҙур балыҡ тотоу

РЫБКА ж\ уменъш.-ласк. от рыба 1 
РЫБНИК м 1. балыҡ үрсетеү белгесе, балыҡ 

менән шөғөлләнеүсе, балыҡ эшкәртеүсе 2. (пи
рог) балыҡ менән бәлеш

РЫБНЫЙ, -ая, -ое 1. балыҡ ...ы, балыҡсы
лыҡ ...ы; рыбная кость балыҡ һөйәге; рыбный 
запах балыҡ еҫе; рыбное хозяйство балыҡсы 
лыҡ хужалығы 2. балыҡ ...ы; рыбные котлеты 
балыҡ котлеты 3. балыҡлы, балыҡҡа бай; рыб
ное озеро балыҡлы күл

РЫ БО ВбД м балыҡсы, балыҡ үрсетеүсе 
РЫБОВОДНЫЙ, -ая, -ое балыҡсылыҡ ...ы, 

балыҡ үрсетеү ...ы; рыбоводное хозяйство ба 
лыҡ үрсетеү хужалығы

РЫ БОВбДСТВО с балыҡсылыҡ, балыҡ үр
сетеү эше; заниматься рыбоводством балыҡсы 
лыҡ менән шөғөлләнеү

РЫ БО ЗАВбД м балыҡ (эшкәртеү) заводы 
РЫБОКОМБИНАТ м балыҡ (эшкәртеү) 

комбинаты
РЫБОКОПТЙЛЬНЫЙ, ая, ое балыҡ ыҫ 

лау ...ы; рыбокоптйльный завод балыҡ ыҫлау 
заводы

РЫ БОЛбВ м балыҡсы, балыҡ тотоусы 
РЫБОЛОВЕЦКИЙ, -ая, -ое балыҡ тотоу 

...ы, балыҡсылыҡ ...ы (балыҡ тотоу эше менән 
шөгөллэнецсе)\ рыболовецкая артель балыҡ то
тоу артеле

РЫ БОЛбВНЫ Й, -ая, -ое балыҡ тотоу ...ы, 
балыҡсылыҡ ...ы; рыболовный сезон балыҡ то
тоу миҙгеле; рыболовный промысел балыҡсы 
лыҡ кәсебе

РЫБОЛОВСТВО с балыҡсылыҡ, балыҡ то
тоу эше; заниматься рыболовством балыҡсылыҡ 
менән шөғөлләнеү

РЫБОПРОМЫСЛОВЫЙ, ая, ое балыҡсы 
лыҡ ...ы; рыбопромысловая артель балыҡсы 
лыҡ артеле

РЫБОПРОМЬПИЛЕННИК м балыҡ етеште 
реү предприятиеһы хужаһы

РЫБОПРОМЬПИЛЕННОСТЬ ж балыҡ сә 
нәғәте

РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ, ая, ое балыҡ
сәнәғәте ...ы; рыбопромышленный комбинат ба
лыҡ сәнәғәте комбинаты

РЫБОТОРГОВЕЦ м балыҡ һатыусы 
РЫБОТОРГОВЛЯ ж балыҡ һатыу, балыҡ 

сауҙаһы
РЫБОХОД м (плотиналарҙа) балыҡ үткәре

леү, балыҡ үткәүеле
РЫБОХОДНЫЙ, -ая, -ое балыҡ үткәүеле 

...ы; рыбоходные лестницы балыҡ үткәүеле баҫ
ҡыстары

РЫБОЯДНЫЙ, -ая, -ое балыҡ ашай торған, 
балыҡ ашаусы; рыбоядные животные балыҡ 
ашаусы хайуандар

РЫБХОЗ м (рыбоводное хозяйство) балыҡ 
үрсетеү хужалығы, балыҡсылыҡ хужалығы 

рывбк м 1. ҡапыл (кинәт, киҫкен) тартыу, 
тартылыу, ынтылыш, ырғылыш; сделать рывбк 
ынтылыш яһау 2. перен. ырғылыш, ырғылыу, 
көсөргәнеш; работать без рывков көсөргәнешһеҙ 
эшләү 3. спорт, ырғым (ауырлыҡты кцтәрец 
ысулы)

РЫГАТЬ несоә. кикереү; рыгать за обедом 
ашағанда кикереү

РЫГНУТЬ сов. см. рыгать 
РЫДАТЬ несоә. үкереп (үкһеп) илау, үкһеү, 

иңрәү, иңрәнеү, һыҡтау
РЫДВАН м риҙуан (бесән, һалам ташый 

торган бейек црәсәле арба)
РЫЖЕБОРОДЫЙ, -ая, -ое ерән һаҡаллы 
РЫЖЕВОЛОСЫЙ, -ая, -ое ерән сәсле; ры

жеволосая девочка ерән сәсле ҡыҙ
РЫЖЁТЬ несов. ерән төҫ алыу, ерәнләнеү; 

волосы рыжёют сәс ерәнләнә
РЫЖИИ, -ая, -ее 1. ерән; рыжая борода ерән 

һаҡал; рыжая лошадь ерән ат 2. ө знач. сущ. 
рыжий м; разг. ерән (цирк клоуны)

РЫЖИК м 1. (травянистое растение) шип
кән; рыжик льновый етен шипкәне; рыжик по
севной сәсеүлек шипкәне 2. (гриб) һары бәшмәк 

РЫЖИКОВЫЙ, -ая, -ое шипкән ...ы; рыжи
ковое масло шипкән майы; рыжиковое поле 
шипкән баҫыуы 
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РЫ К
РЫК м аҡырыу, үкереү, олоу; львйный рык 

арыҫлан үкереүе
РЫКАТЬ и РЫКАТЬ несов. үкереү, олоу, 

аҡырыу (яман тауыш менән); лев рыкает арыҫ
лан үкерә

РЫЛО с 1. морон, томшоҡ; свиное рыло сус
ҡа мороно 2. груб., прост, (лицо) бит, йөҙ, ҡиәфәт 

РЫЛЬЦЕ с 1. уменъш.-ласк. от рыло 1;
2. бот. емешлек ауыҙы 3. (передняя частъ 
ствола орудия и т.п.) кәбәк осо (ауыҙы)
♦ рыльце в пуху у кого кемдең ҡулы бысранған 
(насар эштә ҡатнашлыгы булган кеше тура
һында)

РЫНОК м; в разн. знач. баҙар; купйть на 
рынке баҙарҙа һатып алыу; продавать на рынке 
баҙарҙа һатыу; внешний рынок эк. тышҡы ба
ҙар; мировой рынок эк. донъя баҙары

РЫНОЧНЫЙ, -ая, -ое баҙар ...ы; рыночные 
отношения баҙар мөнәсәбәттәре; рыночные цены 
баҙар хаҡтары

РЫПАТЬСЯ несов.; прост. -ға/-гә ынтылыу 
(ашҡыныу)

РЫСАК м юртаҡ ат 
РЫСЕНОК м һеләүһен балаһы 
РЫСИИ, -ья, -ье һеләүһен ...ы 
РЫСИСТЫИ, -ая, -ое юртаҡ; рысистый конь 

юртаҡ ат
РЫСИТЬ несов. 1. (бежать рысью — о жи

вотных) юртыу; рысйть под горку тау аҫтына 
табан юртыу 2. (ехать рысью) юрттырыу, юр
ттырып барыу

РЫСКАТЬ несов. 1. прям., перен. ҡыҙырып 
(эҙләнеп, темеҫкенеп) йөрөү; волк рыщет бүре 
эҙләнеп йөрөй; рыскать по городу ҡала ҡыҙы
рып йөрөү 2. мор. (курстан) тайпылыу (ситлә
шеү, тайшаныу, ситкә сығыу)

РЫСЦА ж; разг. ваҡ ҡына (яй ғына) юртыу; 
перейти с рысцы на шаг яй ғына юртыуҙан ат
лауға күсеү

РЫ СЦбЙ нареч.; разг. 1. (мелкой рысью) 
юртып; ехать рысцой юртып барыу 2. (бегом) 
йүгерә-атлап; направиться рысцой йүгерә-атлап 
йүнәлеү

РЫСЬ I ж юртыу; перейти на рысь юртыуға 
күсеү

РЫСЬ и  ж һеләүһен; ловйть рысь һеләүһен 
тотоу

РЫСЬЮ нареч. 1. юрттырып, юртаҡлап, юр
тып; двигаться рысью юрттырып барыу 2. разг. 
йүгереп, шәп, йүгерә-атлап; ходить рысью йүге
реп йөрөү

РЫТВИНА ж тәгәрмәс эҙе, юлдағы соҡор- 
саҡыр

РЫТЬ несов. что 1. ҡаҙыу, соҡоу, өңөү; рыть 
землю ер ҡаҙыу; рыть окоп окоп соҡоу 2. разг. 
(перебирать в поисках чего-л.) соҡоноу, бутау
♦ рыть яму кому кемгәлер соҡор (баҙ) ҡаҙыу 
(этлек эшләц)

338

РЫТЬЕ с см. рыть 1; рытьё канавы канау 
ҡаҙыу

РЫТЬСЯ несов. 1. ҡаҙыныу, соҡоноу; рыть
ся в пескё ҡомда соҡоноу 2. в чём аҡтарыныу, 
эҙләнеү, соҡоноу, ҡаҙыныу; рыться в журналах 
журналдарҙа аҡтарыныу; рыться в карманах ке
ҫәләрҙә эҙләнеү 3. страд, от рыть

РЫХЛЁНИЕ с см. рыхлить; рыхление почвы 
тупраҡты йомшартыу

РЫХЛЁТЬ несов. 1. көпшәкләнеү, йомшарыу, 
лапшыу, кәүшәкләнеү; земля от обработки рых
леет эшкәртеүҙән тупраҡ йомшара; снег рыхлеет 
ҡар көпшәкләнә 2. разг. (о теле) былҡыланыу 
(тәнгә ҡарата)

РЫХЛИТЕЛЬ м йомшартҡыс 
РЫХЛИТЬ несов. что йомшартыу, кәүшәк- 

ләндереү, көпшәкләндереү; рыхлить грядки тү- 
тәлдәрҙе йомшартыу

РЫХЛОСТЬ ж йомшаҡлыҡ, кәүшәклек, был- 
ҡылыҡ; рыхлость грунта ерҙең йомшаҡлығы 

РЫХЛЫЙ, -ая, -ое 1. йомшаҡ, кәүшәк, көп
шәк; рыхлый снег көпшәк ҡар; рыхлая земля 
йомшаҡ ер 2. разг. былҡы, йомшаҡ; рыхлое те
ло былҡы тән 3. перен. ихтыярһыҙ, йомшаҡ хо
лоҡло; рыхлая натура йомшаҡ тәбиғәтле

РЬЩАРСКИИ, -ая, -ое 1. рыцарь ...ы, ры
царҙар) ...ы; рыцарская честь рыцарь намыҫы; 
рыцарский долг рыцарь бурысы 2. перен. на
мыҫлы, выжданлы, егеттәрсә, ҡаһармандарса; 
рыцарский поступок ҡаһармандарса ҡылыҡ 

РЬЩАРСТВО с 1. собир. рыцарҙар 2. рыцар- 
лыҡ дәрәжәһе 3. егетлек, ҡаһарманлыҡ

РЫЦАРЬ м 1. рыцарь (Көнбайыш Еәропала 
хәрби һәм ер биләцселәр ҡатламы) 2. высок. 
батыр, ҡаһарман, егет кеше

РЫЧАГ м 1. һалмауыр, рычаг; поднять рыча
гом һалмауыр менән күтәреү 2. рычаг; рычаг 
управления идара итеү рычагы; рычаг скорости 
тиҙлек рычагы 3. перен. ҡуҙғатҡыс, этәргес көс, 
күтәреүсе сара; грамотность — рычаг культуры 
белем — мәҙәниәтте күтәреүсе сара

РЫЧАЖНЫЙ, -ая, -ое рычаг ...ы; рычажная 
система рычаг системаһы

РЫЧАТЬ несов. ырылдау, үкереү, аҡырыу; 
львы рычат арыҫландар ырылдай; медведь рычйт 
айыу үкерә; рычать на всех бөтөнөһөнә ырылдау 

РЬЙНОСТЬ ж ихласлыҡ, тырышлыҡ, хирес
лек; рьяность к работе эшкә ихласлыҡ

РЬЙНЫЙ, -ая, -ое 1. тырыш, ихлас, хирес; 
рьяный хозяин тырыш хужа; рьяный к работе 
эшкә хирес 2. разг. (резвый — о лошади) шәп, 
етеҙ; рьяные кони етеҙ аттар

РЭКЕТ м янап (ҡурҡытып, көсләп) алыу (аҡ
са, мөлкәт һ.б.)

РЭКЕТИР и РЭКЕТЁР м янап (ҡурҡытып, 
көсләп) алыусы

РЮ КЗАК м биштәр, рюкзак; уложйть в рюк
зак биштәргә һалыу



РНІМКА ж рюмка
рн 5х и  мн. (ед. рюха ж) см. городкй; играть 

в рюхи бура һуғыу
РЯБЁТЬ несоѳ. (покрываться рябью) шаҙра

ланыу, шаҙраланып тороу
РЯБИЗНА ж сыбарлыҡ, ала-ҡолалыҡ; ря

бизна окраски буяуҙың ала-ҡолалығы
РЯБИНА I ж 1. миләш, мышар (ағасы); по

садить рябину миләш ултыртыу 2. собир. ми
ләш, мышар (емеше); красная рябйна ҡыҙыл 
миләш; чёрная рябйна ҡара миләш

РЯБИНА II я с (щербина на лице) шаҙра; (на 
теле) тап; лицо с рябйнами шаҙралы йөҙ; рябй 
ны на шёе муйындағы таптар

РЯБИННИК I м миләшлек, мышар урманы 
РЯБИННИК II м мышар барҡылдағы (ҡош) 
РЯБИНОВКА ж миләш (мышар) араҡыһы; 

выпить рябйновки миләш араҡыһы эсеү
РЯБИНОВЫЙ, -ая, -ое 1. миләш ...ы, мы

шар ...ы; рябйновая кора миләш ҡайырыһы; ря 
бйновая пастила миләш ҡағы 2. (цвета ягод ря
бины) миләш төҫөндәге, аҡһыл ҡыҙыл 3. в знач. 
сущ. рябйновая ж см. рябйновка

РЯБИТЬ несоә. 1. что шаҙраландырыу, бы
жырлау, бөҙөрләү; ветерок рябйт воду ел һыу 
өҫтөн бөҙөрләй 2. (мелькать перед глазами) 
сыбарланыу ♦ в глазах рябйт күҙ алды сыбар
ланыу

Р Я Б бЙ , -ая, -ое 1. шаҙра, быжыр; рябое ли
цо шаҙра йөҙ 2. сыбар, ала, ала-ҡола, таплы; ря
бая курица сыбар тауыҡ

РЙБЧИК м сел; свист рябчика сел һыҙғыры- 
уы; охотиться на рябчика селгә һунар итеү 

РЯБЬ ж 1. бөҙөр, шаҙра; рябь на водной по
верхности һыу өҫтөндәге шаҙра 2. (рябая окрас
ка) ала төҫ, сыбар ♦ рябь в глазах күҙ алдында
ғы сыбар

С
РЯВКНУТЬ сов. 1. екереү, ырылдау, аҡы

рыу; медведь рявкнул айыу аҡырҙы 2. прост, 
(выкрикнуть что-л.) ҡысҡырып ебәреү, аҡырыу 

РЯД м 1. рәт; в первом ряду беренсе рәттә; 
ряд домов өйҙәр рәте 2. (шеренга) саф, рәт; 
строиться в ряд сафҡа теҙелеү; вставать в ряд 
рәткә баҫыу 3. (большое количество чего-л.) бай
таҡ, күп кенә, бер нисә; ряд вопросов бер нисә 
һорау 4. кого-чего мн. ряды (совокупность лиц, 
принадлежащих к какой-л. организации, груп
пе, среде и т.п.) саф; служйть в рядах армии 
армия сафында хеҙмәт итеү; быть в рядах пере
довиков алдынғылар сафында булыу ♦ в первых 
рядах алғы сафта; из ряда вон выходящий ғәҙә 
ти түгел, ғәҙәттән тыш

РЯ ДО В бЙ , ая, ое 1. (обычный) ябай, ғәҙә
ти; рядовой сотрудник ябай хеҙмәткәр; рядовой 
случай ғәҙәти хәл 2. (не являющийся команд
ным) рядовой; рядовой боец рядовой һалдат 
3. в знач. сущ. рядовой м рядовой; разжаловать 
в рядовые рядовойға төшөрөү 4. с.-х. теҙмә, рәт- 
рәт; рядовая сёялка теҙмә сәскес

РЙДОМ нареч. 1. (возле) йәнәш, ҡатар; стоять 
рядом йәнәш тороу; шагать рядом ҡатар атлау 
2. (по соседству) эргәләш, йәнәш; жить рядом 
йәнәш йәшәү; оказаться рядом эргәләш тура ки
леү ♦ рядом с кем-чем; в знач. предлога янын
да, эргәһендә; сплошь и (да) рядом см. сплошь 

РЙЖЕНЫЙ, -ая, -ое у cm. булып кейенгән; 
ряженый шутом кәмитсе булып кейенгән 

РЙПУШКА ж күл сабағы (балыҡ)
РЙСА ж ряса (православие руханиҙарының 

киң еңле оҙон кейеме)
РЙСКА ж һыутәңкә, тәлмәрйен тәңкәһе (ваҡ 

тәңкәгә оҡшаған һыу цҫемлеге); ряска тройча
тая өс өлөшлө һыу тәңкә 

РЯСТ м яҙ йондоҙо (цлән)

С
С и СО предлог 1. с род. п. (при обозначении 

предмета, места, с поверхности которого или 
от которого удаляется, отделяется кто- 
что-л.) дан /дэн ; сорвать яблоко с яблони ал 
мағастан алма өҙөп алыу; убрать посуду со сто
ла өҫтәлдән һауыт-һабаны йыйып алыу; уйтй с 
собрания йыйылыштан сығып китеү; удалить с 
урока дәрестән сығарып ебәреү

2. (при обозначении места, откуда направле
но движение, действие) -дан/-дэн; вернуться с 
Кавказа Кавказдан ҡайтыу; ветер со стороны 
моря диңгеҙҙән иҫкән ел; напасть на врага с тыла 
дошманға тылдан һөжүм итеү; наблюдать за 
ходом боя с высоты һуғыш барышын ҡалҡыу
лыҡтан күҙәтеү

3. с род. п. (при обозначении места, предме
та, характеризующего какое-л. лицо или пред
мет по происхождению, пребыванию где-л. 
и т.п.) ...ы, -дан/-дән килгән (алынған); цветы 
с юга көньяҡ сәскәләре; картйна с выставки 
күргәҙмәнән алынған картина; телеграмма с до
роги юлдан килгән телеграмма

4. с род. п. (при указании на время, являю
щееся начальным моментом в развитии како- 
го-л. действия, состояния) -дан/-дән (алып, ба
шлап, бирле); с детства бала саҡтан алып; с 
первых же дней беренсе көндәрҙән алып; приго
товить с вечера кистән әҙерләп ҡуйыу; с утра до 
ночи иртәнән кискә тиклем; с весны до осени 
яҙҙан алып көҙгә тиклем
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с...
5. с род. п. (при обозначении лица, предме

та, от которого берётся, получается, требу
ется что-л.) -дан/-дэн; получйть деньги с за
казчика заказ биреүсенән аҡса алыу; урожай с 
гектара (һәр) гектарҙан алынған уңыш

6. с род. п. (при обозначении предмета, ли 
ца, служащего образцом для подражания, вос
произведения) -дан/-дән, -дың/-дең; брать при
мер с матери әсәйҙән үрнәк алыу; перевести с 
башкирского языка башҡортсанан тәржемә 
итеү; копия с документа документтың күсермәһе

7. с род. п. (с существительными "согла
сие”, “разрешение", “позволение" при указании 
на основание для совершения действия) менән, 
буйынса, нигеҙендә; с разрешения родйтелей 
ата-әсәнең рөхсәте менән; с вашего согласия 
һеҙҙең ризалығығыҙ буйынса; с согласия автора 
автор ризалығы буйынса

8. с род. п. (при указании причины состоя
ния, действия) -дан/-дэн; сгорать со стыда оят
тан ҡыҙарыу; умереть с голоду астан үлеү

9. с род. п. (при обозначении предмета, ору
дия, с помощью которого совершается дейст
вие) менән (башлап), -дан/-дән (башлап); писать 
с большой буквы ҙур хәреф менән яҙыу; торго
вать с рук ҡулдан һатыу; влюбйться с первого 
взгляда бер күреүҙән ғашиҡ булыу; кормйть ре
бёнка с ложечки баланы ҡалаҡ менән ашатыу

10. с вин. п. (при указании на приблизитель
ную меру, примерное количество чего-л.) сама
һы, тиклем, саҡлы, -лап/-ләп, -дай/-дәй, -ға/-гә 
яҡын; отдохнуть с полчаса ярты сәғәттәй ял 
итеү; прожйть в деревне с месяц ауылда бер 
айға яҡын йәшәү; он получйл с десяток пйсем 
ул унлап хат алды; с месяц назад бер ай самаһы 
элек; отъехать с километр бер километр самаһы 
китеү; он служйт с месяц ул бер айға яҡын 
хеҙмәт итә; девочка ростом с маму әсәһендәй 
буйлы ҡыҙыҡай

11. с тәор. п. (при обозначении совместнос
ти, указывая на предмет или лицо, участвую
щее в чём-л. вместе с кем-чем-л.) менән; идтй с 
мамой әсәй менән барыу; поговорйть с друзьями 
дуҫтар менән һөйләшеү

12. с тәор. п. (при указании на наличие че- 
го-л. в чём-л.) -лы/-ле, -ған/-гән; платок с бах
ромой суҡлы шәл; дождь со снегом ҡарлы ям
ғыр; кнйга с иллюстрациями рәсемле китап; че
ловек с ружьём мылтыҡлы кеше; хлеб с маслом 
май яғылған икмәк; мешок с мукой он һалынған 
тоҡ; воз со снопами кәлтә тейәлгән йөк; ведро с 
молоком һөт һалынған күнәк

13. с тәор. п. (при обозначении характера, 
образа действия) -ы п/ еп; есть с жадностью 
ҡомһоҙланып ашау; слушать с восхищением 
һоҡланып тыңлау; идтй с песнями йырлап ба
рыу; проснуться с головной болью баш ауыр 
тып уяныу

14. с тәор. п. (при обозначении предмета, 
лица, посредством или с помощью которого 
осуществляется действие) менән, арҡыры, 
-лап/-ләп; мыть с мылом һабынлап йыуыу; 
броситься с кулаками на кого-л. кемгәлер 
йоҙроҡ менән ташланыу; послать с курьером 
курьер менән ебәреү

15. с тәор. п. (при указании на лицо или 
предмет, с которым что-л. происходит, кото
рый испытывает, претерпевает что-л.) 
-ды/-де, менән, -ға/-гә; у него плохо с сердцем 
уның йөрәге ауырта; с самолётом произошла 
авария самолёт менән авария булған

16. с тәор. п. (при обозначении цели дейст
вия) менән; явйться с докладом доклад менән 
килеү; обратйться с просьбой үтенес менән 
мөрәжәғәт итеү; сделать с намерением маҡсат 
менән эшләү

17. тәор. п. (при обозначении лица или пред
мета, к которому устанавливается какое-л. 
отношение другого лица или предмета) менән; 
познакомить с девушкой ҡыҙ менән танышты 
рыу; сравнйть с оригиналом төп нөсхә менән 
сағыштырыу; согласйться с выводами һығымта
лар менән ризалашыу; быть осторожным с ог
нём ут менән һаҡ булыу ♦ с мйру по нйтке — 
голому рубашка ил төкөрһә — күл булыр; илдән 
еп йыйһаң, яланғасҡа күлдәк булыр

С ... (с о ..., съ ...)  приставка 1. ҡылым
яһаганда ҡулланылып, тцбәндәгеләрҙе аңлата: 
1) өҫтән аҫҡа табан төшөц, мәҫ., скатйться 
тәгәрләп төшөү; спрыгнуть һикереп төшөү; стечь 
ағып төшөү; свеситься һалынып төшөү; 2 ) юҡ 
итец, бөтөрөц, алып ташлау, мәҫ., сбрить 
ҡырып ташлау; скосйть сабып бөтөрөү; срёзать 
ҡырҡып ташлау; 3) бер урыта тупланыу, бергә 
йыйылыу, мәҫ., сбежаться йүгерешеп бер урын
ға килеү; слетаться осоп килеп етеү; стечься 
ағып төшөү; 4) берләштерец, ныгытыу, ҡушыу, 
мәҫ., связать бәйләү; склеить йәбештереү; 5) цҙ- 
ара мөнәсәбәт, мәҫ., сговорйться һүҙ ҡуйышыу, 
килешеү, һөйләшеп килешеү; сторговаться сау
ҙалашыу, килешеү; сработаться килешеп эшләп 
китеү; сыграться килешеп уйнап китеү; 6) са- 
гыштырыу, тиңләштерец, мәҫ., сверить са
ғыштырып тикшереү (ҡарау); сравнйть сағыш
тырып ҡарау; соотнес™ тиңләштереп ҡарау; 
7) нимәнеңдер кцсермәһен булдырыу, мәҫ., спи
сать күсереп яҙыу (алыу), күсереү; срисовать 
күсереп һүрәт яһау (төшөрөү); 8 ) бөтөрөц, са
рыф итец, мәҫ., скормйть ашатып бөтөрөү; 
спойть эсереп бөтөрөү; 9) цтәлец, тормошҡа 
ашыу, мәҫ., справиться хәлдән (ҡулдан) килеү, 
булдырыу, көс етеү; соблюстй һаҡлау, үтәү (за
конды, диетаны)', 10) булмышын щгәртец, 
мәҫ., сгладить шымартыу, тигеҙләү; смягчйть 
йомшартыу, йомшаҡ итеү; сузить тарайтыу, та- 
рыраҡ итеү, тарайта төшөү 
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2. ҡайһы бер ҡылымдарҙың тамамлатан тө
рөн яһай, мәҫ., сделать яһау, эшләү; спеть йыр
лау; сплясать бейеү; сыграть уйнау, уйнап алыу

3. исемдән, сифаттан төп, урын, сәбәп 
рәцештәре яһай, мәҫ., слегка еңелсә; справа уң
дан, уң яҡтан; сначала баштан; сгоряча ҡыҙыу
лыҡ менән; смолоду йәштән, йәш саҡтан

СААДАК м; ист. һаҙаҡ (йәйә, уҡ, уҡ башағы 
һымаҡ ҡоралдар һалып йөрөтә торған махсус 
һауыт)

СААМИ мн. нескл. (ед. саами м и ж) саам
дар, саам халҡы; см. саамы

СААМСКИЙ, -ая, -ое саам ...ы; саамский 
язык саам теле

СААМЫ мн. саамдар, саам халҡы (Рәсәй Фе
дерацияһының Кола ярымутрауында йәшәцсе 
халыҡ һәм шул халыҡтың бер кешеһе; уғыр- 
фин телдәренең береһендә һөйләшә) / /  ед. са
ам м саам ир-аты; саамка ж саам ҡатын-ҡыҙы 

САБАН м һабан (ике төрәнле амс һуҡа) 
САБАНТУЙ м һабантуй (яҙғы сәсец эштәре 

тамамланғас цткәрелә торған халыҡ байрамы) 
САБЕЛЬНИК м һыуһын, ҡылысъяпраҡ, бы- 

сағүлән
САБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡылыс ...ы; сабель

ные ножны ҡылыс ҡыны; сабельный клинок ҡы
лыс йөҙө 2. ҡылыслы(лар) ...ы, ҡылыслыларҙан 
торған; сабельные сотни ҡылыслылар йөҙө 

САБЗА ж сабза (йөҙөмдөң төшһөҙ төрө) 
САБЛЕВЙДНЫЙ, -ая, -ое ҡылысҡа оҡшаш, 

ҡылыс рәүешле; саблевйдные рога ҡылыс рә
үешле мөгөҙ

САБЛЕОБРАЗНЫЙ, ая, ое см. саблевйдный
САБЛИСТ м ҡылыссы (алышта ҡылыс ҡул

ланыу оҫталығын кцрһәткән спортсы)
САБЛЯ ж 1. ҡылыс; ударить саблей ҡылыс 

менән сабыу 2. обычно мн. сабли; әоен. (ә кава
лерии — единица счёта) ҡылыс (һыбайлы 
ғәскәр берәмеге)

САБОТАЖ м саботаж (эшкә зыян килтерец 
маҡсатында ҡушылғанды цтәмәц йәки юрамал 
тцбән кимәлдә башҡарыу кцренеше)

САБОТАЖНИК м и САБОТАЖНИЦА ж  са 
ботаж яһаусы, эшкә аяҡ салыусы

САБОТАЖНИЧАТЬ несов.; разг. см. сабо 
тйровать

САБОТАЖНИЧЕСТВО с; разг. саботаж, са- 
ботажсылыҡ

САБОТИРОВАТЬ сов., несов. саботаж яһау, 
эшкә аяҡ салыу

САБОТИРОВАТЬСЯ несов. страд, от сабо 
тйровать

САВАН м 1. кәфен, мәйет күлдәге 2. перен. 
япма, йәймә, юрған; земля покрыта белым сава
ном ергә аҡ ҡарҙан юрған ябылған

САВАННЫ мн. (ед. саванна ж) саванна (тро
пик бцлкәттең һирәк-һаяҡ ағас, ҡыуаҡ менән 
ҡапланған цләнле зонаһы)

САДНИТЬ
САВРАСЫЙ, -ая, -ое (о масти лошади) ҡо

ла; саврасая кобыла ҡола бейә
САГА ж сага (1. Скандинавия һәм Ирландия 

халҡының героик хикәйәһе 2. поэтик хикәйә, 
легенда)

САГАЙДАК м; ист. см. саадак 
САГИТЙРОВАТЬ сов. см. агитировать 2
САГО с нескл. саго (саго пальмаһының крах

малынан эшләнгән ярма; картуф, кукуруз крах
малынан суррогат)

САГОВНИКИ мн.; бот. саголылар (пальма 
менән абағаға оҡшаш яланғас орлоҡло тропик 
цҫемлектәр класы)

САГОВЫЙ, -ая, -ое 1. саго ...ы; саговая кру
па саго ярмаһы 2. саголы; пирог с саговой начйн
кой саголы бәлеш ♦ саговая пальма саго пальмаһы 

САД м баҡса; фруктовый сад емеш баҡсаһы 
♦ ботанйческий сад ботаника баҡсаһы (ғилми 
учреждение); зимний сад ҡышҡы баҡса (цҫем- 
лек һәм ағастар ултыртылған бцлмә); детский 
сад см. детский

САДАНУТЬ сов. кого-что; прост. 1. (ныҡ 
итеп) һуғыу (ҡундырыу, тондороу); садануть 
кулаком йоҙроҡ менән тондороу 2. тейҙерә атыу, 
тейҙерә бәреү; садануть из винтовки мылтыҡтан 
тейҙерә атыу

САДИЗМ м 1. садислыҡ, енси боҙоҡлоҡ 
2. залимлыҡ, йыртҡыслыҡ, ҡанһыҙлыҡ (йырт
ҡыстарса язалауҙан, яфалауҙан алған ләззәт) 

САДИК м 1. уменьш. от сад 2. разг. балалар 
баҡсаһы

САДЙСТ м и САДЙСТКА ж садист (садис
лыҡҡа бирелгән кеше)

САДИСТСКИИ, -ая, -ое садистар ...ы, сади
старға хас; садистская жестокость садистарға 
хас ҡанһыҙлыҡ

САДИТЬ несов/, прост, см. сажать 
САДИТЬСЯ несов. см. сесть 
САДКА I ж; спец. см. сажать 5; садка кирпи

ча для обжига үртәү өсөн кирбес һалыу
САДКА II ж; спец. см. сесть — садйться 3, 

4; садка поваренной соли аш тоҙоноң ултыры
уы; садка сукна буҫтауҙың ултырыуы 

САДКА III ж; охот, һөсләтеү 
САДКИИ I, -ая, -ое разг. ҡолаҡ тондорғос, 

ҡолаҡ ярғыс (тауышҡа ҡарата); садкий топот 
копыт ҡолаҡ тондорғос тояҡ тауышы

САДКИИ II, -ая, -ое спец. ултыра (инә) тор
ған (туҡымаға ҡарата); садкое сукно ултыра 
торған буҫтау

САДНЕТЬ и с а д н ё т ь  несов/, разг. см. 
саднить

САДНИТЬ и САДНЙТЬ несов. 1. что йәрә
хәтләү, сыйыу, (сәнсеп) һыҙырыу, әрнетеү; вет
ки малйны саднят руки ҡурай еләге ботаҡтары 
ҡулдарҙы һыҙыра 2. обычно безл. әрнеп (янып, 
ҡысытып, ҡымырйып) ауыртыу; в горле саднйт 
тамаҡ төбө ҡысытып ауырта 
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САДбВНИК м и САДбВНИЦА ж баҡсасы, 
емеш үҫтереүсе

САДбВНИЧАТЬ несоә.; разг. 1. баҡсасы бу
лып эшләү 2. баҡсасылыҡ менән шөғөлләнеү 

САДбВНИЧЕСТВО с баҡсасы шөғөлө 
САДбВНИЧИЙ, -ья, -ье баҡсасы ...ы; са

довничий инструмент баҡсасы ҡоралы
САДО ВбД м баҡсасы, баҡсасылыҡ белгесе, 

баҡса үҫтереүсе
САДОВбДСТВО с; ө разн. знач. баҡсасы

лыҡ; заниматься садоводством баҡсасылыҡ ме 
нән шөғөлләнеү; учебник по садоводству баҡса
сылыҡ буйынса дәреслек

САДОВбДЧЕСКИЙ, -ая, -ое баҡсасылыҡ 
...ы, баҡсасылар ...ы; садоводческий коллектйв 
баҡсасылар коллективы

САДбВО ПАРКОВЫЙ, -ая, -ое баҡса-парк 
...ы; садово-парковое искусство баҡса парк 
сәнғәте

САДбВЫ Й, -ая, -ое ө разн. знач. баҡса ...ы; 
садовая дорожка баҡса һуҡмағы; садовая виш
ня баҡса сейәһе; садовая опытная станция баҡса 
тәжрибә станцияһы ♦ голова садовая кто һиң
май, ахмаҡ баш

САДбК I м 1. яһалма быуа (балыҡ црсетец 
өсөн)\ отсаживать мальков в садкй селбәрәләрҙе 
быуаға ебәреү 2. һеүән; живорыбный садок тере 
балыҡ һаҡлау һеүәне 3. (помещение) ситлек; 
кроличий садок өй ҡуяндары ситлеге 4. охот, 
(ловушка) ситән ау, ҡапҡан, тоҙаҡ; волчий са
док бүре ҡапҡаны

САДбК II м; уменьш. от сад 
САЕК м болан балаһы
САЕЧНЫЙ, ая, ое сайка ...ы; саечное тёсто

сайка ҡамыры
САЖА ж ҡором; печная сажа мейес ҡоромо; 

чйстить дымоход от сажи төтөнлөктөң ҡоромон 
таҙартыу ♦ дела как сажа бела шутл. эштәр 
хөрт (насар, шәптән түгел)

САЖАЛКА ж ултыртҡыс (картуф һәм йә
шелсә ултыртыу машинаһы)', четырёхрядная 
сажалка дүрт рәтле ултыртҡыс

САЖАЛЬНЫЙ, -ая, -ое ултырта торған; са
жальная машина ултырта торған машина

с а ж Ал ы ц и к  М и с а ж Ал ы ц и ц а  ж үҫем
лек ултыртыусы

САЖАТЬ несоә. 1. кого-что, за что, на что 
и с неопр. ултыртыу; сажать гостей за стол ҡу
наҡтарҙы өҫтәл артына ултыртыу; сажать за ра
боту эшкә ултыртыу 2. что ултыртыу, ергә тө
шөрөү; сажать самолёт самолетты ултыртыу 
3. что ултыртыу, сәсеү (цҫемлеккә ҡарата)', са
жать огурцы ҡыяр ултыртыу; сажать лйпу йүкә 
ултыртыу 4. кого-что ябыу, урынлаштырыу, 
бикләү, ултыртыу; сажать птйцу в клетку ҡош
то ситлеккә ябыу; сажать в тюрьму төрмәгә бик
ләү 5. что тығыу, ултыртыу, һалыу, ҡуйыу (бе- 
шерец, яндырыу, киптерец өсөн)', сажать хлеб
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в печь икмәкте мейескә тығыу; сажать снопы в 
овйн көлтәләрҙе әүенгә ултыртыу 6. что тамы
ҙыу, таплау; сажать на платье кляксы күлдәккә 
ҡара тамыҙыу 7. кого; прост, (проваливать на 
экзамене) имтиханда үткәрмәү, насар билдәһе 
ҡуйыу 8. (ограничивать в чём-л.) ултыртыу; са
жать на диету диетаға ултыртыу ♦ сажать кури
цу (утку) на яйца тауыҡты (өйрәкте) баҫырға 
ултыртыу

САЖАТЬСЯ несоә. страд, от сажать 
САЖЕНЕЦ м 1. үрсетмәлек; саженцы пло

довых деревьев емеш ағастары үрсетмәлектәре 
2 . үҫенте

САЖЕНКА и САЖЁНКА: сажёнками ҡолас
ташлап (йөҙөц стиле); плыть сажёнками ҡолас 
ташлап йөҙөү

САЖЕННЫЙ, -ая, -ое прич. от садить 
САЖЁННЫЙ и САЖЁННЫЙ, ая, ое

1. (мерой в одну сажень) сажинлы; сажённый 
масштаб сажинлы масштаб 2. разг. (бик) ҙур, 
(бик) киң, (бик) тәрән; сажённые шагй бик ҙур 
аҙым; сажённый снег бик тәрән ҡар

САЖЕНЫИ, -ая, -ое ултыртылған, ултыртып 
үҫтерелгән, үрсетмәлектәрҙән үҫтерелгән; саже
ные деревья ултыртылған ағастар

САЖЁНЬ и САЖЕНЬ ж сажин (метрик сис- 
темага тиклем ҡулланылған, 2,134 метрга 
тигеҙ оҙонлоҡ цлсәц берәмеге) ♦ косая сажёнь 
в плечах см. косой

САЖИВАТЬ несов.; разг. см. сажать 
САЖИВАТЬСЯ несоә.; разг. 1. см. садйться

2. страд, от саживать 
САЗ м; муз. саз (Кавказда, Көнсығыш ил

дәрендә киң таралған ҡыллы музыка ҡоралы)
САЗАН м һаҙан (балыҡ) 
с а з Ан и й , -ья, -ье һаҙан ...ы 
с а й г а  Ж И САЙГАК м сайғаҡ (ҡыуыш мө

гөҙлөләр ғаиләһенә ҡараған ҡуш тояҡлы, көй- 
шәцсе дала хайуаны)

САИДА ж сайда (трескалар ғаиләһенә ҡара
ған диңгеҙ балығы)

САИКА ж сайка (тәм-том ҡушып бешерел
гән аҡ икмәк)

САИРА ж сайра (балыҡ)
САК м 1. у cm. саҡ (беше туҡыманан те

гелгән юл сумкаһы) 2. (балыҡ) һөҙгөс; ловйть 
рыбу саком балыҡты һөҙгөс менән тотоу

САКВА ж артмаҡ; седельная саква эйәр 
артмағы

САКВОЙЖ ж саквояж (юл сумкаһы); кожа
ный саквояж күн саквояж

САКЛЯ ж сакля (Кавказдағы тау халыҡта
ры өйөнөң атамаһы)

САКРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое книжн. йола ...ы, 
хөрәфәти, дини (дини йолаларҙы, төрлө хөрә
фәтте сағылдырған); сакральный характер тан
цев хөрәфәти характерҙағы бейеүҙәр 

САКРАМЕНТАЛЬНОСТЬ ж изгелек 
342



САЛЯМИ
САКРАМЕНТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (обрядо

вый) йола ...ы, хөрәфәти, дини; сакраменталь
ное значение йола мәғәнәһе 2. изге, табына тор
ған; сакраментальное место изге урын 3. йолаға 
әйләнгән, ғәҙәткә ингән; сакраментальный вопрос 
йолаға әйләнгән һорау

САКСАУЛ м саҡсауыл (япраҡһыҙ сцл аш 
сы); белый саксаул аҡ саҡсауыл; чёрный сак
саул ҡара саҡсауыл

САКСАУЛОВЫЙ, -ая, -ое саҡсауыл ... ы ; 
саксауловые заросли саҡсауыл ҡыуаҡлығы 

САКСАУЛЬНИК м саҡсауыл ҡыуаҡлығы 
САКСОФ бН м; муз. саксофон (баҫмаҡлы 

тынлы музыка ҡоралы)
САЛАГА м; разг., пренебр., шутл. (молодой 

солдат, курсант, матрос и т.п.) салаға
САЛАЗКИ ын. 1. бәләкәй сана; кататься на 

салазках бәләкәй санала шыуыу 2. тех. сана; 
салазки токарного станка ҡырыу станогының 
санаһы

САЛАЗОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. бәләкәй сана ...ы; 
салазочные полозья бәләкәй сана табаны 
2. тех. саналы; салазочный пресс саналы пресс 

САЛАКА и с а л Ак у ш к а  ж салака, сала
кушка (ваҡ ҡына диңгеҙ балыгы)

САЛАМАНДРА ж саламандра (кеҫәрткегә 
оҡшаган ер-һыу хайуаны)

САЛАМАНДРОВЫЙ, -ая, -ое саламандра 
...ы; саламандровая кожа саламандра тиреһе 

САЛАМАТА ж саламат (кеҫәл йәки шыйыҡ 
бутҡа)\ сварить саламату саламат бешереү 

САЛАТ м 1. бот. салат, салат үләне 2. салат; 
мясной салат итле салат; капустный салат кәбеҫ
тә салаты; приготовить салат салат әҙерләү 

САЛАТНИК м и с а л Ат н и ц а  ж салат һа
уыты

САЛАТНЫЙ, -ая, -ое 1. салат ...ы; салатный 
лист салат япрағы; салатная грядка салат түтәле 
2. салатҡа тигән, салат өсөн әҙерләнгән; са
латная капуста салатҡа тигән кәбеҫтә 3. (о цве
те) асыҡ (һарғылт) йәшел, йәшкелт; салатный 
цвет һарғылт йәшел төҫ

САЛИНГ м; мор. салинг (кәрәк-яраҡ берке
телә торган брус рамдар)

САЛИТЬ несоә. кого-что 1. майға буяу, май
лау, майландырыу 2. разг. (пачкать) кергә ҡа
тырыу, керләндереү 3. әбәк әйтеп ҡасыу, әбәк- 
ләү (балалар уйынында)

САЛИТЬСЯ несоә. 1. майға буялыу, майла
ныу 2. разг. кергә ҡатыу, керләнеү 3. страд, от 
салить 1, 2

САЛИЦИЛКА ж; разг. салицилка (салицил 
натры)

САЛИЦЙЛОВЫЙ: салицйловая кислота са
лицил кислотаһы (дарыу матдәләре һәм буяу
ҙар алыу өсөн ҡулланылган органик берләшмә)-, 
салициловый натр салицил натры (салицил кис
лотаһы тоҙо)

САЛО с 1. (свиное) сало; копчёное сало ыҫ
ланған сало 2. май, туң май; гусйное сало ҡаҙ ма
йы; нутряное сало эс майы 3. (смазочное веще
ство) май 4. сыйҙым, шыя (көҙгө һыу өҫтөндәге 
ҡатыр-ҡатмаҫ боҙ); покрываться салом сый
ҙым менән ҡапланыу ♦ кожное сало тире майы 

САЛбЛ м салол (эс дарыуы)
САЛбН м; ө разн. знач. салон; выставочный 

салон күргәҙмә салоны; художественный салон 
сәнғәт салоны; салон автобуса автобус салоны 

САЛбННЫ Й, ая, ое салон ..ы; салонная 
музыка салон музыкаһы

САЛбП м салоп (ҡатын-ҡыҙҙарҙың боронғо 
өҫ кейеме)

САЛОТбП м туң май иретеүсе 
САЛОТбПЕННЫЙ, -ая, -ое туң май ...ы,

туң май иреткән (иретә торған); салотопенный 
завод туң май заводы

САЛФЁТКА ж 1. салфетка, майлыҡ; бумаж
ная салфетка ҡағыҙ майлыҡ; льняная салфетка
етен майлыҡ 2. (небольшая скатерть) салфет
ка, ашъяулыҡ; постлать на стол салфётку өҫтәл
гә салфетка йәйеү

САЛЬДО с нескл.; бухг., торг., экон. саль
до, ҡалдыҡ

САЛЬНИК м 1. анат. ҡарынъяу, эс майы; (у 
лошади) ҡаҙы(лыҡ) (йылҡы малында) 2. тех. 
сальник (механизмдарға пар, һауа, газ һ.б. цт- 
кәрмәцсе ҡулайлама)

САЛЬНИКОВЫЙ, -ая, -ое тех. сальник ...ы; 
сальниковое кольцо сальник ҡулсаһы

САЛЬНОСТЬ ж 1. спец, майлылыҡ, ҡалын 
май ҡатламы; свйньи высокой сальности ҡалын 
май ҡатламлы сусҡалар 2. оятһыҙ (әшәке, әҙәп
һеҙ) һүҙ; говорить сальности әшәке һүҙҙәр әйтеү 

САЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. май (туң майҙан (эс 
майынан) эшләнгән); сальная свеча май шәм; 
сальное пятно май табы 2. үтә һимеҙ, шау май; 
сальная свинйна үтә һимеҙ сусҡа ите 3. майла
нып (майға ҡатып, керләнеп, ҡайышланып) бөт
кән (ҡатҡан); сальный воротник ҡайышланып 
ҡатҡан яға 4. (непристойный) оятһыҙ, әшәке, 
әҙәпһеҙ; сальный анекдот әҙәпһеҙ анекдот 
♦ сальные железы анат. май биҙҙәре

САЛЬТО с нескл. сальто (спортсмен йәки 
артист бер снарядтан икенсе снарядҡа һикер
гәндә баш аша һауала тулы яһалған әйләнеш); 
сделать сальто сальто яһау

САЛЬТО МОРТАЛЕ с нескл. сальто-мортале 
(акробаттарҙың һауала баш аша әйләнеп һи- 
кереце)

САЛЙТ м; ө разн. знач. салют; артиллерйй 
ский салют артиллерия салюты; произвести са
лют салют биреү

САЛЮТОВАТЬ сов., несоә. салют биреү, са- 
лютлау

САЛЙМИ ж нескл. салями (ыҫланған колба
са төрө)
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САМ
САМ м (сама ж, само с) мест. 1. үҙем, үҙең, 

үҙе; он сам это сказал ул быны үҙе әйтте; он сам 
решил помочь ул үҙе ярҙам итергә булды 2. (для 
подчёркивания, выделения лица или предмета) 
үҙе, үҙе үк; сама жизнь такова тормош үҙе үк 
шулай 3. в знач. сущ. сам м и сама ж\ прост, 
(хозяин, глава) үҙе; сам приказал үҙе бойорҙо 
♦ быть самйм собой һәр ваҡыт үҙең булып ҡа
лыу; сам себе голова үҙе баш, үҙе түш; үҙенә үҙе 
хужа; сам (сама, самб) за себя говорит см. го 
ворйть; сами с усами см. усы; сам (сама, само) 
по себе: 1) үҙ алдына; 2 ) айырым алғанда; сам 
(сама, самб) собой үҙенән үҙе; самб собой разу
меется үҙенән-үҙе аңлашыла, әлбиттә; сам не 
свой см. свой

САМА ж мест. см. сам
САМАН м саман (балсыҡ менән әаҡлатан 

һалам ҡатыш һугылган кирбес; шул кирбескә 
ҡушылган һалам)', строить дом из самана саман
дан өй һалыу

САМАННЫЙ, -ая, -ое саман, самандан; са
манная постройка саман ҡаралты

САМБИСТ м самбосы (самбо көрәше менән 
шөгөлләнгән спортсы)', соревнование самбйстов
самбосылар ярышы

САМБО с нескл. самбо (ысын һугыш ысулда
рын ҡуллашан спорт көрәше)

САМБУК м самбук (шәкәр менән йомортҡа 
агы ҡушып яһалган емеш иҙмәһе)

САМЁЦ м ата, иркәк; самка ж инә, орғасы; 
самёц-олёнь ата болан; верблюд-самёц ата дөйә; 
самка лбся инә мышы

САМИ мн. мест. см. сам 
САМб с мест. см. сам
САМО... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 

“цҙ”, “цҙенән”, “цҙен”, “цҙ-цҙеңде” һ.б. мәгәнәлә- 
рен аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., самоанализ 
үҙ-үҙенә анализ яһау; самовоспламенение үҙенән- 
үҙе тоҡанып китеү; самодвйжущийся үҙ йөрөшлө 

САМОБИЧЕВАНИЕ с 1. үҙ-үҙеңде ғазаплау 
(дин йолаһы буйынса) 2. перен. өҙгөләнеү, үке
неҮ> ҮҘ~ҮҘеҢДе шелтәләү

САМОБРАНКА: скатерть самобранка тыл 
сымлы ашъяулыҡ (әкиәттәрҙә цҙенән-цҙе төр
лө ашамлыҡтар менән тула торган)

САМОБЬГГНОСТЬ ж үҙенә бер төрлөлөк, 
үҙенсәлек

САМОБЫТНЫЙ, -ая, -ое үҙенә бер төрлө 
(башҡа), үҙенә генә хас, үҙенсәлекле; самобыт
ная культура үҙенсәлекле мәҙәниәт; самобытный 
характер үҙенә бер төрлө холоҡ

САМОВАР м самауыр; электрйческий само
вар электр самауыры; поставить самовар самау
ыр ҡуйыу

САМОВАРНЫЙ, -ая, -ое самауыр ...ы; само
варный кран самауыр һемәге

САМОВЛАСТИЕ с сикләнмәгән хакимиәт 
(власть)
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САМОВЛАСТНЫЙ, -ая, -ое сикләнмәгән ха
кимиәтле (власлы)

САМОВЛЮБЛЁННОСТЬ ж үҙ-үҙенә ғашиҡ 
лыҡ, үҙ-үҙен яратыусы

САМОВЛЮБЛЁННЫЙ, ая, ое үҙ-үҙенә ға 
шиҡ, үҙ-үҙенә иҫе киткән; самовлюблённый че
ловек үҙ-үҙенә ғашиҡ кеше

САМОВНУШЕНИЕ с үҙ-үҙен ышандырыу 
(инандырыу)

САМОВОЗБУЖДЕНИЕ с; физ., тех. үҙе 
нән-үҙе барлыҡҡа килеү; самовозбуждение ко
лебаний тирбәлеүҙең үҙенән-үҙе барлыҡҡа 
килеүе

САМОВОЗВЕЛИЧЕНИЕ с үҙ-үҙен бик ныҡ 
(күккә күтәреп) маҡтау, үҙенән-үҙе бик ҡәнәғәт, 
үҙ-үҙен күтәрмәләү

САМОВОЗГОРАЕМОСТЬ ж \ спец. үҙенән 
үҙе янып (тоҡанып) китеү

САМОВОЗГОРАНИЕ с см. самовозгорать 
ся; самовозгорание сена в стогах кәбәндәге бе 
сәндең үҙенән-үҙе яныуы; самовозгорание угля 
күмерҙең үҙенән-үҙе тоҡанып китеүе

САМОВОЗГОРАТЬСЯ несов. см. самовозго- 
рёться

САМОВОЗГОРЕТЬСЯ сов.; спец, үҙенән-үҙе 
яныу, үҙенән-үҙе тоҡанып китеү

САМОВбЛИЕ с үҙ белдеклелек, башбаштаҡ- 
лылыҡ

САМОВбЛКА ж 1. прост, рөхсәтһеҙ (риза
лыҡһыҙ) китеү 2. в знач. нареч. самоволкой; 
прост., уст. (о вступлении в брак без разре
шения, благословения) никахһыҙ, рөхсәтһеҙ, фа
тиха алмайынса

САМОВбЛЬНИК м и САМОВбЛЬНИЦА
ж\ разг. үҙ белдеге менән эш иткән кеше, баш
баштаҡлыҡ ҡылған кеше

САМОВбЛЬНИЧАТЬ несов.', разг. башбаш
таҡлыҡ итеү, башбаштаҡланыу, үҙ белдеге менән 
эш итеү

САМОВбЛЬНЫЙ, ая, ое 1. (своевольный) 
үҙе теләгәнсә (үҙ белдеге менән) эш иткән; само
вольный человек үҙ белдеге менән эш иткән ке
ше 2. рөхсәтһеҙ, ризалыҡһыҙ; самовольная от
лучка рөхсәтһеҙ китеү

САМОВОСПИТАНИЕ с үҙеңде үҙең тәрбиә
ләү, үҙеңә үҙең тәрбиә биреү

САМОВОСПЛАМЕНЕНИЕ с; спец. үҙенән 
үҙе янып (тоҡанып) китеү; самовоспламенение 
нефти нефттең үҙенән-үҙе тоҡанып китеүе

САМОВОСПЛАМЕНИТЬСЯ сов.', спец. үҙе 
нән-үҙе янып (тоҡанып) китеү

САМОВОСХВАЛЕНИЕ с үҙ-үҙеңде маҡтау 
САМОГбН м көмөшкә, самогон 
САМОГбНКА ж; разг. см. самогон 
САМОГбННЫИ, -ая, -ое көмөшкә, самогон, 

көмөшкә ...ы, самогон ...ы, көмөшкә (самогон) 
ҡыуа торған; самогонный аппарат көмөшкә 
ҡыуғыс



САМОГбНЩИК м и САМОГбНЩИЦА ж;
разг. көмөшкә ҡыуыусы, самогонсы

САМОДВИЖЁНИЕ с; филос. үҙхәрәкәт 
САМОДВЙЖУЩИЙСЯ, -аяся, -ееся үҙе йө

рөй (хәрәкәт итә) торған, үҙе йөрөмәле, үҙйө
рөшлө; самодвйжущийся экскаватор үҙйөрөшлө 
экскаватор ♦ самодвйжущаяся мйна үҙйөрөшлө 
мина, торпеда

САМО ДЕЙСТВУЮЩИЙ, ая, ее үҙенән үҙе 
эшләй торған; самодействующий затвор үҙенән- 
үҙе эшләй торған затвор

САМОДЁЛКА ж; разг. ҡулдан яһалған (эш
ләнгән) нәмә

САМОДЕЛЬНИЧАТЬ несоө.', прост, ҡулдан 
(үҙең) яһау

САМОДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ҡулдан (үҙең) яһа
ған; самодельный радиоприёмник ҡулдан яһал 
ған радиоалғыс

САМОДЕРЖАВИЕ с самодержавие, сиклән
мәгән хакимлыҡ (батша, монарх, император
ҙың сикләнмәгән хакимлыгы һәм шул хаким
лыҡҡа нигеҙләнгән дәцләт идара системаһы); 
царское самодержавие батша самодержавиеһы 

САМОДЕРЖАВНЫЙ, -ая, -ое самодержавие 
...ы, сикләнмәгән; самодержавный строй само
державие ҡоролошо; самодержавная власть сик
ләнмәгән хакимлыҡ

САМОДЁРЖЕЦ м батша 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ж; в разн. знач. 

үҙешмәкәрләк, үҙешмәкәр сәнғәт; вечер самодея
тельности үҙешмәкәрлек кисәһе; допустйть само
деятельность үҙешмәкәрлеккә юл ҡуйыу

САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ө разн. знач. 
үҙешмәкәр; самодеятельный хор үҙешмәкәр хор; 
самодеятельные общественные союзы үҙешмә 
кәр йәмәғәт берекмәләре

САМОДЙЙСКИЙ, -ая, -ое самодий ...ы ♦ са 
модййские языкй самодий телдәре

САМОДИИЦЫ мн. самодийҙар (самодий тел
дәрендә һөйләшкән халыҡтарҙың дөйөм ата
маһы)

САМОДИСЦИПЛЙНА ж үҙ-үҙеңде тота бе
леү, эске тәртип

САМОДОВЛЕЮЩИЙ, -ая, -ее книжн. 1. үҙе
нә етерлек булған 2. үҙенә айырым әһәмиәте 
(ҡиммәте) булған

САМОДОВбЛЬНЫЙ, -ая, -ое үҙе менән ҡәнә
ғәт, үҙ-үҙенә иҫе киткән, маҡтанырға (маһайыр
ға) яратҡан; самодовольный вид үҙе менән ҡәнә
ғәт ҡиәфәт

САМОДОВбЛЬСТВО с ҡуҡрайғанлыҡ, үҙ- 
үҙенән ҡәнәғәтлек

САМОДУР м и САМОДУРКА ж дыуамал 
(үҙһүҙле, үҙбелдекле) кеше

САМОДУРСТВО с дыуамаллыҡ, үҙһүҙлелек, 
үҙбелдеклелек

САМОДУРСТВОВАТЬ несоө. дыуамалла
ныу, үҙһүҙләнеү
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САМ ОЛЁТОВОЖ ДЕНИЕ
САМОЗАБВЕНИЕ с онотолоу, үҙ-үҙеңде оно

тоу, йән-тән менән (мөкиббән) бирелеү; работать 
с самозабвением үҙ-үҙеңде онотоп эшләү, эшкә 
мөкиббән бирелеү

САМОЗАБВЁННОСТЬ ж см. самозабвение
САМОЗАБВЕННЫЙ, -ая, -ое үҙ-үҙеңде оно

топ, йәне-тәне менән бирелгән; самозабвенная 
любовь йән-тән менән бирелеп һөйөү

САМОЗАКАЛИВАНИЕ с; спец. үҙенән-үҙе 
сынығыу; самозакаливание стали ҡоростоң үҙе
нән-үҙе сынығыуы

САМОЗАПИСЫВАЮЩИЙ, ая, ее үҙе (үҙе 
нән үҙе) яҙа торған; самозапйсывающие контроль 
но измерительные приборы үҙенән үҙе яҙа тор
ған контроль-үлсәү приборҙары

САМОЗАЩИТА ж үҙ-үҙеңде һаҡлау, һаҡла
ныу, үҙ-үҙеңде яҡлау; инстйнкт самозащйты үҙ- 
үҙеңде һаҡлау инстинкты

САМОЗВАНЕЦ М и с а м о з в Ан к а  ж ялған 
(башҡа) исемдә йөрөүсе

САМОЗВАНСТВО с ялған (ят) исем йөрөтөү 
САМОЗВАНЫЙ, -ая, -ое 1. ялған (башҡа) 

исем йөрөткән; самозваный царь ялған исем 
йөрөткән батша 2. үҙ-үҙен тәҡдим иткән; са
мозваный председатель үҙ-үҙен тәҡдим иткән 
рәйес

САМОИНДУКЦИЯ ж; физ. үҙ индукция (ток 
цҙгәргәндә цткәргестә хәрәкәт иттерецсе көс
төң тыуыуы)

САМОИСПЫТАНИЕ с үҙ-үҙен һынау 
САМОИСТЯЗАНИЕ с үҙ-үҙеңде ғазаплау 
с а м о к Ат  м самокат 
САМОКАТНЫЙ I, -ая, -ое самокат ...ы 
САМОКАТНЫЙ II, -ая, -ое ҡулдан баҫылған; 

самокатные валенки ҡулдан баҫылған быйма 
САМОКОНТРбЛЬ м үҙ-үҙеңде контролдә то

тоу (тикшереү)
САМОКРИТИКА ж үҙ-үҙенде тәнҡитләү, үҙ- 

ара тәнҡит; заниматься самокритикой үҙ-үҙеңде 
тәнҡитләү менән шөғөлләнеү

САМОКРИТЙЧНОСТЬ ж үҙ-үҙеңде тәнҡит
ләү, үҙ-ара тәнҡит; самокритичность в работе эш
тәге үҙ-ара тәнҡит

САМОКРИТЙЧНЫЙ, ая, ое үҙ үҙенә тән 
ҡит менән ҡарау, үҙен-үҙе тәнҡитләү; самокри
тичное выступление үҙен-үҙе тәнҡитләү рухын- 
дағы сығыш

САМОКРУТКА ж; разг. төрөлгән тәмәке, кә
зә аяғы

САМОЛЕТ м самолёт; пассажирский самолёт
пассажирҙар самолёты; реактивный самолёт ре
актив самолёт; лететь самолётом самолёт менән 
осоу

САМОЛЁТНЫЙ, -ая, -ое самолёт ...ы; само
лётное шасси самолёт шассийы

САМОЛЁТОВОЖДЕНИЕ с; ав. самолёт йѳ 
рөтөү (самолёт йөрөтөцҙең теорияһы һәм прак
тикаһы)



САМОЛЁТО ВЫЛЕТ
САМОЛЁТ О ВЬІЛЕТ м\ ав. самолеттың осош 

яһауы
САМОЛЁТОСТРОЕНИЕ с самолёт эшләп 

сығарыу (яһау)
САМОЛЁТОСТРОЙТЕЛЬНЫЙ, ая, -ое са

молёт ...ы, самолёт эшләп сығарыу (яһау) ...ы; 
самолётостройтельный завод самолёт эшләп 
сығарыу заводы

САМОЛЕЧЁНИЕ с үҙеңде-үҙең дауалау (та
бип ярҙамынан башҡа)

САМОЛИЧНЫЙ, -ая, -ое разг. (бер) үҙе генә 
САМОЛЙБЕЦ м үҙен-үҙе (үҙен генә) ярат

ҡан кеше
САМОЛЮБИВЫЙ, -ая, -ое үҙен (генә) ярат

ҡан, һүҙ күтәрмәүсән, тәкәббер; самолюбйвый 
человек үҙен генә яратҡан кеше

САМОЛЙБИЕ с намыҫ, үҙен (генә) яратыу, 
мин-минлек, тәкәбберлек; ложное самолюбие ял
ған тәкәбберлек; задеть самолюбие чъё-л. кем
деңдер намыҫына тейеү

САМОЛЮБОВАНИЕ с үҙенә үҙе һоҡланыу 
САМОМНЕНИЕ с үҙеңде ҙурға һанау (юғары 

ҡуйыу), мин-минлек, тәкәбберлек, һауалылыҡ 
САМОНАБЛЮДЁНИЕ с үҙеңде күҙәтеү, 

үҙеңде генә ҡарау (ҡайғыртыу)
САМОНАДЕЯННОСТЬ ж үҙүҙеңә саманан 

тыш инанғанлыҡ, үҙ көсөңә бик ныҡ (артыҡ) 
ышаныу

САМОНАДЁЯННЫЙ, -ая, -ое үҙ-үҙенә сама
нан тыш (артыҡ) ышанған, үҙ көсөнә ныҡ ышан
ған; самонадеянный человек үҙ көсөнә бик ныҡ 
ышанған кеше

САМОНАЗВАНИЕ с үҙенә үҙе биргән (ҡуш
ҡан) исем; самоназвание народа халыҡтың үҙе
нә үҙе биргән исеме; суоми — самоназвание фйн- 
нов суоми — финдарҙың үҙенә үҙе ҡушҡан исеме 

САМООБВИНЁНИЕ с үҙ-үҙеңде ғәйепләү 
САМООБЛАДАНИЕ с үҙ-үҙеңде тота алыу 

(белеү), аптырап (ҡаушап) ҡалмау; не терять 
самообладания үҙ-үҙеңде тотоп алып ҡалыу 

САМООБЛИЧЕНИЕ с үҙ ғәйебен үҙе асыу, 
үҙен үҙе фаш итеү

САМООБЛОЖЕНИЕ с үҙ ара һалым 
САМООБМАН м үҙ-үҙеңде алдау 
САМООБОГАЩЕНИЕ с үҙ-үҙеңде байытыу 

(байыҡтырыу)
САМООБОЖАНИЕ с үҙең менән маһайыу 
САМООБОЛЬЩ АТЬСЯ несоө. алданып 

(йыуанып) йөрөү
САМООБОЛЬЩЕНИЕ с үҙ-үҙеңде алдап 

(йыуатып) йөрөү
САМООБОРбНА ж ҮҘ_ҮҘеВДе һаҡлау (яҡ

лау), һаҡланыу
САМООБРАЗОВАНИЕ с үҙ алдыңа уҡыу 

(белем алыу); заниматься самообразованием үҙ 
алдыңа белем алыу менән шөғөлләнеү

САМООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое үҙ ал
дыңа уҡыу (белем алыу) ...ы

САМООБСЛУЖИВАНИЕ с үҙ үҙеңде хеҙ
мәтләндереү .. .ы; магазйн самообслуживания үҙ
үҙеңде хеҙмәтләндереү магазины

САМООБУЧЕНИЕ с үҙ аллы өйрәнеү, үҙ ал
лы уҡыу

САМООГОВбР м ; юр. үҙеңә яла яғыу, ғә
йепте үҙ әҫтәңә алыу

САМООГРАНИЧЕНИЕ с үҙ-үҙеңде сикләү, 
үҙеңә үҙең сик ҡуйыу

САМООКУПАЕМОСТЬ ж  зыянһыҙ эшләү, 
аҡланыш; самоокупаемость предприятия пред
приятиеның зыянһыҙ эшләүе; самоокупаемость 
валютных операций валюта операцияларының 
аҡланышы

САМООПЛОДОТВОРЁНИЕ с; биол. үҙ- 
үҙен аталандырыу, үҙенән-үҙе аталаныу

САМООПРАВДАНИЕ с үҙеңде үҙең аҡлау 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ с 1. см. самоопреде 

лйться 2. полит, үҙбилдәләнеш, үҙбилдәләнеү; 
право наций на самоопределение милләттәрҙең 
үҙбилдәләнеш хоҡуғы

САМООПРЕДЕЛИТЬСЯ сов. (найти своё 
место в жизни) тейешле (үҙ) урыныңды табыу 

САМООПРЕДЕЛИТЬСЯ несов. см. самоопре
делиться

САМООПРОКЙДЫВАЮЩИЙСЯ, аяся, 
-ееся үҙе ауҙарылмалы (ауҙарылышлы); самооп- 
рокйдывающийся кузов үҙе ауҙарылмалы кузов 

САМООПЫЛЁНИЕ с; бот. үҙенән-үҙе һер
кәләнеү

САМООПЫЛЙТЕЛЬ м\ бот. үҙенән-үҙе һер
кәләнә торған үҫемлек

САМООПЫЛЙТЬСЯ несов.; бот. үҙенән-үҙе 
һеркәләнеү

САМООСВОБОЖДЕНИЕ с үҙ-үҙен ҡотҡарыу 
САМООСУЖДЕНИЕ с үҙен үҙе ғәйепләү 
САМООТВЕРЖЕННОСТЬ ж 1. үҙен үҙе ая 

мау; самоотверженность матери әсәнең үҙен үҙе 
аямауы 2. фиҙаҡәрлек; проявлять самоотвержен
ность фиҙаҡәрлек күрһәтеү

САМООТВЕРЖЕННЫЙ, ая, ое 1. үҙ-үҙен 
аямай торған; самоотверженный человек үҙ үҙен 
аямай торған кеше 2. фиҙаҡәр; самоотверженный 
труд фиҙаҡәр хеҙмәт

САМООТВбД м үҙен үҙе кире ҡағыу (һай
лауҙа һ.б .)

САМООТРАВЛЕНИЕ с үҙенән-үҙе ағыуланыу 
САМООТРЕЧЕНИЕ с баш тартыу 
САМООТРЕШЁННОСТЬ ж үҙеңдән ваз ки

сеү, үҙеңде онотоу, онотолоу
САМООТЧЕТ м үҙеңә иҫәп-хисап биреү, үҙең

де белеү
САМООХРАНА ж үҙеңде һаҡлау (яҡлау) 
САМООЦЁНКА ж үҙеңде баһалау, үҙ баһаң

ды белеү
САМООЧИЩЁНИЕ с; спец. таҙарыныу; са

моочищение почвы тупраҡтың таҙарыныуы 
САМООЩУЩЕНИЕ с үҙ-үҙенде һиҙеү (тойоу)
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САМ ОУБИЙСТВО
САМОПАЛ м самопал (ябай ҡоролошло мыл

тыҡ)
САМОПИШУЩИЙ, -ая, -ее үҙе яҙа торған; 

самопишущий прибор үҙе яҙа торған прибор 
САМОПОДГОТбВКА ж үҙ аллы әҙерләнеү 
САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ с үҙ үҙеңде ҡор 

бан итеү (фиҙа ҡылыу)
САМОПОЗНАНИЕ с үҙ-үҙеңде (асылыңды) 

танып белеү
САМОПРОВЁРКА ж үҙ-үҙеңде тикшереү 
САМОПРОИЗВбЛЬНОСТЬ ж үҙенән үҙе бу 

лыу (хасил булыу, килеп сығыу)
САМОПРОИЗВбЛЬНЫЙ, ая, -ое үҙенән 

үҙе булған, үҙенән-үҙе хасил була (килеп сыға) 
торған; самопроизвольное движение үҙенән үҙе 
булған хәрәкәт

САМОПРЙЛКА ж еп иләү машинаһы 
с а м о р а з в и в Аю щ и й с я , -аяся, -ееся үҙ

алдына үҫешкән
САМОРАЗВИТИЕ с 1. үҙ алдыңа үҫешеү, 

үҙлегенән үҫеш 2. филос. см. самодвижение 
САМОРАЗГРУЖАЮЩИЙСЯ, аяся, ееся 

үҙбушатҡыс; саморазгружающийся вагон үҙбу- 
шатҡыс вагон

САМОРАСЧЕТ м үҙ аллы расчет, ҡулаҡсаһыҙ 
расчет яһыу

САМОРЕКЛАМА ж үҙ-үҙеңде маҡтау (күрһә
тергә тырышыу)

САМОРбДНЫ Й, -ая, -ое 1. таҙа, тәбиғи, 
саф; самородное золото саф алтын 2. (о дарова
ниях, душевных качествах) тәбиғи, тыумыштан; 
самородный талант тәбиғи талант

САМ ОРбДОК м самородок (1. металл, ал
тын, платинаның һ.6. тәбшәттә саф көйө ос
раған эре бөртөгө, киҫәге 2. тыумыштан та
лантлы кеше)

САМОСАД м самосад (кеше цҙе сәсеп цҫтер- 
гән тәмәке)

САМОСАДКА I ж', разг. см. самосад
САМОСАДКА II ж', спец. күл тоҙо (кцл тө

бөнә ултырған тоҙ)
САМОСАДОЧНЫЙ, -ая, -ое спец. 1. үҙе ул

тырған, ултырма; самосадочная соль ултырма тоҙ 
2. ултырма тоҙо булған; самосадочное озеро ул
тырма тоҙо булған күл

САМОСВАЛ м самосвал (цҙбушатҡыс ма
шина)

САМОСЁВ м тыу үҫемлек 
САМОСЁЙ м и САМОСЁЙКА ж тыу (үҫем

лек); мак-самосёйка тыу мәк
САМОСНАБЖЁНИЕ с үҙ-үҙеңде тәьмин итеү 
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ с үҙ-үҙең

де камиллаштырыу
САМОСОГРЕВАНИЕ с; спец. үҙенән-үҙе йы

лыныу (яныу); самосогревание зерна игендең 
үҙенән-үҙе яныуы

САМОСОЖЖЁНИЕ с үҙеңде утта яндырыу, 
үҙеңә ут төртөү

САМОСОЗЕРЦАНИЕ с үҙ хыялыңа (хис- 
тойғоңа) сумыу (бирелеү)

САМОСОЗНАНИЕ с үҙаң (тормошта, йәм
ғиәттә цҙ-цҙеңде, цҙеңдең тотҡан урыныңды 
тулыһынса аңлау хәле); национальное самосо
знание милли үҙаң

САМОСОХРАНЕНИЕ с үҙ-үҙеңде һаҡлау; 
инстинкт самосохранения үҙ үҙеңде һаҡлау ин 
стинкты

САМОСПЛАВ м (йылғала) бүрәнә ағыҙыу 
(ағым көсө менән, буксирһыҙ)

САМОСТОЙТЕЛЬНОСТЬ ж үҙаллылыҡ, 
мөстәҡиллек; политическая самостоятельность 
государства дәүләттең сәйәси үҙаллылығы; при
учать ребенка к самостоятельности баланы үҙ 
аллылыҡҡа өйрәтеү

САМОСТОЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. (незави
симый) үҙ аллы, мөстәҡил; самостоятельное го
сударство үҙ аллы дәүләт 2. ирекле, үҙ аллы, 
буйһонмаусан; самостоятельный человек ирекле 
кеше 3. мөстәҡил рәүештә, үҙ аллы (цҙ көсө ме
нән эшләнгән); самостоятельная работа үҙ аллы 
эш 4. (оригинальный) үҙенә башҡа (бер төрлө), 
үҙенә генә хас, үҙенсәлекле; человек с самостоя
тельным взглядом үҙенә генә хас ҡарашлы кеше 
5. айырым, әһәмиәтле, үҙ аллы; самостоятель
ная глава диссертации диссертацияның үҙ аллы 
бүлеге

САМОСТРЁЛ I м 1. һаплы йәйә (боронғо һу
ғыш ҡоралы) 2. охот, (ловушка) йәйәгә оҡшаш 
ҡапҡан

САМОСТРЁЛ II м; разг. үҙен үҙе яралаған 
һалдат (хәрби хеҙмәттән ҡотолоу өсөн)

САМОСТРЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое үҙенән-үҙе (ав
томатик рәүештә) ата торған; самострельная вин
товка үҙенән-үҙе ата торған винтовка

САМОСАД м самосуд, судһыҙ (үҙ белдеге ме
нән) язалау

САМОТЕК м 1. үҙ яйына (үҙ көйөнә, үҙ ағы
шына) ағыу (ҡойолоу) 2. үҙ ағышына (үҙ яйына) 
ҡуйылыу; пустйть дело на самотёк эште үҙ ағы
шына ҡуйыу

САМОТЁКОМ нареч. 1. үҙ яйы (ағышы) ме
нән; сыпаться самотёком үҙ яйы менән ҡойолоу; 
вода идёт самотёком һыу үҙ ағышы менән килә 
2. үҙ ағышы менән, стихиялы рәүештә; дело по
шло самотёком эш үҙ ағышы менән китте

САМОТЁЧНЫЙ, -ая, -ое үҙ ағышы (үҙ яйы, 
үҙ көйө) менән, үҙағышлы; самотёчное ороше
ние үҙ ағышы менән һуғарыу

САМОТКАНЫЙ, -ая, -ое прост, ҡулдан һу
ғылған (туҡылған); самотканое сукно ҡулдан һу
ғылған тула; самотканый ковёр ҡулдан һуғыл
ған келәм

САМОУБИЙСТВЕННЫЙ, -ая, -ое үҙе өсөн 
хәүефле (зарарлы, ҡурҡыныслы)

САМОУБИЙСТВО с үҙен үҙе үлтереү, үҙенә 
үҙе ҡул һалыу 
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САМ ОУБИЙЦА
САМОУБИЙЦА м и ж үҙен үлтереүсе, үҙенә 

үҙе ҡул һалыусы
САМОУВАЖЕНИЕ с үҙ-үҙеңде хөрмәтләү 

(ихтирам итеү), үҙ ҡәҙереңде белеү
САМОУВЕРЕННОСТЬ ж үҙеңә ныҡ (үҙеңә 

саманан тыш) ышаныу, үҙ-үҙеңә ышанғанлыҡ 
САМОУВЕРЕННЫЙ, -ая, -ое үҙенә ныҡ (са

манан тыш) ышанған; самоуверенный человек 
үҙенә ныҡ ышанған кеше

САМОУДОВЛЕТВОРЕНИЕ с үҙеңдән үҙең 
ҡәнәғәт (риза) булыу

САМОУДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ ж үҙ-үҙең- 
дән ҡәнәғәт (риза) булыу

САМОУДОВЛЕТВОРЁННЫЙ, ая, ое үҙе
нән ҡәнәғәт (риза) булған; самоудовлетворён 
ный человек үҙенән ҡәнәғәт булған кеше

САМОУНИЖЁНИЕ с үҙ-үҙеңде кәмһетеү 
(түбәнһетеү, меҫкенәйтеү)

САМОУНИЧТОЖЁНИЕ с үҙ-үҙеңде һәләк 
(юҡ) итеү

САМОУПРАВЛЕНИЕ с үҙидара, идара итеү; 
студенческое самоуправление студенттар үҙ 
идараһы

САМОУПРАВНЫЙ, -ая, -ое баш бирмәгән, 
башбаштаҡ; самоуправный человек башбаштаҡ 
кеше

САМОУПРАВСТВО с башбаштаҡлыҡ; зани
маться самоуправством башбаштаҡлыҡ ҡылыу 

САМОУПРАВСТВОВАТЬ несоө. башбаш
таҡланыу, ҡанун тәртибен боҙоу, башбаштаҡлыҡ 
ҡылыу (итеү)

САМОУСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ с см. са
мосовершенствование

САМОУСПОКАИВАТЬСЯ несов. см. само
успокоиться

САМОУСПОКОЕНИЕ с үҙ-үҙеңде тыныслан
дырыу, вайымһыҙлыҡҡа (ғәмһеҙлеккә) бирелеү 

САМОУСПОКбЕННОСТЬ ж үҙ үҙеңде ты 
нысландырыу, вайымһыҙлыҡҡа (ғәмһеҙлеккә) би
релгәнлек

САМОУСПОКбИТЬСЯ соө. тынысланып 
ҡалыу, ғәмһеҙ ҡыланыу, вайымһыҙлыҡҡа (ғәм
һеҙлеккә) бирелеү

САМОУСТРАНЕНИЕ с см. самоустранйть- 
ся — самоустраняться

САМОУ СТР АНЙТЬСЯ сов. ситләшеү, үҙ 
эшеңдән ситләшеү, эшләмәү

САМОУСТР АНЙТЬСЯ несов. см. самоустра
ниться

САМОУТВЕРЖДЕНИЕ с; книжн. үҙеңде 
раҫлау

САМОУЧИТЕЛЬ м үҙ алдыңа өйрәнеү әсба
бы, үҙөйрәткес; самоучитель игры на баяне үҙ
алдыңа баянда уйнарға өйрәнеү әсбабы

САМОУЧКА м и ж) разг. 1. үҙе (үҙ алдына, 
үҙ аллы) өйрәнгән (уҡыған) кеше; инженер само 
учка үҙ алдына уҡыған инженер; худбжник-само- 
учка үҙ алдына өйрәнгән рәссам 2. ө знач. нареч.

самоучкой үҙенән-үҙе, үҙ алдыңа; самоучкой 
выучиться читать үҙ алдыңа уҡырға өйрәнеү 

САМОХВАЛ м; разг. маҡтансыҡ, ҡуҡыр, ҡоро 
(буш) ҡыуыҡ (цҙен цҙе маҡтарға яратҡан кеше) 

САМОХВАЛЬСТВО с; разг. шапырыныу, 
маҡтаныу санлыҡ

САМОХбД м самоход (цҙйөрөшлө механизм) 
САМОХбДКА ж; разг. см. самоход 
САМОХбДНЫЙ, -ая, -ое үҙйөрөшлө, үҙе 

йөрөй торған; самоходный комбайн үҙйөрөшлө 
комбайн

САМОЦВЁТ м аҫыл таш, йәүһәр, шәмсыраҡ; 
уральские самоцветы Урал шәмсыраҡтары, Урал 
йәүһәрҙәре

САМОЦВЕТНЫЙ, -ая, -ое 1. тәбиғи төҫтәге, 
йылтырап (емелдәп) торған (аҫыл таштарға 
ҡарата) 2. йәүһәр (шәмсыраҡ) ҡашлы; само
цветный перстень йәүһәр ҡашлы йөҙөк 3. у cm. 
(цветной) төрлө төҫтәге, төҫлө; самоцветные 
бусы төрлө төҫтәге мәрйен

САМОЦЁЛЬ ж үҙмаҡсат; сделать самоцелью 
үҙмаҡсат итеү

САМОЧЙННЫИ, -ая, -ое үҙ белдегенсә, за
конһыҙ рәүештә, башбаштаҡлыҡ менән; само 
чйнные действия законһыҙ эштәр

САМОЧЙНСТВО с үҙ белдегеңсә эш итеү 
(хәл ҡылыу), законһыҙлыҡ, башбаштаҡлыҡ 

САМОЧУВСТВИЕ с хәл-әхүәл, кәйеф 
САМУМ м сәмүм (ҡом бураны, эҫе сцл еле) 
САМУРАИ мн. (ед. самурай м); ист. саму

рай (феодаль Японияла ваҡ дворяндарҙың хәр
би ҡатламы)

САМУРАЙСКИЙ, -ая, -ое самурай ...ы 
САМШИТ м самшит (бик ҡаты цҙағаслы 

мәңге йәшел көнъяҡ ағасы йәки ҡыуаҡлығы) 
САМШЙТОВЫЙ, -ая, -ое самшит ...ы; сам

шитовая роща самшит урманы; самшитовая 
трость самшит ҡул таяғы

САМЫЙ, -ая, -ое мест. 1. (именно, как раз) 
тап, нәҡ, тап үҙе; в этом самом месте тап бына 
ошо урында; в эту самую минуту тап бына ошо 
минутта 2. (как раз) тап, нәҡ, уҡ, үк; с самого 
утра иртәнән үк; над самой головой тап баш өҫ
төндә 3 .см . сам 1 ,2; самый факт рождения ре
бёнка отраден баланың донъяға килеү факты үҙе 
үк ҡыуаныслы 4. (при образовании превосход
ной степени прилагательных) иң; самый быс
трый иң шәп; самый умный иң аҡыллы; самый 
большой иң ҙур ♦ в самом деле ысынлап та; 
в самый раз: 1) бик ваҡытлы, иң кәрәкле саҡта; 
2) тап-таман

САН м дәрәжә, исем; носить высокий сан
юғары дәрәжәгә эйә булыу

САН... ҡайһы бер ҡушма һцҙҙәрҙең “сани
тария” мәғәнәһен аңлатҡан беренсе өлөшө, 
мәҫ., санврач санитария табибы

САНАТбРИЙ м шифахана, санаторий; дет
ский санаторий балалар шифаханаһы; туберку- 
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САНСКРИТСКИЙ
лёзный санаторий үпкә ауырыуҙары шифахана
һы; лечйться в санатории шифаханала дауаланыу 

САНАТбРНО КУРбРТНЫ Й , ая, -ое ши
фахана курорт . ..ы; санаторно-курортная карта
шифахана-курорт картаһы

САНАТбРНЫЙ, -ая, -ое шифахана ...ы, са
наторий ...ы; санаторный врач шифахана таби- 
бы; санаторный режим шифахана көн тәртибе 

САНАЦИЯ ж санация (1. мед. ауыҙ ҡыуыш
лымын һауыҡтырыу өсөн цткәрелгән дауалау 
саралары 2. иҡт. банкыларҙы һәм эре предпри
ятиеларҙы бөлөцҙән һаҡлау маҡсаты менән 
дәцләт тарафынан кцрелгән саралар)

САНБАТ м (санитарный батальон) санбат 
(санитария батальоны)

САНГВИНИК м сангвиник (шат, етеҙ хәрә
кәтле, ҡыҙыу тәбимәтле кешеләргә хас темпе
рамент төрө)

САНГВИНИЧЕСКИЙ, ая, ое сангвиник; 
сангвинический характер сангвиник холоҡ

САНГИНА ж 1. сангина, ҡанҡәләм (тышһыҙ 
йомшаҡ ҡәләм)', рисовать сангйной сангина ме
нән һүрәт төшөрөү 2. сангина (сангина менән 
төшөрөлгән рәсем)

САНДАЛ и у cm. САНТАЛ м һандал (хуш  
еҫле майы булман мәңге йәшел тропик амас һәм 
шул амастан алышан буяу)

САНДАЛЁТЫ мн. (ед. сандалета ж) санда
лет (йәйге еңел аяҡ кейеме)

САНДАЛИИ мн. (ед. сандалия ж) сандалый; 
надеть сандалии сандалый кейеү

САНДАЛОВЫЙ и у cm. САНТАЛОВЫЙ,
-ая, -ое 1. һандал ...ы; сандаловое дерево һан
дал ағасы; санталовое масло һандал майы 2. ө 
знач. сущ. санталовые мн.; бот. һандал һымаҡ - 
тар (көньяҡ цҫемлектәре маиләһе)

с а н д а л ь н ы й , -ая, -ое сандалый...ы; сан
дальный ремешок сандалый ҡайышы

САНДВИЧ м сандвич (ике телеме араһына 
балыҡ, ит һ.б. ҡыҫтырылмай икмәк)', сандвич 
с рыбой балыҡлы сандвич

САНДРУЖИНА ж (санитарная дружина) 
сандружина (санитар дружинаһы)

САНИ мн. сана; сани на подрёзах тимер та
банлы сана; сани-лежанки терһәкле сана; ка
таться на санях санала шыуыу

САНИНСТРУКТОР м (санитарный инст
руктор) санинструктор (санитария инструк
торы)

САНИРОВАТЬ сов., несоә. что', мед., эк. сана
ция яһау; санйровать полость рта ауыҙ ҡыуыш
лығына санация яһау; санйровать рольную про
мышленность күмер сәнәғәтенә санация яһау 

САНИТАР м санитар; санитарка ж санитарка 
(кесе медицина хеҙмәткәре)', работать сани
таром санитар булып эшләү

САНИТАРИЯ ж санитария (дөйөм таҙалыҡ
ты һәм халыҡтың һаулымын һаҡлау саралары)
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САНИТАРНЫИ, -ая, -ое санитария ...ы, са
нитар; санитарные правила санитария ҡағиҙә
ләре; санитарный врач санитария табибы; сани
тарный поезд санитар поезд ♦ санитарный бата
льон санитария батальоны; санитарный инст
руктор санитария инструкторы; санитарное про
свещение санитария мәғарифы; санитарная 
техника санитария техникаһы; санитарная часть 
санитария часы (мәскәри частарҙа медицина 
хеҙмәте кцрһәтецсе бцлек); санитарный узел 
санитария узелы

САНКЦИОНИРОВАТЬ сов., несов.', юр., 
книжн. санкциялау, санкция (рөхсәт) биреү; 
санкционйровать арест ҡулға алыуға санкция 
биреү

САНКЦИЯ ж санкция (1. юр. юмары инстан
цияның ниндәйҙер эште башҡарырма юридик 
көс биреце 2. юр. тәртип боҙман, енәйәт 
эшләгән кешегә ҡарата дәцләт органдарының 
иҫкәртеце 3. халыҡ-ара хоҡуҡта цҙенең ха
лыҡ-ара йөкләмәһен цтәмәгән өсөн, йәки ха
лыҡ-ара хоҡуҡ ҡамиҙәһен боҙман дәцләткә 
ҡарата ҡулланылмай йомонто сараһы)

САННЫИ, -ая, -ое сана ...ы; санный путь са
на юлы; санные полозья сана табаны

САНОВЙТЫИ, ая, ое 1. см. сановный 1; 
2. эре (тәкәббер) ҡиәфәтле, эре, ҡуҡыр; сано 
вйтый человек тәкәббер ҡиәфәтле кеше

САНбВНИК м 1. сановник (революцияма 
тиклем Рәсәйҙә юмары дәрәжәле ҙур тцрә) 
2. upon, һауалы, тәкәббер, эре кеше (хужама 
ҡарата)

САНбВНИЦА ж сановниктың ҡатыны 
САНбВНОСТЬ ж эре (тәкәббер) ҡиәфәт, 

эрелек
САНбВНЫ Й, ая, ое 1. (имеющий высокий 

чин) юғары дәрәжәле, ҙур чинлы 2. (важный, 
внушительный) һауалы, эре, тәкәббер; санов
ный человек һауалы кеше

САНОЧНИК м 1. уст. йөк ташыусы (һөйрәп 
ташыман кеше) 2. санасы (сана спортсыһы) 

САНОЧНЫЙ, ая, ое сана ...ы; саночные 
полозья сана табаны

САНПРОПУСКНЙК м санпропускник (са
нитария-профилактика саралары цткәрә тор- 
ман учреждение)

САНПРОСВЁТ м (санитарное просвещение) 
санпросвет (санитария белеме таратыу)

САНСКРИТ м санскрит (боронмо һинд теле
нең әҙәби яҡтан эшкәртелгән бер төрө)

САНСКРИТ(5л ОГ м санскритолог (санскрит 
белгесе)

САНСКРИТОЛбГИЯ ж санскритология 
(санскритты өйрәнә торшн фән)

САНСКРЙТСКИЙ, ая, ое 1. санскрит ы; 
санскритский язык санскрит теле 2. санскрит те
лендәге; санскритская рукопись санскрит те
лендәге ҡулъяҙма



САНТЕХНИКА
САНТЕХНИКА ж (санитарная техника) 

сантехника (санитария техникаһы)
САНТЕХНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (санитарно

технический) сантехника ...ы; сантехнйческое 
оборудование сантехника йыһаздары

САНТИГРАММ м сантиграмм (грамдың йөҙ
ҙән бер өлөшө)

САНТИМ м сантим (Францияла, Бельгияла 
һ.б. илдәрҙә франктың йөҙҙән бер өлөшөнә тиң 
булган ваҡ аҡса)

САНТИМЁНТЫ мн.\ разг. хис-тойғоға би
релеү ♦ разводйть сантименты хис-тойғоға би
релеү

САНТИМЕТР м сантиметр (метрҙың йөҙҙән 
бер өлөшө)\ делйть на сантиметры сантиметрҙар
ға бүлеү

САНТИМЕТРбВЫЙ, -ая, -ое сантиметрлы 
(бер сантиметр оҙонлоҡтагы) ♦ сантиметровая 
лента сантиметрлы таҫма

САНУЗЕЛ м (санитарный узел) санузел (са
нитария узелы); санузлы жилых домов торлаҡ 
йорттарҙың санузелдары

САНЧАСТЬ ж (санитарная часть) санчасть 
(санитария часы)

САП I м маңҡа, маңҡа ауырыуы (йылҡы ма
лында)-, заболеть сапом маңҡа булыу 

САП II м; разг. см. сопёние 
САПА ж; воен. сапа (траншеяның бер төрө); 

винтообразная сапа бормалы сапа ♦ тйхой са
пой аҫтыртын, йәшертен, һиҙҙермәҫтән

САПЕР м сапёр; служйть сапёром сапёр бу
лып хеҙмәт итеу

САПЕРНЫЙ, -ая, -ое 1. сапёр(ҙар) ...ы; са
пёрный батальон сапёрҙар батальоны 2. сапёр- 
лыҡ ...ы; сапёрное дёло сапёрлыҡ эше

САПНбЙ, -ая, -ое маңҡалы, маңҡа ауырыу
лы; сапная лошадь маңҡалы ат

САПОГИ мн. (ед. сапбг м) итек; кожаные са 
погй күн итек; зймние сапогй ҡышҡы итек; бо
лотные сапогй һаҙҙа кейә торған итек ♦ под са
погом (быть) йәберләнеп йәшәү; два сапога пара 
икеһе бер ҡалып, икеһе бер сыбыҡтан ҡыуыл
ған, силәгенә күрә ҡапҡасы; сапогй всмятку буш 
һүҙ, туҙға яҙмаған нәмә; сапогй-скорохбды см. 
скороход

САПбЖ КИ и САПОЖКЙ мн. (ед. сапо 
жбк м) итектәр; резйновые сапожки резина 
итектәр

САПбЖ НИК м 1. итексе, итек тегеүсе, си
тексе, ситек тегеүсе; работать сапожником итек
се булып эшләү 2. прост., пренебр. (о неумелом, 
неискусном в каком-л. деле человеке) булдыҡ
һыҙ (эшкинмәгән) кеше

САПбЖНИЧАТЬ несов.; разг. итек (ситек) 
тегеү менән шөғөлләнеү, итек (ситек) тегеү 

САПбЖ НЫ Й, -ая, -ое 1. итек (ситек) ...ы, 
итексе (ситексе) ...ы; сапожная щётка итек щёт- 
каһы; сапожный нож итексе бысағы 2. итек те

геү ...ы, итек ...ы; сапожная мастерская итек те
геү оҫтаханаһы

САПФИР м сапфир, зәңгәр яҡут (зәңгәр йә
ки кцк төҫтәге аҫыл таш)

САПФЙРНЫЙ и САПФЙРОВЫЙ, ая, ое1. сапфир (зәңгәр яҡут) ...ы; сапфйрные сёрьги
сапфир ҡашлы алҡа 2. (цвета сапфира) сапфир 
төҫлө, зәңгәр

САРАЙ м һарай; дровяной сарай утын һара
йы; построить сарай һарай һалыу

САРАИНЫИ, -ая, -ое һарай ...ы; сарайная 
дверь һарай ишеге

САРАНЧА ж саранча, ҡара сиңерткә (туры 
ҡанатлылар төркөмөнә ҡараган, яу булып осоп 
йөрөп, игенде, цләнде бөтөргән зарарлы ауыл 
хужалыгы ҡоротҡосо)

САРАНЧбВЫЙ, -ая, -ое 1. саранча ...ы, ҡа
ра сиңерткә ...ы; саранчовая личинка ҡара си
ңерткә ҡарышлауығы 2. в знай. сущ. саран
човые мн.; зоол. саранчалар

САРАНЧЁҠ м бала саранча (ҡанаты сыгып 
килгән саранча)

САРАФАН м сарафан (1. урыҫ ҡатындары
ның еңһеҙ итеп тегелгән оҙон итәкле кцлдәге
2. еңһеҙ итеп тегелгән ҡатын-ҡыҙ кцлдәге) 

САРАФАННЫЙ, -ая, -ое сарафан ...ы, сара-
фанлыҡ; сарафанный сйтец сарафанлыҡ ситса 

САРАЦЙНСКИЙ и САРАЧЙНСКИЙ, ая, 
-ое сарацин ...ы, сарачин ...ы; сарацйнское насе
ление сарацин халҡы ♦ сарацйнское (сарачйн 
ское) пшено уст. дөгө

САРАЦЙНЫ и САРАЧЙНЫ мн. (ед. сара 
цйн и сарачйн м) сарациндар, сарачиндар (Ур
та быуатта европалыларҙың гәрәптәрҙе, шу
лай уҡ яҡын Көнсығышта йәшәгән ҡайһы бер 
халыҡтарҙы атап йөрөткән исеме)

САРДЁЛЬКА I м сарделька (сосиска төрө) 
САРДЁЛЬКА II ж см. тюлька 
САРДИНА ж сардина (селъдтар ғаиләһенә 

ҡараған ваҡ диңгеҙ балығы)
САРДЙНКА ж см. сардйна 
САРДЙННЫЙ и САРДЙНОВЫЙ, ая, ое 

сардина ...ы; сардйновый промысел сардина то
тоу (аулау) кәсебе

САРДбНИКС м сардоникс (аҡыҡтың бер 
төрө)

САРДОНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое книжн. мыҫ
ҡыллы, зәһәрле, әсе, уҫал, мәсхәрәле; сардони
ческий смех әсе көлөү

САРЖА ж саржа (ебе диагональ һуғылған 
кизе-мамыҡ йә ебәк эслек өсөн туҡыма); розо
вая саржа ал саржа

САРЖЕВЫЙ, -ая, -ое 1. саржа; саржевая 
подкладка саржа эслек 2. саржа, саржа ...ы; 
саржевое производство саржа етештереү

САРКАЗМ м сарказм (1. мыҫҡыллы әсе кө- 
лөц 2. әсе, зәһәр көлөц менән белдерелгән шел
тә йәки иҫкәртмә)
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САХАРОВАРН Ы Й
САРКАСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое сарказмлы, 

сәнскеле, зәһәр, саркастик; саркастйческая улыб
ка зәһәр йылмайыу

САРКбМА ж саркома (һөйәк, тән туҡы
маһындамы яман шеш); саркома костей һөйәк 
саркомаһы; саркома кожная тире саркомаһы 

САРКОФАГ м саркофаг (борошо халыҡтар
ҙа: таш, амас йәки башҡа нәмәнән биҙәкләп яһал
май табут)\ саркофаг царя батша саркофагы 

САРМАТСКИЙ, -ая, -ое сармат ...ы; сар
матские курганы сармат ҡурғандары

САРМАТЫ мн. (ед. сармат м) сарматтар (беҙ
ҙең эрама тиклем V I —I V  бб. Волга, Аҙау, Ҡа
ра диңгеҙ буйы һәм Урал алды далаларында йә
шәгән кцсмә ҡәбиләләрҙең дөйөм атамаһы) 

САРПИНКА ж сарпинка (буй-буй йәки шаҡ
маҡлы йоҡа кизе-мамыҡ туҡыма)

САРПИНКОВЫИ, -ая, -ое сарпинка; сарпин
ковое платье сарпинка күлдәк

САРЫЧ м һар (йыртҡыс ҡош); сарыч гор
ный тау һары; сарыч мохноногий дала һары 

САТАНА м иблис, ен, шайтан 
САТАНЁТЬ несоө.', разг. үтә ныҡ асыуланыу, 

ныҡ ярһыу, ҡотороноу, енләнеү
САТАНИНСКИЙ, -ая, -ое 1. иблис ...ы

2. (злобный, коварный) мәкерле, яуыз, яһил; 
сатанйнская мысль яуыз уй 3. разг. (неисто
вый) шашып ҡоторонған (ярһыған); сата
нинский ветер шашып ҡоторонған ел

САТЕЛЛИТ м сателлит (1. Боронмо Римда: 
хужаһын оҙатып йөрөгән ҡораллы ялсы 2. фор
маль яҡтан ирекле, мәмәлдә икенсе бер көс
лөрәк дәцләткә бойондороҡло булман дәцләт
3. астр, планетаның эйәрсене)

САТИН м сатин (уң ямы йылтырап торман бе
ше кизе-мамыҡ туҡыма)-, белый сатин аҡ сатин 

САТИНЁТ м сатинет (сатиндың йоҡа төрө) 
САТЙНОВЫЙ, ая, ое сатин; сатйновое 

платье сатин күлдәк
САТИРА ж сатира (тормоштамы кире яҡтар

ҙы әсе көлөц аша фашлау ысулы йәки шул ысул 
менән яҙылман әҫәр)-, острая сатйра әсе сатира 

САТИРИАЗ м; мед. сатириаз (ирҙәрҙәме енси 
аҙмынлыҡ ауырыуы)

САТИРИК м сатирик, сатирасы (сатира әҫә
ре авторы)

САТИРЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. сатира ..ы, са
тирик; сатирйческий журнал сатирик журнал 
2. (язвительно-насмешливый) көлдөрөүгә ни
геҙләнгән, көлкөлө, мыҫҡыллы; сатирйческий вид 
көлкөлө ҡиәфәт

САТИРЫ мн. (ед. сатйр м) 1. в разн. знач. 
сатир (боронмо грек мифологияһында урман ал
лалары, уңыш килтерецсе көс, Дионистың сви
таһы; хәйләкәр һәм аҙмын кеше) 2. зоол. са- 
тирҙар, бәрхәт күбәләктәр (кцбәләктәр маиләһе) 

САТРАП м сатрап (1. боронмо Көнсымыш 
илдәренең ҡайһы бер хәрби-административ
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провинцияларында идара башлымы 2. кцсм., 
кит. залим, башбаштаҡ тцрә)

САТУРАТОР м сатуратор (шыйыҡсаларҙы 
углекислый газма туйындыра торман ҡорамал) 

САТУРАЦИЯ ж; спец, сатурация, газланды
рыу (шыйыҡсаларҙы углекислый газма туйын
дырыу)

САУНА ж сауна (фин мунсаһы)
САФЬЙН м сафьян (юмары сифатлы кцн); 

чёрный сафьян ҡара сафьян
САФЬЙННЫЙ и САФЬЙНОВЫЙ, ая, ое 

сафьян; сафьянные сапогй сафьян итек; кнйга в 
сафьяновом переплёте сафьян тышлы китап 

САХАР м; в разн. знач. шәкәр; быстрорас- 
творймый сахар тиҙ иреүсән шәкәр; колотый са
хар ваҡланған шәкәр; кусковой сахар шаҡ- 
маҡ(лы) шәкәр; рафинйрованный сахар таҙар 
тылған шәкәр; виноградный сахар спец, йөҙөм 
шәкәре; молочный сахар спец, һөт шәкәре ♦ чай 
с сахаром см. чай

САХАРЙМЕТР и САХАРИМЁТР м сахари 
метр (иретмәләге шәкәр миҡдарын билдәләй 
торман оптик прибор)

САХАРИН м сахарин (һыуҙа һәм спиртта 
насар ирей торман ныҡ татлы кристалл мат
дә); пить чай с сахарйном сахаринлап сәй эсеү 

САХАРИНОВЫЙ, -ая, -ое сахарин ...ы; са 
харйновый порошок сахарин онтағы

САХАРИСТОСТЬ и САХАРИСТОСТЬ ж 
шәкәрлелек, шәкәрлелек дәрәжәһе; сахарйстость 
свёклы сөгөлдөрҙөң шәкәрлелеге

САХАРИСТЫЙ и САХАРИСТЫЙ, ая, ое 
1. шәкәргә бай, шәкәрле; сахаристые сорта свёк
лы сөгөлдөрҙөң шәкәргә бай сорттары 2. спец. 
шәкәр һымаҡ, шәкәр кеүек; сахарйстые вещест
ва шәкәр һымаҡ матдәләр

САХАРИТЬ несоә. что; разг. шәкәр һибеү 
(һалыу, ҡушыу), шәкәрләү, шәкәрле итеү; саха
рить тёсто ҡамырға шәкәр ҡушыу 

с Ах а р и и ц а  ж шәкәр һауыты 
САХАРНЫЙ, -ая, -ое 1. шәкәр ...ы; сахар

ный песок шәкәр ҡомо; сахарная пудра шәкәр 
онтағы; сахарный завод шәкәр заводы; сахарная 
свёкла шәкәр сөгөлдөрө 2. шәкәр һалынған, 
шәкәрле, татлы; сахарное печенье татлы пече
нье; сахарная вода шәкәрле һыу 3. перен. үтә 
сөсө (татлы); сахарная речь үтә сөсө телмәр 
♦ сахарный диабет шәкәр диабеты, шәкәр ауы
рыуы (тәндә шәкәр цҙләшмәц арҡаһында 
булман)

САХАРОВАР м шәкәр ҡайнатыусы кеше 
САХАРОВАРЁНИЕ с шәкәр ҡайнатыу 
САХАРОВАРЕННЫЙ, -ая, -ое шәкәр ҡайна

тыу ...ы; сахароваренный завод шәкәр ҡайна
тыу заводы; сахароваренная промышленность 
шәкәр ҡайнатыу сәнәғәте

САХАРОВАРНЫЙ, ая, ое см. сахаро
варенный



САХАРОЗА
САХАРбЗА ж; спец, сахароза (татлы цҫем- 

лектәрҙән — шәкәр ҡамышы, шәкәр сөгөлдөрө 
һ.6. — алытан шәкәр)

САХАРОНбС м татлы (шәкәр бирә торған) 
үҫемлектәр

САХАРОНбСНЫЙ, -ая, -ое татлы, шәкәр би
рә торған; сахароносные растения шәкәр бирә 
торған үҫемлектәр

САЧбК м сүмес ау, йәтмә (балыҡ тотоу өсөн) 
СБАВИТЬ сов. 1. что, чего и без доп. кә

метеү, төшөрөү; сбавить цену хаҡын төшөрөү 
2. (уменьшитъ силу чего-л.) кәметеү, әкренәй
теү; сбавить скорость тиҙлекте кәметеү; сбавить 
в весе ауырлыҡты кәметеү; сбавить голос та
уышты әкренәйтеү

СБАВИТЬСЯ сов.', разг. кәмеү; удой сбавил
ся һауым кәмене

СБАВЛЙТЬ несов. см. сбавить 
СБАВЛЙТЬСЯ несов. 1. см. сбавиться 

2. страд, от сбавлять
СБАГРИВАТЬ несов. см. сбагрить 
СБАГРИТЬ сов.; прост, ҡотолоу 
СБАЛАНСЙРОВАТЬ сов. 1. тигеҙлек һаҡ

лау, тигеҙләнеү 2. что; бухг. баланс сығарыу, 
баланс яһау

СБЁГАТЬ сов.', разг. йүгереп барып килеү 
(ҡайтыу); сбегать за хлебом икмәккә йүгереп 
барып килеү

СБЕГАТЬ несов. 1. см. сбежать 2. ҡыялатып 
төшөп тороу (урынлашыу), һалынып төшөп (эле
неп) тороу

СБЕГАТЬСЯ несов. 1. см. сбежаться 2. (о до
рогах, речках и т.п.) бергә ҡушылыу (йыйылыу) 

СБЕЖАТЬ сов. 1. (бегом спуститься вниз) 
йүгереп төшөү; сбежать по крутому берегу текэ 
ярҙан йүгереп төшөү 2. (стечь — о жидкости) 
ағып төшөү; вода сбежала в канаву һыу канауға 
ағып төштө 3. (сойти, растаяв, — о снеге) иреп 
бөтөү; снег сбежал с полей баҫыуҙарҙа ҡар иреп 
бөттө 4. (сойти, слиняв, — о краске) уңып 
бөтөү 5. (исчезнутъ — о румянце, улыбке 
и т.п.) төҫө ҡасыу 6. (убежать) ҡасыу, һыпыр
тыу, ҡасып (ташлап) китеү; сбежать с уроков 
дәрестән ҡасып китеү 7. разг. ташыу, ташып 
түгелеү; молоко сбежало һөт ташты

СБЕЖАТЬСЯ сов. йүгерешеп килеп етеү (йы
йылыу); на крик сбежались дети тауышҡа бала
лар йүгерешеп килеп етте

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое һаҡлыҡ ...ы; 
сберегательная касса һаҡлыҡ кассаһы; сбере
гательная кнйжка һаҡлыҡ кенәгәһе 

СБЕРЕГАТЬ несов. см. сберечь 
СБЕРЕГАТЬСЯ несов. 1. см. сберечься 

2. страд, от сберегать
СБЕРЕЖЁНИЕ с 1 . см. сберечь — сбере

гать; отдать деньги на сбережение аҡсаны һаҡ 
ларға биреү 2. обычно мн. сбережения һаҡлыҡ
ҡа йыйылған аҡса, йыйған аҡса

СБЕРЁЧЬ сов. 1. кого-что һаҡлау, һаҡлап 
алып ҡалыу; сберечь здоровье һаулыҡты һаҡ
лау; сберечь ребёнка от простуды баланы һы 
уыҡ тейеүҙән һаҡлап алып ҡалыу; сберечь ябло
ни от мороза алманы өшөүҙән һаҡлау 2. что 
(сохранитъ неизрасходованным) һаҡлыҡҡа йы
йыу, йыйыу, һаҡлап тотоу; сберечь небольшую 
сумму денег бер аҙ аҡса йыйыу

СБЕРЁЧЬСЯ сов. һаҡланыу, һаҡланып ҡа
лыу, янға ҡалыу; сбереглйсь фронтовые письма 
фронт хаттары һаҡланып ҡалған

СБЕРКАССА ж (сберегательная касса) 
һаҡлыҡ кассаһы

СБЕРКНИЖКА ж (сберегательная книжка) 
һаҡлыҡ кенәгәһе

СБЕСЙТЬСЯ сов.; прост, енләнеү, ҡотороноу 
СБИВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое туҡый (бешә, бу

тай) торған, туҡығыс, бутағыс; сбивальная ма
шина туҡығыс машина

СБИВАТЬ несов. см. сбить 
СБИВАТЬСЯ несов. 1. см. сбиться 2. страд, 

от сбивать
СБИВЧИВОСТЬ ж буталсыҡлыҡ, сыуал-

СЫҠЛЫҠ
СБИВЧИВЫИ, -ая, -ое буталсыҡ, сыуалсыҡ; 

сбйвчивый ответ буталсыҡ яуап
СБИТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от сбить 2. прил. 

тупаҫланған, үтмәҫләнеп бөткән; сбйтое лезвие 
ножа үтмәҫләнеп бөткән бысаҡ йөҙө 3. прил.; 
разг. салшайып (ашалып) бөткән, ҡыйыш ба
ҫылған; сбйтые каблукй салшайып бөткән үксә
4. прил. туҡып күбекләндерелгән, ҡабартылған, 
күпертелгән; сбйтые слйвки туҡып күбеклән
дерелгән ҡаймаҡ 5. прил. (сильно спутанный) 
ойошҡан, кейеҙләнгән, сейәлгән; сбйтая грйва 
ойошҡан ял

СБИТЬ сов. 1. кого-что һуғып (бәреп) сыға
рыу, ҡағып (һуғып, бәреп) төшөрөү; сбить ябло
ко с яблони алманы ағасынан һуғып төшөрөү
2. кого-что бәреп йығыу, ҡолата һуғыу, һуғып 
ҡолатыу; сбить кегли кеглиҙы ҡолата һуғыу
3. кого-что атып (бәреп) төшөрөү; сбить враже
ский самолёт дошман самолетын бәреп төшөрөү
4. кого-что (с боем оттеснить) бәреп (ҡыуып) 
сығарыу; сбить заслон противника дошман ҡап
ламаһын бәреп сығарыу 5. что (притупитъ) 
үтмәҫләү, үтмәҫләндереү, тупаҫландырыу (тупар
лау), йөҙөн ҡайтарыу; сбить лезвие топора бал
таны үтмәҫләү 6. разг. үксә-табанды салшайтыу 
(ҡыйшайтыу), салшайта баҫыу; сбить сапогй итек
те салшайта баҫыу 7. разг. һыҙыртыу, өйкәү 
(тәнгә ҡарата); сбить пятку үксәне өйкәү 8. ко
го-что; прям., перен. боҙоу, бутау, юлдан яҙҙы
рыу; сбить планы планды боҙоу 9. что төшөрөү, 
кәметеү; сбить температуру температураны тө
шөрөү 10. что әтмәләү, ҡороштороу, арлы-бир
ле ҡороу; сбить ящик из досок таҡталарҙан йәш
ник әтмәләү 11. что бешеү, яҙыу, туҡыу; сбить
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желткй йомортҡа һарыһын туҡыу; сбить масло 
май яҙыу ♦ сбить спесь кикреген төшөрөү

СБИТЬСЯ сов. 1. ҡыйшайыу, ҡыйшайып ки
теү; галстук сбился галстук ҡыйшайған 2. разг. 
ҡыйшайып бөтөү, тапалып ҡыйшайып бөтөү, 
ҡыйыш баҫыу (аяҡ кейеменә ҡарата); туфли 
сбились туфли тапалып ҡыйшайып бөттө 3. с че
го (заблудиться) аҙашыу, юлдан яҙыу 4. яңы
лышыу, буталыу, (эҙмә-эҙлекте) юғалтыу; сбить
ся со счёта иҫәп-хисапты юғалтыу 5. өйөлөшөү, 
йыйылышыу, тупланыу; спать, сбйвшись в кучу 
бер ергә өйөлөшөп йоҡлау 6. туҡылыу; слйвки 
сбйлись ҡаймаҡ туҡылды 7. разг. ойошоу, ке
йеҙләнеү, сейәлеү; волосы сбйлись сәс ойошоп 
кейеҙләнде ♦ сбйться с нот арып аяҡтан яҙыу, 
арып-талып йығылыу

СБЛИЖАТЬ несоә. см. сблйзить 
СБЛИЖАТЬСЯ 1. несоә. см. сблйзиться 

2. страд, от сближать
СБЛИЖЕНИЕ с см. сблйзить — сближать, 

сблйзиться сближаться; сближение умствен 
ного и физйческого труда аҡыл хеҙмәте менән 
физик хеҙмәттең яҡынайыуы

СБЛЙЖЕННОСТЬ ж яҡынлыҡ, яҡын булыу; 
сблйженность проводов сымдарҙың яҡынлығы 

СБЛИЗИТЬ сов. 1. яҡынайтыу, яҡын килте
реү, яҡынлаштырыу; сблйзить электроды элект
родтарҙы яҡынайтыу 2. яҡынайтыу, дуҫлашты
рыу; общая цель их сблйзила уртаҡ маҡсат 
уларҙы дуҫлаштырҙы

СБЛИЗИТЬСЯ сов. 1. яҡынайыу, яҡын ки
леү, яҡынлашыу; всадники сблйзились һыбай
лылар яҡынлашты 2. (сдружиться) яҡынайыу, 
дуҫ булып (дуҫлашып) китеү, дуҫлашыу

СБЛОКИРОВАТЬ сов.; спец. берләштереп 
(тоташтырып) сығыу, ҡороу; сблокйровать ком
плект лесов баҫҡыстарҙы тоташтырып сығыу 
(төҙөлөп ятҡан йорт тирәләй)

СБЛОКИРОВАТЬСЯ сов. см. блокйроваться I 
СБбЕЧНЫЙ, -ая, -ое горн. сбой ...ы, сбойға 

мөнәсәбәтле; сбоечная работа сбой эштәре
СБОЙ м 1. спец. см. сбить 5—8, сбйться 1, 2; 

сбой пил бысҡының үтмәҫләнеүе 2. спец., разг. 
(перебой в движении, работе) өҙөк, өҙөклөк, 
тотҡарлыҡ 3. спорт, (заминка) юртыуҙан са
быуға күсеү; делать сбой юртыуҙан сабыуға 
күсеү 4. спец., разг. (частъ туши) баш-тояҡ, эс- 
ҡарын; говяжий сбой һыйырҙың баш-тояғы 

С БбК У  нареч. и предлог 1. нареч. ҡабыр
ғанан, бер яҡ ситтән, эргәнән; сбоку лес бер яҡ 
ситтән урман 2. предлог с род. п. эргәһенән, ҡа
бырғаһынан, бер яҡ ситенән, эргәһендә, бер яҡ 
ситендә; сбоку стола өҫтәл эргәһенән; сбоку от 
вагона вагондың бер яҡ ситендә ♦ сбоку припё
ка кәрәкле кишер япрағы

СБОЛТНУТЬ сов/, разг. әйтеп ташлау, ыс
кындырыу, әйтеп һалыу; сболтнуть глупость ах
маҡ һүҙ ыскындырыу

СБОР м 1. см. собрать 2, собраться — соби
раться 1; сбор хлопка мамыҡ йыйыу; сбор ле
карственных растений дарыу үләндәре йыйыу; 
сбор на демонстрацию демонстрацияға йыйылыу
2. (то, что собрано) йыйым, йыйылған аҡса; 
валовой сбор зерна ашлыҡтың тулы йыйымы; 
страховой сбор страховканан йыйылған аҡса
3. сбор, йыйылыш; лагерный сбор лагерь сборы
4. мн. сборы йыйыныу, әҙерләнеү; сборы к пу
тешествию сәйәхәткә әҙерләнеү ♦ в сборе бөтәһе 
лә йыйылған (күҙ алдында)

СБбРИЩ Е с; разг. 1. өйөр, төркөм, халыҡ 
төркөмө 2. йыйын, йыйылыш

СБОРКА I ж см. собрать — собирать 3; 
сборка станка станокты ҡороу 

С БбРК А  II ж см. сборки 
С БбРК И  мн. (ед. сборка ж) бөрмә; платье 

со сборками бөрмәле күлдәк
С БбРН И К м 1. йыйынтыҡ; сборник стихов 

шиғырҙар йыйынтығы 2. спец. (резервуар) йый
ғыс, туплағыс; сборник нефти нефть туплағыс 

СБбРН Ы Й, -ая, -ое 1. йыйылыу ...ы, туп
ланыу ...ы; сборный пункт йыйылыу пункты 
2. ө разн. знач. йыйылма; сборная команда йы
йылма команда; сборный дом йыйылма йорт; 
сборные железобетонные конструкции йыйыл 
ма тимер-бетон конструкциялар

СБбРОЧНЫ Й, -ая, -ое йыйыу ...ы, ҡороу 
...ы; сборочный цех йыйыу цехы

СБбРЧАТЫ Й, -ая, -ое бөрмәле; сборчатая 
юбка бөрмәле итәк

СБбРЩ ИК м и СБбРЩ ИЦА ж 1. йыйыусы;
сборщица хлопка мамыҡ йыйыусы; сборщик 
взносов взнос йыйыусы 2. йыйып ҡороусы, йы
йыусы, ҡороусы; сборщик моторов моторҙар 
йыйыусы

СБРАСЫВАТЬ несоә. см. сбросить, сбросать 
СБРАСЫВАТЬСЯ несоә. 1. см. сброситься 

2. страд, от сбрасывать
СБРИВАТЬ несоә. см. сбрить 
СБРИВАТЬСЯ несоә. страд, от сбривать 
СБРИТЬ сов. что ҡырыу, ҡырып алыу (таш

лау); сбрйть бороду һаҡалды ҡырып ташлау 
СБРОД м собир.; разг., пренебр. йыйын әт

рәгәләм, юҡ-бар (теләһә ниндәй) кешеләр 
СБРОДЙТЬ сов. әсетеү 
СБРОДЙТЬСЯ сов. әсеп сығыу 
СБРОС м 1. см. сбросить — сбрасывать 1,5; 

сброс давления баҫымды төшөрөү 2. гидротех. 
(отток, отвод воды) һыу ағыҙыу; сброс воды в 
море һыуҙы диңгеҙгә ағыҙыу 3. (сооружение для 
слива, отвода лишней воды) һыу ағыҙғыс; сда
ча в эксплуатацию нового сброса яңы һыу ағыҙ 
ғысты файҙаланыуға тапшырыу 4. геол. аҫҡа 
убылып төшөү, күсеү (ер ҡатламы)

СБРОСАТЬ сов. что; разг. 1. ташлау, ыр
ғытыу; сбросать брёвна с платформы платфор 
манан бүрәнәләр ырғытыу 2. атып ебәреү, бы- 
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раҡтырыу; сбросать вещи в чемодан әйберҙәрҙе 
сумаҙанға быраҡтырыу

СБРбСИТЬ сов. 1. кого-что ташлау, ырғы
тыу, төшөрөп ебәреү, йығыу, сбросить снег с 
крыши өй түбәһенән ҡар ташлау 2. кого-что; пе- 
рен., разг. алып ташлау, (бәреп) төшөрөү, ҡола
тыу; сбросить самодержавие самодержавиены 
ҡолатыу 3. что; разг. һыпырып алыу, алып таш
лау, һалып (алып) ырғытыу; сбросить с себя 
шубу өҫтөндәге тунды һалып ырғытыу 4. что 
ҡойоу, һалыу; берёза сбросила листья ҡайын 
япраҡтарын ҡойған 5. что (уменьшитъ, пони
зитъ) кәметеү, төшөрөү; сбросить скорость тиҙ
лекте кәметеү 6. во что; разг. ташлау, атып бә
реү, быраҡтырыу (бырғытыу); сбросить бумаги 
в корзйну ҡағыҙҙарҙы кәрзингә ташлау 7. что (в 
биржевых операциях — пуститъ в продажу 
сразу в большом количестве) күпләп сығарыу; 
сбросить акции күпләп акция сығарыу 8. что 
(на счётах) алып ташлау, сигереү ♦ сбросить 
маску см. маска

СБРбСИТЬСЯ сов. 1. һикереү, ташланыу, 
ырғыу 2. прост, аҡса һалышыу, күмәкләп йы
йыу, йыйылышып алып биреү, йыйылышыу; 
сброситься по сто рублей йөҙәр һум аҡса һа 
лышыу

СБРОСНбЙ и СБРбСНЫ Й, ая, -ое гидро
тех. 1. ағыҙа торған, ағыҙғыс 2. (полученный в 
результате сброса) ағып төшкән; грунтовые и 
сбросные воды ер аҫты һәм ағып төшкән һыуҙар 

СБРОШЮРОВАТЬ сов. см. брошюровать 
СБРУЙНЫЙ, -ая, -ое сбруй ...ы, ҡамыт-дуға 

...ы; сбруйный сарай ҡамыт-дуға һарайы
СБРУЯ ж 1. сбруй, еп-йышыу, ҡамыт-дуға 

2. прост, (орудия, снасти для какого-л. про
мысла) ҡорал, ҡорамал; плотничья сбруя балта
сы ҡорамалы; сапожная сбруя итексе ҡорамалы 

СБРЫЗГИВАТЬ несов. см. сбрызнуть 
СБРЬІЗГИВАТЬСЯ несов. страд, от сбрыз

гивать
СБРЫЗНУТЬ сов. бөркөү, бөркөп алыу, һип

тереү, һиптереп алыу, һибәләү; сбрызнуть бельё 
кергә һыу бөркөп алыу; дождь сбрызнул землю 
ергә ямғыр һибәләне

СБЫВАТЬ несов. см. сбыть 
СБЫВАТЬСЯ несов. 1. см. сбыться 2. страд, 

от сбывать
СБЫТ м (тауар) һатыу; рынок сбыта тауар 

һатыу баҙары
СБЫ ТОВбЙ, -ая, -ое торг, һатыу ...ы; сбы

товые организации һатыу ойошмалары
СБЫТЬ сов. 1. (продать) һатыу, һатып ебә

реү; сбыть товар тауарҙы һатып ебәреү 2. разг. 
(избавиться от кого-чего-л.) ҡотолоу, арыныу; 
сбыть кошек бесәйҙәрҙән ҡотолоу; сбыть ненуж
ные вещи кәрәкһеҙ нәмәләрҙән арыныу 3. (пой
ти на убылъ) кәмеү, кәмей төшөү, тартылыу, 
ҡайтыу; вода в реке сбыла йылғаның һыуы

354

ҡайтҡан; к вечеру жар сбыл кискә табан эҫелек 
кәмей төштө

СБЫТЬСЯ сов. үтәлеү, бойомға (ғәмәлгә, тор
мошҡа) ашыу; надежды сбылйсь өмөттәр тор
мошҡа ашты

СВАДЕБНЫЙ, -ая, -ое туй ...ы; свадебный по
дарок туй бүләге; свадебные обряды туй йолалары 

СВАДЬБА ж  туй, туй мәжлесе; сыграть свадь
бу туй үткәреү ♦ золотая свадьба см. золотой; 
серебряная свадьба см. серебряный; до свадь 
бы заживёт туйыңа тиклем төҙәлер (йәрәхәт
ләнгән кешегә ҡарата шаярып әйтелә)

СВАИНЫИ, -ая, -ое 1. свай ултыртыу (ҡа
ғыу) ...ы; свайные работы свай ҡағыу эштәре 
2. свай өҫтөнә ҡоролған (ултыртылған); свайные 
постройки свай өҫтөнә ҡоролған ҡаралтылар 

СВАЛИВАТЬ несов. см. свалить 
СВАЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. свалиться

2. страд, от сваливать
СВАЛИТЬ сов. 1. кого-что йығыу, ауҙарыу; 

ветер свалйл дерево ел ағасты ауҙарған; пуля 
свалйла медведя пуля айыуҙы йыҡты 2. перен., 
разг. (бәреп) төшөрөү, ҡолатыу; свалить цар
скую монархию батша монархияһын ҡолатыу
3. перен., разг. (овладеть кем-л. — о сне) йоҡо 
баҫыу, ауырайтыу; (о болезни) йығыу; его сва
лйл сон уны йоҡо баҫты 4. (сброситъ что-л. 
грузное) төшөрөү, ауҙарыу, бушатыу; свалйть 
мешок с плеч тоҡто яурындан төшөрөү; свалйть 
бревно во двор бүрәнәләрҙе ишек алдына 
ауҙарыу 5. перен. (избавитъ себя от чего-л. об
ременительного) ҡотолоу, арыныу, өҫтән (ауыр) 
йөк төшөү; свалйть с себя хлопоты (һәр төрлө) 
мәшәҡәттәрҙән арыныу 6. перен. (переложитъ 
на кого-л. свои обязанности) йөкмәтеү, тапшы
рыу, тағыу; все дела свалйли на меня барлыҡ 
эштәрҙе миңә йөкмәттеләр 7. спец, (наклонитъ в 
сторону, накренить) кинәт бороу, янтайтыу, 
ҡырынайтыу 8. япһарыу, ауҙарыу, һылтау; сва
лйть вину на другого ғәйепте икенсе кешегә яп
һарыу 9. (небрежно броситъ) ырғытыу, ташлау, 
быраҡтырыу; свалйть вещи в 5тол нәмәләрҙе мө
йөшкә быраҡтырыу

СВАЛИТЬСЯ сов. 1. йығылыу, ҡолау, ҡолап 
(йығылып) төшөү (ҡалыу); свалйться с крыши 
ҡыйыҡтан ҡолап төшөү; свалйться с лошади ат
тан йығылып ҡалыу 2. (повалиться) ауыу, ҡо
лау; забор свалйлся ҡойма ауған 3. разг. (серьёз
но заболеть) аяҡтан йығылыу, ауырып (ятып) 
китеү 4. (подохнутъ — о скоте) үлеү, ҡырылыу
5. спец, (наклониться в сторону) ҡырынайыу, 
ҡыйшайыу, янтайыу; самолёт плавно свалйлся 
на левое крыло самолет яй ғына һулға табан ян
тайҙы 6. перен., разг. төшөү; свалйлись на меня 
заботы миңә мәшәҡәттәр төштө ♦ гора с плеч сва
лилась өҫтән йөк төштө

СВАЛКА ж 1. см. свалйть 1, 4, 7; 2. сүплек, 
сүп-сар; вывести мусор на свалку сүп-сарҙы



сүплеккә сығарып ташлау 3. разг. (беспорядоч
ная драка) өймәкләшеп һуғышыу, ойпалашыу, 
яғалашыу

СВАЛОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. сүплек ...ы, сүп- 
сар ...ы 2. ойпалашҡан, яғалашҡан

СВАЛЙТЬ сов. что баҫыу; свалять валенки 
быйма баҫыу; свалять сукно тула баҫыу; свалять 
войлок кейеҙ баҫыу ♦ свалять дурака ахмаҡлыҡ 
эшләп ташлау

СВАЛЙТЬСЯ сов. 1. (об изделиях из шерсти, 
пуха) баҫылыу; сукно свалялось хорошо тула 
шыма баҫылды 2. (спутаться, сбиться — о во
лосах, шерсти) сыуалып (сейәлеп, сеймәлеп, ке
йеҙләнеп) бөтөү

СВАНСКИЙ, ая, ое сван . . .ы; сванский язык
сван теле

СВАНЫ мн. свандар, сван халҡы (Көнбайыш 
Грузияла йәшәгән тау халҡы) / /  ед. сван м сван 
ир-аты; сванка ж сван ҡатын-ҡыҙы

СВАРА ж талаш, талаш-тартыш, ығы-зығы, 
ыҙғыш; завести свару ыҙғыш тыуҙырыу 

СВАРИВАТЬ несов. см. сварить 2 
СВАРИВАТЬСЯ несов. страд, от сваривать 
СВАРИТЬ сов. 1. бешереү, ҡайнатыу, беше

реп (ҡайнатып) алыу; сварйть кашу бутҡа беше
реп алыу; сварйть варенье ҡайнатма ҡайнатып 
алыу 2. тех. иретеп йәбештереү, ҡыҙҙырып йә
бештереү, сваркалау (аппарат, агрегат менән); 
сварйть трубы торбаларҙы иретеп йәбештереү 
♦ каши не сваришь с кем кем менәндер борсағың 
бешмәү

СВАРИТЬСЯ несов/, уст. талашыу, әреплә
шеү, тиргәшеү, ирешеү

СВАРИТЬСЯ сов. 1. см. варйться 1; мясо 
сварйлось ит бешеп сыҡты 2. уст. һеңеү, үҙлә
шеү (аш тураһында) 3. прост, (ошпариться) 
бешеү, яндырып алыу, яныу (кеше тәне); сва
риться кипятком ҡайнар һыуға яныу

СВАРКА ж иретеп йәбештереү, сварка (ике 
тимерҙе һ.б. иретеп тоташтырыу процесы); 
газовая сварка газ сваркаһы; автогенная сварка 
автоген менән иретеп йәбештереү; кислородная 
сварка кислород менән иретеп йәбештереү

СВАРЛИВОСТЬ ж мыжыҡлыҡ, ғауғасыл- 
лыҡ, тауыш сығарыуға әүәҫлек

СВАРЛИВЫЙ, -ая, -ое мыжыҡ, ғауғасыл, 
тауыш сығарыусан; сварливый старик ғауғасыл 
ҡарт

С ВАРНбЙ, -ая, -ое тех. сваркаланған, ире
теп йәбештерелгән; сварные трубы иретеп йәбеш
терелгән торбалар

СВАРОЧНЫЙ, -ая, -ое иретеп йәбештереү 
...ы, сварка ...ы; сварочные работы иретеп йә
бештереү эштәре; сварочный цех иретеп йәбеште
реү цехы

СВАРЩИК М и СВАРЩИЦА ж иретеп йә
бештереүсе; школа сварщиков иретеп йәбеште-
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СВЕЖ ЕИСПЕЧЁННЫ Й
реүселәр мәктәбе; работать сварщиком иретеп 
йәбештереүсе булып эшләү

СВАСТИКА ж свастика; фашйстская свасти
ка фашист свастикаһы

СВАТ м 1. яусы, димсе 2. ҡоҙа ♦ ни сват ни
брат; ни сват ни кум атам-затым (зат-ботом) тү
гел; атам туғаны, инәм ҡәрендәше түгел 

СВАТАНЬЕ с см. сватать, свататься 
СВАТАТЬ несов. 1. кого, кому, за кого (ҡыҙ) 

димләү 2. ҡоҙалау, яусылау, димләү, яусы (ҡоҙа) 
ебәреү, ҡыҙ һоратыу (әйттереү); сватать дочь со
седа күршенең ҡыҙын яусылау 3. перен., разг. 
(усиленно предлагать что-л.) димләү, ҡоҙалау; 
сватать в председатели рәйеслеккә ҡоҙалау 

СВАТАТЬСЯ несов. яусы (ҡоҙа) ебәреү, ҡыҙ 
әйттереү (һоратыу), ҡоҙалау, яусылау, димләү 

СВАТОВСТВб с см. сватать, свататься 
СВАТЬЯ ж ҡоҙағый; стать сватьями ҡоҙағый

ҙар булып китеү
СВАХА ж яусы, димсе
СВАЯ ж свай (терәк бааана); забить сваю

свай ҡағыу; сваи моста күпер свайҙары
СВЁДЕНИЕ с i .  обычно мн. сведения мәғлү

мәт, хәбәр; получать сведения хәбәр алып тороу; 
собрать сведения мәғлүмәт йыйыу; статистиче
ские сведения статистик мәғлүмәттәр 2. (знания 
в какой-л. области) белем; сведения по фйзике 
физиканан белем; агрономические сведения аг 
рономия буйынса белем 3. (осведомлённость в 
чём-л.) таныштырыу, таныш (хәбәрҙар) булыу, 
белдереү, хәбәр (мәғлүм) итеү, иғтибар ♦ к ваше
му сведению в знач. вводи, сл. белгегеҙ килһә, 
мәғлүм булһын

СВЕДЕНИЕ с 1. см. свестй — сводйть II 1,
4—13; 2. (судорожное сжатие мышц) тартышыу; 
(конечностей) көҙән йыйырыу; сведение ногй аяҡ
ты көҙән йыйырыу

с в е д у щ и й , -ая, -ее (хорошо осведомлённый 
в какой-л. области) тәрән белемле, ҙур мәғлүмәт
ле; сведущий человек ҙур мәғлүмәтле кеше

СВЕЖ Е... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 
“кцптән тцгел”, “әле яңы”, “яңы гына” мәгәнәлә- 
рен аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., свежевспа 
ханный яңы ғына һөрөлгән, свежевыбритый әле 
яңы ҡырынған

СВЕЖЕВАТЬ несов. тиреһен тунап эс-ҡары
нын алыу; свежевать тушу барана тәкә түшкәһен 
тунап эс-ҡарынын алыу

СВЕЖЕВАТЬСЯ несов. страд, от свежевать 
СВЕЖЕЗАМОРбЖЕННЫЙ, ая, ое туңды 

рылған (яңы көйө, йыйып алгас та туңдырыл
ған); свежезамороженная смородина туңдырыл 
ған ҡарағат

СВЕЖЕИСПЕЧЁННЫЙ, -ая, -ое 1. яңы бе
шерелгән, яңы бешкән, яңы ғына бешеп сыҡҡан; 
свежеиспечённый хлеб яңы бешкән икмәк 2. пе
рен., разг. яңы, яңы ғына -ған/-гән; свежеиспе-



СВЕЖЕНИНА
чённая весть яңы ғына ишетелгән хәбәр; свеже
испечённый врач яңы ғына эшләй башлаған табип

СВЕЖЕНЙНА и СВЕЖИНА ж ; разг. яңы 
һуйылған ит

СВЁЖЕСТЬ ж 1. таҙалыҡ, сафлыҡ, һалҡын
са ел, еләҫлек; свежесть раннего утра иртәнге 
еләҫлек; свежесть воздуха һауа сафлығы 2. яңы 
ғына -ған/-гән булыуы; свежесть фруктов емеш
тең яңы ғына йыйылған булыуы 3. тән һәм йән 
рәхәтлеге, еңеллек; ощущать приятную свежесть 
тәндә еңеллек һиҙеү 4. (цветущий, здоровый вид) 
сәләмәт (һау) төҫ, һаулыҡ, сәләмәтлек, таҙалыҡ; 
свежесть лица йөҙҙөң сәләмәтлеге 5. эскерһеҙ
лек, хәйләһеҙлек, сафлыҡ; нравственная свежесть 
әхлаҡи сафлыҡ 6. йыуылған, таҙа булыу, таҙа
лыҡ; свежесть белья кейемдең таҙалығы 7. асыҡ 
(баҙыҡ) булыу, асыҡлыҡ, баҙыҡлыҡ, уңмаған
лыҡ; свежесть красок буяуҙың баҙыҡ булыуы 
8. перен. яңылыҡ; свежесть мыслей фекер яңы
лығы ♦ не первой свежести: 1) (лежалый) бик 
үк яңы түгел, иҫкергән; 2) (не очень чистый) 
бик үк таҙанан түгел

СВЕЖЁТЬ несов. 1. еләҫләнеү, һалҡынсала- 
ныу, һалҡыная төшөү; к ночи свежёет безл. кис
кә табан һалҡыная төшә 2. (становиться более 
свежим — о растениях) төҫө асылыу, йәшәрә ба
рыу 3. (приобретать свежий, здоровый вид) 
йәшәреп (таҙарып, матурланып) китеү, шәбәйеү, 
йәшәрә (таҙара, матурлана) барыу 4. көс-хәл 
инеү, еңеләйеп китеү; свежеть от холодной воды 
һалҡын һыуҙан көс-хәл инеү 5. мор. (ел) көсәйеү

СВЁЖИЙ, -ая, -ее 1. яңы (ғына) -ған/-гән; 
(о растениях) йәшел; свежее мясо яңы һуйыл
ған ит; свежее молоко яңы һауған һөт; свёжая 
рыба яңы ғына тотолған балыҡ; свёжая малйна 
яңы ғына йыйылған ҡурай еләге; свёжий хлеб 
яңы бешкән икмәк; свежее сёно йәшел бесән 
2. (естественный, необработанный) -маған/-мә- 
гән, йәш, яңы; свёжая капуста тоҙланмаған кәбеҫ
тә; свёжие огурцы тоҙланмаған ҡыяр 3. (не быв
ший в употреблении) тотонолмаған, кейелмәгән, 
керләнмәгән, таҙа; свёжая простыня тотонолма
ған япма; свёжая рубашка кейелмәгән күлдәк
4. (чистый) болғанмаған, таҙа, саф; свёжая вода 
таҙа һыу; свёжий воздух саф һауа 5. (восста
новленный) саф, яңы; встать со свёжей головой 
саф баш менән килеп тороу; свёжая сйла яңы 
көс 6. төҫө китмәгән, йылтырауы бөтмәгән, яҡ
шы һаҡланған; свёжие краски на картине карти 
наның буяуы яҡшы һаҡланған 7. янып торған, 
таҙа, сәләмәт; свёжее лицо янып торған йөҙ 
8. яңы; свёжая рана яңы йәрәхәт; свёжий след 
яңы эҙ 9. яңы, иң һуңғы; свёжие новости иң 
һуңғы хәбәрҙәр; свёжие открытия яңы асыштар 
10. үҙенсәлекле, оригиналь, яңы; свёжие мысли 
яңы фекрҙәр 11. (прохладный) һалҡынса; свё
жий вётер һалҡынса ел ♦ на свёжую память хә
терҙә (иҫтә) саҡта; на свёжую голову см. голова

СВЕЖИТЬ несов. 1. (делать свежим, бодрым) 
көс биреү, дәртләндереү, күңел күтәреү 2. рәхәт
лек (еңеллек) биреү, еңеләйтеп ебәреү; про
хладный воздух свежйт еләҫ һауа еңеллек бирә 

СВЕЖЬЁ с собир.; рыб. яңы тотолған балыҡ 
СВЕЗТИ сов. 1. (везя, спустить сверху вниз) 

төшөрөү, алып төшөрөү (төшөү), түбән төшөрөү; 
свезти с горы тауҙан алып төшөү 2. разг. (от
везти) илтеү, илтеп ҡуйыу; свезтй багаж на 
станцию йөктө станцияға илтеп ҡуйыу 3. (увез
ти) алып бөтөү, алып китеү; свезтй хлеб с поля 
игенде яландан алып бөтөү; свезтй дрова со 
двора утынды ишек алдынан алып китеү 4. разг. 
см. свозйть

СВЁКЛА ж сөгөлдөр; кормовая свёкла мал
сөгөлдөрө; сахарная свёкла шәкәр сөгөлдөрө; сто
ловая свёкла аш сөгөлдөрө

СВЕКЛ О ... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 
“сөгөлдөр” мәгәнәһен аңлатҡан беренсе өлөшө, 
мәҫ., свеклорёз сөгөлдөр ҡырҡҡыс; свеклоубо
рочный сөгөлдөр йыйғыс

СВЕКЛОВЙЦА ж шәкәр сөгөлдөрө, сөгөлдөр 
СВЕКЛОВИЧНЫЙ, -ая, -ое 1. шәкәр сөгөл

дөрө ...ы, сөгөлдөр ...ы; свекловичные семена 
шәкәр сөгөлдөрө орлоҡтары; свекловйчный сахар 
сөгөлдөр шәкәре 2. сөгөлдөр үҫтереүсе; свекло
вичные районы сөгөлдөр үҫтереүсе райондар 

СВЕКЛ ОВЙЩЕ с сөгөлдөр баҫыуы 
СВЕКЛОВбД м сөгөлдөрсө (сөгөлдөр цҫте- 

рецсе, сөгөлдөр цҫтерецсе белгес)', бригада свек
ловодов сөгөлдөрсөләр бригадаһы

СВЕКЛОВбДСТВО с сөгөлдөрсөлөк (сөгөл
дөр цҫтерец эше); заниматься свекловодством 
сөгөлдөрсөлөк менән шөғөлләнеү

СВЕКЛОВбДЧЕСКИЙ, ая, ое сөгөлдөр үҫ 
тереү ...ы; свекловодческий совхоз сөгөлдөр үҫ
тереү совхозы

СВЕКЛОКОПАТЕЛЬ м сөгөлдөр ҡаҙғыс 
(машина)

СВЕКЛОСАХАРНЫЙ, -ая, -ое сөгөлдөр эш
кәртеү ...ы, шәкәр сөгөлдөрө ...ы; свеклосахар
ный завод сөгөлдөр эшкәртеү заводы

СВЕКЛ ОСЁЯНИЕ с сөгөлдөр сәсеү; районы 
свеклосёяния сөгөлдөр сәсеүсе райондар

СВЕКЛОУБбРОЧНЫЙ, ая, ое сөгөлдөр 
(ҡаҙып) алыу ...ы, сөгөлдөр йыйғыс, сөгөлдөр 
йыйып алыу ...ы; свеклоуборочный комбайн сө 
гөлдөр йыйғыс комбайн; свеклоуборочный се
зон сөгөлдөр ҡаҙып алыу мәле

СВЕКбЛЬНИК м 1. (свекольная ботва) 
сөгөлдөр һабағы (япрағы) 2. (суп) сөгөлдөр ашы 

СВЕКбЛЬНЫ Й, -ая, -ое 1. сөгөлдөр ...ы; 
свекольная ботва сөгөлдөр һабағы (япрағы); 
свекольный суп сөгөлдөр ашы 2. (лилоәато- 
красный) алһыу, ал ҡыҙыл; свекольный цвет ал
һыу төҫ

СВЕКОР м (отец мужа) ҡайны; свекровь ж 
(мать мужа) ҡәйнә, бейем 
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СВЕРНУТЬСЯ
СВЕЛИКОДУШНИЧАТЬ сов. хуш күңелле 

лек (миһырбанлыҡ, шәфҡәтлелек) күрһәтеү 
СВЕРГАТЬ несов. см. свергнуть 
СВЕРГАТЬСЯ несов. 1. несов. см. свергнуть

ся 2. (низвергаться) өҫтән (юғарынан) шарлап 
төшөү (һыу ағымы) 3. страд, от свергать 

с в ё р г н у т ь  сов. (бәреп) төшөрөү, ҡолатыу; 
свергнуть царское правйтельство батша хөкүмә 
тен бәреп төшөрөү

с в ё р г н у т ь с я  сов.; уст. төшөп китеү, йы
ғылыу, төшөрөлөү

СВЕРЖЕНИЕ с см. свергнуть — свергать; 
свержение самодержавия самодержавиены ҡо
латыу

СВЁРИТЬ сов. что сағыштырыу, сағышты
рып сығыу (ҡарау), дөрөҫлөгөн тикшереү; све
рить часы сәғәттең дөрөҫлөгөн тикшереү; све
рить рукопись с подлинником ҡулъяҙманы төп 
нөсхә менән сағыштырып сығыу

СВЁРИТЬСЯ сов.', разг. сағыштырылыу, са
ғыштырып ҡарау, дөрөҫлөгөн тикшереү, тикше
реп биреү, белешмә алыу; свериться со слова
рём һүҙлек буйынса дөрөҫлөгөн тикшереү

СВЁРКА ж см. сверить — сверять, сверить
ся сверяться; сверка списка избирателей 
һайлаусылар исемлегенең дөрөҫлөгөн тикшереү 

СВЕРКАНИЕ с балҡыу, йымылдау, йылтыл
дау, йылтырау, ялтырау, ем-ем (йым-йым, йылт- 
йылт) итеү; сверкание звёзд йондоҙҙарҙың ем
ем итеүе; сверкание молнии йәшен йылтылдауы 

СВЕРКАТЬ несов. 1. балҡыу, йымылдау, 
йылтылдау, ем-ем (йым-йым) итеү; в нёбе свер
кают звёзды күктә йондоҙҙар ем-ем итә 2. (ярко 
вспыхивать) йылтырау, йылт-йылт (ялт-йолт) 
килеү, ялтлау, ялтырау; сверкают штыкй штык
тар ялт-йолт килә; молнии сверкают йәшен ялт
лай 3. чем и без доп. (ярко блестеть при силь
ном возбуждении — о глазах) яныу, янып китеү, 
ялтырау 4. (резко выделяться ярким цветом) 
сағылйып күренеү, баҙлау; мак сверкает в траве 
үлән араһынан мәк сағылйып күренә ♦ только 
пятки сверкают табан ялтыратыу

СВЕРКАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от свер
кать 2. прил. ҡояшлы, салт аяҙ; сверкающий ве
сенний день салт аяҙ яҙғы көн 3. прил. сағыу, 
балҡып торған, күҙҙе сағылдырырлыҡ; свер
кающая красота сағыу матурлыҡ

СВЕРКНЁТЪ сов. 1. см. сверкать; сверкнула 
молния йәшен балҡыны 2. перен. (неожиданно 
появиться в сознании) келт итеп (иҫкә) килеп 
төшөү ♦ сверкнуть глазами уҫал ҡараш ташлау 

СВЕРЛЙЛЬНЫЙ, -ая, -ое быраулау ...ы; 
сверлйльный станок быраулау станогы; свер- 
лйльные работы быраулау эштәре

СВЕРЛЙЛЬЩИК м см. сверловщик 
СВЕРЛИТЬ несов. что 1. быраулау, бырау

лап тишеү; сверлйть железо тимерҙе быраулап 
тишеү; сверлйть скважины скажиналар бырау

лау 2. соҡоп (тишеп) инеү; жук сверлйт древе 
сйну ҡуңыҙ үҙағасты тишеп инә 3. соҡоп (ти
шеп) таҙартыу; сверлйть больной зуб ауыртҡан 
теште соҡоп таҙартыу 4. перен. тишерҙәй итеп 
текләү (текәлеү); его глаза сверлйт меня уның 
күҙҙәре миңә тишерҙәй итеп текәлде 5. обычно 
безл.\ перен. үҙәккә үтеп ауыртыу (һыҙлау), 
сәнсеү; в ухе сверлйт ҡолаҡ сәнсә

СВЕРЛИТЬСЯ несов. страд, от сверлйть 1—3 
СВЕРЛЙ с бырау; стальное сверло ҡорос 

бырау
СВЕРЛбВОЧНЫ Й, -ая, -ое спец. быраулау 

...ы; сверловочный агрегат быраулау агрегаты 
СВЕРЛОВЩИК м быраулаусы; бригада свер 

ловщиков быраулаусылар бригадаһы
СВЕРЛЙЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от сверлйть

2. прил. (острый, пронизывающий — о боли) 
үҙәккә үтерлек ауыртҡан (һыҙлаған); сверлящая 
зубная боль тештәрҙең үҙәккә үтерлек һыҙлауы
3. прил. (резкий, пронзительный — о звуках) 
ҡолаҡ ярғыс

СВЕРНЁТЪ сов. что 1. төрөү, төрөп ҡуйыу, 
түңәрәкләп (йомро итеп) төрөү, урау; свернуть 
ковёр келәмде төрөп ҡуйыу 2. урап яһау, төрөү; 
свернуть сигару сигара төрөү 3. (уменьшить, 
сократить) кәметеү, ҡыҫҡартыу, аҙайтыу, тарай
та (кәметә, ҡыҫа) төшөү; свернуть темпы строй 
тельства төҙөлөш темптарын кәметеү; свернуть 
фронт фронтты тарайта төшөү 4. разг. (повер
нуть в сторону) бороу, боролоу; свернуть ма 
шйну к вокзалу машинаны вокзалға бороу 5. (пе
ревести на другую тему) икенсе яҡҡа йүнәл
теү, бороу; свернуть разговор на другую тему 
һүҙҙе икенсе темаға бороу 6. икенсе тарафҡа йү
нәлтеү, бороу; свернуть голову направо башты 
уңға бороу 7. разг. быуынды сығарыу, тайҙы
рыу, ҡаймыҡтырыу; свернуть ногу аяҡ быуы
нын сығарыу 8. перен., прост, (в короткий 
срок лишить жизненных сил — о болезни) бө
гөү, ҡаҡшатыу, һындырыу 9. (снять, вращая по 
нарезке) бороп алыу; свернуть лампочку с пат
рона лампочканы патрондан бороп алыу ♦ свер
нуть голову (шею): 1) муйынын бороп (ҡайы
рып) үлтереү (малға, ҡош-ҡортҡа ҡарата)', 
2) (употребляется как угроза убить кого-л.) 
харап итеү, дөмөктөрөү

СВЕРНЁТЬСЯ сов. 1. (скататься трубкой) 
төрөлөү, түңәрәкләнеп төрөлөү, ураныу, бөгәр
ләнеү; 5ТОЛ газеты свернулся гәзит(тең) мөйөшө 
бөгәрләнгән 2. (загнувшись с краёв, закрыться) 
кибеп ҡорошоу, ҡурылыу, бөрөшөп ҡалыу (цҫем- 
лектәргә ҡарата)', лйстья черёмухи свернулись 
муйыл япраҡтары бөрөшкән 3. йомарланып 
(бөгәрләнеп) ятыу; кошка свернулась клубком 
бесәй бөгәрләнеп ятҡан 4. (превратиться в сгу
сток — о крови) ойошоу; (о молоке) эреү 5. пе
рен. ҡыҫыла (тарая, кәмей) төшөү; фронт свер
нулся фронт тарая төштө 6. перен. ваҡытлыса 
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туҡталыу (туҡтатылыу), туҡталып тороу, һүнеү; 
стройтельство моста свернулось күпер төҙөү 
ваҡытлыса туҡтатылды 7. күсеү (фекергә, һцҙгә 
ҡарата); разговор свернулся на воспитание де
тей һүҙ балалар тәрбиәләүгә күсте 8. (сдвинуть
ся в сторону от удара, толчка) салшайыу, ҡал
тайыу, ҡыйшайыу

СВЕРСТАТЬ сов. что\ полигр. наборҙы бит
кә (версткаға) һалыу, версткалау; сверстать га
зету гәзитте версткаға һалыу

СВЕРСТНИК М и СВЕРСТНИЦА ж йәштәш, 
ҡорҙаш; быть сверстниками йәштәштәр булыу 

СВЁРСТЫВАТЬ несов. см. сверстать 
СВЁРСТЫВАТЬСЯ несов. страд, от свёр

стывать
СВЕРТОК м 1. (предмет, свёрнутый труб

кой) урама, төргәк; свёрток нот ноталар төргәге 
2. (пакет) төргәк, төйөнсөк; завязать свёрток 
төргәкте бәйләү

СВЁРТЫВАЕМОСТЬ ж ойоу (ойошоу) һәлә
те, ойошоусанлыҡ ♦ свёртываемость крови ҡан
дың ойошоусанлығы

СВЕРТЫВАНИЕ с см. свёртывать, свёрты
ваться; свёртывание листьев япраҡтарҙың ҡуры- 
лыуы; свёртывание крови ҡандың ойошоусан
лығы; свёртывание работ эштең туҡталып тороуы 

СВЁРТЫВАТЬ несов. см. свернуть 
СВЁРТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. свернуться 

2. страд, от свёртывать
СВЕРХ предлог с род. п. 1. (при указании на 

предмет, поверх которого, на котором разме
щается кто-что-л.) өҫтөнән, өҫтөнә, өҫтөндә; 
надеть сверх рубашки күлдәк өҫтөнән кейеү

2. (при указании на предмет, поверх, выше 
которого направлено действие) өҫтөнән; смот
реть сверх очков күҙлек өҫтөнән ҡарау

3. (при указании на превышение какой-л. ме
ры, нормы) -дан/-дэн тыш, -дан/-дән артыҡ; 
сверх плана пландан тыш; сверх штата штаттан 
тыш; служйть сверх срока ваҡытынан артыҡ 
хеҙмәт итеү

4. (кроме, помимо чего-л.) өҫтөнә, -дан/-дән 
тыш, -дан/-дән башҡа; сверх заработной платы
хеҙмәт хаҡынан тыш

5. (вопреки чему-л.) -ға/-гә ҡарамаҫтан, 
-ған/-гән ерҙән, -да/-дә; сверх ожидания көт
мәгәндә

СВЕРХ... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 
“цтә”, “бик", “ныҡ", “гәйәт", “ғәҙәттән 
тыш", “-дан/-дән тыш" мәгәнәләрен аңлатҡан 
беренсе өлөшө, мәҫ., сверхштатный штаттан 
тыш; сверхопытный үтә тәжрибәле

СВЕРХГИГАНТ м 1. ғәҙәттән тыш, (ғәйәт) 
ҙур (кцбеһенсә өҫтәлмәлек булып йөрөй/, само
свалы-сверхгиганты ғәйәт ҙур самосвалдар 
2. астр, сверхгигант (яҡтылығы һәм кцләме 
Ҡояшҡа ҡарағанда мең тапҡыр артыҡ булған 
ғәйәт ҙур йондоҙ)

СВЕРХДАЛЬНИЙ, -яя, -ее 1. бик алыҫ (йы
раҡ), ғәҙәттәгенән алыҫ (йыраҡ) араға; сверх
дальняя дистанция бик алыҫ дистанция 2. см. 
сверхдальнобойный

СВЕРХДАЛЬНОБбЙНЫ Й, ая, -ое бик ныҡ
алыҫҡа (йыраҡҡа) ата торған; сверхдальнобой
ное орудие бик ныҡ алыҫҡа ата торған орудие 

СВЕРХЗВУКОВбЙ, -ая, -ое тауыштан шә
берәк; сверхзвуковой самолёт тауыштан шәбе
рәк осоусы самолет

СВЕРХЛИМИТНЫЙ, -ая, -ое лимиттан тыш; 
сверхлимйтное потребление электроэнергии 
электр энергияһын лимиттан тыш ҡулланыу 

СВЕРХПЛАНОВЫЙ, -ая, -ое пландан тыш, 
пландан артыҡ (етештерелгән); сверхплановое за
дание пландан тыш эш; сверхплановая продук
ция пландан артыҡ (етештерелгән) продукция 

СВЕРХПРИБЫЛЬ ж\ эк. өҫтәмә табыш (ки
лем); получйть сверхпрйбыль өҫтәмә табыш алыу 

СВЕРХРАННИЙ, -яя, -ее бик иртә; сверх
ранний сев бик иртә сәсеү

СВЕРХСРбЧНИК м\ разг. см. сверхсрочно
служащий

СВЕРХСРОЧНОСЛУЖАЩ ИЙ м сроктан 
тыш (үҙ ирке менән) хәрби хеҙмәт итеүсе

СВЕРХСРбЧНЫ Й, -ая, -ое 1. сроктан тыш, 
үҙ ирке менән; сверхсрочная военная служба
сроктан тыш хәрби хеҙмәт 2. разг. бик (үтә) 
ашығыс; сверхсрочное задание бик ашығыс эш 

с в е р х у  нареч. 1. өҫтән, юғарынан; вода 
падает сверху һыу юғарынан төшә 2. (со сторо
ны руководящих органов власти) юғарынан; 
директйвы сверху юғарынан килгән директива
лар 3. (по поверхности чего-л.) өҫтән, тыштан; 
изба сверху обшйта тёсом өй тыштан йоҡа таҡта 
менән кәпләнгән 4. (с верховья реки) йылға 
үренән, үрҙән; сверху идёт катер йылға үренән 
катер килә ♦ сверху вниз смотреть юғарынан 
(тиңһенмәй) ҡарау; сверху донизу өҫтән аҫҡа 
тиклем, баштан-аяҡ, тулыһынса

СВЕРХУРбЧНЫ Й, -ая, -ое 1. эш сәғәтенән 
тыш эшләнгән (башҡарылған); сверхурочное за
дание эш сәғәтенән тыш башҡарылған эш 2. в 
знач. сущ. сверхурочные мн. эш сәғәтенән тыш 
эшләгәнгә түләү (аҡса)

СВЕРХЧЕЛОВЁК м ғәййәр (илаһи) кеше, 
тәбиғәттән өҫтөн зат

СВЕРХЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, ая, ое кеше көсө 
етмәҫлек, кеше ҡулынан килмәҫлек; сверхчело
веческая борьба кеше көсө етмәҫлек көрәш 

СВЕРХШТАТНЫЙ, -ая, -ое штаттан тыш 
(булған); сверхштатная должность штаттан тыш 
вазифа

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ, ая, ое 1. мөғ
жизәле, илаһи (тәбиғи булмаған/, сверхъестес
твенная сила илаһи көс 2. перен., разг. ғәҙәттән 
тыш, ғәжәп, иҫ киткес; сверхъестественные спо
собности иҫ киткес һәләт 
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СВЕТИЛО
СВЕРЧбК м өй сиңерткәһе; стрекотание 

сверчка өй сиңерткәһе сөрөлдәүе 
СВЕРШАТЬ несов. см. свершить 
СВЕРШАТЬСЯ несов. 1. см. свершйться 

2. страд, от свершать
СВЕРШЁНИЕ с; высок, см. свершить — 

свершать, свершйться — свершаться; сверше
ние подвига батырлыҡ күрһәтеү

СВЕРШИТЬ сов.; высок, см. совершить 
СВЕРШИТЬСЯ сов.; высок, см. совершиться 
СВЁРЩИК м и СВЁРЩИЦА ж сагышты 

рыусы, сағыштырып төҙәтеүсе 
СВЕРЙТЬ несов. см. сверить 
СВЕРЯТЬСЯ несов. 1. см. свериться 2. страд, 

от сверять
СВЁСИТЬI сов. 1. һалындырыу, һалбыратыу, 

һәлберәтеү, аҫылындырыу; свесить ноги аяҡтар
ҙы һалындырыу 2. (склонитъ) аҫҡа (түбән) эйеү 
(төшөрөү); свесить голову башты түбән эйеү 

СВЁСИТЬ II сов.', разг. (взвесить) үлсәү, үл
сәп алыу; свесить килограмм хлеба бер кило
грамм икмәк үлсәп алыу

СВЁСИТЬСЯI сов. 1. (повиснуть) һалыныу, 
һалынып төшөү (тороу), һалбырау, һалбырап 
төшөү (тороу), аҫылыныу, аҫылынып тороу; вет
ки свесились до землй ботаҡтар ергә тиклем 
һалынып төшкән 2. (склониться) эйелеү, аҫҡа 
(түбән) эйелеү (бөгөлөү), аҫҡа (түбән) һалыныу; 
йва свесилась над рекой йылға өҫтөнә тал һалы
нып тора

СВЁСИТЬСЯ II сов.', прост. (взвеситься) 
үлсәнеү

СВЕСТИ сов. 1. етәкләп төшөрөү; свестй 
лошадь в воду атты һыуға етәкләп төшөрөү; све
стй ребёнка по лестнице баланы баҫҡыстан етәк
ләп төшөрөү 2. илтеү, илтеп ҡуйыу (ташлау); 
свестй детей в детский сад балаларҙы балалар 
баҡсаһына илтеп ҡуйыу 3. разг. см. сводйть; 
свестй детей в цирк балаларҙы циркка алып ба
рыу 4. на кого-что (датъ иное направление) бо
роу, бороп ебәреү; свестй разговор на другую 
тему һүҙҙе икенсегә бороу 5. (увести на другое 
место) бороу; свестй лошадь с дороги атты юл
дан бороу 6. прост, йәшерен (урлап) алып ки
теү; свестй корову со двора ишек алдынан һый
ырҙы урлап алып китеү 7. юҡ итеү, бөтөрөү 
(һипкел, тап, сөйәлгә ҡарата)', свестй пятно с 
платья күлдәктәге тапты бөтөрөү; свестй вес
нушки с лица биттәге һипкелде бөтөрөү 8. во 
что (соединитъ вместе) йыйыу, туплау, ҡушыу, 
төркөмләү; свестй отряды в полк отрядтарҙы 
полкка ҡушыу 9. разг. ҡауыштырыу, осрашты
рыу, күрештереү; свестй с подругой әхирәт ме
нән осраштырыу 10. (сблизитъ) тоташтырыу, ту
ра килтереү, йыйырыу, яҡынлаштырыу; свестй 
брови ҡаш йыйырыу; свестй мост күперҙе то
таштырыу 11. что обычно безл. көҙән йыйырыу, 
тартышыу; свело ногу аяҡты көҙән йыйырҙы

12. разг. (перевести) төшөрөү, күсереү; свестй 
рисунок на папиросную бумагу һүрәтте папирос 
ҡағыҙына күсереү 13. к чему, до чего, на что 
ҡалдырыу, ҡыҫҡартыу; свестй расходы к мйни 
муму сығымдарҙы иң аҙға ҡалдырыу ♦ свестй в 
могйлу см. могйла; свестй концы с концами см. 
конец; свестй на нет юҡҡа сығарыу, юҡ булыу; 
свестй с ума см. ум; свестй счёты: 1) иҫәп хи 
сапты өҙөү, иҫәпләшеү; 2 ) үс алыу, үс ҡайтарыу 

СВЕСТИСЬ сов. 1. к чему, на что (ҡайтып) 
ҡалыу; расходы свелйсь к мйнимуму сығымдар 
минимумға ҡалды 2. (ограничиться чем-л.) ҡай
тып ҡалыу, сикләнеү; всё свелось к разговору 
бөтәһе лә һөйләшеүгә ҡайтып ҡалды 3. (исчез
нутъ с поверхности чего-л.) юҡ булыу, бөтөү; 
жйрное пятно свелось май табы бөттө

СВЕТ I м 1. яҡтылыҡ, яҡты, нур; солнечный 
свет ҡояш яҡтыһы; свет луны ай яҡтыһы; днев
ной свет көндөҙгө яҡтылыҡ, көн яҡтыһы; элек- 
трйческий свет электр яҡтыһы; скорость света 
яҡтылыҡ тиҙлеге; свет свечй май шәм яҡтыһы 
2. разг. (рассвет) таң, таң атыу; ещё три часа 
до света таң атыуға өс сәғәт бар 3. (источник 
освещения) ут; зажечь в комнате свет бүлмәлә ут 
тоҡандырыу 4. перен. сатҡы, нур; свет счастья 
бәхет нуры; свет надежды өмөт сатҡыһы ♦ свет 
очёй күҙ нуры; в свете чего нимәлер күҙлегенән 
сығып; ни свет ни заря бик иртә, ҡара таңдан, 
таң тишегенән; пролйть свет асыҡлау, асыҡлыҡ 
индереү, төшөндөрөп биреү; свету (света) не 
взвйдеть см. невзвйдеть

СВЕТ II м 1. (вселенная) донъя, ер йөҙө, йы
һан; страны света донъя илдәре; путешествие 
BOKpjT свёта донъя тирәләй сәйәхәт 2. у cm. (об
щество) барлыҡ кешеләр, халыҡ 3. (высшее об
щество) йәмғиәттең (иң) алдынғы вәкилдәре 
(кешеләре), элита ♦ белый свет яҡты донъя; на 
край свёта ҡош та осоп етмәҫ ергә, ер сигенә, 
йәһәннәм тишегенә; тот свет теге донъя; ни за 
что на свёте һис бер ваҡытта ла, бер ҡасан да, 
һис тә, бер нисек тә; отправить на тот свет см. 
отправить; отправиться на тот свет см. отпра 
виться; явйться (появйться) на свет: 1) донъяға 
килеү (тыуыу); 2 ) донъяға сығыу, донъя күреү 
(баҫылып сыгыу — китап һ.б.У, на свет не гля
дел бы см. глядеть; на чём свет стойт (ругать) 
эттэн алып эткә һалыу, эт тиреһен битенә ҡап
лау; свет (не) клйном сошёлся см. клин; сжить 
со света көн күрһәтмәү, яҡты донъянан ебәреү, 
башына етеү, ҡәбергә индереү

СВЕТАТЬ несов. безл. таң атыу, яҡтыра баш
лау, яҡтырыу

СВЕТЁЦ м сыра ҡыҫтырғыс 
СВЁТИК м (обычно со словом “мой” или 

именем собственным) күҙ нурым
СВЕТИЛО с 1. яҡтыртҡыс; солнце — днев

ное светйло ҡояш — көндөҙгө яҡтыртҡыс 
2. чего, какое атаҡлы (данлыҡлы) кеше; светйло 
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СВЕТИЛЬНИК
музыкального мйра музыка донъяһындағы дан
лыҡлы кеше

СВЕТИЛЬНИК м 1. ҙур лампа, яҡтыртҡыс; 
светильники для люминесцентных ламп люми
несцент лампа яҡтыртҡыстары 2. уст. ҡәндил, 
шәмдәл

СВЕТИЛЬНЫЙ, -ая, -ое яҡтылыҡ бирә 
торған, яҡтыртҡыс ♦ светильный газ яҡтылыҡ 
бирә торған газ

СВЕТИМОСТЬ ж; астр, яҡтыртылыш 
СВЕТИТЬ несоә. 1. яҡтылыҡ биреү (тара

тыу), яҡтыртыу; солнце светит ҡояш яҡтырта; 
свеча светит май шәм яҡтырта 2. яҡтыны 
йүнәлтеү, яҡтыртып тороу; светйть фонарём фо
нарь менән яҡтыртып тороу 3. перен. балҡып то
роу; лицо её светит от радости йөҙө шатлыҡтан 
балҡып тора

СВЕТИТЬСЯ несоә. 1. яҡтылыҡ һибеү, 
яҡтырыу, балҡыу; в окнах светйлись огонькй
тәҙрәләрҙә уттар балҡый ине 2. (блестеть, от
ражая свет) йылтырап тороу, йылтырап күре
неү 3. перен. янып (балҡып) тороу (йөҙгә, кцҙгә 
ҡарата)', лицо её светйлось радостью йөҙөндә 
шатлыҡ балҡып тора ине

СВЕТЛЕЙШИЙ м бөйөк әфәнде, ғали йәнәп
тәре (батша Рәсәйендә синфи айырмаһы бул- 
ган югары дәрәжә кешеләрен ололау һцҙе) 

СВЕТЛЁТЬ несов. 1. асыла (яҡтыра) төшөү 
(башлау); светлеют небеса күк йөҙө асыла баш
ланы 2. безл. (о наступлении рассвета) яҡты
рыу, яҡтыра башлау 3. перен. янып (балҡып) 
китеү, яҡтырыу, асылыу (йөҙгә ҡарата)-, лицо 
ребёнка все больше светлело сабыйҙың йөҙө 
яҡтырғандан-яҡтыра барҙы 4. ағарып (ялтырап) 
күренеү; серп луны светлеет на нёбе күктә ай 
урағы ялтырап күренә

СВЕТЛО 1. нареч. яҡты; лампа горйт светло
шәм яҡты яна 2. в знач. сказ., безл. яҡты; на 
улице светло урамда яҡты 3. в знач. сказ., 
безл/, перен. (о радостном, ясном настроении) 
хуш, рәхәт; на душе светло күңелгә рәхәт

СВЕТЛО... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 
“аҡ", “аҡһыл" мәгәнәләрен аңлатҡан беренсе 
өлөшө, мәҫ., светлокожий аҡ тәнле

СВЁТЛО ... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 
“асыҡ төҫлө", “төп төҫкә ҡараганда ҡайты
шыр аҡ”, “әҙерәк" мәгәнәһен аңлатҡан беренсе 
өлөшө, мәҫ., свётло-зелёный асыҡ йәшел; свет
ло-жёлтый аҡһыл һары

СВЕТЛОБОРОДЫЙ, -ая, -ое аҡ (ерән) һа
ҡаллы; светлобородый старйк аҡ һаҡаллы ҡарт 

СВЕТЛОВОЛОСЫЙ, -ая, -ое аҡ (һары) сәс
ле; светловолосая девочка һары сәсле ҡыҙыҡай 

СВЕТЛОГЛАЗЫЙ, -ая, -ое асыҡ йәшел (зәң
гәр, һоро) күҙле, шағыр (сәгер) күҙле; светло
глазый мальчик асыҡ зәңгәр күҙле малай

СВЕТЛОЛИЦЫЙ, -ая, -ое аҡ йөҙлө; светло
лицая женщина аҡ йөҙлө ҡатын

СВЁТЛОСТЬ ж 1. яҡтылыҡ, баҙыҡлыҡ, то- 
ноҡлоҡ 2. (титулование) бөйөк әфәнде, ғали 
йәнәптәре (батша Рәсәйендә император, кенәз 
ғаиләләре ағзаларына ололап өндәшец һцҙе) 

СВЁТЛЫЙ, -ая, -ое 1. яҡты (көслө) янған, 
яҡты; светлая лампочка яҡты лампочка 2. ҡояш 
(ай, ут яҡтыһы) төшкән, яҡты; светлая комната 
ҡояш төшкән бүлмә; светлая ночь яҡты төн 
3. балҡып (янып) торған, сағыу, баҙыҡ, яҡты; 
светлая звезда баҙыҡ йондоҙ; светлый луч бал
ҡып торған нур 4. асыҡ төҫлө, аҡһыл; светлое 
пальто асыҡ төҫлө пальто 5. һары, ерән (сәс-һа- 
ҡалга ҡарата)-, светлые волосы һары сәс 6. йә
шел, зәңгәр, һоро (кцҙгә ҡарата)-, светлые гла
за зәңгәр күҙҙәр 7. (чистый, прозрачный — о 
жидкости) үтә күренмәле, тоноҡ; светлый ру
чеёк тоноҡ шишмә 8. перен. бәхетле, ҡыуаныс
лы, яҡты; светлое будущее бәхетле киләсәк; 
светлые воспоминания яҡты хәтирәләр 9. перен. 
ихлас, асыҡ; светлое лицо асыҡ сырай 10. пе
рен. яҡты, саф, изге; светлое пожелание яҡты 
теләк; светлая мечта изге хыял 11. перен. саф 
күңелле (рухлы), рухы (күңеле) матур, намыҫ
лы; светлый человек саф күңелле кеше 12. пе
рен. айыҡ; светлая голова айыҡ баш (аҡыл) 
♦ светлый шрифт типогр. йоҡа шрифт, нәҙек 
хәреф; светлая память героям батырҙарҙың яҡ
ты иҫтәлеге

СВЕТЛЙК м баҙлауыҡ
СВЕТЛЯЧбК м; уменъш.-ласк. от светляк
СВЕТО... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 

“яҡты”, “яҡтылыҡ” мәгәнәләрен аңлатҡан
беренсе өлөшө, мәҫ., светоизмерительный яҡ
тылыҡ үлсәй торған; светосигнал яҡтылыҡ сиг
налы

СВЕТОБОЙЗНЬ ; к; мед. күҙ сағылыу, ке
песләү (кцҙҙең яҡтылыҡтан ауыртыуы)

СВЕТОВбЙ, -ая, -ое яҡты ...ы, яҡтылыҡ 
...ы; световые волны яҡтылыҡ тулҡындары; 
световой сигнал яҡтылыҡ сигналы ♦ световой 
год астр, яҡтылыҡ йылы (яҡтылыҡ нурының 
бер йыл эсендә цткән юл оҙонлоғо)-, световой 
день яҡты көн (тәцлектең ҡояш сыҡҡандан 
алып байығанға тиклем булған өлөшө)

СВЕТОЗАЩЙТНЫЙ, -ая, -ое яҡтылыҡтан 
һаҡлай торған; светозащитные очкй яҡтылыҡ
тан һаҡлай торған күҙлек

СВЕТОКОПИРОВАЛЬНЫЙ, ая, ое свето 
копия яһай торған; светокопировальная техника 
светокопия яһай торған техника

СВЕТОКбПИЯ ж; спец, светокопия (һыҙма
ның яҡтылыҡҡа һиҙгер ҡағыҙға төшөрөлгән 
кцсермәһе)

СВЕТО ЛЕЧЁБНЫЙ, -ая, -ое нур (яҡтылыҡ) 
менән дауалау ...ы; светолечебный кабинет яҡ
тылыҡ менән дауалау кабинеты

СВЕТОЛЕЧЁНИЕ с нур (яҡтылыҡ) менән 
дауалау 
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СВЕТОЛЮБИВЫЙ, -ая, -ое б о т .  яҡтылыҡ 
яратыусы; светолюбйвые растения яҡтылыҡ яра
тыусы үҫемлектәр

СВЕТОМАСКИРбВКА ж  яҡтылыҡты ҡаплау 
(ышыҡлау)

СВЕТОМАСКИРОВОЧНЫЙ, ая, ое яҡты
лыҡты ҡаплау ...ы; светомаскировочные шторы 
яҡтылыҡты ҡаплау ҡормалары

СВЕТОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ж  яҡтылыҡ 
үткәрмәүсәнлек

СВЕТОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ, ая, ое яҡты 
лыҡ үткәрмәй торған, яҡтылыҡ үткәрмәүсән; све
тонепроницаемая бумага яҡтылыҡ үткәрмәй тор
ған ҡағыҙ

СВЕТОПРЕСТАВЛЁНИЕ с 1. р е л .  ҡиәмәт 
көнө, ахыр заман 2. п е р е н . ,  р а з г .  ( н е о б ы ч а й н а я  

с у м а т о х а ) буталыш, сыуалыш, ығы-зығы
СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ ж  яҡтылыҡ үт

кәреүсәнлек
СВЕТОПРОНИЦАЕМЫЙ, ая, ое яҡтылыҡ 

үткәрә торған, яҡтылыҡ үткәреүсән; светопро
ницаемая бумага яҡтылыҡ үткәреүсән ҡағыҙ 

СВЕТОСИГНАЛ м  яҡтылыҡ сигналы 
СВЕТОСИГНАЛИЗАЦИЯ ж  яҡтылыҡ сигна

лизацияһы
СВЕТОСИЛА ж \  с п е ц .  1. ( с т е п е н ь  о с в е щ ё н 

н о с т и )  яҡтылыҡ көсө, яҡтыртыу дәрәжәһе 
2. ( о д и н  и з  п о к а з а т е л е й  к а ч е с т в а  о б ъ е к т и в а )  

яҡтыртыу (яҡтылыҡ үткәреү) һәләте
СВЕТОСТбЙКИИ, -ая, -ое яҡтылыҡҡа уң

май (бирешмәй) торған, уңмай (төҫөн юғалтмай) 
торған; светостойкие краски яҡтылыҡҡа би
решмәй торған буяуҙар

СВЕТОСТбЙКОСТЬ ж  яҡтылыҡҡа уңмау 
(бирешмәү)

СВЕТОТЕНЕВбЙ, -ая, -ое и с к .  ( в ы п о л н е н 

н ы й  с  п р и м е н е н и е м  с в е т о т е н и )  төрлө асыҡлыҡ
тағы төҫтәр, яҡтылыҡ һәм күләгәләр (яҡты-ҡа- 
раңғы төҫтәр) ярҙамында башҡарылған; светоте
невой рисунок яҡты-ҡараңғы төҫтәр ярҙамында 
башҡарылған һүрәт

СВЕТОТЁНЬ ж ; и с к .  төрлө асыҡлыҡтағы 
төҫтәр, яҡтылыҡ һәм күләгәләр (р ә с е м  с ә т ә т е н -  

дә  ҡ у л л а н ы л а )

СВЕТОТЁХНИК м  яҡтылыҡ техникаһы 
белгесе

СВЕТОТЕХНИКА ж  яҡтылыҡ техникаһы 
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ, ая, ое яҡтылыҡ 

техникаһы ...ы; светотехнйческая лаборатория
яҡтылыҡ техникаһы лабораторияһы

СВЕТОФИЛЬТР м ;  с п е ц .  яҡтылыҡ фильтры, 
яҡтылыҡ һөҙгөс ( о п т и к  ҡ о р а м а л )

СВЕТОФ бР м  светофор; фонарь светофора
светофор фонары

СВЕТОФбРНЫ Й, -ая, -ое светофор ...ы; све
тофорная сигнализация светофор сигнализацияһы 

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ж  яҡты (яҡты 
лыҡ) һиҙеүсәнлек, яҡтыға (яҡтылыҡҡа) һиҙгерлек
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СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ
СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое яҡ

тыға (яҡтылыҡҡа) һиҙгер, яҡты (яҡтылыҡ) һи
ҙеүсе (һиҙә торған); светочувствительная плас 
тйнка яҡтылыҡҡа һиҙгер пластинка; светочув 
ствйтельные нервы яҡтылыҡ һиҙеүсе нервылар 

СВЁТСКИЙ, -ая, -ое 1. ғали заттар ...ы, аҡ
һөйәктәр ...ы; светское общество аҡһөйәктәр 
йәмғиәте 2. ғали заттарға (аҡһөйәктәргә) хас; 
светские манеры аҡһөйәктәргә хас ҡылыҡтар 
3. ( м и р с к о й ,  г р а ж д а н с к и й )  донъяуи, дини бул
маған; светское образование донъяуи белем 

СВЕЧА ж  1. шәм, май шәм; стеарйновая све
ча стеарин шәм; восковая свеча балауыҙ шәм
2. м е д .  шәм ( и р е п  т ә н г ә  һ ең ә  т о р г а н  д а р ы у )

3. т е х .  свеча, ут тоҡандырғыс 4. у с т .  свеча 
( я ҡ т ы л ы ҡ  ц л с ә ц  б е р ә м е г е )  5. ( в е р т и к а л ь н ы й  

п о д ъ ё м )  бейеккә (юғарыға) теп-текә күтәрелеү; 
самолёт сделал свечу самолет бейеккә теп-текә 
күтәрелде ♦ игра не стоит свеч үҙ-үҙен аҡламай

СВЕЧЁНИЕ с  яҡтырып күренеү; свечение 
моря диңгеҙҙең яҡтырып күренеүе

СВЕЧЕРЁТЬ с о в .  кисләү, кис булыу; совсем 
свечерело б е з л .  бөтөнләй кисләне; день свече 
рёл көн кисләне

СВЕЧНбЙ, -ая, -ое шәм ...ы; свечной огарок
шәм ҡалдығы; свечная подставка шәм аҫты 

СВЁШАТЬ с о в . ' ,  р а з г .  с м .  свесить II 
СВЁШИВАТЬ н е с о в .  с м .  свесить I 
СВЕШИВАТЬСЯ н е с о в .  1. с м .  свеситься 1;

2. с т р а д ,  о т  свешивать 
СВЁЯТЬ с о в .  ч т о  елгәреү 
СВИВАЛЬНИК м  биләүес; завернуть ре

бёнка в свивальник баланы биләүес менән биләү
СВИВАТЬ н е с о в .  с м .  свить 
СВИДАНИЕ с  күрешеү, осрашыу; деловое 

свидание эшлекле осрашыу; день свидания с 
больными ауырыуҙар менән күрешеү көнө; идтй 
на свидание осрашыуға барыу ♦ до свидания 
һау булығыҙ, хушығыҙ

СВИДЕТЕЛЬ м  и СВИДЕТЕЛЬНИЦА ж  ша
һит; быть свидетелем ч е г о - л .  н и м ә н е ң д е р  шаһи
ты булыу; допрос свидетелей шаһиттарҙан һо
рау алыу; вскрыть завещание при свидетелях 
васыятнамәне шаһиттар алдында асыу

СВИДЁТЕЛЬСКИИ, -ая, -ое шаһит ...ы; сви
детельские показания шаһит күрһәтеүҙәре

СВИДЕТЕЛЬСТВО с  1. ( с о о б щ е н и е  о  ч ё м - л . )  

күрһәтеү; свидетельство очевйдцев шаһиттарҙың 
күрһәтеүе 2. ( т о ,  ч т о  п о д т в е р ж д а е т ,  у д о с т о 

в е р я е т  к а к о е - л .  с о б ы т и е )  раҫлаусы факт, дәлил; 
исторйческие свидетельства тарихи дәлилдәр
3. ( о ф и ц и а л ь н ы й  д о к у м е н т ,  у д о с т о в е р я ю щ и й  

ч т о - л . )  таныҡлыҡ; свидетельство о рождении 
тыуыу тураһында таныҡлыҡ; авторское свиде
тельство авторлыҡ таныҡлығы

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ н е с о в .  1. ч т о ,  о  

ч ё м  ( у д о с т о в е р я т ь  в  к а ч е с т в е  с в и д е т е л я )  раҫ
лау, иҫбатлау, күрһәтеү; свидетельствовать о



СВИДЕТЬСЯ
происшествии булған хәлде иҫбатлау 2. что, о 
чём (подтверждать, доказывать) раҫлау, дө
рөҫләү, күрһәтеп тороу 3. что (официально удо
стоверять подлинность чего-л.) рәсми рәүештә 
нығытыу (раҫлау); свидетельствовать подпись 
имзаны рәсми рәүештә раҫлау 4. кого-что; у cm. 
(осматривать с целью определения чего-л.) ҡа
рау, тикшереү, ҡарап тикшереү; свидетельство
вать больных ауырыуҙарҙы ҡарап тикшереү 

СВИДЕТЬСЯ сов.; разг. күрешеү, осрашыу 
СВИЛЕВАТЫИ, -ая, -ое спец. боролоп үҫ

кән, борош; свилеватая берёза борош ҡайын 
СВИЛИВАТЬ несов. см. свильнуть 
свиль ж', спец. 1. борош ҡатлам (цҙагасҡа, 

агасҡа ҡарата) 2. тулҡын ҡатлам (быялага, ке
рамикаға ҡарата)

СВИЛЬНУТЬ сов.', разг. икенсе яҡҡа һы
пыртыу

СВИНАРНИК м 1. сусҡа аҙбары (һарайы)
2. разг., неодобр. бысраҡ (бола) өй (бүлмә) 

СВИНАРЬ м и СВИНАРКА ж  сусҡа ҡараусы 
СВИНЁЦ м 1. ҡурғаш (химик элемент, ме

талл)', добыча свинца ҡурғаш сығарыу (табыу); 
сплав свинца с сурьмой ҡурғаш менән һөрмә 
иретмәһе 2. перен. пуля, ҡурғаш; встретить вра
га свинцом дошманды пуля менән ҡаршы алыу
♦ голова (руки, ноги и т.п.) как (словно, точно) 
свинцом налита (налиты) баш тубалдай булды; 
лечь свинцом на сердце йөрәккә ауыр таш 
(ҡурғаш) булып ятыу

СВИНИНА ж сусҡа ите; жареная свинина
ҡыҙҙырылған сусҡа ите

СВИНКА I ж\ уменьш.-ласк. от свинья 1
♦ морская свйнка диңгеҙ сусҡаһы 

СВИНКА II ж ҡабаҡҡолаҡ, ҡолаҡбау, свинка
(ҡолаҡ арты биҙе шешеценән ғибәрәт булған 
йоғошло балалар ауырыуы)

свиновбд м сусҡасылыҡ белгесе, сусҡа 
үрсетеү белгесе

свиновбдство с сусҡа үрсетеү, сусҡасы
лыҡ; заниматься свиноводством сусҡасылыҡ 
менән шөғөлләнеү

СВИНОВбДЧЕСКИЙ, -ая, -ое сусҡа үрсетеү 
...ы, сусҡасылыҡ ...ы; свиноводческое хо
зяйство сусҡасылыҡ хужалығы

свинбй, -ая, -ое сусҡа ...ы; свиное сало
сусҡа майы; свиные котлеты сусҡа котлеты; 
свиная кожа сусҡа күне

СВИНОМАТКА ж инә сусҡа 
СВИНОПАС м сусҡа көтөүсеһе 
свиносовхбз м (свиноводческий совхоз) 

сусҡасылыҡ совхозы
СВИ Н О Ф ЁРМ Ал  : (свиноводческая ферма) 

сусҡасылыҡ фермаһы
свинскии, -ая, -ое разг., презр. 1. (гряз

ный, неряшливый) бысраҡ, һәпрә, шаҡшы 
2. (низкий, подлый) ҡәбәхәт, әшәке; свйнский 
поступок әшәке ҡылыҡ
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СВЙНСТВО с; разг. 1. (неряшливость) быс
раҡлыҡ, һәпрәлек, шаҡшылыҡ 2. (подлость) ҡә
бәхәтлек, этлек, әшәкелек; сделать свйнство эт
лек эшләү

СВИНТИТЬ сов. 1. (скрепить винтом) винт 
(шөрөп) менән беркетеү 2. разг. (снять) бороп 
сығарыу (алыу); свинтйть гайку шөрөптө бороп 
сығарыу 3. разг. (испортить резьбу) һырҙы бө
төрөү, һырҙы ашау (шөрөпкә ҡарата)

СВИНТИТЬСЯ сов.', разг. ашалыу (шөрөп
төң һырҙарына ҡарата)', резьба свинтйлась шө
рөп һырҙары ашалған

СВИНЁХА и СВИНУШКА ж сусҡа бәшмәге 
СВИНЦЕВАТЬ несов. что; спец. ҡурғашлау, 

ҡурғаш ялатыу; свинцевать швы йөйҙө ҡурғашлау 
с в и н ц б в ы й ,  -ая, -ое 1. ҡурғаш ...ы, ҡур

ғашлы; свинцовая пыль ҡурғаш туҙаны; свинцо
вая руда ҡурғашлы мәғдән 2. ҡурғаштан яһал
ған; свинцовая пуля ҡурғаштан яһалған пуля 
3. (тёмно-серый) ҡарағусҡыл; свинцовые тучи 
ҡарағусҡыл ҡуйы болоттар 4. перен. (тяжёлый, 
гнетущий) ауыр, ғазаплы; свинцовая тоска ау
ыр һағыш

СВИНЧАТКА ж\ разг. 1. (игральная бабка) 
ҡурғаштан ҡойолған йәкәл 2. (грузило) ҡурғаш
тан ҡойолған батырғыс 3. ҡурғаш киҫәге (һу
ғышҡанда усҡа ҡуя торған)

СВИНЧИВАТЬ несов. см. свинтйть 
СВЙНЧИВАТЬСЯ несов. 1. несов. см. свин

титься 2. страд, от свйнчивать
СВИНЬЯ ж 1. сусҡа; породистая свинья 

тоҡомло сусҡа 2. перен., разг. (неряха) өҫ-башы 
бысраҡ кеше, сусҡа 3. перен., разг. ҡәбәхәт 
(әшәке) кеше, сусҡа ♦ подложйть свинью этлек 
(ҡәбәхәтлек) эшләү, аяҡ салыу; метать бйсер пе
ред свиньями см. бйсер

СВИРЁЛЬ ж\ муз. һыбыҙғы; играть на сви
рели һыбыҙғыла уйнау

СВИРЁЛЬНЫЙ, -ая, -ое һыбыҙғы ...ы; сви
рельный звук һыбыҙғы тауышы

СВИРЁЛЬЩИК м һыбыҙғысы; выступление 
свирельщиков һыбыҙғысылар сығышы

СВИРЕПЁТЬ несов. ажарланыу, ҡотороноу; 
медведь свирепел айыу ажарланды; буря свире
пела дауыл ҡоторондо

СВИРЁПО нареч. ажарланып, ҡотороноп; 
ветер дул свирепо ел ҡотороноп өрҙө

СВИРЁПОСТЬ ж 1. йыртҡыслыҡ; свире
пость льва арыҫландың йыртҡыслығы 2. ҡото
ронҡо (ярһыулы, ҡурҡыныс) булыу, шашыу; 
свирепость бури дауылдың ҡоторонҡо булыуы 
3. рәхимһеҙлек, мәрхәмәтһеҙлек, шәфҡәтһеҙлек, 
ҡанһыҙлыҡ; свирепость палача йәлләдтең ҡан
һыҙлығы

СВИРЕПСТВОВАТЬ несов. 1. йыртҡыслыҡ 
(рәхимһеҙлек, яуызлыҡ, уҫаллыҡ) күрһәтеү 
2. ярһыу, шашыу, ҡотороноу; море свирепство
вало диңгеҙ ҡоторондо



СВИРЁПЫЙ, -ая, -ое 1. йыртҡыс, ажар(лы); 
свирепый зверь йыртҡыс йәнлек 2 . ныҡ көслө, 
ҡурҡыныс, ҡоторонҡо (тәбиғәт кцренештәренә 
ҡарата); свирепый ветер ныҡ көслө ел 3. (ныҡ) 
йонсотҡос, көслө; свирепый кашель йонсотҡос 
йүтәл 4. рәхимһеҙ, мәрхәмәтһеҙ, шәфҡәтһеҙ, ҡан
һыҙ, ажар(лы); свирепый враг ҡанһыҙ дошман 

СВИРИСТЁЛЬ м мышар турғайы 
СВИРИСТЁТЬ несов.; разг. серелдәү 
СВИСАТЬ несов. 1. аҫылынып (һалынып) то

роу; усы свисают мыйыҡтары һалынып тора 
2. һалынып төшөү (тороу), һалынҡы булыу; юб
ка свисает юбка һалынып тора 

СВИСНУТЬ сов. см. свисать 
свист м 1. һыҙғырған тауыш, һыҙғырыу та

уышы; пронзительный свист әсе итеп һыҙғырған 
тауыш 2. ғыжылдаған (ғыж-ғыж иткән) тауыш, 
ғыжылдауыҡ (тын юлына ҡарата); дышать со 
свистом ғыжылдап тын алыу 3. ыжғырған (һыҙ
ғырған) тауыш (елгә ҡаратаУ, свист ветра ел 
һыҙғырған тауыш 4. зыйлаған (зый-зый иткән) 
тауыш, зыйылдау; свист пуль пулялар зыйылдауы 

СВИСТАТЬ несов. см. свистеть 
СВИСТЁТЬ несов. 1. һыҙғырыу; свистеть 

сквозь зубы теш араһынан һыҙғырыу; ветер 
свистйт ел һыҙғыра; паровоз свистит паровоз 
һыҙғыра 2. чем ғыжылдау, ғыж-ғыж иткән та
уыш сығарыу; свистеть грудью күкрәге ғыжыл
дап тороу 3. зый-зый итеү, зыйлау; кругом свис
тят пули тирә-яҡта пулялар зыйлай ♦ вётер 
свистйт в кармане кеҫәлә елдәр уйнай, кеҫәлә һу
ҡыр бер тин дә юҡ

СВИСТНУТЬ сов. 1. кого; прост, сыптырыу, 
һыҙырыу, тондороу, ҡайыҙлау, ҡундырыу; он 
свистнул лошадь кнутом ул атты сыбыртҡы ме
нән һыҙырып ебәрҙе 2. что; прост, урлап алып 
китеү, сәлдереү; у меня свйстнули книгу минең 
китапты сәлдерҙеләр ♦ когда рак (на горе) свйст 
нет см. рак

свистбк м 1. һыҙғыртҡыс, һыбыҙғы; мили
цейский свистбк милиция һыбыҙғыһы 2. (свист) 
һыҙғырған тауыш, һыҙғырыу; дать свистбк һы
быҙғы һыҙғыртыу

СВИСТОПЛЙСКА ж и СВИСТОПЛЙС м;
разг. 1. ҡотороноу, шашыныу 2. (полная нераз
бериха) буталсыҡлыҡ, тәртипһеҙлек

СВИСТУЛЬКА ж; разг. һыҙғыртҡыс, бала
лар һыбыҙғыһы

СВИСТУН м; разг. 1. (любитель свистеть) 
һыҙғырырға әүәҫ кеше 2. перен. маҡтансыҡ ке
ше, буш ҡыуыҡ

свистйщий, -ая, -ее 1. прич. от свистеть
2. прил. ғыжылдаған, һыҙғырған, ғыжылдауыҡ
лы, һыҙғырыулы; свистящий кашель ғыжылда
уыҡлы йүтәл ♦ свистящие согласные лингв, һыҙ
ғырыулы тартынҡылар

СВИТА ж 1. ярандар (дәрәжәһе ҙур кешене 
оҙатып йөрөгән кешеләр төркөмө); царская

свйта батша ярандары 2. геол. свита (бер заман
да һәм бер шартта яралган тау тоҡомдары 
ҡатламы); известняковая свйта эзбизташ сви
таһы; угленосная свйта күмер свитаһы

СВИТЕР м свитер; шерстяной свитер йөн 
свитер

СВИТОК м төргәк; свйток бумаги ҡағыҙ 
төргәге

СВИТЬ сов. что 1. үреү, ишеү; свить верёв
ку бау ишеү 2. (свернуть трубкой) ҡулса яһау, 
төргәкләү, төрөү, бөгөү, бөгәрләү, уралтыу; 
свить пергамент в свйток пергаментты төргәкләү
♦ свить (себе) гнездо см. гнездо 

СВИТЬСЯ сов. бөгәрләнеү, йомарланыу, ура
лып ятыу; змея свилась в кольцо йылан ҡулса 
һымаҡ йомарланған

СВИХНУТЬ сов. 1. разг. см. вывихнуть; 
свихнуть руку ҡулды тайҙырыу 2. кого; перен., 
разг. холҡон насарайтыу (боҙоу); свихнуть ре
бёнка баланың холҡон боҙоу 3. прост, см. свих
нуться 2 ♦ свихнуть (себе) шёю һәләкәткә (уңыш
һыҙлыҡҡа) осрау, насарлыҡҡа юлығыу; свих
нуть с ума аҡылдан яҙыу, аҡылын юйыу

СВИХНУТЬСЯ сов.; разг. 1. аҡылдан яҙыу, 
йүләрләнеү, тилеләнеү; свихнуться от тоскй һа
ғыштан тилеләнеү 2. тайпылыу, аҙыу; свихнуть
ся с правильного путй дөрөҫ юлдан тайпылыу
♦ свихнуться с ума см. свихнуться 1 

СВИЩ м 1. (изъян в виде отверстия) тишек,
ярыҡ; свищ в древесйне үҙағастағы тишек 
2. (скрытая пустота в металле) ҡыуыш, ҡы
уышлыҡ 3. (фистула) бөтәү яра; кишечный свищ 
эсәктәге бөтәү яра

СВИЩЕВАТЫЙ, ая, ое (со свищами) ти
шекле, ярыҡ; свищеватый орех ярыҡ сәтләүек 

свийзь ж хохоҡ (өйрәктәр гаиләһенә ин
гән һунар ҡошо)

С ВО БбДА ж і. в разн. знач. азатлыҡ, ирек
лек, бойондороҡһоҙлоҡ, хөрриәт, ирек; свобода 
лйчности шәхес ирке; свобода печати матбуғат 
ирке; борьба за свободу бойондороҡһоҙлоҡ өсөн 
көрәш; завоевать свободу хөрмәт яулау; полу- 
чйть свободу азатлыҡ алыу 2. (простор) иркен 
ер, сәхрә, ирек; выпустить скотйну на свободу 
малды сәхрәгә сығарыу 3. разг. (досуг) уңайлы 
мәл (ваҡыт), буш ваҡыт, ял ♦ демократйческие 
свободы демократик иреклектәр (шәхескә ҡара
та); свобода морёй диңгеҙҙәр сикһеҙлеге (ка
раптарға асыҡ диңгеҙҙәрҙә йөрөц өсөн сик ҡуй
мау); свобода совести см. совесть

СВО БбДНО 1. нареч. азат, ирекле рәүештә, 
хөр 2. нареч. иркен; чувствовать себя свободно 
на сцёне үҙеңде сәхнәлә иркен тотоу 3. нареч. 
(без затруднения) еңел, анһат, иркен; читать сво
бодно по-арабски ғәрәпсә еңел уҡыу 4. в знач. 
сказ., безл. киң, мул, иркен; в комнате свобод
но бүлмәлә иркен 5. в знач. сказ., безл. (о нали
чии свободного времени) буш, иркен 6. в знач. 
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СВОБОДНЫ Й
сказ., безл. иркен, еңел, хөр; мне легко и сво
бодно миңә еңел һәм хөр

СВОБОДНЫЙ, -ая, -ое 1. азат, ирекле, 
бәйһеҙ, хөр; свободный человек ирекле кеше 
2. (совершаемый легко, без затруднений) еңел, 
тулы мөмкинлекле, киң, иркен; свободное ды
хание иркен һулыш; свободное общение иркен 
аралашыу 3. (не заполненный, не занятый кем- 
чем-л.) эйәһеҙ, эйәһе булмаған, буш; свободное 
купе буш купе; свободный стул буш ултырғыс 
4. разг. буш торған, файҙаланылмаған; сво
бодный телефон буш торған телефон 5. (про
сторный) киң, иркен; свободная комната иркен 
бүлмә 6. (не тесный, не облегающий плотно) 
мул үлсәмле, күләме ҙур, иркен, киң, мул; сво
бодное платье мул күлдәк; свободная обувь ир 
кен аяҡ кейеме 7. кцсм. ирекле; свободные 
выборы ирекле һайлауҙар; свободная торговля 
ирекле сауҙа ♦ свободное падение тела физ. 
еҫемдәрҙең тотҡарлыҡһыҙ төшөүе (есемдәрдең 
ауырлыҡ көсө тәъҫирендәге хәрәкәте)', свобод
ный пробег физ. тотҡарлыҡһыҙ арауыҡ юл (мат
дәләге молекулаларҙың бер бәрелештән икенсе 
бәрелешкә тиклем хәрәкәте)', свободная про
фессия ирекле профессия; свободный удар 
спорт, ирекле тибеү (ҡапҡага ҡаршылыҡһыҙ 
тибец)', свободный перевод ирекле тәржемә

СВОБОДОЛН5БЕЦ м ирек (азатлыҡ) һөйөү
сән кеше

СВОБОДОЛЮБИВЫЙ, ая, ое ирек (азат 
лыҡ) һөйөүсән, ирек (азатлыҡ) яҡлаған, хөр; 
свободолюбйвый народ азатлыҡ һөйөүсән ха 
лыҡ; свободолюбйвые мысли хөр фекерҙәр; 
свободолюбйвые стихй азатлыҡ һөйөүсән ши
ғырҙар

СВОБОДОЛЙБИЕ с ирек (азатлыҡ) һөйөү, 
ирек (азатлыҡ) һөйөүсәнлек

СВОБОДОМЫСЛИЕ с хөр фекерлелек
СВОБОДОМЫСЛЯЩИЙ, -ая, -ее хөр фе

керле, киң ҡарашлы; свободомыслящий поэт 
хөр фекерле шағир

СВОД м 1. см. свестй 1, 5—8, 10 — сво
дить II; 2. йыйылма, йыйынтыҡ; свод законов 
закондар (ҡанундар) йыйынтығы 3. архит. көм
бәҙ; каменный свод таш көмбәҙ; своды моста
күпер көмбәҙе 4. перен. (небесный купол, небо) 
күк көмбәҙе

СВОДИТЬ I сов. кого-что алып барыу, алып 
барып ҡайтыу; сводить детей в кино балаларҙы 
киноға алып барыу

СВОДИТЬ II несоә. см. свестй ♦ не сводить 
глаз күҙ алмай ҡарау; едва (еле, кое-как) сво
дить концы с концами (аҡсаны һ.б.) тартып-һу
ҙып ҡына еткереү, осон-осҡа саҡ-саҡ ялғау

СВОДИТЬСЯ несов. 1. см. свестйсь 2. страд, 
от сводйть II

СВбДКА ж 1. см. свестй 8, 10, 12 — сво
дйть II; 2. мәғлүмәт; сводка погоды һауа торошо

тураһында мәғлүмәт; сводка о ходе сёва сәсеү 
барышы хаҡында мәғлүмәт

С ВбДН И К м и СВбДНИЦА ж димсе, йә 
рәштереүсе, ҡауыштырыусы (кеше)

СВбДНИЧАТЬ несов. димләү, йәрәштереү, 
ҡауыштырыу (ир-егет менән ҡатын-ҡыҙҙы) 

СВбДНИЧЕСТВО с димселек 
СВбДН Ы Й, -ая, -ое 1. йыйылма; сводный 

оркестр йыйылма оркестр; сводный батальон 
йыйылма батальон 2. (гаиләләге бер-береһенә 
туган булмаган балаларга ҡарата)

СВбДЧАТЫЙ, -ая, -ое көмбәҙ, көмбәҙле; 
сводчатый потолок көмбәҙле түшәм

СВОЕВбЛИЕ с башбаштаҡлыҡ, үҙбелдекле
лек, үҙенсә эш итеү; показать своеволие башбаш
таҡлыҡ күрһәтеү

СВОЕВбЛЬНИК м и СВОЕВбЛЬНИЦА ж;
разг. башбаштаҡ кеше

СВОЕВбЛЬНИЧАТЬ несов.', разг. башбаш
таҡланыу, башбаштаҡлыҡ күрһәтеү, үҙ белдеге 
менән эш итеү

СВОЕВбЛЬНОСТЬ ж башбаштаҡлыҡ, үҙ
белдеклелек

СВОЕВбЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. башбаштаҡ (цҙ 
белдеге менән эшләргә яратыусан)', своеволь
ный мальчик башбаштаҡ малай 2. үҙенсә (үҙ бел
деге менән) эшләнгән; своевольный поступок үҙ 
белдеге менән эшләнгән ҡылыҡ

СВОЕВРЕМЕННО нареч. (үҙ) ваҡытында, 
бик ваҡытлы; своевременно предупредйть об 
опасности хәүеф-хәтәр тураһында үҙ ваҡытында 
иҫкәртеү

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ж үҙ ваҡытында (бик 
ваҡытлы) булыу; своевременность лечения да
уалауҙың бик ваҡытлы булыуы

СВОЕВРЕМЕННЫЙ, -ая, -ое үҙ ваҡытында 
булған (күрһәтелгән һ.б.), бик ваҡытлы; свое
временная помощь үҙ ваҡытында күрһәтелгән 
ярҙам

СВОЕКОРЫСТИЕ с ҡомһоҙлоҡ, ҡомарлыҡ 
(цҙ файҙаһын гына ҡайгыртыу)

СВОЕКОРЬІСТНОСТЬ ж см. своекорыстие
СВОЕКОРЫСТНЫЙ, -ая, -ое ҡомһоҙ, туй

маҫ, ҡомар; своекорыстный человек ҡомһоҙ кеше 
СВОЕНРАВИЕ с үҙ һүҙле булыу, үҙһүҙле

лек, тиҫкәрелек, холоҡһоҙлоҡ; показать свое
нравие үҙһүҙлелек күрһәтеү

СВОЕНРАВНОСТЬ ж үҙһүҙлелек, тиҫкәре
лек, холоҡһоҙлоҡ; своенравность характера хо 
лоҡтоң тиҫкәрелеге

СВОЕНРАВНЫЙ, -ая, -ое үҙенә бер төрлө, үҙ 
һүҙле, кире; своенравный мальчик үҙ һүҙле малай 

СВОЕОБРАЗИЕ с үҙенә бер төрлөлөк, үҙен
сәлек, үҙсәнлек; своеобразие исторической об
становки тарихи хәлдең үҙенсәлеге; своеобразие 
языка тел үҙенсәлеге

СВОЕОБРАЗНОСТЬ ж см. своеобразие; 
своеобразность характера холоҡ үҙсәнлеге 
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СВОЕОБРАЗНЫЙ, -ая, -ое үҙенә генә хас 
сифатлы, үҙенә бер төрлө, үҙенсәлекле; своеоб
разное творчество үҙенә бер төрлө ижад; свое
образная речь үҙенсәлекле телмәр 

СВОЕ с мест. см. свой
СВОЗ м см. свезтй 1, 3 — свозить II; своз 

хлеба с полей игенде баҫыуҙан ташыу
СВОЗИТЬ I сов. кого-что; разг. алып барып 

ҡайтыу (машинаға, атҡа ултыртып); свозйть 
в деревню ауылға алып барып ҡайтыу 

СВОЗИТЬ II несов. см. свезтй 1 
СВОИ мн. мест. см. свой 
СВОИ м (своя ж, своё с) мест. 1. (принадле

жащий себе) үҙ; сделать свойми руками үҙ ҡул
дарың менән эшләү; не верить свойм глазам үҙ 
күҙҙәреңә ышанмау 2. (являющийся личной соб
ственностью) үҙ, шәхси; у меня своя машйна 
минең үҙ машинам; у них свой дом уларҙың үҙ 
йорттары 3. (своеобразный) үҙ, үҙеңдең, үҙенә 
генә хас; иметь свой запах үҙенә генә хас еҫе бу
лыу; иметь свой метод работы үҙеңдең эш алы 
мың булыу 4. в знач. сущ. своё с үҙемдеке 
(үҙеңдеке, үҙенеке); добиться своего үҙенекен 
итеү 5. (родственный, близкий) ят (сит) түгел, 
үҙ; свой люди үҙ кешеләр ♦ сам не свой; сама 
не своя күңелгә толҡа тапмау, болоҡһоу, тыныс
һыҙ булыу; быть в своём умё башында аҡылы 
булыу; в своё время см. время; в своём роде 
см. род; идтй своей дорогой үҙ белдегенсә эш 
итеү, үҙ юлың менән китеү; на свойх (на) двоих 
үҙ аяҡтарың менән, йәйәүләп (йөрөү); настоять 
на своём үҙенекен эшләү; не свойм голосом 
йәмһеҙ итеп (аҡырыу); рассказать свойми сло
вами үҙ һүҙҙәрең менән һөйләп биреү; сказать 
своё слово берәй эштә үҙеңде күрһәтеү, үҙ 
һүҙеңде әйтеү; своя рука владыка үҙе баш, үҙе 
түш; умереть своей смертью үҙ үлемең (әжәлең) 
менән үлеү

СВбЙСТВЕННИК м ҡоҙа; свойственница ж
ҡоҙағый, ҡоҙаса

СВбЙСТВЕННОСТЬ ж; книжн. хас сифат 
(һыҙат), үҙенсәлек

СВбЙСТВЕННЫЙ, -ая, -ое хас, хас булған; 
свойственная ему скромность уға хас баҫал 
ҡылыҡ

СВбЙСТВО с үҙенсәлек, (хас) сифат (һы
ҙат); свойство характера холоҡ һыҙаты; химиче
ские свойства воды һыуҙың химик үҙенсәлектә
ре; целебные свойства мёда балдың шифалы 
үҙенсәлектәре

свойствб с ҡоҙа-ҡоҙағыйлыҡ 
СВОЛАКИВАТЬ несов. кого-что 1. см. сво

лочь, сволочйть 2. с.-х. тарттырыу (бесән, һалам) 
СВОЛАКИВАТЬСЯ несов. страд, от сво

лакивать
СВОЛОЧИТЬ сов.; прост, см. сволочь
сволочнбй, -ая, -ое груб., прост, (под

лый, скверный) әшәке, ҡәбәхәт

свблочь ж; груб., прост. 1. әшәке, ҡәбә
хәт 2. собир. (подлые люди) әҙәм аҡтыҡтары, 
ҡәбәхәттәр, әшәке кешеләр

сволбчь сов. кого-что 1. разг. һөйрәп (тар
тып) төшөрөү; сволбчь мешок с телёги тоҡто ар
банан һөйрәп төшөрөү 2. (волоча, снести в одно 
место) һөйрәп килтереп өйөү; сволбчь все брёв
на к забору бүрәнәләрҙе ҡойма буйына һөйрәп 
килтереп өйөү

С ВбРА  ж 1. охот, сылбыр, бау; спустйть со
баку со своры этте сылбырҙан ыскындырыу 
2. собир. (стая) өйөр, көтөү (эткә, бцрегә ҡара
та) 3. кого, какая; перен., презр. (шайка, банда) 
өйөр; свора преступников енәйәтселәр өйөрө 

СВОРАЧИВАТЬ несов. 1. см. своротйть 5; 
2. см. свернуть 1—3, 9

СВОРАЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. свернуть
ся 1—6; 2. страд, от сворачивать 

С ВбРК А  ж; см. свора 1
СВбРНЫ Й, -ая, -ое охот, сылбырҙағы, бәй

ҙәге (эткә ҡарата)
СВОРОВАТЬ сов. кого-что; разг. урлау, ур

лап сығыу
СВОРОТЙТЬ сов. 1. кого-что; разг. урыны

нан шыуҙырыу (ҡуҙғатыу); своротйть камень 
ташты урынынан ҡуҙғатыу 2. разг. ҡайырыу, 
бороу, ҡыйшайтыу; своротйть забор ҡойманы 
ҡыйшайтыу 3. что; перен., прост, салшайтыу, 
ҡыйшайтыу (йөҙҙө); своротйть скулу яңаҡты сал
шайтыу 4. что; прост, (сделать что-л. боль
шое, трудное) эшләү, атҡарыу; своротйть боль
шое дёло ҙур эш атҡарыу 5. см. свернуть 4—7 

СВОЙ ж мест. см. свой 
свойк м 1. бажа 2. см. свойственник 3. разг. 

үҙ кеше, әшнә
СВОЙЧЕНИЦА ж (сестра жены — старшая) 

ҡәйенбикә; (младшая) балдыҙ, ҡайынһеңле 
СВЫКАТЬСЯ несов. см. свыкнуться 
СВЫКНУТЬСЯ сов. эйәләшеп (күнегеп, ғә

ҙәтләнеп) китеү, эйәләшеү, күнегеү, ғәҙәтләнеү, ки
лешеү; ребёнок свыкся со мной бала миңә эйә 
ләште; свыкнуться с обстановкой тирә яҡ хәлгә 
күнегеү

СВЫСОКА нареч. һауаланып, маһайып, эре
ләнеп, тәкәбберләнеп, ҡуҡрайып; относиться свы
сока к кому-л. кемгәлер маһайып ҡарау

СВЫШЕ нареч. и предлог 1. нареч. юғары
нан, өҫтән; по предписанию свыше юғарынан 
алынған бойороҡ буйынса 2. предлог с род. п. 
-дан/-дән тыш (артыҡ, артығыраҡ, ашыу); свы
ше пятй биштән артыҡ

СВЙЗАННОСТЬ ж иркен булмау, тотҡар
лыҡлы булыу, яйһыҙ (уңайһыҙ) булыу; связан
ность движений хәрәкәттең яйһыҙ булыуы

СВЙЗАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от связать 
2. прил. ҡыйынлыҡ (ауырлыҡ) менән, иркен бул
маған, яйһыҙ, уңайһыҙ, тотҡарлыҡлы; связанные 
движения ҡыйынлыҡ менән хәрәкәт итеү 3. прил.; 
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СВЯЗАТЬ
хим. ҡушылған, ҡатнашҡан, ҡушылмалы, ҡат
нашмалы; связанный кислород ҡатнашмалы кис
лород

СВЯЗАТЬ сов. 1. что (тоташтырып) бәйләү; 
связать разорванную верёвку өҙөлгән бауҙы то 
таштырып бәйләү 2. что беркетеү; связать плот 
һал беркетеү 3. что төйнәп (бәйләп) ҡуйыу; свя
зать вещи в узелок нәмәләрҙе төйөнсөккә төйнәп 
ҡуйыу 4. кого-что сырмап (уратып) бәйләү, бәй
ләп ҡуйыу, аяҡ-ҡулын бәйләп ҡуйыу; связать 
преступника енәйәтсенең аяҡ-ҡулын бәйләп ҡу
йыу 5. кого-что (установитъ сношения с кем- 
чем-л.) бәйләү, бәйләнешкә индереү; связать свою 
судьбу с кем-л. кем менәндер үҙ яҙмышыңды бәй
ләү; связать завод с заказчиками заводты заказ 
биреүселәр менән бәйләнешкә индереү 6. кого- 
что (сблизитъ нравственно, духовно) яҡынай
тыу, берләштереү; их связала судьба уларҙы яҙ
мыш берләштерҙе; нас всех связало горе беҙҙең 
барыбыҙҙы ла ҡайғы яҡынайтты 7. что (уста
новитъ сообщение между чем-л.) тоташтырыу, 
бәйләү; эти города свяжет автострада был ҡала 
ларҙы үҙ-ара автомобиль юлдары тоташтырасаҡ
8. что, с чем (совместить как части единого 
целого) бергә (бер үк ваҡытта) алып барыу, бергә 
башҡарыу, бәйләү; связать теорию с практикой 
теория менән практиканы бәйләү 9. кого-что; 
перен. (стеснить) ҡыҫыу, быуыу, юл ҡуймау; 
связать инициатйву инициативаға юл ҡуймау; 
связать волю теләген (ынтылышын) ҡыҫыу, ирек 
бирмәү 10. что бәйләү; связать шаль шәл бәй
ләү; связать носкй ойоҡбаш бәйләү ♦ связать по 
рукам и ногам см. рука

СВЯЗАТЬСЯ сов. 1. (скрепиться друг с дру
гом) бәйләнеү; связаться ремнём ҡайыш менән 
бәйләнеү 2. с кем-чем (установитъ сношения) 
бәйләнешкә инеү; связаться с родйтельским ко
митетом ата-әсәләр комитеты менән бәйләнешкә 
инеү 3. (установить связь при помощи техни
ческих средств) бәйләнешкә (элемтәгә) инеү; свя
заться по телефону телефон аша бәйләнешкә 
инеү 4. с кем-чем; разг. (сблизиться, завести 
общие дела) бәйләнеү, бәйләнешкә инеү

СВЯЗИСТ м 1. элемтә хеҙмәткәре, элемтәсе
2. см. связной 2

СВЯЗЙСТКА Ж СМ. связйст 1
СВЙЗКА ж 1. см. связать 2; связка плотов

һалдарҙы беркетеү 2. бәйләм; связка ключей 
асҡыстар бәйләме; связка лука һуған бәйләме
3. анат. бәйләүес, тарамыш; растяжение связок 
тарамыш тартылыу 4. грам. хәбәр бәйләүесе (ҡуш
ма хәбәр составындағы ярҙамсы ҡылым) ♦ голо
совые связки см. голосовой

С ВЯ ЗН бЙ , -ая, -ое 1. бәйләнеш (элемтә) то
тоусы, бәйләнеш (элемтә) тотоу өсөн тәғәйенлән
гән; связной офицер бәйләнеш тотоусы офицер 
2. в знач. сущ. связной м элемтәсе (хәрби час- 
тарҙа); послать связного элемтәсе ебәреү 3. спец.
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тоташтырыусы, нығытыусы (нәмә); связной болт 
нығытыусы болт; связные доски тоташтырыусы 
таҡталар

свйзность ж бәйләнешле булыу, бәйләнеш- 
лелек, төҙөклөк; связность речи телмәрҙәге бәй- 
ләнешлелек; связность изложения телмәрҙәге 
бәйләнешлелек

свйзный, -ая, -ое бәйләнешле, төҙөк; связ
ная речь бәйләнешле телмәр; связный рассказ тө
ҙөк хикәйә

СВЙЗОЧНЫЙ, -ая, -ое анат. бәйләй (тоташ
тыра) торған; связочный аппарат сустава бы
уынды тоташтыра торған аппарат

СВЯЗУЮЩИЙ, -ая, -ее книжн. 1. прич. от 
связывать 2. прил. бәйләй (ҡатыра, тоташтыра) 
торған, бәйләүсе, тоташтырыусы; связующее 
звено тоташтырыусы быуын

СВЙЗЫВАТЬ несов. 1. см. связать 1—9; 
2. что и без доп. бөрөштөрөү, ҡамаштырыу; та
нин связывает танин ауыҙҙы бөрөштөрә

СВЙЗЫВАТЬСЯ несов. 1. см. связаться 
2. страд, от связывать 1

СВЯЗЬ ж 1. (взаимные отношения между 
кем-чем-л.) бәйләнеш, бәйләү; связь между про
мышленностью и сельским хозяйством сәнәғәт 
менән ауыл хужалығы араһындағы бәйләнеш; род
ственные связи туғанлыҡ бәйләнештәре; торго
вые связи сауҙа бәйләнештәре 2. (тесное обще
ние) элемтә, бәйләнеш, яҡын мөнәсәбәт; поддер
живать связь с кем-л. кем менәндер яҡын мөнә
сәбәттә булыу 3. (внутреннее единство с кем-л.) 
тығыҙ бәйләнеш, берлек; иметь связь с народом 
халыҡ менән бәйләнештә булыу 4. элемтә, 
бәйләнеш; телефонная связь телефон аша бәйлә
неш; космйческая связь йыһан менән бәйләнеш 
5. элемтә; работники связи элемтә хеҙмәткәрҙәре 

свйсло с кәлтә бауы
с в я т е й ш и й , -ая, -ее изгеләрҙән изге (пра

вославие патриархының, Синодтың һәм Рим па
паһы титулының состав өлөшө)

СВЯТЙЛИЩЕ с 1. (храм) ғибәҙәтхана 2. че
го; перен. изге (мөҡәддәс) урын (усаҡ, сығанаҡ); 
святйлище науки фәндең изге усағы

СВЯТИТЬ несов. что изгеләндереү, изгегә 
әйләндереү (христиан динендә)

свйтки мн. Святки (христиандарҙа Рашты- 
уанан алып Крещениеға тиклем байрам көндәр) 

святбй, -ая, -ое 1. рел. (божественный) 
гөнаһһыҙ, саф, изге, дини, илаһи; святбй дух 
изге рух; Святое Евангелие Изге Инжил 2. вы
сок. ҡәҙерле, изге, ғәзиз; святая Родина ғәзиз Ва
тан; святая земля ғәзиз ер; святая память об отце 
атайымдан ҡалған изге ҡомартҡы 3. (безгреш
ный, непорочный) ғәйебе (гөнаһы) булмаған, кер
һеҙ, саф, изге; святбй человек изге кеше; святая 
любовь саф мөхәббәт 4. (обязательный, непре
ложный) иң ҡәҙерле, бөйөк, мөҡәддәс; святая 
обязанность мөҡәддәс бурыс; святое дёло изге



СГОВОРИТЬСЯ
эш 5. в знач. сущ. святой м и святая ж әүлиә, 
изге ♦ Святая неделя Изге аҙна (Пасха байра
мы аҙнаһы)', святая святых высок, мөҡәддәс, ҡә
ҙерлеләрҙән ҡәҙерле, изгенән изге

СВЯТОСТЬ ж изгелек, әүлиәлек, илаһилыҡ; 
святость долга бурыстың изгелеге

СВЯТОТАТЕЦ м хур (мыҫҡыл) итеүсе, 
мәсхәрәләүсе, мыҫҡыллаусы

СВЯТОТАТСТВО с мәсхәрәләү (сиркәц өсөн 
изге нәмәне хурлау)

СВЯТОТАТСТВОВАТЬ несов. хур (мыҫҡыл, 
мәсхәрә) итеү, мыҫҡыллау, мәсхәрәләү

СВЯТбШ А м и ж (ханжа) мөнафиҡ, ике йөҙ
лө кеше

СВЯТЦЫ мн. святцы (христиандарҙа әцлиә- 
ләр һәм дини байрамдар исемлеге китабы) 

СВЯТЫНЯ ж; высок, иң ҡәҙерле (иң изге, иң 
мөҡәддәс) нәмә (урын); боевое знамя — святыня 
полка хәрби байраҡ — полктың иң изге нәмәһе 

с в я щ е н н и к  м священник (рухани) 
СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЕ С 1." рел. ғибәҙәт 

ҡылыу 2. перен., ирон. тантаналы башҡарыу, 
һыҙыҡ өҫтөнә алыу

СВЯЩЕННОДЕЙСТВОВАТЬ несов. 1. рел. 
ғибәҙәт ҡылыу 2. перен., ирон. тантаналы баш
ҡарыу, һыҙыҡ өҫтөнә алыу

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ м дин хеҙмәтсе
һе, дин әһеле, рухани

с в я щ е н н ы й , -ая, -ое 1. рел., церк. изге, 
мөҡәддәс, дини; священные кнйги изге китап
тар; священный обряд дини йола 2. (глубоко 
чтимый, святой) иң ҡәҙерле, ғәзиз, изге; свя
щенная страна ғәзиз ил 3. (благоговейный) хөр
мәтле, ихтирамлы; священный восторг ихтирам
лы һоҡланыу 4. (благородный) изге; священный 
долг изге бурыс 5. (неприкосновенный, незыбле
мый) ҡаҡшамаҫ, емерелмәҫ, ныҡлы, тотороҡло; 
священные рубежи Родины Ватандың ныҡлы 
сиктәре ♦ Священная история Изге тарих (Тәц- 
раттагы текст)

СВЯЩЕНСТВО с 1. рухани дәрәжәһе 2. со- 
бир. священниктар, руханиҙар, дин әһелдәре 

СВЯЩЕНСТВОВАТЬ несов. священник ва
зифаһын үтәү, священник булыу

СГИБ м 1. спец. см. согнуть — сгибать 1—4; 
2. бөгөлгән (бөкләнгән, кәкрәйгән) урын (ер), 
бөгөм; сгиб в локте терһәк бөгөмө; сгиб газеты 
гәзиттең бөкләнгән ере

СГИБАТЬ несов. см. согнуть 
СГИБАТЬСЯ несов. 1. см. согнуться 2. страд, 

от сгибать
СГИНУТЬ сов.', разг. 1. әллә ҡайҙа булыу, 

юҡҡа сығыу, юғалыу; старое сгйнуло иҫке юҡҡа 
сыҡты 2. прост, (погибнутъ, умереть) һәләк 
булыу, үлеү ♦ сгинь с (мойх) глаз! прост, күҙ
ҙән юғал!

СГЛАДИТЬ сов. что 1. тигеҙ (шыма) итеү, 
тигеҙләү, шымартыу; (о морщинах) йыйырсыҡты

бөтөрөү; сгладить поверхность землй ер өҫтөн 
тигеҙләү 2. (уничтожитъ, умерить различия) 
юҡҡа сығарыу, кәметеү 3. (смягчитъ) йомшар
тыу, һиҙелмәҫлек итеү, бөтөрөү, юйыу; сгладить 
противоречия ҡапма-ҡаршылыҡтарҙы бөтөрөү 
♦ сгладить (острые) углы көсөргәнешлекте йом
шартыу

СГЛАДИТЬСЯ сов. 1. шымарыу, тигеҙләнеү, 
ҡытыршыһы бөтөү; морщйны на лбу сгладились 
маңлайҙағы йыйырсыҡтар шымарҙы 2. юҡҡа сы
ға барыу, кәмей (бөтә) төшөү; с годами его не
достатки сгладились йылдар уҙыу менән уның 
етешһеҙ яҡтары кәмей төштө 3. (смягчиться) кә
меү, юйылыу, шымарыу; острота горя сгладилась 
не скоро ҡайғының ауырлығы тиҙ генә юйылманы 

СГЛАДЫВАТЬ несов. см. сглодать 
СГЛАДЫВАТЬСЯ несов. страд, от сгла

дывать
СГЛАЖИВАТЬ несов. см. сгладить 
СГЛАЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. сгладиться 

2. страд, от сглаживать
СГЛАЗ м; разг. см. сглазить; бояться сглазу

күҙ тейеүҙән ҡурҡыу
СГЛАЗИТЬ сов. кого-что күҙ тейҙереү, кү

ҙектереү; сглазить ребёнка балаға күҙ тейҙереү 
СГЛОДАТЬ сов. что; разг. кимереп бөтөрөү 

(ҡуйыу); сглодать кость һөйәкте кимереп бөтөрөү 
СГЛОТАТЬ сов. что; прост, ҡомһоҙланып 

(һоғоноп) ашап бөтөрөү; сглотать мясо итте ҡом
һоҙланып ашап бөтөрөү

СГЛОТНУТЬ сов. что\ разг. йотоп ебәреү 
СГЛУПИТЬ соә.\ разг. йүләрлек (ахмаҡлыҡ) 

эшләп ташлау
СГНАИВАТЬ несов. см. сгнойть 
СГНАИВАТЬСЯ несов. страд, от сгнаивать 
СГНИВАТЬ несов. см. сгнить
СГНИТЬ сов.', прям., перен. сереү, сереп бө

төү; сено сгнйло бесән серене
СГНОИТЬ сов. кого-что; прям., перен., разг. 

серетеү, серетеп бөтөрөү; сгнойть картофель кар
туфты серетеү

СГОВАРИВАТЬ несов. см. сговорить 1, 2 
СГОВАРИВАТЬСЯ несов. см. сговорйться 1
СГбВО Р м 1. кәләш әйттереү, ҡыҙ йәрәшеү, 

килешеү, йәрәшеү (туй йолаһы) 2. һүҙ ҡуйы
шыу, һүҙ беркетеү, килешеү; преступный сговор 
енәйәтле килешеү

СГОВОРИТЬ сов. 1. кого-что; уст. (помол
витъ) кәләш әйттереү, ҡыҙ йәрәшеү, килешеү, 
йәрәшеү, һүҙ ҡуйышыу 2. кого; прост, (угово
рить) күндереү, килештереү, ризалатыу 3. с 
кем; прост, см. сговорйться 2

СГОВОРЙТЬСЯ сов. 1. һүҙ ҡуйышыу (бер
кетеү), һөйләшеү, килешеү; сговорйться о встре
че осрашырға һүҙ ҡуйышыу; сговорйться пойтй 
в кино киноға барырға һөйләшеү 2. аңлашыу, 
килешеү, уртаҡ тел табыу; с ним трудно сгово
рйться уның менән уртаҡ тел табыуы ҡыйын 
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СГОВОРЧИВОСТЬ
СГОВбРЧИВОСТЬ ж ыңғайға килеүсәнлек, 

һүҙгә килеүсәнлек; сговорчивость ребёнка бала
ның ыңғайға килеүсәнлеге

СГОВбРЧИВЫЙ, -ая, -ое (уступчивый) ың
ғайға килеүсән, килешеүсән, килешеп (аңлашып) 
була торған; сговорчивый человек килешеп була 
торған кеше

СГОДИТЬСЯ сов.', прост. (пригодиться) кә
рәге (файҙаһы) тейеү, кәрәк (файҙаһы) булыу 

СГОН м 1. см. согнать — сгонять I 1—3; сгон 
скота на продажу малдарҙы һатырға ҡыуып 
алып барыу; сгон плотов һалдарҙы ҡыуғынлау 
2. спец, (понижение уровня моря или озера у бе
регов под действием ветра) һыу кәмеү (ҡайтыу) 

сгбнный, -ая, -ое спец, (предназначенный 
для сгонки, сплава) ҡыуғын (агыҙыу өсөн әҙер
ләнгән); сгбнный лес ҡыуғын ағас

сгбнщик м ҡыуғынсы; сгбнщик плотов 
һалдар ҡыуғынсыһы

СГОНЯТЬ I несов. см. согнать 
СГОНЯТЬ II сов.', разг. 1. кого-что алып 

(алып барып) ҡайтыу; сгонять лошадей на водо
пой аттарҙы һыу эсереп алып ҡайтыу 2. (тиҙ 
генә) ҡайтып (барып) килеү; сгонять за тетрадя
ми дәфтәр артынан тиҙ генә ҡайтып килеү 

СГОНЯТЬСЯ несов. страд, от сгонять I 
СГОРАЕМОСТЬ ж яныусанлыҡ; сгорае

мость угля күмерҙең яныусанлығы
СГОРАЕМЫЙ, -ая, -ое яныусан, яна торған, 

янып бара торған; сгораемые материалы яныу
сан материалдар

СГОРАНИЕ с см. сгорать; сгорание топлива 
яғыулыҡтың яныуы ♦ двигатель внутреннего
сгорания эске яныулы двигатель

СГОРАТЬ несов. 1. см. сгореть 2. спец, хи
мик тарҡалыу (органик матдәләргә ҡарата) 

СГбРБИТЬ сов. кого-что 1. см. горбить
2. (сделать согнутым, сутулым) бөгөү, бөкрәй
теү, көмрәйтеү; годы сгорбили его йылдар уны 
бөкрәйтте

СГбРБИТЬСЯ сов. 1. см. горбиться 2. (стать 
согнутым, сутулым) бөкрәйеү, көмрәйеү; сгор
биться от старости ҡартлыҡтан бөкрәйеү

СГбРБЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от сгор
бить 2. прил. бөкрө, кѳмрѳ; сгорбленный старйк 
бөкрө ҡарт

СГОРЁТЬ сов. 1. яныу, янып бөтөү; сгореть 
дотла янып кәлгә әйләнеү; сгореть от молнии йә
шендән яныу 2. (подгореть) аҫты яныу, көйөү; 
пирог сгорел бәлеш көйгән 3. эшлектән сығыу, 
боҙолоу, яныу; утюг сгорел үтек янды 4. (иссох
нуть от зноя) ҡыуға әйләнеү, ҡыуарыу, кибеү, 
ҡороу, көйөү, яныу; травы сгорели үләндәр ҡо
роно; посевы сгорели игендәр көйҙө 5. разг. 
(сильно загореть) ҡояшҡа бешеү, яныу (тәнгә 
ҡарата) 6. (сгнить, сопреть от перегрева при 
слёживании) яныу, ҡыҙыу, ҡыҙып боҙолоу (се
реү); зерно сгорело иген ҡыҙған; сено сгорело
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бесән янған 7. перен. (о человеке) юҡҡа сығыу, 
яныу ♦ сгореть от стыда ояттан ер тишегенә 
инерҙәй булыу

СГОРЯЧА нареч. ҡыҙыулыҡ менән, ҡыҙып 
(китеп); наговорйть сгоряча ҡыҙып әйтеп ташлау 

сготбвить сов. что\ разг. бешереп (әҙер
ләп) ҡуйыу; сготбвить обед төшкөлөккә әҙерләп 
ҡуйыу

СГРЕБАТЬ несов. см. сгрести 
СГРЕБАТЬСЯ I несов. страд, от сгребать 
СГРЕБАТЬСЯ II несов. см. сгрестйсь
СГРЕСТИ сов. что 1. тырмалап өйөү (йый

ыу), күбәләү; сгрестй сено бесән күбәләү 2. (гре
бя чем-л., сбросить откуда-л.) (көрәп) төшөрөү 
(ташлау, ырғытыу); сгрестй снег с крыши түбә
нәй ҡар төшөрөү 3. кого-что', прост, (с силой 
обхватить) ҡосаҡлап алыу, ҡосағына эләктереп 
(күтәреп) алыу

СГРЕСТИСЬ сов.', разг. бергәләп ишә-ишә 
яйлашып (яраҡлашып) китеү

СГРУДЙТЬ и СГРУДИТЬ сов .; разг. 1. что 
бер ергә (урынға) өйөү; сгрудйть бумаги ҡағыҙ
ҙарҙы бер ергә өйөү 2. кого бер ергә (урынға) 
туплау (йыйыу); сгрудйть овец һарыҡтарҙы бер 
ергә туплау; сгрудйть детей балаларҙы бер урын
ға йыйыу

СГРУДЙТЬСЯ и СГРУДИТЬСЯ сов.', разг. 
өйкөлөшөү, өймәкләшеү, тупланыу, йыйылыу; 
стадо сгрудилось көтөү өйкөлөштө 

СГРУЖАТЬ несов. см. сгрузить 
с г р у ж а т ь с я  несов. 1. см. сгрузиться 

2. страд, от сгружать
СГРУЖИВЛТЬ несов. см. сгрудйть 
с г р Уж и в а т ь с я  несов. см. сгрудйться 
СГРУЗИТЬ сов. что 1. (снять какой-л. груз 

с чего-л.) бушатыу, төшөрөү, бушатып бөтөрөү; 
сгрузить мешкй с машіімы машинанан тоҡтарҙы 
бушатыу 2. (сложить снимаемый груз где-л., на 
что-л.) тейәү (йөктө)', сгрузить вещи на под
воду нәмәләрҙе ылауға тейәү

СГРУЗИТЬСЯ сов.', разг. бушатыныу, төшөп 
ҡалыу

СГРУППИРОВАТЬ сов. кого-что төркөмдәр
гә йыйыу, төркөм-төркөм итеү, төркөмләү, туп
лау; сгруппировать учащихся уҡыусыларҙы төр
көмләү

СГРУППИРОВАТЬСЯ сов. төркөмдәргә йы
йылыу, төркөмләшеү, тупланыу

СГРУСТНУТЬ сов. см. взгрустнуть 
СГРУСТНУТЬСЯ сов. см. взгрустнуться 
СГРЫЗАТЬ несов. см. сгрызть 
СГРЫЗАТЬСЯ несов. страд, от сгрызать 
СГРЫЗТЬ сов. что 1. кимереп ашау (бөтө

рөү), ярыу, кимереп (ярып) ашап бөтөрөү; 
сгрызть кость һөйәкте кимереп бөтөрөү 2. перен., 
разг. ғазаплау, яфалау

СГУБИТЬ сов. кого-что', разг. 1. һәләк (әрәм) 
итеү, башына етеү, башын ашау 2. тормошон



боҙоу, бәхетһеҙ итеү; сгубйть жизнь чью-л. кем
деңдер тормошон боҙоу 3. (привести в негод
ность) әрәм итеү, боҙоу; сгубйть технику техни
каны боҙоу

СГУСТИТЕЛЬ м; спец. 1. ҡуйыртҡыс (аппа
рат) 2. (вещество) ҡуйыртҡыс матдә

СГУСТИТЬ сов. что 1. ҡуйыртыу, ҡуйылау, 
ҡуйыландырыу; сгустйть сироп сиропты ҡуйыр
тыу 2. (сосредоточитъ в одном месте) туплау, 
йыш итеү, йышайтыу ♦ сгустйть краски шапыр
тып (арттырып) һөйләү

СГУСТИТЬСЯ сов. 1. ҡуйырыу, ҡуйыланыу; 
раствор сгустйлся иретмә ҡуйырған 2. ныҡ ҡу
йырыу; туман сгустйлся томан ныҡ ҡуйырҙы 
3. тупланыу, йышайыу ♦ атмосфера сгустйлась 
көсөргәнеш артты, хәл ҡуйырҙы

СГУСТОК м ҡуйырыҡ, ойошҡан киҫәк, тө
йөр; сгусток крови ҡан ҡуйырығы

СГУЩАЕМОСТЬ ж ҡуйырыусанлыҡ 
СГУЩАТЬ несов. см. сгустйть 
СГУЩАТЬСЯ несов. 1. см. сгустйться 

2. страд, от сгущать
СГУЩЁНИЕ с см. сгустйть — сгущать, сгус

тйться — сгущаться; сгущение раствора ирет
мәнең ҡуйырыуы

СГУЩЕНКА ж; разг. ҡуйыртылған һөт 
СГУЩЕННОСТЬ ж ҡуйылыҡ, йышлыҡ, ты

ғыҙлыҡ; сгущённость красок буяуҙарҙың ҡуйы
лығы; сгущённость населения в городах ҡала
ларҙа халыҡтың тығыҙлығы

СГУЩЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от сгустйть
2. прил. ҡуйырған, ҡуйыртылған, ҡуйыланды- 
рылған; сгущённое молоко ҡуйыртылған һөт

СДАБРИВАТЬ несов. см. сдобрить 
СДАБРИВАТЬСЯ несов. страд, от сдаб

ривать
СДАВАТЬ несов. см. сдать 
СДАВАТЬСЯ I несов. 1. см. сдаться 2. (от

даваться внаём, в аренду) ваҡытлыса файҙала
нырға (ҡуртымға) бирелеү (биреп торолоу)
3. страд, от сдавать 1—7

СДАВАТЬСЯ II несов. кому безл.; разг. (ду
маться, казаться) минеңсә, минең уйлауымса; 
мне сдаётся, что он прав минең уйлауымса, ул 
хаҡлы

СДАВЙТЬ сов. 1. кого-что (плотно окру
жив, стиснутъ) ныҡ итеп ҡыҫыу; сдавйть руку 
ҡулды ныҡ итеп ҡыҫыу 2. что ҡыҫыу, ҡыҫы
рыҡлау; река сдавлена берегами йылғаны ярҙа
ры ҡыҫырыҡлаған 3. безл. һыҡҡан, быуған һы
маҡ итеү, ҡыҫыу; сдавйло грудь күкрәкте ҡыҫты 

СДАВЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от сдавйть 
2. прил. (приглушённый, сдерживаемый — о го
лосе, звуках) быуылған, көсһөҙ, тоноҡ; сдав
ленный голос быуылған тауыш

СДАВЛИВАТЬ несов. см. сдавйть 
СДАВЛИВАТЬСЯ несов. страд, от сдав

ливать

сдвиг
с д а т о ч н ы й , -ая, -ое тапшырыу ...ы; 

сдаточный пункт тапшырыу пункты; сдаточный 
акт тапшырыу акты

сдАтчик м и с д Ат ч и ц а  ж тапшырыусы; 
сдатчик молока һөт тапшырыусы

СДАТЬ сов. 1 . кого-что; в разн. знач. тап
шырыу, биреү; сдать хлеб государству хөкүмәт
кә иген тапшырыу; сдать бельё в стйрку керҙе 
йыуырға биреү; сдать кровь на анализ анализға 
ҡан биреү; сдать кнйги в библиотеку китапха
наға китаптар тапшырыу; сдать экзамен по язы
ку тел буйынса имтихан биреү; сдать нормы по 
плаванию йөҙөү буйынса норма тапшырыу 
2. (возвратитъ излишек при денежном расчё
те) ҡайтарыу, ҡайтарып биреү; сдать с рубля 
десять копеек бер һумдан ун тин ҡайтарып би
реү 3. (отдать внаём, в аренду) ваҡытлыса 
(файҙаланырға) биреп тороу, ҡуртымға биреү; 
сдать комнату ваҡытлыса бүлмә биреп тороу; 
сдать землю в аренду ерҙе ҡуртымға биреү 
4. что (уступитъ неприятелю) (ташлап) ҡал
дырыу, ҡалдырып китеү, биреү (дошман ягын- 
да); сдать город ҡаланы ҡалдырыу 5. (потерпев 
неудачу, отказаться от дальнейшей игры) би
релеү, баш тартыу 6. (раздать играющим кар
ты) таратып биреү, өләшеү 7. (ослабитъ силу, 
напряжение чего-л.) кәметеү, түбәнәйтеү, кәметә 
(түбәнәйтә) төшөү; холода сдали һыуыҡтар йом
шара төштө; сдать темп работы эш темпын кәме
теү 8. (стать слабее, утратитъ силу и т.д.) 
көсөн (ҡеүәтен) кәметеү, йомшара төшөү 9. би
решеү, бирешеп ҡалыу; сердце сдало йөрәк би
реште ♦ сдать позйции уй-фекерҙән сигенеү, по
зицияны биреү; сдать оружие см. сдаться 1 

СДАТЬСЯ сов. 1. еңелеү, еңелеп бирелеү, би
релеү, төшөү; сдаться в плен әсирлеккә төшөү; 
армия сдалась армия еңелеп бирелде 2. (под
даться на что-л.) килешеү, бирелеү, күнеү; 
сдаться на уговоры өгөткә (димгә) бирелеү 

СДАЧА ж 1. см. сдать — сдавйть 1—7, сдать
ся 1 — сдаваться I; сдача дежурства дежурлыҡ 
ты тапшырыу; сдача хлеба государству дәүләт
кә иген тапшырыу 2. (излишек денег, возвраща
емый при расчёте) сдача, ҡайтарым (ҡайтарып 
бирелгән аҡса); получйть сдачу ҡайтарым алыу; 
дать сдачу ҡайтарым биреү 3. перен., разг. (от
вет на удар или оскорбление) ҡон, яуап; дать 
сдачу ҡон ҡайтарыу

СДВАИВАТЬ несов. см. сдвоить, сдвойть 1 
СДВАИВАТЬСЯ несов. 1. см. сдвоиться, 

сдвойться 2. страд, от сдваивать
СДВИГ м 1. см. сдвйнуть — сдвигать 1, 2, 

сдвйнуться — сдвигаться 1, 2 ; 2. спец, шыуы 
шыу (көс тәьҫир иткәндә, есем молекулалары
ның бер-береһенә кцсеше) 3. геол. күсеү, күсеш, 
шыуышыу; сдвиг земной коры ер ҡабығының 
шыуышыуы 4. перен. үҙгәреш, үҫеш, алға ки
теш; сдвиг в дёле эштәге үҫеш 
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СДВИГАТЬ несов. см. сдвинуть 
СДВИГАТЬСЯ несов. 1. см. сдвинуться 

2. страд, от сдвигать
сдвижнбй, -ая, -ое күсермәле, күсмә; 

сдвижнбй стол күсермәле өҫтәл
СДВЙНУТЬ сов. кого-что 1. (двигая, пере

местить) шылдырып (этәреп) күсереү, шылды
рыу, ҡуҙғатыу; сдвйнуть машйну с места маши
наны урынынан ҡуҙғатыу 2. перен. сигендереү 
(цҙ фекеренән кире ҡайтартыу) 3. (сблизить) 
йәнәш (бер-береһенә терәтеп) ҡуйыу, йәнәш кил
тереп ҡуйыу; (о бровях) йыйырыу; сдвйнуть 
столы өҫтәлдәрҙе бер-береһенә терәтеп ҡуйыу; 
сдвйнуть брови ҡаш йыйырыу

СДВЙНУТЬСЯ сов. 1. (тронуться с места) 
шылыу, шыуыу, ҡуҙғалыу; машйна сдвйнулась 
с места машина урынынан ҡуҙғалды 2. (перемес
титься) шылып (ҡуҙғалып) ултырыу, шылып 
(ҡуҙғалып) китеү; сдвйнуться с края дивана ди
вандың ситенән шылып ултырыу 3. (сблизить
ся) яҡынлашыу; (о бровях) йыйырылыу; брови 
сдвйнулись ҡаштар йыйырылды

сдвбить сов. что ике рәт (икешәр-икешәр) 
итеп теҙеү; сдвбить ряды рәттәрҙе икешәр-икешәр 
итеп теҙеү

СДВОИТЬ сов. что 1. ике ҡатлау, ике ҡат 
итеү; сдвойть дратву еп осон ике ҡатлау 2. с.-х. 
икенсе ҡат һөрөү; сдвойть пашню баҫыуҙы икен
се ҡат һөрөү

сдвбиться сов. ике рәт итеп теҙелеү, ике
шәр-икешәр булып теҙелеү; ряды сдвоились рәт
тәр икешәр-икешәр булып теҙелде

СДВОИТЬСЯ сов. икешәр ҡат булыу, ике 
ҡатланыу

СДЁЛАТЬ сов. см. делать ♦ сделай(те) мй 
лость см. мйлость; сделай(те) одолжение см. 
одолжение; дело сделано эше бөткән 

СДЕЛАТЬСЯ сов. см. делаться 
СДЕЛКА ж һүҙ ҡуйышыу, һүҙ беркетешеү, ки

лешеү, вәғәҙәләшеү; торговая сделка сауҙа киле
шеүе; биржевая сделка биржа килешеүе ♦ сдел
ка с совестью намыҫҡа көс килтереү, выжданға 
хыянат итеү

СДЁЛОЧНЫЙ, -ая, -ое килешеү, һүҙ ҡуйы
шыу; сделочная запись килешеү яҙыуы

с д е л ь н ы й , -ая, -ое эшкә ҡарап, эш башы
нан, эш күләменән, эшкә ҡарап (эш күләменән) 
түләнә торған; сдельная оплата эшкә ҡарап тү
ләү; сдельная работа эш күләменән түләнә тор
ған хеҙмәт

СДЁЛЬЩИК м и СДЁЛЬЩИЦА ж\ разг. эш 
күләменән (эшкә ҡарап) түләү алған эшсе

СДЁЛЬЩИНА ж; разг. эш күләменән (эшкә 
ҡарап) түләнә торған хеҙмәт

СДЕРГИВАТЬ несов. см. сдёрнуть 
СДЕРГИВАТЬСЯ несов. страд, от сдёргивать 
СДЕРЖАННО нареч. 1. (сдерживая себя) 

баҫалҡы, тыйнаҡ, тотанаҡ 2. вайымһыҙ (күңел

С Д В И Г А Т Ь
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һалмай, тыныс, һалҡын) ғына/генә, иҫ китмәй 
генә, ныҡ иғтибар итмәй генә; сдержанно принять 
предложения тәҡдимдәрҙе иҫ китмәй генә ҡабул 
итеү; сдержанно отнестйсь тыныс ҡына ҡарау 

СДЕРЖАННОСТЬ ж тотанаҡлылыҡ, тыйнаҡ
лыҡ, баҫалҡылыҡ, иплелек; сдержанность тона 
мөғәмәлә итеүҙәге тотанаҡлылыҡ; сдержанность 
движения хәрәкәттәге иплелек

СДЁРЖАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от сдер
жать 2. прил. (умеющий владеть собой) тота
наҡлы, тыйнаҡлы, баҫалҡы, ипле; сдержанный 
человек тотанаҡлы кеше 3. прил. (спокойный) 
сабыр, тыныс

СДЕРЖАТЬ сов. 1. кого-что; разг. тотоу; 
птйцу в воздухе сдерживают крылья ҡошто һа 
уала ҡанаттары тота 2. тотоп тороу, туҡтатыу, 
ҡаршы тора алыу; сдержать натиск протйвника 
дошман һөжүмен туҡтатыу 3. тыйыу, тыйып (йә
шереп) ҡалыу; сдержать слёзы күҙ йәшен тый
ып ҡалыу; сдержать волнение тулҡынланыуҙы 
йәшереп ҡалыу 4. тотоу, үтәү, тороу; сдержать 
слово һүҙҙә тороу; сдержать клятву антыңды үтәү 

СДЕРЖАТЬСЯ сов. тыйылып (үҙеңде тотоп) 
ҡалыу, сыҙау, түҙеү, ҡаршы тора алыу; сдержать
ся от желания сказать әйтеү теләгенән тыйылып 
ҡалыу

СДЁРЖИВАТЬ несов. см. сдержать 
СДЁРЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. сдержаться 

2. страд, от сдерживать
СДЕРНУТЬ сов. что тартып төшөрөү (алыу, 

сисеү); сдёрнуть скатерть со стола өҫтәлдән 
ашъяулыҡты тартып алыу

СДИРАТЬ несов. см. содрать 
СДИРАТЬСЯ несов. 1. см. содраться 

2. страд, от сдирать
СДЙРКА ж; спец. см. содрать — сдирать 1, 2
СДИРОЧНЫИ, -ая, -ое спец, һыҙырғыс, һы

ҙыра (ҡайыҙлай) торған; сдирочный инструмент 
һыҙырғыс ҡорал

С ДбБА  ж сдоба (1. һөт, май, йомортҡа һ.б. 
тәмләткестәр ҡушылган ҡамыр 2. собир. тәм
ләткестәр һалып бешерелгән ҡаластар)

СДбБИ ТЬ несов. что\ разг. ҡамырға тәмләт
кестәр һалыу

СДбБНЫ Й, -ая, -ое 1. сдобалы, тәмләткестәр 
ҡушып (һалып) баҫылған (бешерелгән); сдобное 
тёсто сдобалы ҡамыр 2. перен., разг., шутл. 
(полный — о человеке, его теле) һимеҙ, өрөп 
тултырылған һымаҡ, тулы кәүҙәле

С ДбБРИ ТЬ сов. что 1. тәм өсөн өҫтәү, ҡа
тыу; сдобрить суп катыкбм ашҡа ҡатыҡ ҡатыу 
2. перен. йәнләндереү, биҙәү, өҫтәп ебәреү; сдоб
рить речь пословицами телмәрҙе мәҡәлдәр менән 
биҙәү

СДбХНУТЬ сов. 1. разг. (издохнуть — о 
животных) үлеү, ҡырылыу (мал-тыуарга ҡара
та) 2. груб., прост, (умереть — о человеке) дө
мөгөү, тонсоғоу (кешегә ҡарата)



_ u

СЕГМЕНТНЫЙ
с д р ё й ф и т ь  сов. см. дрейфить 
СДРЕЙФОВАТЬ сое.; мор. ел ыңғайына ағыу 

(караптары, боҙға ҡарата)
СДРУЖАТЬ несов. см. сдружить 
СДРУЖАТЬСЯ несов. см. сдружиться 
СДРУЖИТЬ сов. яҡынлаштырыу, дуҫлашты

рыу; сдружить одноклассников синыфташтарҙы 
дуҫлаштырыу

СДРУЖИТЬСЯ сов. дуҫлашыу, дуҫлашып 
(яҡынайып) китеү; быстро сдружйться тиҙ дуҫ
лашыу

СДУВАТЬ несов. см. сдуть, сдунуть 
СДУВАТЬСЯ несов. страд, от сдувать 
СДУНУТЬ сов. что; разг. см. сдуть 1 
СДУРЁТЬ сов.', прост, аҡылдан яҙыу, аҡыл

һыҙланыу, йүләрләнеү, хыялыйланыу
СДУРЙТЬ сов.', прост, йүләрлек (ахмаҡлыҡ) 

эшләп ташлау (уйламай берәй нәмә эшләц)
СДУРУ нареч.', разг. аҡылһыҙланып, йүләр

ләнеп, ахмаҡланып, ахмаҡлыҡ (йүләрлек) менән 
СДУТЬ сов. 1. өрөп ебәреү (төшөрөү, осо

роу), өрҙөрөү; сдуть шелуху с зерна ашлыҡтың 
кәүәген өрҙөрөү 2. прост, (списать тайком) ке- 
шенекен (кешенән) күсереп алыу (яҙыу); сдуть 
сочинение иншаны кешенән күсереп алыу ♦ точ
но (словно, как) ветром сдуло күҙ асып йомған 
сы юҡ булыу

СДЫХАТЬ несов. см. сдохнуть 
СЕ: то да сё теге лә был; ни то ни сё: 1) (о

чём-л. неопределённом) ни аллаға ни муллаға;
2 ) (о чём-л. среднем, посредственном) насар ҙа 
түгел, яҡшы ла түгел; ни с того ни с сегб тикто
малға, тик торғанда, ерле юҡҡа

СЕАНС м; в разн. знач. сеанс; детский сеанс 
балалар сеансы; пойтй в кино на вечерний сеанс 
киноға киске сеансҡа барыу; сеанс гипноза гип
ноз сеансы

СЕБЕ частица', разг. (подчёркивает незави
симость действия)', идй себе бара ғына бир;
♦ ничего себе! ғәжәп икән!, хәтәр икән!

СЕБЕСТбИМОСТЬ ж үҙҡиммәт; снижение 
себестоимости үҙҡиммәтте кәметеү

СЕБЙ мест, үҙ, үҙем, үҙең, үҙ-үҙе; бояться 
за себя үҙең өсөн ҡурҡыу; испытывать на себе 
үҙ елкәндә татыу ♦ вне себя см. вне; к себе:
1) үҙеңә табан; дверь открывается к себе ишек 
үҙеңә тартып асыла; 2 ) үҙенә, үҙ өйөнә, йәшәгән 
(торған) еренә табан; он пошёл к себе ул үҙ өйө
нә ҡайтып китте; не в себе кәйефһеҙ, борсоулы, 
тыныс түгел; не по себе: 1) (нездоровится) ауы
рып (сырхап) тороу, сәләмәтлеге (һаулығы) ҡаҡ
шап тороу; 2 ) (неловко, неудобно) уңайһыҙ, яй
һыҙ, уңайһыҙ булып китеү, уңайһыҙлыҡ кисереү; 
прийтй в себя: 1) тынысланыу; 2 ) аңға (иҫкә) 
килеү; принять (взять) на себя (согласиться 
быть ответственным за что-л.) үҙ әҫтәңә (ел
кәңә) алыу; про себя: 1) (тихо) шыпырт ҡына, 
ҡысҡырмайынса, үҙ алдына; 2 ) (мысленно)
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эстән генә, эстән уйлап ҡына; сам (сама, само) 
по себе см. сам; самб собой; самб собой разу 
мёется см. сам; себе на уме аҫтыртын, хәйләкәр; 
у себя өйөндә, үҙендә, эш урынында

СЕБЯЛЙБЕЦ м үҙемсе, мин-минлекле кеше 
(эгоист)

СЕБЯЛЮБИВЫЙ, -ая, -ое үҙемселекле, үҙем
се ...ы, мин-минле, мин-минлек ...ы

СЕБЯЛЙБИЕ с мин-минлек, үҙемселек 
СЕВ м см. сёять 1; подготовка к весеннему 

сёву яҙғы сәсеүгә әҙерлек
СЁВЕР м\ в разн. знач. төньяҡ; север Баш

кортостана Башҡортостандың төньяғы; путеше
ствие на север төньяҡҡа сәйәхәт; народы Край
него Севера Алыҫ Төньяҡ халыҡтары

СЁВЕРНЫЙ, -ая, -ое төньяҡ, төньяҡ ...ы; 
северный вётер төньяҡ еле; Северный полюс 
Төньяҡ полюс; северный олёнь төньяҡ боланы 

СЁВЕРО ВОСТбК м төньяҡ-көнсығыш; дер
жать курс на северо-восток төньяҡ көнсығышҡа 
табан юл тотоу

СЁВЕРО ВОСТбЧНЫЙ, ая, ое төньяҡ көн 
сығыш, төньяҡ-көнсығыш ...ы; северо-восточ
ный вётер төньяҡ-көнсығыш еле

СЁВЕРО ЗАПАД м төньяҡ-көнбайыш; на
правиться на северо-запад төньяҡ көнбайышҡа 
йүнәлеү

СЁВЕРО ЗАПАДНЫЙ, -ая, -ое төньяҡ-көн
байыш, төньяҡ-көнбайыш ...ы; северо-западная 
часть города ҡаланың төньяҡ-көнбайыш өлөшө 

СЕВЕРЙНЕ мн. (ед. северянин м и северян
ка ж) төньяҡ халҡы (кешеләре)

С ЕВбК м орлоҡ һуған 
СЕВООБОРбТ м сәсеү әйләнеше 
СЕВРЙГА ж уҡбаш, уҡморон (балыҡ) 
СЕВРЙЖ И Й, -ья, -ье уҡбаш ...ы, уҡморон 

...ы; севрюжья икра уҡбаш ыуылдырығы 
СЕВРЙЖ ИНА ж уҡбаш (уҡморон) ите 
СЕГМЁНТ м 1. мат. сегмент (тцңәрәктең 

дуға һәм хорда менән сикләнгән, шарҙың яҫылыҡ 
менән киҫелгән өлөшө)', площадь сегмента сег
мент майҙаны 2. зоол., анат. быуын, быуынтыҡ; 
сегменты дождевого червя селәүсен быуынтыҡ 
тары 3. тех. сегмент (ҡайһы бер деталдәрҙең 
исеме)', сегмент поршня поршень сегменты

СЕГМЕНТАРНЫЙ, -ая, -ое зоол., анат. сег
ментар, быуынтыҡ, быуынлы; сегментарные ор
ганы быуынлы ағзалар

СЕГМЕНТАЦИбННЫЙ, ая, ое биол. сег 
ментацион; сегментацибнное деление сегмента 
цион бүленеш

СЕГМЕНТАЦИЯ ж; биол. сегментация 
( 1. ҡайһы бер йән эйәләре төҙөлөшөнөң сег
менттарҙан тороуы, йәки айырым органдар
ҙың быуындарҙан тороуы 2. яралғы цҫкәндә 
йомортҡаның кцҙәнәктәргә бцленеце)

СЕГМЁНТНЫЙ, -ая, -ое спец. сегмент ...ы; 
сегментная поверхность сегмент йөҙө



СЕГОДНЯ
СЕГбДНЯ нареч. 1. бөгөн; сегодня утром

бөгөн иртән; сегодня вечером бөгөн кис; сегодня 
днём бөгөн көндөҙ 2. в знач. сущ. сегодня с 
нескл. бөгөн, бөгөнгө көн; на сегодня довольно 
бөгөнгә етер ♦ не сегодня завтра см. завтра 

СЕГбДНЯШ НИЙ, -яя, -ее бөгөнгө; сегод
няшний день бөгөнгө көн; сегодняшний разго
вор бөгөнгө һөйләшеү; сегодняшняя газета бө
гөнгө гәзит ♦ жить сегодняшним днём киләсәк 
тураһында уйламау, бөгөнгө менән йәшәү 

СЕДАЛИЩЕ с арт һан, ултырыш 
с е д Ал и щ н ы и , -ая, -ое арт һан ...ы, улты

рыш ...ы; седалищная кость ултырыш һөйәге 
СЕДЕЛКА ж ыңғырсаҡ 
СЕДЁЛЬНИК м эйәр яһаусы 
СЕДЁЛЬНЫЙ, -ая, -ое эйәр ...ы; седельная 

лука эйәр ҡашы
СЕДЁЛЬЧАТЫЙ, -ая, -ое эйәр һымаҡ, эйәргә 

оҡшаған
СЕДЁТЬ несоө. ағарыу, ағара башлау, сал тө

шөү (кереү), салланыу; волосы седеют сәстәр 
ағара

СЕДИНА ж 1. сал, аҡ (ағарған сәс, һаҡал); 
у него на висках седина сикәһенә сал төшкән 
2. (проседь в мехе) аҡлы, буҙ, аҡ тимгелле 
(төктәре булған); соболь с сединой аҡ тимгелле 
кеш 3. (сероәато-белый цвет) аҡһыл (буҙ) төҫ
♦ дожйть до седин оҙаҡ йәшәү

СЕДЛАТЬ несоө. кого-что 1. эйәрләү; сед
лать коня ат эйәрләү 2. әоен. (захватывать, за
крепляясь) ҡулға төшөрөү, яулап алыу; седлать 
дороги юлдарҙы ҡулға төшөрөү 

СЕДЛАТЬСЯ несов. эйәрләнеү 
СЕДЛИСТЫИ, ая, ое Һығылма билле (атҡа 

ҡарата); седлйстые кбни һығылма билле аттар 
СЕДЛб с 1. эйәр; беговое седло бәйге эйәре; 

кавалерййское седло кавалерия эйәре; сидёть 
в седлё эйәрҙә ултырыу 2. см. седловйна 3
♦ выбить (вышибать) из седла кого-л. кемделер 
сығырынан сығарыу; сидйт как на корове седло 
прост, һыйырға септә япҡан кеүек

СЕДЛОВАТЫЙ, ая, ое 1. һығылма билле 
(атҡа ҡарата); седловатая лошадь һығылма 
билле ат 2. спец. эйәр рәүешендәге, ике яғы ҡал
ҡыу (урын); седловатая палуба ике яғы ҡалҡыу 
палуба

СЕДЛОВЙДНЫЙ, -ая, -ое эйәр формаһын
дағы, эйәр; седловйдный сустав эйәр быуын 
(мәҫ., шаушаҡта)

СЕДЛОВИНА ж 1. (прогиб на спине живот
ного) бил; седловйна коня ат биле 2. (прогиб в 
каком-л. предмете) бил, бөгөл; седловйна носа 
танау биле 3. (продолговатая впадина в горном 
хребте) бил, билән; седловйна между двумя 
вершйнами ике түбә араһындағы билән

СЕДЛбВКА ж; спец. 1. см. седлать 1; 2. эйәр
ләү (ысул); учебная седловка эйәрләргә өйрә
неү; походная седловка оҙайлы юлға ат эйәрләү

СЕДОБОРбДЫ Й, -ая, -ое аҡ (сал) һаҡаллы; 
седобородый старик аҡ һаҡаллы ҡарт

СЕДОБРбВЫ Й, -ая, -ое аҡ (сал) ҡашлы 
СЕДОВОЛбСЫЙ, ая, ое аҡ (сал) сәсле; се

доволосый человек сал сәсле кеше
СЕДОГОЛбВЫЙ, -ая, -ое аҡ (сал) башлы 
С ЕДбЙ , -ая, -ое 1. аҡ, ағарған, сал, саллан

ған; седая борода аҡ һаҡал; седые волосы сал 
сәс 2. (с белыми волосами) ап-аҡ (сал) сәсле, 
ағарған (салланған) сәсле; седой старик сал сәс
ле ҡарт 3. аҡ тимгелле (йәнлек тиреһенә ҡара
та); седой бобр аҡ тимгелле ҡондоҙ 4. (сероөа- 
то-белый) аҡһыл; седой туман аҡһыл томан
5. перен. (древний) бик боронғо, ҡарт, сал; се
дой Урал сал Урал; седая старина бик боронғо 
заман ♦ до седых волос сәс ағарғансы, ҡартай
ғансы

С ЕДбК м 1. (всадник) һыбайлы 2. мотоцикл 
(велосипед) йөрөткән кеше 3. (извозчик) ылау
сы, йөк ташыусы, күсер

СЕДОУСЫЙ, -ая, -ое аҡ (сал) мыйыҡлы; се
доусый человек аҡ мыйыҡлы кеше

СЕДЬМбЙ, -ая, -ое числ. етенсе; седьмой 
месяц етенсе ай; седьмой класс етенсе синыф; 
седьмой час етенсе сәғәт ♦ до седьмого пота ете 
ҡат тир сыҡҡансы; на седьмом нёбе быть түбәһе 
күккә тейеү, атҡа менгәндәй булыу; седьмая во
да на киселе см. вода

С Е ЗбН  м 1. (время года) миҙгел; зймний се
зон ҡышҡы миҙгел, ҡыш миҙгеле; летний сезон 
йәйге миҙгел, йәй миҙгеле 2. чего, какой ваҡыт, 
мәл, осор, миҙгел; сезон сенокоса бесән мәле; 
театральный сезон театр миҙгеле; купальный се
зон һыу инеү ваҡыты ♦ бархатный сезон см. 
бархатный; мёртвый сезон см. мёртвый

СЕЗбНН ИК м и СЕЗбННИЦА ж миҙгелле 
эшсе, миҙгелле эштә эшләүсе

СЕЗбННОСТЬ ж миҙгеллелек, миҙгелле бу
лыу; сезонность сельскохозяйственных работ 
ауыл хужалығы эштәренең миҙгелле булыуы 

СЕЗбННЫ Й, -ая, -ое 1. миҙгелле; сезонная 
работа миҙгелле эш 2. бер миҙгеллек; сезонный 
билет бер миҙгеллек билет; сезонная одежда бер 
миҙгеллек кейем

СЕИ м (сия ж, сие с) мест.; книжн., уст. 
был, ошо, шул; на сей раз был юлы, быныһын- 
да; по сей день ошо көнгә тиклем ♦ сию минуту 
(секунду) хәҙер үк, ошо минутта (секундта), һә 
тигәнсе, күҙ асып йомғансы; от сих до сих 
шутл. бынан алып бында тиклем; не от мйра се 
гб см. мир; ни с того ни с сего см. тот

с е й м  сейм (1 . ҡайһы бер илдәрҙә ҡатламлы- 
вәкәләтле ойошмалар атамаһы 2. Рәсәй импе
рияһы составында 1809— 1917 йй. автономия 
хоҡуғында торған Бөйөк Финляндия кенәзлеге
нең атамаһы 3. Польша парламенты)

СЁЙНЕР м сейнер (балыҡ тотоуға тәғәйен
ләнгән диңгеҙ судноһы)
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СЕИСМИЧЕСКИИ, -ая, -ое сейсмик (ер тет- 
рәцгә мөнәсәбәтле); сейсмйческие колебания 
сейсмик тирбәлештәр; сейсмйческие явления сейс
мик күренештәр; сейсмйческие области сейсмик 
әлкәләр; сейсмйческая карта сейсмик карта; сейс 
мйческая станция сейсмик станция

СЕЙСМОГРАММА ж сейсмограмма (ер тир
бәлешен сейсмограф ярҙамында яҙыу һөҙөмтәһе) 

СЕЙСМбГРАФ м сейсмограф (ер тетрәгән- 
дәге йәки шартлатҡандагы тирбәлеште яҙа 
торган прибор)

СЕЙСМОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое сейсмо 
график; сейсмографйческая станция сейсмогра 
фик станция; сейсмографйческие наблюдения
сейсмографик күҙәтеүҙәр

СЕЙСМбЛОГ м сейсмолог (сейсмология 
белгесе)

СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое сейсмоло 
гик (сейсмологияға мөнәсәбәтле); сейсмологи
ческие сведения сейсмологик мәғлүмәттәр

СЕЙСМОЛбГИЯ ж сейсмология (геофизи
каның ер тетрәцен һәм шуға бәйле кцренеш- 
тәрҙе өйрәнә торган бцлеге)

СЕЙСМбМЕТР м сейсмометр (ер ҡабығын
дағы тирбәлештәрҙе цлсәй торған прибор) 

СЕЙСМОМЕТРИЧЕСКИЙ, ая, ое сейсмо 
метрик (сейсмометрияға мөнәсәбәтле)

СЕЙСМОМЕТРИЯ ж сейсмометрия (сейсмо
логияның ер ҡабығы тирбәлешен теркәц ысул
дарын өйрәнгән белеге)

СЕЙСМОСТбИКИЙ, -ая, -ое сейсмологик 
көстәргә бирешмәй торған; сейсмостойкие пост
ройки сейсмологик көстәргә бирешмәй торған тө
ҙөлөш

СЕЙСМОСТбЙКОСТЬ ж сейсмологик көс
тәргә бирешмәүсәнлек

СЕИФ м сейф (аҡса, ҡиммәтле нәмәләр һ.б. 
һаҡлай торған махсус тимер шкаф)

СЕЙЧАС нареч. 1. (ә данный момент) ошо 
мәлдә, әле, хәҙер, хәҙерге моментта; сейчас зима 
хәҙер ҡыш; я сейчас занят әле мин буш түгел
мен 2. (немеделенно) тиҙ генә, хәҙер үк; сейчас 
же идй домой хәҙер үк өйөңә ҡайт 3. (только 
что) әле генә, яңы ғына, хәҙер генә; он сейчас 
здесь был ул әле генә бында ине

СЁКАНС м; мат. секанс (тригономик функ
цияларҙың береһе)

СЕКАТОР м секатор (баҡса ҡайсыһы)', сре
зать ветки секатором секатор менән ботаҡтарҙы 
ҡырҡыу

СЕКАЧ м 1. ҡырҡҡыс, турағыс; секач для 
мяса ит турағыс 2. зоол. (взрослый самец каба
на или морского котика) ата ҡабан, ата диңгеҙ 
бесәйе

СЕКВЕНЦИЯ ж; муз. секвенция (көйҙөң ҡа
батланып килеце)

СЕКВЕСТР м секвестр (хөкцмәттең дәцләт 
мәнфәғәтендә ниндәйҙер милектән файҙала-
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ныуҙы тыйыуы йәки сикләце); наложить сек
вестр секвестр һалыу

СЕКВЕСТРОВАТЬ и СЕКВЕСТИРОВАТЬ
сов., несоә. что; юр. секвестрлау, секвестр һа
лыу; секвестровать имущество мөлкәтте сек 
вестрлау

СЕКВбЙЯ ж секвойя (Төньяҡ Америкала 
цҫецсе ылыҫлы агас)

СЕКИРА ж айбалта
СЕКРЁТ I м 1. сер; держать в секрете сер

итеп тотоу; сказать по секрету сер итеп әйтеү; 
секрет успеха уңыштың сере 2. (потайное ус
тройство) йәшерен нәмә, ғиллә, сер; замок с 
секретом серле йоҙаҡ 3. воен. секрет (дошман 
яғынан ҡуйылған өҫтәлмә йәшерен һаҡ); по
ставить секреты секрет ҡуйыу ♦ не секрет йәше
рен түгел, сер түгел; секрет Полишинеля см. 
Полишинель

СЕКРЁТ II м; физиол. секрет (кешелә һәм 
хайуандарҙа биҙҙәр бцлеп сығарған матдә, мәҫ., 
шайыҡ)

СЕКРЕТАРИАТ м секретариат (ойошманың 
бцлеге һәм протоколсылар)

СЕКРЕТАРСКИЙ, -ая, -ое секретарлыҡ ...ы, 
сәркәтип ...ы, секретарь ...ы; секретарская 
должность секретарлыҡ вазифаһы 

СЕКРЕТАРСТВО с секретарлыҡ 
СЕКРЕТАРСТВОВАТЬ несоә. секретарлыҡ 

итеү, секретарь (сәркәтип) вазифаһын үтәү 
СЕКРЕТАРША ж; разг. секретарь, сәркәтип 

(ҡатын-ҡыҙ)
СЕКРЕТАРЬ м; ө разн. знач. секретарь, сәр

кәтип; секретарь профкома профком секретары 
♦ Государственный секретарь Дәүләт секрета 
ры; учёный секретарь ғилми секретарь

СЕКРЕТЁР м секретер (яҙыу әҫтәленең төрө; 
яҙыу-һыҙыу өсөн шыуҙырмалы йәки ҡайтармалы 
таҡтаһы һәм тартмалары булған шкаф төрө) 

СЕКРЁТКА ж; разг., у cm. секретка (кон
вертһыҙ ебәрелә торған махсус почта ҡағыҙы) 

СЕКРЕТНИЧАТЬ несоә.; разг. 1. сер итеп 
тотоу, йәшереү 2. сер һөйләшеү, серләшеү; сек
ретничать с ПОДР5ТОЙ әхирәт менән серләшеү 

СЕКРЁТНО нареч. серле, йәшертен, йәше
реп, йәшерен, һиҙҙертмәй (белгертмәй) генә 

СЕКРЕТНОСТЬ ж йәшеренлек, серлелек, йә
шерен (сер) булыу; секретность переписки хат
лашыуҙың йәшелен булыуы

СЕКРЁТНЫИ, -ая, -ое йәшерен, йәшертен, 
серле; секретный документ йәшерен документ; 
секретный приказ йәшерен бойороҡ; секретный 
ларёц серле ҡумта

СЕКРЕТОРНЫЙ, -ая, -ое физиол. секрет бү
леү, секрецияға мөнәсәбәтле; секреторная дея
тельность желёз биҙҙәрҙең секрет бүлеп сығарыуы 

СЕКРЁЦИЯ ж; физиол. секреция (организм
ға тереклек өсөн кәрәк булған махсус матдәләр
ҙең биҙҙәре тарафынан яһалыуы һәм бцленеце)

С Е К Р Е Ц И Я



СЕКС
СЕКС м секс, енси мөнәсәбәттәр, енси теләк 

(дәрт)
СЕКСбЛОГ м сексолог (сексология белгесе) 
СЕКСОЛбГИЯ ж сексология (енси мөнәсә

бәттәр буйынса гилми тикшеренецҙәр әлкәһе) 
СЁКСТА ж; муз. секста (1. диатоник гамма

ның алтынсы баҫҡысы 2. бирелгән баҫҡыс ме
нән диатоник гамманың алтынсыһы араһын
дағы интервал)

СЕКСТАНТ и мор. СЕКСТ АН м секстант, 
секстан (авиацияла һәм диңгеҙҙә ҡулланылған 
астрономик мөйөш цлсәц ҡорамалы)

СЕКСТЁТ м; му з. секстет (1. алты тауыш йә
ки алты инструмент өсөн яҙылған музыка әҫә
ре 2. алты башҡарыусынан торшн ансамбль) 

СЕКСУАЛЬНОСТЬ ж шәһүәтле (енси мөнә
сәбәттәргә бәйле психик хәл)

СЕКСУАЛЬНЫЙ, -ая, -ое енси теләкле, шә
һүәтле, дәртле

СЁКТА ж секта (1. хакимлыҡ иткән диндән 
айырылған дини төркөм 2. кцсм. тар мәнфә
ғәткә бикләнгән кешеләр төркөмө)

СЕКТАНТ м и с е к т Ан т к а  ж сектант 
( 1. секта ағзаһы 2. кцсм. ваҡ-төйәк мәнфәғәт
тәрҙе генә ҡайғыртыусы догматик ҡарашлы 
кеше)

СЕКТАНТСКИЙ, -ая, -ое 1. сектант(тар) 
...ы, сектантлыҡ; сектантская группа сектанттар 
төркөмө 2. сектанттарға хас; сектантский ха
рактер сектанттарға хас холоҡ

СЕКТАНТСТВО с; прям., перен. сектантлыҡ 
СЁКТОР м; в разн. знач. сектор; сектор кру

га мат. түңәрәк секторы; южный сектор стадио
на стадиондың көньяҡ секторы; промышленный 
сектор сәнәғәт секторы; сектор учёта учёт секторы 

СЕКТОРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое сектор ...ы; сек
торальное заседание сектор ултырышы

СЕКУНДА ж; в разн. знач. секунд; пять се
кунд времени биш секунд ваҡыт; угловая се
кунда мат. мөйөш секунды; помолчи секунду! 
берәй секунд тынып тор! ♦ в (одну) секунду хә
ҙер үк, тиҙ генә; секунда в секунду әйтелгән 
ваҡытта, шул уҡ ваҡытта; (одну) секунду әҙ ге
нә көтөп тороғоҙ; сию секунду см. сей

СЕКУНДАНТ м секундант (1. дуэлдә ҡат
нашҡан кешеләргә шаһит һәм аралашсы 2. ярыш
та ҡатнашҡан кешенең ярҙамсыһы һәм ара
лашсыһы)

СЕКУНДНЫЙ, -ая, -ое 1. секунд ...ы, се- 
кундлыҡ ...ы; секундная стрелка секундлыҡ 
уғы (теле) 2. бер секундлыҡ; секундная работа 
бер секундлыҡ эш

СЕКУНДОМЁР м секундомер (секундтың 
өлөштәрен кгҙрһәткән прибор)

СЕК^ЩИИ, -ая, -ее 1.  прич. от сечь 1 , 2 ;
2. прил.; мат. киҫеүсе; секущая плоскость ки
ҫеүсе яҫылыҡ 3. в знач. сущ. секущая ж\ мат. 
киҫеүсе тура һыҙыҡ
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СЕКЦИбННЫЙ I, ая, ое 1. секция ...ы; 
секционные заседания секция ултырыштары 
2. спец. секциялы, секциялап эшләнә торған; 
секционный шкаф секциялы шкаф; секционная 
сборка машйн машинаны секциялап йыйыу 

СЕКЦИбННЫЙ II, -ая, -ое мед. ярыу ...ы; 
секционный зал ярыу залы

СЁКЦИЯ I ж; в разн. знач. секция; секция 
готового платья әҙер кейемдәр секцияһы; засе
дание секций секциялар ултырышы; спортивная 
секция спорт секцияһы

СЁКЦИЯ II ; ж; мед. ярыу, телеп ебәреү; 
секция трупа мәйет ярыу

СЕЛЕВбЙ и СЁЛЕВЫЙ, ая, ое сил ...ы, 
(көслө) ағым, шыуғын; селевой поток сил таш
ҡыны (ағымы)

СЕЛЕДКА ж селёдка; копчёная селёдка ыҫ
ланған селёдка

СЕЛЕДОЧНИЦА ж селёдка тәрилкәһе 
СЕЛЕДОЧНЫЙ, -ая, -ое селёдка ...ы; селё

дочный хвост селёдка ҡойроғо; селёдочный паш
тет селёдка паштеты

СЕЛЕЗЁНИЙ, -ья, -ье ата өйрәк ...ы, күгәл 
...ы; селезений пух күгәл мамығы 

СЕЛЕЗЁНКА ж талаҡ 
СЕЛЕЗЁНОЧНЫЙ, ая, ое талаҡ . ..ы 
СЁЛЕЗЕНЬ м ата өйрәк, күгәл 
СЁЛЕЗНЕВЫЙ и СЕЛЕЗНЁВЫЙ, ая, ое 

ата өйрәк ...ы, күгәл ...ы; селезнёвое перо күгәл 
ҡауырһыны

СЕЛЕКТЙВНЫЙ, -ая, -ое спец, селектив 
(һайлап, айырып алыу цҙенсәлегенә нигеҙлән
гән)', селектйвные растворйтели селектив ирет 
кестәр

СЕЛЁКТОР м селектор (телефонда айырым- 
айырым бәйләнеште тәьмин иткән электроме
ханик ҡоролма)

СЕЛЁКТОРНЫЙ, -ая, -ое селекторлы, селек
тор ...ы (селектор ярҙамында башҡарылған, 
эшләнгән)', селекторный аппарат селекторлы ап
парат; селекторная связь селекторлы бәйләнеш 

СЕЛЕКЦИОНЁР м селекционер; семинар се
лекционеров селекционерҙар семинары

СЕЛЕКЦИбННЫЙ, -ая, -ое селекция ...ы; 
селекционная работа селекция эше; селек
ционная станция селекция станцияһы

СЕЛЁКЦИЯ ж селекция (1. агрономия менән 
зоотехниканың яңы цҫемлек төрҙәре һәм мал 
тоҡомдары булдырыу ысулдарын өйрәнә тор
ған бцлеге 2. ауыл хужалығының яңы цҫемлек 
төрҙәре һәм мал тоҡомдары сығарыу менән 
шөғөлләнгән тармағы)

СЕЛЁН м селен (химик элемент)
СЕЛЁНИЕ с ауыл
СЕЛЁНИСТЫЙ, -ая, -ое селенлы, селен ...ы; 

селенистые минералы селенлы минералдар 
СЕЛЕНИТ м селенит (аҡ, зәңгәр, һары төҫ

тәге минерал', гипстың бер төрө)



СЕЛЕНЙТОВЫЙ, -ая, -ое селенит ...ы, се
лениттан яһалған; селенитовые отложения селе
нит ҡатламдары; селенитовая шкатулка селенит 
ҡумтаһы

СЕЛЕНИТЫ мн. (ед. селенит м и селенитка
ж) селениттар (фәнни-фантастик әҙәбиәттә А й
ҙа йәшәцселәрҙең исеме)

СЕЛЁНОВЫЙ, -ая, -ое 1. селен ...ы, селенле; 
селеновая кислота селен кислотаһы 2. селендан 
яһалған; селеновый фотоэлемент селендан яһал
ған фотоэлемент

СЕЛЕНОДЁЗИЯ ж селенодезия (плането- 
логияла Ай төҙөлөшөн һәм ҙурлығын өйрәнгән 
бцлек)

СЕЛЕНОЛОГЙЧЕСКИЙ, ая, ое селеноло 
гик; селенологйческие исследования селеноло 
гик тикшеренеүҙәр

СЕЛЕНОЛбГИЯ ж селенология (Ай төҙөлө
шөн һәм химик-минерологик составын өйрәнгән 
планетология бцлеге)

СЕЛЙТРА ж селитра (аммоний, калий, каль
ций, натрий нитраттарының дөйөм атама
һы)', калййная селйтра калий селитраһы; ам
мониевая селйтра аммоний селитраһы 

СЕЛЙТРОВЫЙ, -ая, -ое селитра ...ы 
СЕЛЙТРЯНЫЙ, -ая, -ое 1. селитра ...ы; се

литряные залежи селитра ятҡылыҡтары 2. селит
ралы; селйтряная кислота селитралы кислота 

СЕЛЙТЬ несов. кого-что йәшәргә (торорға) 
индереү, урынлаштырыу (фатирға һ.б.)

СЕЛЙТЬСЯ несов. йәшәргә (торорға) инеү, 
урынлашыу, төпләнеү, нигеҙләнеү

СЕЛ (5 с 1. ауыл; торговое село сауҙа ауылы 
2. собир. ауыл, ауыл кешеләре ♦ ни к селу ни к 
городу ни аллаға ни муллаға, урынһыҙға, урын
һыҙ, килешһеҙ

СЕЛЬ м шыуғын, сил (бейек тау йылғалары
ның йырҙаларынан сығыу һөҙөмтәһендә ләм, 
ҡом-таш ҡатыш хәтәр ташҡын)

СЕЛЬ... ҡушма һцҙҙәрҙең “ауыл" мәғәнәһен 
аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., сельмаг ауыл 
магазины

СЁЛЬДЕВЫЙ, -ая, -ое 1. сельдь ...ы; сельде
вый промысел сельдь аулау промыслаһы 2. в знач. 
сущ. сельдевые мн.; зоол. сельдтар ғаиләһе 

СЕЛЬДЕРЁЙ м сельдерей (аш тәмләткес 
цҫемлек)

СЕЛЬДЕРЕЙНЫЙ, -ая, -ое сельдерей ...ы; 
сельдерейный корень сельдерей тамыры

СЕЛЬДЖУКИ мн. (ед. сельджук м) сәлжүк- 
тәр (X I б. Кесе Азияла, Иран һәм Ираҡ терри
торияларында ҙур дәцләт ойоштороп йәшәгән 
боронғо кцсмә төрөкмән ҡәбиләләре)

СЕЛЬДЬ ж сельдь; косяк сельди сельдь эр
кеүе ♦ как сельдей в бочке шығырым тулы, энә 
төртөр урын юҡ

СЕЛЬДЯНОЙ, -ая, -ое сельдь ...ы; сельдя
ная бочка сельдь мискәһе

СЕЛЬКбР м (сельский корреспондент) сель
кор (ауыл хәбәрсеһе)

СЕЛЬКбРОВСКИЙ, -ая, -ое селькор ...ы; 
селькоровская работа селькор эше

СЕЛЬКУПСКИЙ, -ая, -ое селькуп ...ы; сель
купский язык селькуп теле

СЕЛЬКУПЫ мн. (ед. селькуп м и селькупка
ж)селькуптар, селькуп халҡы (Төмән һәм Томск 
әлкәләрендә, шулай уҡ  Краснояр крайында йә
шәгән әҙ һанлы халыҡ)

СЕЛЬМАГ м сельмаг (ауыл магазины) 
СЕЛЬПб с нескл. сельпо (ауыл ҡулланыусы

лар йәмғиәте һәм шул йәмғиәттең кооператив 
магазины)

СЁЛЬСКИЙ, -ая, -ое в разн. знач. ауыл ...ы; 
сельская школа ауыл мәктәбе; сельская моло
дёжь ауыл йәштәре; сельские обычаи ауыл ғә
ҙәттәре; сельская местность ауыл ерҙәре; сель
ская интеллигенция ауыл интеллигенцияһы 
♦ сельское хозяйство ауыл хужалығы

СЕЛЬСКОХОЗЙЙСТВЕННЫЙ, ая, ое ауыл 
хужалығы ...ы; сельскохозяйственные машины 
ауыл хужалығы машиналары; сельскохозяй
ственная выставка ауыл хужалығы күргәҙмәһе 

СЕЛЬСОВЁТ м (сельский совет) сельсовет 
(ауыл советы)

СЕЛЬЧАНИН м и разг. СЕЛЬЧАНКА ж
1. ауыл кешеһе, крәҫтиән 2. разг. (односельча
нин) ауылдаш

СЕЛЯНЙН, СЕЛЙНИН м и СЕЛЙНКА ж
крәҫтиән, иген игеүсе

СЕМАНТИКА ж; лингв. 1. семантика (һцҙ- 
ҙең, грамматик форманың мәғәнәһе); семантика 
слова һүҙҙең семантикаһы; 2. см. семасиология 

СЕМАНТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое лингв, семан
тик, мәғәнәүи, мәғәнә яғынан; семантйческий ана
лиз слова һүҙҙе мәғәнә яғынан тикшереү

СЕМАСИбЛОГ м семасиолог (семасиология 
белгесе)

СЕМАСИОЛОГЙЧЕСКИЙ, ая, ое семасио 
логик; семасиологйческие исследования сема 
сиологик тикшеренеүҙәр

СЕМАСИО ЛбГИЯ ж семасиология (тел ғи
лемендә һцҙ һәм һцҙбәйләнештәрҙең мәғәнәләрен, 
уларҙың цҙгәрешен өйрәнгән бцлек)

СЕМ АФбР м семафор; огни семафора сема 
фор уттары; дать сигнал семафором мор. сема
фор менән сигнал биреү

СЕМАФбРНЫ Й, -ая, -ое семафор ...ы; се
мафорный флажок мор. семафор флагы; сема
форный сигнал семафор сигналы

СЕМАФбРЩ ИК м; мор. семафорсы (сема
форҙы ҡараусы хеҙмәткәр)

СЕМГА л  : һөмбаш; промысел сёмги һөмбаш 
аулау промыслаһы

СЕМЁЙНЫЙ, ая, ое 1. ғаиләле; семёйный 
человек ғаиләле кеше 2. в знач. сущ. семёйный 
м и семейная ж ғаиләле кеше 3. ғаилә ...ы; се 
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СЕМ ЕЙСТВЕННОСТЬ
мёйное счастье ғаилә бәхете; семейный празд
ник ғаилә байрамы

СЕМЕЙСТВЕННОСТЬ ж  1. (любовь к семье) 
ғаиләне яратыусанлыҡ, ғаиләгә бирелгәнлек, 
ғаилә йәнле булыу; отличаться семейственнос
тью ғаилә йәнле булыуы менән айырылып тороу 
2. әшнәлек, ҡоҙа-ҡоҙағыйлыҡ

СЕМЕЙСТВЕННЫЙ, ая, -ое 1. ғаиләһен 
яратыусы, ғаилә йәнле; семейственный человек 
ғаилә йәнле кеше 2. әшнәлек ...ы, ҡоҙа-ҡоҙағый- 
лыҡ ...ы; семейственный подход к подбору 
кадров кадрҙар һайлағанда әшнәлек мөнәсәбәте 

СЕМЕЙСТВО с; в рази. знач. ғаилә; глава 
семейства ғаилә башлығы; прибавление семей
ства ғаилә ишәйеү (бала тыуыу)\ семейство ко
шачьих зоол. бесәйҙәр (бесәй һымаҡтар) ғаилә
һе; семейство бобовых бот. борсаҡтар (борсаҡ 
һымаҡтар) ғаиләһе; семейство злаковых бот. 
ҡыяҡлылар ғаиләһе

СЕМЕНИСТЫЙ, -ая, -ое разг. орлоҡто күп 
биргән

СЕМЕНИТЬ несов.', разг. йыбырлап атлау, 
ваҡ-ваҡ (йыбырлатып) баҫыу

СЕМЕНИТЬСЯ несов. орлоҡланыу, орлоҡла
нып килеү; горох семенится борсаҡ орлоҡланып 
килә

СЕМЕННИК I м 1. бот. (плод или часть 
плода с семенами) орлоҡлоҡ, орлоҡҡа ҡалдырыл
ған үҫемлек 2. обычно мн. семенники; с.-х., 
бот. орлоҡ; семенникй свёклы сөгөлдөр орлоғо; 
огурёц-семеннйк орлоҡ ҡыяры 3. с.-х. (участок 
для выращивания семенных растений) орлоҡ
лоҡ участка

СЕМЕННИК II м; анат. орлоҡ биҙе, аталыҡ 
(ирҙәрҙең енес биҙе)

СЕМЕННбЙ, -ая, -ое 1. орлоҡ ...ы; семен
ные коробочки орлоҡ төймәлеге 2. (орлоҡтан) 
сәсеп үҫтерелгән (үҫтерелә торған); семенные 
насаждения сәсеп үҫтерелгән ағастар 3. орлоҡҡа 
ҡалдырылған, орлоҡлоҡ; семенная пшенйца ор
лоҡҡа ҡалдырылған бойҙай 4. орлоҡ үҫтерелә 
торған, орлоҡлоҡ ...ы; семенной участок орлоҡ 
үҫтерелә торған участка 5. физиол. аталыҡ ор
лоғо ...ы, сперма ...ы, мәней ...ы; семенной ка
нал орлоҡ каналы

СЕМЕНОВбД м орлоҡсолоҡ белгесе 
СЕМЕНОВбДСТВО с орлоҡсолоҡ; занимать

ся семеноводством орлоҡсолоҡ менән шөғөлләнеү 
СЕМЕНОВбДЧЕСКИЙ, -ая, -ое орлоҡсолоҡ 

...ы; семеноводческая опытная станция ор 
лоҡсолоҡ тәжрибә станцияһы

СЕМЕРЙК м ете, етелек, етеле, етенән тор
ған, ете үлсәүле, ете үлсәү; семерик овса ете үл
сәү һоло; семерик хлеба ете бот иген; верёвка 
семерик ете ҡаттан ишелгән арҡан; семерик ло
шадей етенән егелгән аттар

СЕМЕРКА ж 1. (цифра) ете, ете һаны, етелек 
2. разг. (группа из семи единиц) етенән, ете кеше
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нән (торған); семёрка пловцов ете кешенән торған 
йөҙөүселәр төркөмө 3. карт. етелек

СЁМЕРО числ. собир. ете, етәү; семеро муж- 
чйн ете ир; семеро братьев ете (бер) туған; семе
ро суток ете тәүлек ♦ семеро одного не ждут 
етәү берәүҙе көтмәй

СЕМЁСТР м семестр; учебный семестр уҡыу 
семестры; трудовой семестр хеҙмәт семестры 

СЕМЁСТРОВЫЙ и СЕМЕСТРбВЫЙ, ая, 
-ое семестр ...ы; семестровый экзамен семестр 
имтиханы

СЁМЕЧКО с 1. уменыи. от сёмя 1; 2. (семя 
в плоде растения) ем, емеш, орлоҡ, төш; ар
бузные сёмечки ҡарбуз төштәре 3. мн. сёмечки 
көнбағыш; грызть сёмечки көнбағыш ярыу 

СЕМЕЧКОВЫЙ, -ая, -ое 1. көнбағыш ...ы; 
сёмечковая лузга көнбағыш ҡабығы; сёмечко- 
вая халва көнбағыш хәлүәһе 2. бот. емле, орлоҡ
ло, төшлө; сёмечковые плодовые дерёвья төшлө 
емеш ағастары

СЕМИГРАННИК м етеҡыр 
СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕ с 1. (срок) етмеш 

йыл 2. (годовщина) етмеш йыллыҡ (йәшлек) 
СЕМИДЕСЯТИЛЁТНИЙ, -яя, ее 1. (о сро

ке) етмеш йыллыҡ; семидесятилётний срок до
говора килешеүҙең етмеш йыллығы 2. (о воз
расте) етмештәге, етмеш йәшлек (йәштәге); се
мидесятилётний человёк етмеш йәшлек кеше 

СЕМИДЕСЙТЫЙ, -ая, -ое числ. етмешенсе; 
семидесятые годы етмешенсе йылдар 

СЕМИДНЁВКА ж; разг. ете көн(лөк) 
СЕМИДНЕВНЫЙ, -ая, -ое 1. ете көнлөк; се- 

миднёвный срок ете көнлөк мөҙҙәт; семиднёв- 
ный поход ете көнлөк поход 2. ете көнгә етер
лек, ете көнлөк; семиднёвный запас продуктов 
ете көнгә етерлек аҙыҡ

СЕМИЖЙЛЬНЫЙ, -ая, -ое разг. бик таҙа 
(көслө), бик түҙем

СЕМИКЛАССНИК м и с е м и к л Ас с н и
ЦА ж етенсе синыф уҡыусыһы, етенсе синыфта 
уҡыусы

СЕМИКЛАССНЫЙ, -ая, -ое ете класс (синыф- 
лыҡ); семиклассное образование ете синыфлыҡ 
белем

СЕМИКРАТНЫЙ, -ая, -ое 1. ете тапҡыр 
2. етеләтә, ете тапҡыр; семикратное снижёние 
розничных цен хаҡтарҙың етеләтә кәмеүе

СЕМИЛЁТИЕ с 1. (срок) ете йыл 2. (годов
щина) ете йыллыҡ (йәшлек); отмечать семилё- 
тие ете йыллыҡты билдәләү

СЕМИЛЁТКА I ж; разг. {школа) ете йыллыҡ 
мәктәп; окончить семилетку ете йыллыҡ мәктәп
те тамамлау

СЕМИЛЁТКА II ж см. семилеток
СЕМИЛЁТНИЙ, -яя, -ее 1. ете йыллыҡ; се- 

милётнее образование ете йыллыҡ белем; семи 
лётний план ете йыллыҡ план 2. (о возрасте) 
ете йәшлек



СЕНАЖ
СЕМИЛЁТОК м и СЕМИЛЁТКА ж; разг. 

ете йәшлек бала
с е м и л и н е й к а  ж; разг., уст. етеле лампа 

(шәм)
СЕМИМЙЛЬНЫИ, -ая, -ое ете миль оҙонло

ғондағы ♦ семимйльными шагами идтй (двйгать 
ся) вперёд см. шаг

СЕМИНАР м семинар (1. югары уҡыу йор
тонда уҡытыусы етәкселегендә цткәрелә тор- 
ган практик дәрес 2. квалификацияны кцтәрец 
маҡсатында цткәрелә торган дәрес, тцңәрәк); 
семинар агитаторов агитаторҙар семинары

СЕМИНАРИСТ м; уст. семинарист (семина
рия уҡыусыһы)

СЕМИНАРИЯ ж семинария (1. революцияға 
тиклем Рәсәйҙә урта педагогик уҡыу йорто 
2. урта дини уҡыу йорто)

СЕМИНАРСКИЙ I, -ая, -ое семинар ...ы; се
минарские занятия семинар дәрестәре

СЕМИНАРСКИЙ II, -ая, -ое семинария ...ы; 
семинарское образование семинария белеме 

СЕМИбТИКА ж семиотика (тамғалар цҙен- 
сәлеген һәм системаларын тикшергән фән); 
языковая семиотика тел семиотикаһы

СЕМИПбЛЬЕ с ете баҫыулыҡ (ерҙе ете ба
ҫыуға бцлеп башҡарылған сәсец әйләнеше сис
темаһы)

СЕМИПбЛЬНЫЙ, -ая, -ое ете баҫыулы; 
семипольный севооборот ете баҫыулы сәсеү әй 
ләнеше

СЕМИСОТЛЕТИЕ с 1. (срок) ете йөҙ йыл 
2. (годовщина чего-л.) ете йөҙ йыллыҡ

СЕМИСОТ ЛЁТНИЙ, -яя, -ее 1. (о сроке) ете 
йөҙ йыл 2. ете йөҙ йыллыҡ; семисотлётний юби
лей ете йөҙ йыллыҡ юбилей

СЕМИСбТЫЙ, -ая, -ое числ. ете йөҙөнсө; 
семисотый номер ете йөҙөнсө номер

СЕМИТИЗМ м семитизм (семит телдәренең 
береһенән цҙләштерелгән һцҙ йәки әйтем) 

СЕМИТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое семит ...ы; семи 
тйческие языкй семит телдәре

СЕМИТбЛОГ м семитолог (семитология 
белгесе)

СЕМИТ О Л бГИ Я  ж семитология (семит тел
ле халыҡтарҙың телен, әҙәбиәтен, мәҙәниәтен 
һәм тарихын өйрәнгән фәндәр)

СЕМЙТСКИЙ, -ая, -ое семит ...ы; семйтские 
языкй семит телдәре

СЕМИТЫ мн. (ед. семйт м и семйтка ж) се
миттар, семит халыҡтары (Алғы Азия, Төньяҡ 
һәм Көнсығыш Африканың бер өлөшөндә йәшә
гән халыҡтар төркөмө — боронғо әаәилондар, 
ассирийҙар, финикийҙар, иудейҙар һәм хәҙерге 
ғәрәптәр, йәһцдтәр, эфиоптар һ.б.)

СЕМИУГбЛЬНЫЙ, -ая, -ое ете мөйөшлө; 
семиугольная площадь ете мөйөшлө майҙан 

СЕМИЧАСОВбЙ, -ая, -ое 1. ете сәғәтлек; се
мичасовой рабочий день ете сәғәтлек эш көнө

2. ете сәғәттәге, сәғәт етелә ге; семичасовой поезд 
сәғәт етеләге поезд

СЕМНАДЦАТЫЙ, -ая, -ое числ. ун етенсе; 
семнадцатый год ун етенсе йыл; семнадцатый 
дом ун етенсе йорт

СЕМНАДЦАТЬ числ. ун ете 
СЕМУЖИИ, ья, ье Һөмбаш ...ы; сёмужья 

икра һөмбаш ыуылдырығы
СЕМЬ числ. ете; семь человек ете кеше; семь 

рублей ете һум ♦ семь бед — одйн ответ мең бә 
ләгә бер яуап; семь раз отмерь, одйн раз отрежь 
ете ҡат үлсә, бер ҡат киҫ; за семью замками ете 
ҡат ер аҫтында; семй пядей во лбу бик аҡыллы, 
алланың ҡашҡа тәкәһе; семь потов сошло ете 
ҡат тир сығарыу, йән тирҙәр сығарыу; семь 
пятниц на неделе аҙнаһына биш йома; бер те
геләй, бер былай; рәте-сираты юҡ; кнйга за се
мью печатями см. кнйга; за семь вёрст киселя 
хлебать см. кисель

СЕМЬДЕСЯТ числ. етмеш; семьдесят кило
метров етмеш километр; семьдесят лет етмеш йәш 

СЕМЬСбТ числ. ете йөҙ; семьсот рублей ете 
йөҙ һум; семьсот голов скота ете йөҙ баш мал 

сЕмью нареч. етең, ете (тапҡыр); семью 
семь — сорок девять ете етең ҡырҡ туғыҙ

СЕМЬЙ ж; в разн. знач. ғаилә; многодетная 
семья күп балалы ғаилә; глава семьй ғаилә баш
лығы; семья кактусов бот. кактустар ғаиләһе; 
семья народов Башкортостана Башҡортостан ха 
лыҡтары ғаиләһе; семья тюркских языков лингв. 
төрки телдәре ғаиләһе ♦ в семье не без урода 
бейәнән ала ла тыуа, ҡола ла тыуа

СЕМЬЯНИН м и СЕМЬЯНИНКА ж ғаилә 
йәнле кеше, ғаиләле кеше

СЁМЯ с 1. орлоҡ; конопляное семя киндер 
орлоғо 2. мн. семена орлоҡ, сәсеү орлоғо; про
растание семян орлоҡтарҙың шытыуы; про
травливание семян орлоҡ ағыулау 3. чего; пе- 
рен. яралғы, башланғыс, сығанаҡ, сәбәп; семена 
раздора ыҙғыш сығанағы 4. физиол. см. сперма 

СЕМЯДбЛИ мн. (ед. семядоля ж); бот. ор
лоҡ бәбәктәре (бәбәктәге тәцге япраҡтар) 

СЕМЯДбЛЬНЫЙ, -ая, -ое бот. бәбәк ...ы; 
семядольные лйстья бәбәк япраҡтары

СЕМЯИЗВЕРЖЕНИЕ с; физиол. см. семя 
излияние

СЕМЯИЗЛИЙНИЕ с; физиол. шәрғәт һыуы 
бүленеү

СЕМЙНКА ; к; бот. орлоҡса, орлоҡ емеше 
(ҡаты ҡабыҡлы бер орлоҡло емештәр, мәҫ., 
көнбағыш)

СЕМЯНбЖ КА ж; бот. орлоҡ һабы 
СЕМ ЯПбЧКАл к; бот. орлоҡ бөрөһө (бәбәге, 

яралғыһы)
СЕМ ЯПРОВбД м орлоҡ юлы (сәскестең бер 

өлөшө)
СЕНАЖ м сенаж (махсус әҙерләнгән мал 

аҙығы)
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СЕНАТ
СЕНАТ м 1. сенат (Борошо Римда юғары 

властыц дәцләт органы; ҡайһы бер илдәрҙә пар
ламенттағы юғары палата) 2. Сенат (револю
цияға тиклем Рәсәйҙә юғары хөкөм функция
һын цтәп, хөкцмәт аппараты эшмәкәрлеген кц- 
ҙәткән орган)

СЕНАТОР м сенатор (сенат ағзаһы) 
СЕНАТОРСКИЙ, -ая, -ое сенатор ...ы; се

наторская ревйзия сенатор ревизияһы
СЕНАТОРСТВО с сенаторлыҡ (сенатор дә

рәжәһе)
СЕНАТСКИЙ, -ая, -ое сенат ...ы, Сенат ...ы; 

сенатский указ сенат указы
СЕНБЕРНАР м сенбернар (ҙур кәцҙәле эт 

тоҡомо)
СЁНИ мн. солан, өй алды 
СЕННИК м 1. (матрас, тюфяк) һалам (бе

сән) түшәк 2. (сеновал) бесәнлек, бесән һарайы 
СЕННбЙ I и у cm. СЁННЫЙ, ая, ое бесән 

...ы; сенная пыль бесән саңы; сенной сарай 
бесән һарайы

СЕННбЙ II и у cm. СЁННЫЙ, ая, ое солан 
...ы, өй алды ...ы; сенная дверь солан ишеге 

СЁНО с бесән; стог сена бесән кәбәне; косйть 
сено бесән сабыу ♦ (как) собака на сене см. 
собака

СЕНОВАЛ м бесәнлек
СЕНОЁДЫ мн. (ед. сеноед м); зоол. бесән 

(китап) беттәре (бөжәктәр)
СЕНОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое бесән 

әҙерләү ...ы; сенозаготовительные работы бесән 
әҙерләү эштәре; сенозаготовительный сезон  
бесән әҙерләү мәле

СЕНОЗАГОТбВКИ мн. (ед. сенозаготовка ж)
бесән әҙерләү

СЕНОЗАГОТбВОЧНЫЙ, ая, ое бесән әҙер 
ләү ...ы

СЕНОКбС м 1. (косьба) бесән сабыу, бесән
гә төшөү 2. (время косьбы) бесән өҫтө, бесән 
ваҡыты 3. (место косьбы) бесәнлек, сабынлыҡ 

СЕНОКОСИЛКА ж бесән сапҡыс машина 
СЕНОКбСНЫЙ, -ая, -ое бесән ...ы, бесән са

быу ...ы; сенокосная пора бесән ваҡыты (өҫтө); 
сенокосный участок бесән сабыу участкаһы 

СЕНОКОШЁНИЕ с см. сенокос 1 
СЕНОСУШИЛКА ж бесән киптергес (ҡулай

лама)
СЕНОУБбРКА ж бесән йыйыу (күбәләү) 
СЕНОУБбРОЧНЫ Й, -ая, -ое бесән йыйыу 

(күбәләү) ...ы; сеноуборочные машйны бесән 
йыйыу машиналары; сеноуборочные работы бе
сән йыйыу эштәре

СЕНСАЦИбННЫЙ, -ая, -ое сенсациялы, 
шаҡ ҡатырғыс; сенсационные новости сенсация
лы яңылыҡтар

СЕНСАЦИЯ ж сенсация (1. ниндәйҙер хәл-ва
ҡиға йәки хәбәрҙең шаҡ ҡатырғыс көслө тәьҫире 
2. шундай тәьҫир уятҡан хәл-ваҡиға йәки хәбәр)

СЕНСбРНЫ Й, -ая, -ое спец. тойоусан, һи- 
ҙеүсән

СЕНСУАЛИЗМ м сенсуализм (танып белец 
теорияһында һиҙемләцҙе ысын белемдең нигеҙе 
һәм төп формаһы тип таныған йцнәлеш) 

СЕНСУАЛЙСТ м сенсуалист 
СЕНСУАЛИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое сенсуа 

листик; сенсуалистйческие взгляды сенсуали 
стик ҡараштар

СЕНСУАЛЬНЫЙ, -ая, -ое сенсуаль (цҙ той
ғоңа, цҙ һиҙемләцеңә нигеҙләнгән)-, сенсуальный 
опыт сенсуаль тәжрибә

СЕНТЕНЦИбЗНЫ Й, -ая, -ое сентенциялы; 
сентенциозное выступление сентенциялы сығыш 

СЕНТЁНЦИЯ ж сентенция (өгөт-нәсихәткә 
нигеҙләнгән хикмәтле һцҙ)

СЕНТИМЕНТАЛИЗМ м 1. сентиментализм 
( XVI I I  —X I X  бб. әҙәбиәтендә һәм сәнғәтендә 
барлыҡҡа килгән, кешенең уй-хистәрен сағыл
дырыуға һәм ысынбарлыҡты идеаллаштырыуға 
ҡоролған ағым); французский сентименталйзм 
француз сентиментализмы 2. книжн. (сентимен
тальное отношение к чему-л.) сентименталлек, 
әҫәрләнеүсәнлек

СЕНТИМЕНТАЛИСТ м сентименталист (сен
тиментализм яҡлы кеше)

СЕНТИМЕНТАЛЬНИЧАТЬ н е с о в р а з г .  
1. (проявлять чрезмерную чувствительность) 
хискә (тойғоларға) бирелеү 2. (проявлять чрез
мерную снисходительность к кому-л.) йомшаҡ
лыҡ күрһәтеү, сөсөләнеү

СЕНТИМЕНТАЛЬНОСТЬ ж 1. сентиментал
лек, артыҡ (сиктән тыш) тойғоларға бирелеүсән
лек, әҫәрләнеүсәнлек 2. обычно мн. сентименталь
ности сөсө һүҙҙәр; говорйть сентиментальности 
сөсө һүҙҙәр һөйләү

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ, ая, ое 1. сенти 
менталь, сентиментализм ...ы, сентиментализмға 
нигеҙләнгән; сентиментальный роман сентимен
таль роман 2. хискә бирелеп барыусан, үтә той
ғоло, әҫәрләнеүсән, сентименталь; сентименталь
ный человек хискә бирелеүсән кеше

СЕНТЙБРЬ м сентябрь ♦ смотреть сентяб
рём шутл. һөмһөрө ҡойолоу

СЕНТ ЙБРЬСКИЙ, -ая, -ое сентябрь ...ы; 
сентябрьские дождй сентябрь ямғырҙары

СЕНЬ ж; трад.-поэт. 1. ҡаплам, ышыҡ, кү
ләгә; в сенй деревьев ағастар күләгәһендә 2. яп
ма, түбә; сень шатра ♦ под сенью чего: 1) (под 
покровом) ышығында; под сенью черёмухи му
йыл ышығында; 2 ) (под покровительством) ҡа
наты аҫтында, яҡлауында, ҡурсалауында; тайть 
ся под сенью закона закондар яҡлауына боҫоу 

СЕН ЬбР I м сеньор (Урта быуатта Көнба
йыш Европала: эре ер биләцсе)

СЕН ЬбР II м сеньор (Испанияла ир-аттың 
исеме йәки фамилияһы алдынан йөрөгән өндә- 
шец һцҙе)
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СЕНЬбРА ж сеньора (Испанияла ҡатындар
ҙың исеме йәки фамилияһы алдынан ҡулланыл
ған өндәшец һцҙе)

СЕНЬОРИТА ж сеньорита (Испанияла ҡыҙ
ҙарҙың исеме йәки фамилияһы алдынан ҡулла- 
нылмн өндәшец һцҙе)

СЕПАРАТИВНЫЙ, -ая, -ое сепаратив; сепа 
ратйвный договор сепаратив килешеү

СЕПАРАТИЗМ м сепаратизм (цҙенә башҡа 
айырылыуға, бцленецгә булган ынтылыш) 

СЕПАРАТИСТ м сепаратист (сепаратизм 
яҡлы кеше)

СЕПАРАТИСТСКИЙ, -ая, -ое сепаратистар 
...ы, сепаратизм ...ы; сепаратистское движение
сепаратизм хәрәкәте

СЕПАРАТНОСТЬ ж сепаратлыҡ; сепарат
ность соглашения килешеүҙең сепаратлығы 

СЕПАРАТНЫЙ, -ая, -ое сепаратив, үҙенә 
айырым торған, башҡалар менән иҫәпләшмәгән; 
сепаратный договор сепаратив килешеү

СЕПАРАТОР м сепаратор (1. ҡатнаш, ара
лаш нәмәләрҙең бер төрлөһөн икенсеһенән айы
ра торған төрлө аппарат 2 . тех. подшипник
тарҙамы шариктарҙы йәки роликтарҙы айы
рыу өсөн булған уйынтылы обойма)

СЕПАРАТОРНЫЙ, -ая, -ое 1. сепаратор 
...ы; сепараторный цех сепаратор цехы 2. һөт 
айыртыу ...ы; сепараторный пункт һөт айыртыу 
пункты

СЕПАРАЦИЯ ж; в разн. знач. айырылыу, 
бүленеү; политическая сепарация сәйәси яҡтан 
айырылыу; метод сепарации айырылыу методы 

СЕПАРИРОВАТЬ сов., несов. сепаратор аша 
үткәреү

СЕПАРЙРОВАТЬСЯ несов. страд, от сепа 
рйровать

СЁПИЯ ж сепия (1. зоол. тәнендә көрән 
төҫтәге буяу матдәһе булған диңгеҙ моллюс- 
каһы 2. ошо моллюсканан алынған асыҡ көрән 
буяу 3. ошо буяу менән эшләнгән һцрәт)

СЁПСИС м\ мед. сепсис, ҡан ағыуланыу 
СЕПТЁТ м ; муз. септет (1. ете тауыш йәки 

ете инструмент өсөн яҙылған музыка әҫәре 
2. ете башҡарыусынан торшн ансамбль)

СЁПТИМА ж; муз. септима (диатоник гам
маның етенсе баҫҡысы)

СЕПТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое мед. септик, сеп
сис, сереткес, серетә торған; септйческий процесс 
септик процесс

СЁРА ж 1. көкөрт (химик элемент) 2. сайыр 
(ҡолаҡ эсендә барлыҡҡа килә торған) 3. обл. һа
ғыҙ, сайыр (ылыҫлы ағастарҙың йәбешкәк ҡу
йы һуты)

СЕРАЛЬ м 1. сераль (Көнсығыш илдәрҙә һа
рай)', султанский сераль солтан серале 2. (га
рем) һәрәм

СЕРАСКИР м сераскир (солтан Төркиәһендә 
баш командующий, һуңынан хәрби министр)
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СЕРБИЙНКА ж сербиянка (сиған халҡының 
бейеце һәм көйө)

СЁРБСКИЙ, ая, ое серб ...ы; сербский язык
серб теле

СЁРБЫ мн. сербтар, серб халҡы / /  ед. серб м 
серб ир-аты; сербка ж серб ҡатын-ҡыҙы 

СЕРВАНТ м сервант (тәпәшәк буфет) 
СЕРВИЗ м сервиз (тулы комплектлы һауыт- 

һаба)', столовый сервйз аш сервизы; чайный сер 
вйз сәй сервизы

СЕРВИЗНЫЙ, -ая, -ое сервиз ...ы; сервиз
ный чайник сервиз сәйнүге; сервизная чашка
сервиз сынаяғы

СЕРВИРОВАТЬ сов., несов. что сервиров- 
калау; правильно сервировать стол өҫтәлде дө
рөҫ сервировкалау

СЕРВИРбВКА ж 1. см. сервировать 2. сер
вировка; дорогая сервировка затлы сервировка 

СЁРВИС м сервис (халыҡҡа көнкцреш хеҙ
мәте кцрһәтец)

СЕРДЁЧНИК I м 1. тех. кендек, үҙәк; желез
ный сердечник тимер үҙәк; сердечник электромаг
нита электромагнит кендеге 2. бот. йөрәк үләне 

СЕРДЁЧНИК II м\ разг. йөрәк ауырыулы ке
ше 2 . йөрәк ауырыуҙары табибы

СЕРДЁЧНИЦА ж см. сердечник II 1 
СЕРДЁЧНО нареч. 1. ысын күңелдән, ихлас; 

любйть сердечно ихлас яратыу 2. ихлас күңел
дән, йылы; сердечно встретить йылы ҡабул итеү 

СЕРДЁЧНО СОСУДИСТЫЙ, ая, ое йөрәк 
ҡан тамырҙары ...ы; сердечно-сосудистые забо
левания йөрәк-ҡан тамырҙары ауырыуҙары 

СЕРДЁЧНОСТЬ ж ихласлыҡ, йылылыҡ; сер
дечность встречи осрашыуҙың ихласлығы

СЕРДЁЧНЫЙ, -ая, -ое 1. йөрәк ...ы; сердеч
ные мышцы йөрәк мускулдары; сердечные забо
левания йөрәк ауырыуҙары 2. (чуткий, отзыв
чивый) шәфҡәтле, йомшаҡ күңелле; сердечный 
человек йомшаҡ күңелле кеше 3. (искренний) 
ысын йөрәктән (күңелдән) эшләнгән (булған), эс
керһеҙ, ихлас; сердечная дружба эскерһеҙ дуҫ
лыҡ 4. мөхәббәткә (ғишыҡҡа) бәйле, мөхәббәт 
...ы; сердечная драма мөхәббәт драмаһы 5. (за
душевный) хисле, тулҡынландырғыс; сердечная 
песня тулҡынландырғыс йыр

СЕРДИТО нареч. асыу (нәфрәт) менән, асыу
ланып, нәфрәтләнеп; сердйто крйкнуть асыула
нып ҡысҡырып ебәреү

СЕРДИТЫИ, -ая, -ое 1. асыулы; сердитый 
человек асыулы кеше; сердитый взгляд асыулы 
ҡараш 2. разг. көслө, ҡаты; сердитый мороз ҡа
ты һыуыҡ ♦ под сердитую руку асыулы сағына 
тура килеү

СЕРДИТЬ несов. кого-что асыуландырыу, 
асыуын килтереү (ҡабартыу)

СЕРДИТЬСЯ несов. асыу килеү (ҡабарыу), 
асыуланыу; сердиться на сосёда күршегә асыу 
килеү
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СЕРДОЬбЛЬНЫ Й, -ая, -ое мәрхәмәтле, ҡыҙ- 
ғаныусан, йомшаҡ күңелле; сердобольный чело
век мәрхәмәтле кеше 

СЕРДОЛЙК м аҡыҡ
СЕРДОЛЙКОВЫЙ, -ая, -ое аҡыҡ, аҡыҡлы; 

сердоликовый перстень аҡыҡ йөҙөк; сердолико
вая брошка аҡыҡлы брошка

СЕРДЦЕ с І. йөрәк; сердце бьётся йөрәк һу
ға; кровоизлияние в сердце йөрәккә ҡан һауыу 
2. перен. (символ чувств, настроений) күңел, 
йөрәк, бәғер, бауыр; от всего сердца ысын кү
ңелдән; в глубине сердца йөрәк түрендә; камен
ное сердце таш бәғер 3. перен., разг. (гнев, раз
дражение) асыу; сказать с сердцем асыу менән 
әйтеү 4. чего\ перен. (центр, главная частъ че- 
го-л.) бауыр, үҙәк; сердце нашей республики — 
Уфа Өфө — республикабыҙҙың үҙәге ♦ в серд
цах асыуланып, асыу менән; сердце не лежит 
см. лежать; отлегло от сердца күңел тыныслан
ды; покорйть сердце күңелен яулау, үҙенә ҡара
тыу; положа (положйв) руку на сердце асыҡ 
тан-асыҡ, йәшермәйенсә, ысын күңелдән; при
нять близко к сердцу что күңелгә яҡын алыу; 
сердце кровью обливается йөрәккә ҡан һауа, 
йөрәк әрней; сердце не на месте күңел тыныс 
түгел, йөрәк урынында түгел; сердце замирает 
йөрәк алҡымға килә; с замиранием сердца см. 
замирание; сердце надрывается йөрәге ярһый; 
сердце оборвалось (упало) йөрәге жыу итеп 
китте; сердце разрывается йөрәге өҙгөләнә; 
сердце болйт йөрәк һыҙлай; сердце радуется 
йәнгә рәхәт; ложйться камнем на сердце (душу) 
йөрәккә таш булып ятыу; скрепя сердце см. 
скрепйть; с лёгким сердцем тыныс күңел менән; 
с тяжёлым сердцем ауыр тойғо менән; кошки 
скребут на сердце (душе) см. скрестй; войтй в 
сердце (душу) йөрәккә үтеп инеү

СЕРДЦЕБИЕНИЕ с йөрәк тибеү, йөрәк тибе
ше; нормальное сердцебиение ғәҙәттәге йөрәк 
тибеше

СЕРДЦЕВЕД м кеше күңелен яҡшы белеүсе 
(кеше бауырына инеп барыусы)

СЕРДЦЕВИДНЫЙ, -ая, -ое йөрәк һымаҡ, йө
рәккә оҡшаған, йөрәк рәүешендәге; сердцевид
ные листья йөрәк рәүешендәге япраҡтар

СЕРДЦЕВИНА ж 1. үҙәк; сердцевйна дере
ва ағас үҙәге; сердцевйна яблока алма үҙәге 
2. чего ҡап (иң) уртаһы, урта, урталыҡ; серд
цевйна мёли һай ерҙең ҡап уртаһы 3. перен. 
булмыш, асыл; сердцевйна учения тәғлимәттең 
асылы

СЕРДЦЕВИННЫЙ, -ая, -ое 1. үҙәк ...ы; 
сердцевйнный слой стебля һабаҡтың үҙәк ҡат 
ламы 2. мөһим, төп; сердцевинная сущность мө
һим асылы, төп булмышы

СЕРДЦЕЁД м и СЕРДЦЕЁДКА ж; разг., 
шутл. йөрәк яндырыусы, йөрәккә ут һалыусы 

СЕРЕБРЕННЫЙ, -ая, -ое прич. от серебрить
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СЕРЕБРЕНЫЙ, -ая, -ое разг. көмөш йүгер
телгән (ялатылған); серебрёные вйлки көмөш 
ялатылған сәнскеләр

СЕРЕБРИСТОСТЬ ж көмөш һымаҡ (төҫлө) 
йылтыр булыу, көмөштәй сафлыҡ; серебрйс 
тость йнея бәҫтең көмөш һымаҡ йылтыр булыуы

СЕРЕБРИСТЫЙ, -ая, -ое 1. көмөш һымаҡ 
йылтырауыҡлы, көмөш төҫлө, көмөштәй аҡ; се 
ребрйстый йней көмөш һымаҡ йылтырауыҡлы 
бәҫ; серебристый свет луны айҙың көмөш төҫлө 
яҡтыһы 2. сал кергән (төшкән); серебристые во
лосы сал төшкән сәс 3. перен. көмөштәй саф, 
сыңлап торған, яңғырауыҡлы (тауышҡа ҡара
та)', серебрйстый голосок көмөштәй саф тауыш
♦ серебрйстые облака бик бейектәге саҡ-саҡ кү
ренгән болоттар

СЕРЕБРИТЬ несоә. что 1. (покрывать слоем 
серебра) көмөшләү, көмөш ялатыу (йүгертеү); 
серебрйть ложки ҡалаҡтарға көмөш йүгертеү
2. перен. ағартыу, сал төшөрөү, көмөшләндереү

СЕРЕБРИТЬСЯ несоә. 1. көмөш төҫлө йыл
тырау; снег серебрйтся ҡар көмөш төҫлө йылты
рай 2. (виднеться — о чём-л. серебристом) 
йылтырап (ағарып) күренеү; вдалй серебрятся 
вершйны гор алыҫта тау түбәләре ағарып күренә
3. страд, от серебрйть 1

СЕРЕБРб с 1. көмөш (химик элемент, ме
талл) 2. собир. (изделия из этого металла) кө
мөш (көмөштән яһалган әйберҙәр)', столовое 
серебро көмөш ҡашығаяҡ 3. собир. (серебряные 
монеты) көмөш тәңкәләр (аҡса) 4. перен. кө
мөштәй, көмөш төҫлө; вода отливает серебром 
һыу көмөштәй йылтырай 5. перен. (седина) аҡ, 
сал; волосы тронуты серебром сәстәренә сал 
төшкән 6. перен. көмөш (сыцлап торган нәфис 
тауыш)

СЕРЕБРОПЛАВИЛЬНЫЙ, ая, ое көмөш
иретеү ...ы; сереброплавйльный завод көмөш 
иретеү заводы

СЕРЁБРЯНИК м көмөшсө (көмөш оҫтаһы)
СЕРЁБРЯНЫЙ, -ая, -ое 1. көмөш ...ы; се

ребряный слйток көмөш ҡойолмаһы; серебряная 
руда көмөш рудаһы 2. көмөш; серебряные часы 
көмөш сәғәт 3. көмөштәй (йылтыр, йылтырап 
торған); серебряные звёзды көмөштәй йылты
рап торған йондоҙҙар 4. перен. аҡ, сал, аҡ (сал) 
төшкән; серебряные волосы сал сәстәр 5. перен. 
сыңлап торған, көмөштәй; серебряный голос сың
лап торған тауыш ♦ серебряная свадьба көмөш 
туй (өйләнешецҙең егерме биш йыллыгы)

СЕРЕДИНА ж урта, урталыҡ, ярты юл; сере 
дйна комнаты бүлмәнең уртаһы; середина круга 
түңәрәктең урталығы; середйна лёта йәй уртаһы
♦ золотая середйна см. золотой; середйна на 
половину ни яҡшы ни яман түгел; алып маҡтар
лыҡ, һалып тапарлыҡ түгел

СЕРЕДЙННЫИ, -ая, -ое 1. урталағы, урта
лыҡтағы; середйнное окно урталағы тәҙрә 2. ике-
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ле-микеле, ярты-йорто, ярым-ярты; серединное 
мнение икеле-микеле фекер; серединное решение
ярым-ярты ҡарар

СЕРЕДНЙК м 1. разг. (человек средних спо
собностей) урта ҡул кеше 2. ист. урта хәлле 
крәҫтиән

СЕРЕДНЙЦКИЙ, -ая, -ое урта хәлле крәҫ
тиән ...ы; середняцкое хозяйство урта хәлле крәҫ
тиән хужалығы

СЕРЕЖКА ж 1. см. серьга 1; 2. алҡа сәскә, 
һырға; серёжки берёзы ҡайын һырғалары

СЕРЕНАДА ж серенада (1. Урта быуатта 
Италияла һәм Испанияла һөйгән ҡатын-ҡыҙга 
арнап йырлатан йыр 2. инструменталь ан
самбль өсөн яҙылған сюита тибындағы музы
каль әҫәр)

СЕРЁТЬ несоө. 1. буҙарыу, һорғолтланыу, ҡа
раңғыланыу, ҡарайыу, һөрөнкөләнеү, һоро төҫ
кә инеү; нёбо начало сереть күк йөҙө буҙара 
башланы 2. (выделяться, виднеться — о чём-л. 
сером) буҙарып (һорғолтланып) күренеү

СЕРЖАНТ м сержант (кесе командир дәрә
жәһе, шул дәрәжәләге хәрби кеше)

СЕРЖАНТСКИЙ, -ая, -ое сержант(тар) ...ы; 
сержантский состав сержанттар составы

СЕРИЙНОСТЬ ж сериялылыҡ, сериялы бу
лыу; серийность производства етештереүҙең се
риялы лы ғы

СЕРИИНЫИ, -ая, -ое сериялы, серия ...ы; 
серийный выпуск сериялы сығарылыш; серий
ный номер серия номеры

СЁРИЯ ж; в разн. знач. серия; серия книг 
китаптар серияһы; кинофильм в трёх сериях өс 
сериялы кинофильм; серия паспорта паспорттың 
серияһы

СЕРМЙГА ж ист. 1. (домотканое грубое не
крашеное сукно) тула; белая сермяга аҡ тула 
2. (одежда из такого сукна) тула сәкмән

СЕРМЙЖНЫЙ, -ая, -ое тула; сермяжный 
кафтан тула сәкмән 

СЁРНА ж тау кәзәһе
СЕРНИСТЫЙ, -ая, -ое 1. көкөртлө; сернйс 

тые удобрения көкөртлө ашламалар; сернйстый 
источник көкөртлө шишмә 2. хим. көкөрт ...ы, 
көкөртлө; сернистая кислота көкөрт кислотаһы 

СЁРНЫЙ, -ая, -ое көкөртлө, көкөрт ...ы; сер
ный колчедан көкөртлө колчедан; серные ванны 
көкөртлө ванналар; серные залежи көкөрт ятҡы
лыҡтары

СЕРОВОДОРОД м сероводород, көкөртлө 
водород

СЕРОВОДОРОДНЫЙ, -ая, -ое сероводород 
...ы, сероводородлы, көкөртлө водород ...ы; се
роводородные родники сероводородлы шишмәләр 

СЕРОГЛАЗЫЙ, -ая, -ое һоро күҙле; серогла
зая девушка һоро күҙле ҡыҙ

СЕРОЗЁМ м һоро тупраҡ; серозёмы Сред
ней Азии Урта Азияның һоро тупрағы

СЕРОТЕРАПИЯ з к; мед. серотерапия (кеше
ләрҙе, хайуандарҙы сыворотка менән дауалау) 

СЕРОУГЛЕРбД м сероуглерод, көкөртлө уг
лерод (тиҙ тоҡаныусан, һаҫыҡ еҫле ағыулы шы
йыҡса)

СЕРП м ураҡ; лезвие серпа ураҡ йөҙө; руко
ятка серпа ураҡ һабы; зубцы серпа ураҡ тештә
ре; зубрйть серп ураҡ тешәү ♦ серп луны айҙың 
урағы (айҙың ураҡ рәцешендә кцренгән мәле)', 
серп и молот ураҡ менән сүкеш (эшселәр менән 
крәҫтиәндәр дуҫлығын, тыныс хеҙмәтте са
ғылдырыусы элекке СССР дәцләт эмблемаһы) 

СЕРПАНТИН м серпантин (1. төрлө төҫтә
ге ҡағыҙ таҫма 2. бормалы-бормалы текә тау 
юлы)

СЕРПОВИДНЫЙ, -ая, -ое ураҡ рәүешле, ураҡ 
һымаҡ; серповйдные рога ураҡ рәүешле мөгөҙҙәр 

СЕРПОВЙЩЕ с ураҡ һабы 
СЕРПООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое ураҡ рәүешле 

(рәүешендәге), ураҡ формаһындағы
СЕРПЙНКА ж серпянка (һирәк итеп һуғыл

ған йоҡа ғына туҡыма)', голубая серпянка зәң
гәр серпянка

СЕРПЙНКОВЫЙ, -ая, -ое серпянка; сер
пянковая блуза серпянка блуза

СЕРСб с нескл. серсо (ҡоршау атып уйнау)', 
играть в серсо серсо уйнау

СЕРТИФИКАТ м сертификат (1. таныҡлыҡ 
яҙыуы 2. тышҡы сауҙала', тауарҙың сорты, 
ассортименты, хаҡы яҙылған ҡағыҙ 3. махсус 
дәцләт заемдары облигацияларының исеме) 

СЁРЫЙ, -ая, -ое 1. һоро, көл төҫлө; сёрые 
глаза һоро күҙҙәр; серый волк һоро бүре; сёрые 
тучи һоро болоттар 2. (пасмурный) болотло, йон
соу; серый день йонсоу көн 3. перен. (ничем не 
примечательный) уртаса, урта ҡул, күренекһеҙ; 
серый роман уртаса роман; серая жизнь күре 
некһеҙ тормош 4. перен., разг. (необразован
ный, малокультурный) наҙан, ҡара, уҡымаған; 
серый человек уҡымаған кеше

СЕРЬГА ж  1. һырға, алҡа; золотая серьга ал
тын алҡа; носйть сёрьги алҡа тағыу 2. тех. ҡу
ласа (тоташтырыусы деталь)

СЕРЬЕЗНИЧАТЬ несоә.', разг. етди булып 
ҡыланыу (күренергә маташыу), етдиләнеп ма
ташыу

СЕРЬЁЗНО нареч. 1. етди (рәүештә), төплө; 
серьёзно взяться за работу эшкә етди тотоноу; 
серьёзно говорить етди һөйләшеү 2. (не шутя) 
ныҡлап, ысынлап, шаярыуһыҙ-ниһеҙ; серьёзно 
обещать ысынлап вәғәҙә итеү 3. ҡаты итеп, бик 
ныҡ; серьёзно заболеть бик ныҡ ауырыу 4. в 
знач. вводи, сл.; разг. (в самом деле) ысын, ысын
лап та; серьёзно, пойдёшь в кино? ысынлап, ки 
нога бараһыңмы?

СЕРЬЕЗНОСТЬ ж етдилек, төплөлөк, киҫкен
лек; серьёзность разговора һөйләшеүҙең етдиле
ге; серьёзность положения хәлдең киҫкенлеге 
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СЕРЬЁЗНЫ Й
СЕРЬЕЗНЫЙ, -ая, -ое 1. етди, төплө; серь

ёзное отношение к работе эшкә етди ҡараш; 
серьёзная беседа етди әңгәмә 2. тәрәй йөкмәтке
ле, бай; серьёзный репертуар бай репертуар; се
рьёзная книга тәрәй йөкмәткеле китап 3. саф, 
эскерһеҙ, хәйләһеҙ, ысын; серьёзные чувства эс
керһеҙ тойғолар 4. борсоулы, уйсан; серьёзный 
взгляд уйсан ҡараш 5. мөһим, хәл иткес, ҙур; 
серьёзная поддержка мөһим ярҙам; серьёзные 
трудности ҙур ҡыйынлыҡтар 6. ҡурҡыныс, хә
үефле, етди; серьёзный противник ҡурҡыныс 
дошман; серьёзная операция хәүефле операция; 
серьёзная болезнь ҡурҡыныс ауырыу

СЕССИОННЫЙ, -ая, -ое сессия(лар) ...ы; 
сессионный месяц сессия айы; сессионный зал 
сессиялар залы

СЁССИЯ ж; ө разн. знач. сессия; сессия Го
сударственного собрания РБ БР Дәүләт йыйы
лышы сессияһы; экзаменационная сессия имти
хандар сессияһы

СЕСТРА ж 1. (старшая) апай; (младшая) 
һеңле, ҡәрендәш; родная сестра бер туған апай 
2. (медицинская) медсестра, шәфҡәт туташы 
♦ сестра милосердия шәфҡәт туташы

СЕСТРЕНКА ж\ разг., уменъш.-ласк. от 
сестра 1; 2. (в обращении) һеңлекәш, һылыу, 
ҡәрендәш

СЕСТЬ сов. 1. ултырыу, сүкәйеү; сесть на ди
ван диванға ултырыу; сесть за стол өҫтәл артына 
ултырыу 2. за что, на что и с неопр. ултырыу, 
керешеү, тотоноу; сесть за кнйжку китап уҡырға 
тотоноу; сесть за работу эшкә тотоноу 3. (о пти
це, насекомом) ҡуныу, ултырыу, төшөү; утки се
ли на озеро өйрәктәр күлгә төштө 4. (приземлить
ся,) ултырыу, төшөү; самолёт сел на аэродром 
самолет аэродромға төштө 5. (попасть в заключе
ние) ултырыу, тотҡонлоҡта булыу; сесть в тюрь
му төрмәгә ултырыу 6. (опуститься за горизонт) 
байыу; солнце сёло ҡояш байыны 7. (осесть) ҡу
ныу; пыль сёла на подоконник туҙан тәҙрә төп 
тәренә ҡунған 8. (углубиться в землю) сүгеү, 
баҫылыу, ултырыу; дом сел өй баҫылған 9. (уко
ротиться, сузиться — о ткани, коже) ултырыу; 
рубашка сёла күлдәк ултырҙы ♦ сесть в калошу 
см. калоша; сесть верхом; сесть на голову башы 
на (елкәһенә) менеү; сесть на шёю см. шёя; сесть 
не в свой сани ҡулдан килмәгәнгә тотоноу, ки
лешмәгәнде эшләү; сесть на мель кәмә ҡомға те
рәлеү; сесть за решётку төрмәгә ултырыу; сесть 
на яйца себеш сығарырға ултырыу

СЕТ м; спорт, сет (тенниссылар ярышында- 
гы бер партия уйын)

СЕТЕВбЙ, -ая, -ое 1. ау, йылым; сетевое 
плетёние ау үреү 2. ау ...ы, йылым ...ы; сетевой
промысел ау промыслаһы 3. сеть ...ы, селтәр 
...ы; сетевой рубйльник сеть рубильнигы

СЕТЕВЯЗАЛЬНЫЙ, -ая, -ое ау бәйләй торған; 
сетевязальная машйна ау бәйләй торған машина
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СЁТКА ж 1. бәләкәй ау (йылым) 2. (приспо
собление) сетка, селтәр; (для защиты от пчёл) 
битлек, күҙлек; волейбольная сётка волейбол сел
тәре; сётка пчеловода умартасы битлеге 3. разг. 
(сумка для мелких вещей) сетка (ептән-бауҙан 
црелгән моҡсай) 4. спец. (расписание, шкала, 
схема) сетка; тарйфная сётка тариф сеткаһы
5. анат. бәләкәй ҡарын

СЁТОВАНИЕ с 1. см. сётовать 2. (жалоба) 
ялыу, шикәйәт

СЁТОВАТЬ несов. 1. (сожалеть) ҡайғырыу, 
хәсрәтләнеү, бошоноу, көйөү; напрасно сётовать 
бушҡа бошоноу 2. (жаловаться) зарланыу, һуҡ
раныу; сётовать на жизнь тормошҡа зарланыу 

СЁТТЕР м сеттер (оҙон йөнлө һунар эте) 
СЕТЧАТКА ж\ анат. селтәрле шекәрә (кцҙҙәге) 
СЕТЧАТОКРЫЛЫЕ мн.; зоол. селтәр ҡанат

лылар
СЁТЧАТЫЙ, -ая, -ое селтәр һымаҡ, селтәрле, 

селтәр ҡуйылған; сётчатый узбр селтәр биҙәк; 
сётчатый черпак селтәрле сүмес

СЕТЬ ж 1. (приспособление) ау, йылым; вя
зать сеть йылым бәйләү; закйнуть сеть ау һалыу
2. селтәр, сетка; сёть для лука һуған селтәре
3. (совокупность каких-л. путей, каналов и
т.д.) селтәр; железнодорожная сеть тимер юл 
селтәре; телефонная сеть телефон селтәре 4. пе- 
рен. (система учреждений, предприятий) сел
тәр; торговая сеть сауҙа селтәре; сеть лечёбных 
учреждёний дауалау учреждениелары селтәре 
♦ поймать в свой сёти тоҙаҡҡа эләктереү, ауға 
төшөрөү; попасть в сёти: 1) ғашиҡ булыу;
2 ) ҡармағына эләгеү, тоҙағына төшөү; расстав
лять сёти кому-л. кемгәлер тоҙаҡ ҡороу

СЕЧЁНИЕ с 1. см. сечь 2. (поверхность) ки
ҫелеш, киҫем; поперечное сечёние арҡыры киҫе
леш; площадь сечёния киҫем майҙаны

СЁЧЕНЫЙ, -ая, -ое ҡыйылған, киҫелгән, са
былған; сёченая рана киҫелгән яра

СЁЧКА ж 1. спец. см. сечь 3; сёчка камня 
таш киҫеү 2. (тяпка) сапҡыс 3. (дроблёная кру
па) ваҡланған ярма; грёчневая сёчка ваҡланған 
ҡарабойҙай ярмаһы 4. (солома с отрубями) бол
ғатма, бутама (мал аҙыгы); кормить сёчкой бол
ғатма ашатыу

СЕЧЬ несов. 1. кого-что турау, тураҡлау, ки
ҫеү, сабыу, ҡырҡыу; сечь капусту кәбеҫтә сабыу 
2. что ҡыйып (киҫеп) төшөрөү, сабыу; сечь ме
чом ҡылыс менән сабыу 3. что\ спец. киҫеү, шы
мартыу, шымартып (соҡоп) эшләү (мәҫ., ташты)
4. кого (бить) сыбыҡлау, һуҡтырыу, һыҙырыу 

СЁЯЛКА ж сәскес (сәсец машинаһы) 
СЁЯЛОЧНЫЙ, -ая, -ое сәскес, сәсеү ...ы;

сёялочные агрегаты сәсеү агрегаттары
СЁЯЛЬЩИК м и СЁЯЛЬЩИЦА ж 1. (иген) 

сәсеүсе; работать сёялыциком сәсеүсе булып 
эшләү 2. (занимающийся просеиванием чего-л.) 
иләүсе; сеяльщик шлака шлак иләүсе



СЗЫ ВАТЬ
СЁЯНЕЦ м сәсмәлек (орлоҡтан цҫтерелгән 

бер йәки ике йыллыҡ амс йәки цҫемлек); сея
нец яблони алмағас сәсмәлеге; лук-сёянец һуған 
сәсмәлеге

СЁЯНКА ж; разг. аҡ (ваҡ) он, иләнгән он; 
пшенйчная сёянка иләнгән бойҙай оно

СЁЯНЫЙ, -ая, -ое 1. иләнгән; сеяная мука
иләнгән он 2. иләнгән ондан бешерелгән; сёяный 
хлеб иләнгән ондан бешерелгән икмәк 3. (посе
янный) сәселгән, сәсеп үҫтерелгән; сеяные тра
вы сәселгән үләндәр

СЁЯТЕЛЬ м\ уст., высок. 1. сәсеүсе, ашлыҡ 
сәсеүсе 2. чего', перен., книжн. таратыусы; сея
тель знаний белем таратыусы

СЁЯТЬ несов. что 1. сәсеү; сеять пшенйцу 
бойҙай сәсеү 2. перен. (распространятъ среди 
людей) таратыу; сёять слухи һүҙ таратыу; сёять 
добро яҡшылыҡ таратыу 3 . см.  сёяться 2 ; сеет 
холодный дождь һалҡын ямғыр ултырып яуа 
4. иләү; сеять муку он иләү

СЁЯТЬСЯ несов. 1. орлоғо ҡойолоу, орлоғо 
ергә төшөү 2. яуыу; начал сеяться мелкий дождь 
ваҡ ямғыр яуа башланы 3. разг. (сыпаться — о 
сыпучих предметах) ҡойолоу, түгелеү 4. страд, 
от сеять 1, 2, 4

СЖАЛИТЬСЯ сов. над кем и без доп. ҡыҙға
ныу, аяу, йәлләү; сжалиться над ребёнком бала
ны йәлләү

СЖАТИЕ с см. сжать I, сжаться 1, 4, 5
СЖАТО нареч. ҡыҫҡаса, ҡыҫҡа итеп; писать 

сжато ҡыҫҡаса яҙыу
СЖАТОСТЬ ж 1. тығыҙлыҡ; сжатость газа

газдың тығыҙлығы 2. ҡыҫҡалыҡ; сжатость изло
жения яҙыуҙың (һөйләүҙең) ҡыҫҡалығы

СЖАТЫЙ I, -ая, -ое 1. прич. от сжать I; 
2. прил. ҡыҫылған, тығыҙландырылған; сжатый 
воздух ҡыҫылған һауа 3. прил. ҡыҫҡа, ҡыҫҡар
тылған; сжатые сроки ҡыҫҡа ваҡыт

СЖАТЫЙ II, -ая, -ое 1. прич. от сжать II; 
2. прил. урылған, урып алынған; сжатая рожь 
урып алынған арыш; сжатое поле урылған баҫыу 

СЖАТЬ I сов. что 1. ҡыҫыу, һығыу, баҫыу; 
сжать пружину пружинаны ҡыҫыу; сжать руку 
ҡулды ҡыҫыу 2. прям., перен. ҡыҫыу, баҫыу; 
сжать грудь күкрәкте ҡыҫыу; страх сжал душу 
ҡурҡыу күңелде ҡыҫты 3. йомоу, ҡымтыу, төй
нәү, ҡыҫыу; сжать кулак йоҙроҡ төйнәү; сжать 
губы иреңдәрҙе ҡымтыу; сжать зубы тештәрҙе 
ҡыҫыу

СЖАТЬ II сов. что урып алыу, урыу; сжать 
пшенйцу бойҙайҙы урып алыу

СЖАТЬСЯ сов. 1. ҡыҫылыу, һығылыу; пру- 
жйна сжалась пружина ҡыҫылды 2. бөршәйеү, 
йомарланыу, шомрайыу; сжаться от боли ауыр
тыуҙан бөршәйеү 3. ҡыҫылыу, йомолоу, төйнә
леү, ҡымтылыу; губы сжались ирендәр ҡымтыл
ды 4. (стесниться — о груди) ҡыҫылыу; (о гор
ле) быулығыу; сердце сжалось йөрәк ҡыҫылды

5. перен. әрнеү, һыҡрау, һыҙлау; душа сжалась 
от тоскй һағыштан күңел һыҙланы

СЖЕВАТЬ сов. что\ разг. сәйнәп (ашап) бө
төрөү, сәйнәп йотоу, сәйнәү; корова сжевала сено 
һыйыр бесәнде сәйнәп йотто

СЖЕВЫВАТЬ несов. см. сжевать 
СЖЕЧЬ сов. что 1. яндырыу, үртәү, ут (үрт) 

һалыу; сжечь солому һаламды үртәү 2. (израс
ходовать на отопление и т.п.) яғып (яндырып) 
бөтөү; сжечь кубометр дров бер кубометр утын 
яғып бөтөү 3. (иссушить солнечным зноем — о 
растениях) көйҙөрөү, яндырыу; сжечь траву 
үләнде көйҙөрөү 4. разг. (сильно обжечь) беше
реү, яндырыу; сжечь руку о дверцу печи мейес 
япмаһына ҡулды бешереү 5. (испортитъ жа
ром, перегревом) көйҙөрөү, яндырыу; сжечь пи 
рогй бәлештәрҙе көйҙөрөү

СЖЁЧЬСЯ сов. 1. яныу, бешеү 2. разг. (по
лучитъ солнечные ожоги) көнгә (ҡояшҡа) бешеү 
(яныу)

СЖИВАТЬ несов. см. сжить 
СЖИВАТЬСЯ I несов. см. сжиться 
СЖИВАТЬСЯ II несов. страд, от сживать 
СЖИГАТЬ несов. см. сжечь 
СЖИГАТЬСЯ несов. 1. см. сжечься 2. страд, 

от сжигать
СЖИДИТЬ сов. что; спец, шыйыҡландырыу, 

шыйыҡлау; сжидить газ газды шыйыҡландырыу 
СЖИДИТЬСЯ сов/, спец, шыйыҡланыу 
СЖИЖАТЬ несов. см. сжидить 
сжижАться несов. 1. см. сжидйться 

2. страд, от сжижать
СЖЙЖЕННЫЙ, -ая, -ое спец. 1. прич. от 

сжидйть 2. прил. шыйыҡландырылған; сжйжен- 
ный газ шыйыҡландырылған газ

СЖИМ м ҡыҫҡыс (ҡыҫа торган ҡулайлама) 
СЖИМАЕМОСТЬ ж ҡыҫылыусанлыҡ, ҡы

ҫылыу; сжимаемость воздуха һауаның ҡыҫы
лыу санлығы

СЖИМАТЬ несов. см. сжать I 
СЖИМАТЬСЯ несов. 1. см. сжаться 2. страд, 

от сжимать
сжинАть несов. см. сжать II 
СЖИНАТЬСЯ несов. страд, от сжинать
СЖИТЬ сов. кого-что; разг. (не датъ нор

мально жить) көн күрһәтмәү, китергә мәжбүр 
итеү, сығарып ебәреү ♦ сжить со света см. свет II 

СЖИТЬСЯ сов.', разг. 1. с кем эйәләшеп (кү
негеп) китеү, эҫенеп китеү; сжйться с новыми 
друзьями яңы дуҫтарға эйәләшеп китеү 2. с чем 
(привыкнутъ) күнегеп (өйрәнеп) китеү, күнегеү, 
өйрәнеү

СЖУЛЬНИЧАТЬ сов.] разг. алдашыу, хә
рәмләшеү

СЗАДИ нареч. и предлог 1. нареч. арттан, арт 
яҡтан; подойтй сзади арттан килеү 2. предлог с 
род. п. артта, артында; сзади дома өйҙөң артында 

СЗЫВАТЬ несов. см. созвать
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СЗЫВАТЬСЯ
СЗЫВАТЬСЯ несов. страд, от сзывать
СИ с нескл.; муз. си (музыка гаммаһының 

етенсе нотаһы)
СИБАРЙТ м и СИБАРЙТКА ж сибарит (кә

йеф-сафаны гына яратҡан кеше)
СИБИРСКИМ, -ая, -ое Себер ...ы; сибирские 

леса Себер урманы ♦ сибйрская кошка себер 
бесәйе (оҙон йөнлө йөнтәҫ ҡойроҡло бесәй тө
рө)', сибйрская язва түләмә (хайуандарҙа, ке
шеләрҙә була торган цтә йогошло ауырыу) 

СИБИРЯКИ мн. (ед. сибиряк м и сибиряч
ка ж) Себер кешеләре, Себерҙә йәшәүселәр 

СИВЁТЬ несов.; разг. салланыу, ағарыу, сал 
кеРеҮ

СЙВКА М И Ж И сивкб м; разг. күк ат 
СИВОБОРбДЫЙ, -ая, -ое разг. сал (аҡ) 

һаҡаллы; сивобородый старйк сал һаҡаллы ҡарт 
СИВОГРЙВЫИ, -ая, -ое күк яллы; сиво

гривая лошадь күк яллы ат
СИВОДУШКА л  : (помесь чёрно-бурой и ры

жей лисицы) күгелйем (күк) төлкө
СИВУХА ж сивуха (таҙартылмаган араҡы) 
сив^ч м сивуч (ҡолаҡлы тюлендәр гаилә- 

һенә ҡараган һөтимәр диңгеҙ хайуаны)
СИВУШНЫЙ, -ая, -ое сивуха ...ы; сивуш

ный запах сивуха еҫе
СИВЫИ, ая, ое 1. (о масти лошади) күк, 

күгелйем; сйвый конь күк ат 2. разг. (седой) 
сал, аҡ, сал төшкән; сйвая борода сал һаҡал 

сиг м алабалыҡ, сиг (һөмбаштар гаиләһенә 
ҡараган төньяҡ диңгеҙ балыгы)

СИГАРА ж сигара; курйть сигару сигара тартыу 
СИГАРЁТА ж сигарет; сигарета без фйльтра 

фильтрһыҙ сигарет
СИГАРЁТНИЦА ж сигарет ҡумтаһы 
СИГАРЁТНЫЙ, -ая, -ое сигарет ...ы; сига

ретный окурок сигарет төпсөгө
СИГАРНЫИ, -ая, -ое сигара ...ы; сигарный 

запах сигара еҫе
СИГАРОЧНИЦА ж сигара ҡумтаһы 
СИГНАЛ м 1. сигнал (шартлы белдерец); 

звуковой сигнал тауыш сигналы; световой сиг
нал яҡтылыҡ сигналы; дать сигнал сигнал биреү 
2. перен. (предупреждение) иҫкәртеү, хәбәр 
итеү, белдереү; сигналы с мест урындан алынған 
иҫкәртеүҙәр

СИГНАЛИЗАТОР м сигнализатор (сигнал 
бирә торган прибор)', автоматйческий сигнали
затор автоматик сигнализатор; пожарный сигна
лизатор янғын сигнализаторы

СИГНАЛИЗАЦИОННЫЙ, ая, ое сигнал 
бирә торған; сигнализационный флажок сигнал 
бирә торған бәләкәй флаг

СИГНАЛИЗАЦИЯ ж 1. см. сигнализйровать 
2. ө разн. знач. сигнализация; пожарная сигна
лизация янғын сигнализацияһы; поставить сиг
нализацию сигнализация ҡуйыу; сигнализация 
не работает сигнализация эшләмәй
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СИГНАЛИЗЙРОВАТЬ сов., несов. 1. сигнал 
биреү; сигнализйровать флагом флаг менән сиг
нал биреү 2. перен. (предупредить) алдан иҫкәр
теп (киҫәтеп, хәбәр итеп) ҡуйыу, сигнал биреү 

СИГНАЛИСТ м сигналсы (сигнал бирецсе) 
СИГНАЛИТЬ несов. см. сигнализйровать 1 
СИГНАЛЬНЫЙ, ая, ое сигнал ...ы; сиг 

нальные знаки сигнал тамғалары; сигнальные 
лампочки сигнал лампочкалары ♦ сигнальный 
экземпляр полигр. сигнал экземпляры (баҫма
ның донъяга сыгарырга әҙерләнгән тәцге данаһы) 

СИГНАЛЬЩИК м сигналсы (сигнал бирецсе) 
СИГНАТУРА ж сигнатура (1. фарм. аптека

нан дарыу менән бергә бирелә торган рецепт 
кцсермәһе 2. полигр. һәр баҫма табаҡтың бе
ренсе һәм өсөнсө биттәрендәге һаны)

СИГНАТУРНЫЙ, -ая, -ое фарм., полигр. сиг
натура ...ы; сигнат5фный ярлык сигнатура ярлығы 

сигбвый, -ая, -ое алабалыҡ ...ы, сиг ...ы; 
сиговая икра алабалыҡ ыуылдырығы

СИДЁЛКА ж ауырыуҙы ҡараусы (бағыусы) 
СИДЁНИЕ и СИДЁНЬЕ с 1. см. сидеть 1 8 ;  

сидение без дела эшһеҙ ултырыу; сидение на 
диете диетала ултырыу 2. төп, ултырыу урыны; 
стул с кожаным сиденьем күнле төплө ултырғыс 

СИДЁТЬ несов. 1. ултырыу; сидеть на стуле 
ултырғыста ултырыу; сидеть у огня ут эргәһендә 
ултырыу; сидеть в седле эйәрҙә ултырыу; пчела 
сидйт на цветке бал ҡорто сәскәлә ултыра 2. һа
лыу, төшөү (тап һ.б. нәмәләр)', на глазу сидело 
бельмо күҙгә аҡ һалған 3. булышыу, шөғөлләнеү, 
ултырыу; сидеть над чертежами һыҙмалар менән 
булышыу; сидеть за кнйгой китап уҡып ултырыу
4. кем', разг. (занимать место, должность) ул
тырыу, урын (вазифа) биләү 5. булыу, ултырыу; 
сидеть дома өйҙә булыу; сидеть на солнце ҡояш 
та ултырыу; сидеть в осаде ҡамауҙа ултырыу 
6. биктә булыу, ултырыу; сидеть в тюрьме төр
мәлә ултырыу 7. (ограничиваться чем-л.) улты
рыу, сикләнеү; сидеть на диете диетала ултырыу; 
сидеть на пайке паекта ултырыу 8. без чего', разг. 
булыу, ултырыу; сидеть без денег аҡсаһыҙ улты
рыу; сидеть без дров утынһыҙ булыу; сидеть без 
дела эшһеҙ ултырыу 9. батыу, ултырыу, терәлеү; 
лодка глубоко сидела в воде кәмә һыуға батып 
ултыра 10. (об одежде) килешеп (ултырып) то
роу; костюм на нём хорошо сидйт костюм уға ки 
лешеп тора ♦ сидеть гвоздём в голове (в мозгу) 
см. гвоздь; сидеть как на иголках см. иголка; 
сидеть мешком см. мешок; сидеть на чемоданах 
см. чемодан; сидеть на шее см. шея; сидеть на 
яйцах йомортҡа баҫып ултырыу, бала сығарыу 
(ҡоштарга ҡарата)', сидеть сложа руки см. ело 
жйть; сйднем сидеть тормай (баҫылып) ултырыу 

СИДЁТЬСЯ несов. кому безл. (обычно с от
рицанием) ултыра алыу, түҙеп сыҙап ултырыу, 
ултырып сыҙамау; (ему) не сидйтся на стуле ул 
ултырғыста ултырып сыҙамай
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сидячий, -ая, -ее 1. ултырған, ултырып 
торған; сидячая птйца ултырған ҡош 2. хәрәкәт
һеҙ, әҙ хәрәкәтләнеүсән, ултырып эшләй торған; 
сидячая работа ултырып эшләй торған эш 3. ул
тырыу өсөн тәғәйенләнгән; сидячие места улты
рыу өсөн тәғәйенләнгән урындар ♦ сидячие жи
вотные зоол. ултыраҡ хайуандар {диңгеҙ төп
тәрендә һыу аҫтарындагы ҡаяларға йәбешеп 
бер урында ҡуҙғалмай йәшәй торған тереклек
тәр — коралдар, полиптар һ.б.)

СИЁ с мест. см. сей
СИЕНИТ м сиенит (ал, ҡыҙыл, һоро төҫтәге 

кристаллик тау тоҡомо)
СИЕНЙТОВЫЙ, -ая, -ое 1. сиенитлы, сиени

ты булған; сиенитовый массйв сиенитлы массив
2. сиенит, сиениттан эшләнгән; сиенйтовая об
лицовка сиенит йөҙлөк

СИЁНСКИЙ: сиенская земля ҡуйы һары буяу 
(һынлы сәнғәттә ҡулланыла)

СИЗЙФОВ: сизйфов труд файҙаһыҙға (буш
ҡа) түгелгән көс

СИЗ ОВ ОР ОНТСЛ ж күк ҡарға 
СИЗОКРЫЛ ЫИ, -ая, -ое күк (күгелйем) ҡа

натлы; сизокрылый голубь күк ҡанатлы күгәрсен 
сизыи, -ая, -ое буҙ, күгелйем, ҡарағусҡыл 

күк, күк, күкһел; сйзый голубь күк күгәрсен; 
сйзый туман күкһел томан

СИККАТИВ м; спец, сиккатив (май, буяу һәм 
лактарҙың кибецен тиҙләтә торған матдә) 

СИКОМ бР м сикомор (көньяҡта цҫкән емеш 
ағасы)

СИЛА ж 1. көс, ғәйрәт, ҡөҙрәт, хәл, ҡеүәт, дар
ман; физйческая сйла физик көс; лишйться сил
хәлдән тайыу; применять сйлу көс ҡулланыу; на
браться сил көс туплау 2. һәләт, көс (рухи мөм
кинлек)', умственная сйла аҡыл һәләте; душев
ные сйлы рухи көстәр; сйла воли ихтыяр көсө
3. (энергия, мощность) ҡеүәт, көс; центробежная 
сйла үҙәктән ҡасыусы көс; сйла тбка ток көсө
4. көс, асыл, ҡеүә (нимәнеңдер булмышы)', сйла 
человека в его мудрости кешенең көсө уның аҡы
лында; сйла слова һүҙҙең көсө; сйла привычки 
ғәҙәт ҡеүәһе; сйла коллектйва коллектив көсө
5. ҡеүәт, көс (нимәнеңдер ғәмәлләшец, сағылыу 
кимәле)', сйла взрыва шартлау ҡеүәте; сйла вет
ра ел көсө; сйла света яҡтылыҡ көсө; сйла люб 
вй мөхәббәт көсө 6. (правомочность) көс, ғәмәл; 
закон вступйл в сйлу закон ғәмәлгә инде; закон 
утратил сйлу закон көсөн юғалтҡан 7. обычно мн. 
сйлы көстәр; сйлы природы тәбиғәт көстәре; про 
изводйтельные сйлы етештереү көстәре 8. обыч
но мн. сйлы көстәр, хәрби ҡеүәт; вооруженные 
сйлы ҡораллы көстәр ♦ (быть) в сйлах көс етер
лек, хәлдән килерлек; в ейле көсөндә, үҙ көсөн
дә, ғәмәлдә; в сйлу арҡаһында, сәбәпле; от сйлы 
күп тигәндә, иң күбе; по мере сил ҡулдан (хәл
дән) килгәнсә; по ейле возможности прост, хәл
дән килгән саҡлы, ҡулдан килгән хәтле, хәл ҡә-

ҙәренсә; сил нет, как прост, бик, үтә, сыҙап (тү
ҙеп) торорлоҡ түгел; сйлою обстоятельств нин
дәйҙер сәбәптәр арҡаһында; сйлою в (до, от ... 
до) миҡдарҙа, иҫәбендә, һан менән; через сйлу 
көстән тыш; что есть сйлы бөтә көскә 

СИЛАЧ м бәһлеүән, үтә ғәйрәтле кеше 
СИЛИКАТНЫЙ, -ая, -ое 1. силикат ...ы; си

ликатный завод силикат заводы; силикатная 
промышленность силикат сәнәғәте 2. силикаттан 
яһалған, силикат ...ы; силикатный клей силикат 
елеме

СИЛИКАТЫ мн. (ед. силикат м) силикаттар 
(1. составында кремнезём булған минералдар
ҙың дөйөм атамаһы 2. кцп кенә төҙөлөш һәм 
сәнәғәт материалдарының дөйөм атамаһы) 

силикбз м\ мед. силикоз (таш саңы йо
топ эшләгән таусыларҙың цпкә ауырыуы) 

СИЛИТЬСЯ несо вр а зг . тырышыу, көсәнеү, 
көсәнеп маташыу

СИЛЛАБЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое лит. силлабик 
(баҫымды иҫәпкә алмай ижек һанына ҡоролған 
шиғыр төҙөлөшө)', силлабйческие стихй силлабик 
шиғырҙар

СИЛЛАВО ТОНЙЧЕСКИЙ, ая, ое лит. 
силлабо-тоник (ижек һанына һәм баҫымлы-ба- 
ҫымһыҙ ижектәрҙең сиратлаштырырына ҡорол
ған шиғыр төҙөлөшө)', силлабо тонйческая сис
тема стихосложения шиғыр төҙөлөшөнөң силла
бо-тоник системаһы

СИЛЛОГИЗМ м; лог. силлогизм (ике нигеҙҙән 
сығып һығымта яһауға ҡоролған фекерләц ысулы) 

силовбй, -ая, -ое 1. спорт, көс талап итә 
торған; силовые упражнения көс талап итә тор
ған күнегеүҙәр 2. физ., тех. көс ...ы, энергия 
биреү (тапшырыу) ...ы; силовое поле көс по- 
леһы; силовая станция энергия биреү станцияһы 

СЙЛОЙ и СЙЛОЮ нареч. көсләп, ирекһеҙ
ләп, мәжбүр итеп; сйлой увезтй көсләп алып китеү 

силбк м тоҙаҡ, тур; ставить силбк тоҙаҡ һа
лыу (ҡороу); ловйть силком тоҙаҡ менән тотоу 

СИЛОМЁР м көс үлсәгес
СИЛОС м силос; закладка сйлоса силос һа

лыу; комбинйрованный сйлос ҡатнаш силос 
СЙЛОСНЫЙ, ая, ое силос .. .ы; сйлосная яма

силос соҡоро; сйлосные корма силос аҙыҡтары 
СИЛОСОВАНИЕ с см. силосовать; силосо

вание кукурузы кукурузды силослау
СИЛОСОВАТЬ сов., несов. силослау; сило

совать ботву свёклы сөгөлдөр һабағын силослау 
СИЛОСОУБбРОЧНЫЙ, ая, ое силос саба 

торған; силосоуборочные машйны силос саба тор 
ған машиналар

СИЛУЭТ м 1. силуэт (берәй нәмәнең башҡа 
төҫтәге икенсе бер нәмә ерлегендә сағылышы) 
2. шәүлә, силуэт; силуэты деревьев ағастар 
шәүләһе

СИЛУЭТНЫЙ, -ая, -ое силуэт ...ы; силуэт
ный фотоснймок силуэт фотоһүрәт 
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сильно
СИЛЬНО нареч. 1. ҡаты (ныҡ, көслө) итеп; 

сйльно ударить ныҡ итеп һуғыу 2. бик ныҡ, бик 
насар, үлеп; сйльно любйть үлеп яратыу; сйльно 
болеть бик ныҡ ауырыу ♦ сйльно сказать (вы
разиться) арттырып (ҡабартып) әйтеү

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЙ, ая, ее үтә 
көслө (тәьҫирле), ныҡ (көслө) тәьҫир итә торған; 
сильнодействующее лекарство үтә көслө дарыу 

сильный, -ая, -ое 1. ө разн. знач. көслө, 
ҡеүәтле; сйльный человек көслө кеше; сйльная 
армия ҡеүәтле армия 2. (твёрдый, стойкий) көс
лө, ныҡлы; сйльная воля көслө ихтыяр 3. (зна
чительный по степени проявления) ҡаты, көслө; 
сйльный ветер ҡаты ел; сйльная засуха көслө ҡо 
ролоҡ; сйльное лекарство көслө дарыу; сйльное 
желание көслө теләк; сйльное чувство көслө тойғо 
4. оҫта, һәләтле, көслө; сйльный писатель һәләт
ле яҙыусы; сйльный шахматйст көслө шахматсы 
♦ сйльная сторона иң яҡшы сифаты (үҙенсәле
ге); сйльные слова (выражения) әшәке һүҙҙәр, 
һүгенеү һүҙҙәре; сйльный пол см. пол II

СИМ БИбЗ м\ биол. симбиоз (төрлө төргә 
ҡараган ике организмдың цҙ-ара ярашып бергә 
йәшәце); симбиоз гриба и водоросли бәшмәк ме 
нән ылымыҡ симбиозы

СИМВОЛ м символ; белый голубь — сймвол 
мйра аҡ күгәрсен — тыныслыҡ символы 

СИМВОЛИЗАЦИЯ ж символлаштырыу 
СИМВОЛИЗЙРОВАТЬ сов., несов. что сим

воллаштырыу, символ булыу, символ булып хеҙ
мәт итеү

символйзм м 1. см. символика 1; 2. сим
волизм (X IX  б. аҙагы — X X  б. башындағы 
Европа һәм Рәсәй сәтәтендә реализмға ҡаршы 
йцнәлеш)

СИМВбЛИКА ж 1. символика (берәй нә
мәнең символик мәғәнәһе)', символика чйсел 
һандар символикаһы 2. собир. символика, сим
волдар, символдар системаһы; олимпййская сим
волика Олимпиада символикаһы

СИМВОЛЙСТ м и СИМВОЛЙСТКА ж сим
волсы (символизм яҡлы кеше)

СИМВОЛИСТСКИЙ, -ая, -ое символизм 
...ы, символсы ...ы, символистик; символйст- 
ская поэзия символизм поэзияһы

СИМВОЛИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. символик, 
символ булып торған; символйческий образ сим
волик образ; символйческий знак символик там
ға 2. см. символйстский 3. (условный) шартлы; 
символйческая цена шартлы хаҡ

СИММЕТРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое симметрик, 
симметриялы; симметрйческое строение симмет
рик ҡоролош

СИММЕТРИЧНЫЙ, ая, ое см. снимет 
рйческий

СИММЕТРИЯ и СИММЕТРИЯ ж симмет 
рия (бер бөтөн нәмә өлөштәренең цҙәктән бер 
тигеҙ аралыҡта урынлашыуы)-, симметрия гео-
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метрйческих фшуф геометрик фигуралар симмет
рияһы

СИМПАТИЗИРОВАТЬ несов. кому-чему 
күңелгә ятыу (оҡшау, хуш килеү), яратыу, яҡын 
күреү

СИМПАТИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. ус т. см. сим 
патйчный 2. физиол. симпатик (вегетатив нервы 
системаһына ҡараған) ♦ симпатйческие чернйла
төҫһөҙ ҡара (йәшерен яҙыуҙар өсөн ҡулланыла) 

СИМПАТИЧНОСТЬ ж һөйкөмлөлөк, яғым
лылыҡ, мөләйемлек

СИМПАТЙЧНЫИ, ая, ое һөйкөмлө, яғымлы, 
мөләйем; симпатйчная девочка һөйкөмлө ҡыҙыҡай 

СИМПАТИЯ ж 1. симпатия, күңел ятыу, яра
тыу, мөхәббәт; испытывать симпатию күңел ятыу 
2. чья; разг. (любимый человек) һөйгән (ярат
ҡан, ғашиҡ булып йөрөгән) кеше

СИМПбЗИУМ м симпозиум (ғилми мәсьәлә
гә арналған халыҡ-ара кәңәшмә)-, симпозиум по 
вопросам генетики генетика мәсьәләләре буйын
са симпозиум

симптбм м симптом (1. мед. ниндәйҙер 
ауырыуҙың тышҡы билдәһе 2. ниндәйҙер кцре- 
нештең тышҡы сағылышы)

СИМПТОМАТИКА J ж; мед. симптоматика 
(ниндәйҙер ауырыуға хас билдәләр йыйылмаһы) 

СИМПТОМАТИЧЕСКИЙ, ая, ое симпто 
матик

СИМУЛИРОВАТЬ сов., несов. что юрый бу
лып ҡыланыу (күренеү), -ҡа/-кә һалышыу, күҙ 
буяу, хәйләләү; симулйровать глухоту юрый һаң
ғырау булып ҡыланыу

СИМУЛЯНТ м и СИМУЛЯНТКА ж симу 
лянт, ҡыланыусы

СИМУЛЯНТСКИЙ, -ая, -ое симулянт ...ы; 
симулянтское поведение симулянт ҡыланышы 

СИМУЛЯЦИЯ ж симуляция, хәйләләү, күҙ 
буяу

СИМФОНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое симфоник; 
симфонйческая музыка симфоник музыка ♦ сим 
фонйческий оркестр симфоник оркестр (ҡыллы, 
тынлы һәм һуҡма ҡоралдарҙан торған музыкаль 
ансамбль)

СИМ Ф бНИЯ ж симфония (1. оркестр өсөн 
яҙылған ҙур кцләмле музыкаль әҫәр 2. кцсм. цҙ- 
ара аһәңлелек тыуҙырған төрлө тауыш, төҫ, 
буяу, тон һ.б.)

СИНАГбГА ж синагога (йәһцдтәрҙең ғибә
ҙәт йорто һәм йәмғиәте)

СИНГАРМОНИЗМ м\ лингв, сингармонизм 
(һцҙҙәге һуҙынҡыларҙың ҡалынлыҡ йәки нәҙек
лек йәһәтенән оҡшашыуы)

СИНДИКАТ м синдикат (1. монополистик 
берекмә 2. Франция һ.б. ҡайһы бер илдәрҙәге 
профсоюздар 3. Рәсәйҙә 1920 й. аҙағына тиклем 
трестарҙы берләштергән хужалыҡ ойошмаһы) 

синдикАтный, -ая, -ое синдикат ...ы; 
синдикатные организации синдикат ойошмалары



СИНТЕТИЧЕСКИЙ
СИНДРбМ  м; мед. синдром (ауырыу билдә

ләре)
СИНЕВА ж күк (күгелйем, күкһел, зәңгәр

һыу) төҫ, зәңгәрлек; синева нёба күктең зәңгәр
леге; синева моря диңгеҙҙең күкһел төҫө

СИНЕГЛАЗЫЙ, -ая, -ое зәңгәр (күк) күҙле 
СИНЁКДОХА ж; лит. синекдоха (метони

мия төрө, нәмәнең цҙе урынына бер өлөшөн йә
ки өлөшө урынына тотош цҙен атауға ҡорол
ған стилистик алым)

СИНЕКУРА ж; книжн. синекура (щ п  көс һа
лыуҙы талап итмәгән юғары хаҡ тцләнә тор
ған эш)

СИНЁЛЬ ж синель (сигецҙә, бәйләмдә һәм эш
ләпәләр биҙәц өсөн ҡулланылған йөнтәҫ бәр
хәт еп)

СИНЕРАМА ж синерама (киң экранлы кино
ның бер системаһы)

СИНЁТЬ несоө. 1. (становиться синим) кү
гәреү, күкһелләнеү, зәңгәрләнеү; синеть от хо
лода һыуыҡтан күгәреү 2. (виднеться — о чём-л. 
синем) күгәреп (зәңгәрләнеп) күренеү; василькй 
синёют күксиндәр зәңгәрләнеп күренә

синии, -яя, -ее 1. күк, зәңгәр, күк (зәңгәр) 
төҫтәге; синий цвет күк төҫ; сйняя краска күк 
төҫтәге буяу 2. (о коже) буҙарған; (о лице) төҫө 
ҡасҡан; сйние от холода руки һыуыҡтан буҙар
ған ҡулдар

СИНИЛЬНЫИ: синйльная кислота синиль 
кислотаһы (әсе миндаль еҫле төҫһөҙ шыйыҡ ағыу) 

СИНИТЬ несоө. что 1. (красить в синий 
цвет) күккә (зәңгәргә) буяу; синйть ткань ту
ҡыманы күккә буяу 2. (полоскать с синькой) 
синкегә маныу, синкеләү; синйть бельё керҙе 
синкеләү

СИНИЦА ж ҡарабаш турғай 
СИНКбПА ж синкопа ( 1. муз. музыкаль ба

ҫымдың көслө ритмдан йомшаҡ ритмға кцсеце 
2. лингв, һцҙ уртаһында өндөң төшөп ҡалыуы) 

СИНКРЕТИЗМ м синкретизм (башланғыс 
цҫештәге бөтөнлөк, берлек)', синкретйзм пер
вобытного искусства тәүтормош сәнғәте синкре
тизмы

СИНКРЕТИЧЕСКИЙ, ая, ое синкретик; 
синкретйческое искусство синкретик сәнғәт; 
синкретйческая наука синкретик фән

с и н б д  м 1. Синод (Урыҫ православие сир- 
кәценең юғары органы)', здание Синода Синод 
йорто 2. синод (протестант сиркәценең руха- 
ниҙары һәм донъяуи кешеләр ингән йыйылышы) 

синодальный, -ая, -ое синод ...ы, Синод 
...ы; синодальная библиотека Синод китапха 
наһы ♦ Синодальный хор Синод хоры

СИНОДИЧЕСКИЙ, -ая, -ое астр, синодик 
(кцк есемдәренең Ҡояшҡа йәки бер-береһенә ҡа
рата урынлашыу мөнәсәбәте)

СИНбДСКИЙ, ая, ое см. синодальный 
СИНбЛОГ м синолог (синология белгесе)

СИНОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое синология 
...ы, синологик; синологйческие исследования
синологик тикшеренеүҙәр

синолбгия ж синология (Ҡытай иҡтиса
дын, телен, тарихын, әҙәбиәтен, мәҙәниәтен өй
рәнә торған фәндәр)

синбним м; лингв, синоним (мәғәнәләш 
һцҙҙәр)

СИНОНИМИКА ж; лингә. синонимика (1. те
ге йәки был телдәге синонимдар йыйылмаһы 
2. лексикологияның синонимдарҙы өйрәнгән 
бцлеге)

СИНОНИМИЧЕСКИЙ, ая, ое лингв, сино 
нимик, синоним(дар) ...ы; синонимйческие вы
ражения синонимик әйтемдәр; синонимйческий 
словарь синонимдар һүҙлеге

СИНОНИМИЧНЫЙ, ая, ое см. синони 
мйческий

СИНОНИМИЯ ж; лингв, синонимлыҡ, мәғә
нәләшлек

синбптик м синоптик (һауа торошон кц- 
ҙәтецсе)

СИНбПТИКА ж синоптика (атмосфера про
цестарын кцҙәтеп, прогноз яһауҙы өйрәнгән ме
теорология фәненең бцлеге)

СИНОПТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. синоптик, дө
йөм, йыйылма 2. метеор, синоптик ♦ синоптй 
ческая карта синоптик карта (билдәле ваҡыт
тағы һауа торошон сағылдырған карта)', си 
ноптйческая метеорология см. синоптика

СИНТАГМА ж; лингә. синтагма (һөйләмдә 
интонацион һәм мәғәнәци берҙәмлек тәшкил ит
кән һцҙбәйләнештәр)

СИНТАКСИС м синтаксис (грамматиканың 
һөйләм төҙөлөшөн өйрәнә торған бцлеге)

СИНТАКСИЧЕСКИЙ, -ая, -ое лингә. синтак
сик; синтаксйческий анализ предложения һөй 
ләмгә синтаксик анализ яһау

СИНТЕЗ м синтез (1. кцренештәрҙе һәм пред
меттарҙы берҙәмлек, цҙ-ара бәйләнеш нигеҙен
дә өйрәнгән ғилми-тикшеренец ысулы 2. хим. 
ябай матдәләрҙе йәки элементтарҙы ҡушып, 
бер ҡатмарлы матдә алыу)

СИНТЕЗИРОВАНИЕ с см. синтезйровать 
СИНТЕЗИРОВАТЬ сов., несоө. что 1. син

тез яһау, берләштереү, синтезлау; синтезйровать 
данные наблюдений күҙәтеүҙәр мәғлүмәттәрен 
синтезлау 2. хим. синтезлау; синтезйровать кра 
сйтели буяуҙар синтезлау

СИНТЕТИКА ж синтетика (химик синтез 
юлы менән табылған матдә һәм шул матдәнән 
яһалған нәмә); костюм из синтетики синтетика
нан тегелгән костюм

СИНТЕТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое в разн. знач. 
синтетик; синтетический метод исследования 
тикшеренеүҙең синтезлауға нигеҙләнгән ысулы; 
синтетическое волокно хим. синтетик сүс; син
тетические языки лингв, синтетик телдәр 
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СИНУС
СИНУС м 1. мат. синус (тригонометрик 

функция) 2. анат. ҡыуышлыҡ
СИНУСбИДА ж; мат. синусоида (синус цҙгә- 

рецен кцрһәткән тулҡын һымак график һыҙыҡ) 
СИНХРОНИЗАТОР м синхронизатор (теге 

йәки был процестың бер цк ваҡытта цтецен 
тәьмин итә торган ҡулайлама)

СИНХРОНИЗАЦИЯ ж см. синхронизировать 
СИНХРОНИЗЙРОВАТЬ сов., несоә. что; 

тех. синхронлаштырыу (бер цк ваҡытта эш- 
ләтец)

СИНХРОНИЗМ м; книжн. синхронизм (бер 
цк ваҡытта булыу)

СИНХРОНИЯ ж синхрония (1. ике йәки бер 
нисә кцренештең, процестың ваҡыт ягынан 
тап килеце, бер цк ваҡытта булыуы  2. лингв, 
телдәге элементтарҙың тарихи бер дәцерҙә 
йәнәш йәшәце һәм цҙ-ара бойондороҡлолоғо) 

СИНХРбННЫ Й, -ая, -ое книжн. синхроник, 
синхронлы, бер үк ваҡыттағы, туранан-тура; син
хронный перевод синхронлы тәржемә

СИНХРОТРбН м синхротрон (зарядланған 
өлөшсәләрҙең хәрәкәтен тиҙләтә торған ҡоролма) 

С И Н Х РО Ф А ЗО ТРбН  м синхрофазотрон 
(протондар хәрәкәтен тиҙләтә торған ҡоролма) 

СИНЬ ж 1. см. синева 2. спец, зәңгәр (күк) 
буяу; красить сйнью зәңгәр буяу менән буяу 
3. горн. күк (кцк, зәңгәр төҫтәге ҡайһы бер 
мәғдәндәрҙең исеме); медная синь баҡыр күге 

СИНЬКА ж 1. см. синйть 2. синке (аҡ ту
ҡыманы мана торған кцк буяу; кцсергес ҡағыҙ) 

СИНЬбР м синьор, әфәнде (Италияла фа
милияға йәки исемгә ҡушып әйтелгән ир-атҡа 
өндәшец һцҙе)

СИНЬбРА ж синьора, ханым (Италияла ҡа
тындарға өндәшец һцҙе)

СИНЬОРИНА ж синьорина, туташ (Итали
яла ҡыҙҙарға өндәшец һцҙе)

СИШ бХА ж 1. мед. тире күгәреү 2. бот. 
фаягөл, тумыртҡа мышары

СИНЙК м күгәргән урын (ер), күк ♦ синякй 
под глазами күҙ төбөндәге күктәр 

сионйзм М СИОНИЗМ
СИОНИСТ м сионист (сионизм яҡлы кеше) 
СИОНИСТСКИЙ, -ая, -ое сионистик; сио 

нйстская организация сионистик ойошма
СИПЁТЬ несов. 1. ғыжлау, ғыжылдау, ғыж- 

ғыж килеү, ҡарлығыу; сипеть простуженным 
голосом һалҡын тейҙереп ғыжылдап һөйләшеү 
2. пышылдау, пыш-пыш килеү; паровоз сипйт 
паровоз пыш-пыш килә

сиплыи, -ая, -ое ғыжылдаҡ, ғыж-ғыж кил
гән, ҡарлыҡҡан; сиплый голос ғыжылдаҡ тауыш 

СИПНУТЬ несоә. ғыжылдай (ғыж-ғыж килә) 
башлау

СИПОТА ж ғыжылдаҡ тауыш 
СИРЁНА ж; в разн. знач. сирена; включить 

сирену сиренаны тоташтырыу

СИРЁНЕВЫЙ, -ая, -ое 1. сирень ...ы, күксин 
...ы; сиреневый куст сирень ҡыуағы; сирене
вый запах сирень еҫе 2. (о цвете) сирень (күк
син) төҫөндәге; сиреневая лента сирень төҫөндә
ге таҫма

СИРЁНЬ ж сирень, күксин 
СИРЙЙСКИЙ, -ая, -ое сүрий ...ы, Сүриә 

...ы; сирййский народ Сүриә халҡы; сирййские 
арабы Сүриә ғәрәптәре

СИРИИЦЫ мн. сириялылар, сүриәлеләр, Си
рия (Сүриә) халҡы / /  ед. сирйец м сирий ир-ат; 
сирййка ж сирий ҡатын-ҡыҙ

С И РбККО  с сирокко (Еөропаның көньяғына 
Төньяҡ Африка сцлдәренән иҫкән эҫе томра ел) 

С И РбП  м 1. сироп (ҡуйы шәрбәт) 2. фарм. 
(густой отвар) төнәтмә

СИРОТА м я ж етем, йәтим, үкһеҙ кеше; (о 
девочке) йәтимә; круглый сирота үкһеҙ етем 

СИРОТЁТЬ несоә. етем (йәтим) ҡалыу 
СИРОТ лйвый, -ая, -ое 1. етемһерәгән, йә

тимһерәгән, яңғыҙ, япа-яңғыҙ; сиротлйвая ста
рость яңғыҙ ҡартлыҡ 2. перен. (унылый, жал
кий) бойоҡ, моңһоу, һағышлы; сиротлйвое поле 
моңһоу ялан

СИРбТСКИЙ, -ая, -ое етем ...ы, йәтимлек, 
йәтим ...ы, етемлек; сиротская жизнь етемлек 
тормошо

СИРбТСТВО с 1. етемлек, йәтимлек, етемсе
лек, йәтимселек 2. перен. (одиночество) яңғыҙ
лыҡ; жить в сиротстве яңғыҙлыҡта йәшәү 

СИСТЁМА ж; ө разн. знач. система; привес 
тй в систему системаға килтереү (һалыу); аттес
тационная система аттестация системаһы; изби
рательная система һайлау системаһы; Солнеч
ная система Ҡояш системаһы; грамматйческая 
система языка телдең грамматик системаһы; 
нервная система нервы системаһы; система об
разования мәғариф системаһы; государственная 
система дәүләт системаһы; работать в системе 
Академии наук РБ БР фәндәр академияһы сис
темаһында эшләү

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ж см. систематизй- 
ровать

СИСТЕМАТИЗЙРОВАТЬ сов., несоә. что 
1. системалау, тәртипкә (системаға) килтереү 
(һалыу); систематизйровать знания белемде сис 
темаға килтереү 2. см. классифицйровать

СИСТЕМАТИКА ж; ә разн. знач. систематика; 
систематика растений үҫемлектәр систематикаһы 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. системаға 
(тәртипкә) һалынған, системалы; систематйче 
ские знания системалы белем 2. (постоянный) 
системалы рәүештә булған, даими; систематйче 
ское повышение жйзненного уровня йәшәү ки 
мәленең даими күтәрелеүе

СИСТЕМАТИЧНОСТЬ ж системалылыҡ, 
системалы рәүештә булыу; систематйчность в ра
боте эштәге системалылыҡ
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СКАЗУЕМ ОЕ
СИТЕЦ м ситса (туҡыма); белый сйтец аҡ

ситса
СИТНИК I м; разг. (хлеб) иләнгән ондан бе

шерелгән икмәк
СИТНИК II м ҡуһа, ситник (ҡыяҡ цләнгә 

оҡшаған һепертке башлы бер өлөшлө цҫемлек) 
ситныи, -ая, -ое 1. (просеянный) иләнгән; 

сйтная мука иләнгән он 2. иләнгән ондан беше
релгән; сйтный хлеб иләнгән ондан бешерелгән 
икмәк 3. ө знач. сущ. сйтный м иләнгән ондан 
бешерелгән икмәк

сито с иләк; мелкое сйто ваҡ иләк; обод 
сйта иләк тирәсе

С И ТРб с нескл. ситро (алкоголһеҙ һалҡын 
емеш һыуы)

СИТУАЦИЯ ж 1. ситуация, хәл, шарт; поли 
тйческая ситуация сәйәси хәл 2. геод. ситуация 
(картала йәки планда шартлы билдәләр менән 
кцрһәтелгән һыу, урман, тау, ауыл һ.б.)

СИТЦЕВЫЙ, -ая, -ое ситса; ситцевое платье 
ситса күлдәк

СИТЦЕНАБИВНОЙ, -ая, -ое ситса биҙәкләй 
торған, ситса биҙәкләү ...ы; ситценабивная фаб
рика ситса биҙәкләү фабрикаһы

СИФИЛИС м сифилис, силсә (йоғошло вене
рик ауырыу)

СИФИЛИТИК м; разг. сифилитик (силсә ме
нән ауырыған кеше)

СИФИЛИТИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. сифилис
...ы, силсә ...ы; сифилитическая сыпь силсә са 
быртмаһы 2. сифилис (силсә) менән ауырыған; 
сифилитйческий больной силсә менән ауырыған 
кеше

С И Ф бН  м сифон (1. өҫтәге һауыттың ауы
ҙы аша тцбәндәгеһенә шыйыҡлыҡ ағыҙа тор
ған кәкре көпшә 2. шундай көпшә ҡуйылған газ
лы минераль һыу шешәһе 3. паровоз мейесенең 
тартыуын көсәйтә торған ҡулайлама)

СИФбННЫ Й, ая, ое сифон ...ы; сифонная 
труба сифон көпшәһе 

сий ж мест. см. сей
СИЙНИЕ с 1. см. сиять; сияние луны ай бал

ҡыуы 2. яҡтылыҡ, яҡты, балҡыу, балҡыш; сия
ние солнечных лучей ҡояш нурҙарының балҡы
шы 3. перен. янып (ялтырап, балҡып) тороу; 
сияние глаз күҙҙәр янып тороу ♦ северное (по
лярное) сияние төньяҡ балҡышы, һаҙағай

СИЙТЕЛЬСТВО с; у cm. ғали йәнәп (кенәз
дәргә, графтарға һ.б. өндәшец һцҙе)

сийть несов. 1. балҡыу, ялтырау, емелдәү, 
ем-ем итеү, нур сәсеү (һибеү); звёзды сияют йон
доҙҙар ем-ем итә 2. перен. янып (ялтырап, бал
ҡып) тороу; сиять от радости шатлыҡтан бал
ҡып тороу

СКАБИбЗА ж ҡытыршыҡай, сипылдаҡ (ҡа
ра-ҡаршы оҙон япраҡлы, эре суҡ сәскәле цлән) 

СКАБРЁЗНОСТЬ ж 1. оятһыҙ (әҙәпһеҙ, әшә
ке) булыу; скабрёзность анекдота көләмәстең
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оятһыҙ булыуы 2. (неприличное слово, выражение) 
оятһыҙ (әҙәпһеҙ, әшәке) һүҙ; говорйть скабрёз
ности әшәке һүҙҙәр һөйләү

СКАБРЕЗНЫЙ, -ая, -ое оятһыҙ, әҙәпһеҙ, әшә
ке; скабрёзное выражение әшәке һүҙ

СКАЗ м 1. риүәйәт, иҫтәлек (халыҡ ижадын
да берәй ваҡиға йәки кцренекле шәхес тураһын
да телдән һөйләнә торған бәләкәй генә әҫәр) 
2. хикәйәләү, бәйән итеү; манера сказа хикәйә
ләү рәүеше 3. хикәйә (беренсе заттан яҙылған 
әҙәби әҫәр); сказы Бажова Бажов хикәйәләре
♦ вот тебе и весь сказ һиңә әйтер һүҙем шул, 
шуның менән вәссәләм

СКАЗАНИЕ с хикәйәт, иртәк; сказания о бо
гатырях батырҙар тураһында иртәктәр

СКАЗАТЬ сов. что 1. әйтеү, тип әйтеү, әйтеп 
биреү; сказать правду дөрөҫөн әйтеү; сказать 
своё мнение үҙ фекереңде әйтеү 2. в 1 л. мн. ч. 
буд. вр. скажем в знач. вводи, сл. әйтәйек ♦ как 
сказать нисек итеп әйтергә инде; к примеру ска
зать әйтәйек, мәҫәлән; кстати сказать һүҙ уңа
йында әйткәндә; лучше (вернее, точнее, проще) 
сказать в знач. вводи, сл. дөрөҫөрәген әйткәндә; 
можно сказать в знач. вводи, сл. әйтергә була 
(кәрәк); нечего сказать: 1) (действительно, в са
мом деле) ысынлап та, дөрөҫөндә; 2 ) (как отри
цательное отношение к чему-л.) әйтәһе түгел, 
әйтерең бармы, әйтеп тораһы юҡ; к слову ска
зать см. слово; нельзя сказать, чтобы см. нель
зя; бабушка (еще) надвое сказала см. бабушка; 
так сказать в знач. вводи, сл. шулай итеп, Тимәк; 
шутка ли сказать см. шутка

СКАЗАТЬСЯ сов. 1. разг. (быть произнесён
ным) әйтелеү; в пйсьмах всё не скажется хат 
тарҙа барыһы ла әйтелмәй 2. (проявиться) беле
неү, һиҙелеү, күренеү, сағылыу, килеп сығыу; ска
зывается усталость арығанлыҡ һиҙелә 3. разг. 
(назваться) тип алдашыу (хәйләләү), һалышыу; 
сказаться больным ауырыйым тип хәйләләү 4. ко
му и без доп.; прост, (сообщить, предупредить) 
әйтеү, әйтеп ҡуйыу, иҫкәртеү; уйтй не сказавшись 
алдан әйтмәйенсә китеп барыу

СКАЗЙТЕЛЬ м и СКАЗИТЕЛЬНИЦА ж 
әкиәтсе, бәйетсе, риүәйәтсе, сәсән

СКАЗКА ж; в разн. знач. әкиәт; башкйрские 
народные сказки башҡорт халыҡ әкиәттәре; всё 
это сказки быларҙың барыһы ла әкиәт кенә
♦ сказка про белого бычка бер үк балыҡ башы; 
ни в сказке сказать, ни пером описать бик шәп, 
бик һәйбәт, әйтергә түгел, иҫ киткес

СКАЗОЧНИК м и СКАЗОЧНИЦА ж әкиәт
се, әкиәт һөйләүсе

СКАЗОЧНЫЙ, ая, ое 1. әкиәт ...ы; сказоч 
ные персонажи әкиәт персонаждары 2. әкиәт
тәге, әкиәттә генә була торған; сказочные стра
ны әкиәттәге илдәр

СКАЗУЕМОЕ с; /рам. хәбәр; простое сказуе
мое ябай хәбәр; составное сказуемое ҡушма хәбәр



СКАЗУЕМ ОСТЬ
СКАЗУЕМОСТЬ ж; грам. хәбәрлек; катего

рия сказуемости хәбәрлек категорияһы
СКАЗЫВАТЬ несоә. что', уст. прост. 1. (го

воритъ) әйтеү 2. (рассказывать) һөйләү
СКАЗЫВАТЬСЯ несоә. 1. см. сказаться 2, 3;

2. страд, от сказывать 2
СКАКАЛКА ж  һикергес, ырғымыс; прыгать 

через скакалку ырғымыс менән һикерәнләү 
СКАКАТЬ несоә. 1. (прыгать) һикереү, ыр

ғыу; скакать через верёвочку бау аша һикереү; 
скакать на одной ноге бер аяҡта һикереү 
2. (ехать вскачь, быстро) сабыу; скакать в го
род ҡалаға сабыу 3. (участвовать в скачках — 
о лошадях) бәйгелә (сабышта) ҡатнашыу, сабы
шыу 4. перен. кинәт (киҫкен) күтәрелеү, һи
кереү; температура скачет температура кинәт 
күтәрелә

СКАКОВбЙ, -ая, -ое сабыш ...ы, ат ...ы; 
скаковая лошадь сабыш аты; скаковые соревно
вания ат ярыштары

СКАКУН м сабыш (бәйге) аты, йүгерек, сап
ҡыр; соревнование скакунов сапҡырҙар ярышы 

СКАЛА ж ҡая, ҡая таш; подводная скала
һыу аҫты ҡаяһы

СКАЛАМБУРИТЬ сов. һүҙ уйнатыу 
СКАЛИСТЫЙ, -ая, -ое ҡаялы, ҡая ташлы; 

скалйстый бёрег ҡаялы яр
СКАЛИТЬ несоә. что теш күрһәтеү, ыржай

тыу ♦ скалить зубы прост, ыржайыу (ауыҙ йы
рып көлөц)

СКАЛИТЬСЯ несоә.', разг. 1. (обнажаться — 
о зубах) теш күрһәтеү, ыржайыу 2. см. скалить 
зубы

СКАЛКА ж 1. (для теста) уҡлау; (для белья) 
бәләк, кер туҡмағы, кер тәгәрәткес 2. тех. скалка 

СКАЛОЛАЗ м ҡаяға менеүсе (спортсы) 
СКАЛОЛАЗАНИЕ с ҡаяға менеү 
СКАЛЫВАНИЕ с см. скалывать 
СКАЛЫВАТЬ несов. см. сколоть 
СКАЛЫВАТЬСЯ несоә. 1. см. сколоться 

2. страд, от скалывать
СКАЛЬД м скальд (Борото Скандинавияла 

йырсы, шатр)
СКАЛЬКИРОВАТЬ сов. что калькалау 

( 1. махе. калька ҡагыҙы ярҙамында нимәнеңдер 
кцсермәһен төшөрөп алыу 2. лингв, сит тел ҡа
лыбына эйәреп яңы һцҙ йәки һцҙбәйләнеш яһау) 

СКАЛЬКУЛИРОВАТЬ сов. см. калькули
ровать

СКАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡаялы, ҡая ташлы 
2. (каменистый) ташлы, ҡаты; скальный грунт 
ташлы тупраҡ; скальная порода ташлы (ҡаты) 
тоҡом 3. спец. тау-таш ...ы, тау-таш араһында 
башҡарылған; скальные работы тау-таш эштәре 

СКАЛЬП м скальп (сәсе менән тунап алын- 
ган баш тиреһе)

СКАЛЬПЕЛЬ м скальпель (ҙур булмаган хи 
рург бысагы)

390

СКАЛЬПИРОВАТЬ сов., несов. кого-что 
скальп алы^

СКАМЁИКА ж см. скамья 
СКАМЬЙ ж эскәмйә; сесть на скамью эс

кәмйәгә ултырыу ♦ скамья подсудимых суд эс
кәмйәһе (хөкөм ителгән кешеләрҙең урыны)', со 
школьной скамьй уҡыуҙы тамамлағас та

СКАНДАЛ м ғауға, янъял, талаш, ыҙғыш, 
низағ; поднять скандал ғауға күтәреү

СКАНДАЛИСТ м и СКАНДАЛЙСТКА ж 
ғауғасы, янъялсы, талаш (ыҙғыш, низағ) күтә
реүсе (ҡуптарыусы)

СКАНДАЛИТЬ несоә. ғауғалашыу, янъял 
(талаш, ыҙғыш, низағ) ҡуптарыу (күтәреү) 

СКАНДАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (позорящий) 
ғауғалы, хурлыҡлы; скандальный случай ғау
ғалы осраҡ 2. разг. (любящий скандалить) ғау
ғасыл, дәғүәсел, бәләсел, тауыш (янъял, ыҙғыш) 
ҡуптарырға яратҡан; скандальный человек ғау
ғасыл кеше

СКАНДИНАВСКИЙ, -ая, -ое скандинав ...ы, 
Скандинавия ...ы; скандинавские страны Скан
динавия илдәре; скандинавские языки сканди
нав телдәре

СКАНДИНАВЫ мн. скандинавиялылар, Скан
динавия халыҡтары / /  ед. скандинав м Сканди
навия ир-аты; скандинавка ж Скандинавия ҡа
тын-ҡыҙы

СКАНДЙРОВАНИЕ с см. скандировать; 
скандйрование лозунгов лозунгыларҙы өҙөп-өҙөп 
ҡысҡырып әйтеү

СКАНДИРОВАТЬ несоә. что и без доп. ижек
ләп (өҙөп-өҙөп) ҡысҡырып әйтеү (уҡыу); скан 
дйровать лозунги лозунгыларҙы өҙөп-өҙөп ҡыс
ҡырып уҡыу

СКАПЛИВАТЬ несов. см. скопить 
СКАПЛИВАТЬСЯ несоә. 1. см. скопйться 

2. страд, от скапливать
СКАРБ м собир.; разг. донъя кәрәк-ярағы, 

ваҡ-төйәк мөлкәт
с к Ар е д  М И с к Ар е д а  м и ж\ разг. һаран, 

ҡомһоҙ (кеше)
СКАРЕДНИЧАТЬ несоә.', разг. һаранланыу, 

ҡомһоҙланыу
СКАРЕДНОСТЬ ж\ разг. һаранлыҡ, ҡом

һоҙлоҡ
СКАРЕДНЫЙ, -ая, -ое разг. һаран, ҡомһоҙ; 

скаредный человек һаран кеше
СКАРИФИКАТОР м; с.-х. скарификатор 

(1. орлоҡто скарификациялау машинаһы 2. ска- 
рификациялау ҡоралы)

СКАРИФИКАЦИЯ ж; с.-х. скарификация, 
скарификациялау ( 1. шытымын тиҙләтец өсөн 
ҡайһы бер орлоҡтарҙы сәсец алдынан эшкәртец 
2. эсенә һауа цтһен өсөн ерҙе тәрән итеп йырыу) 

СКАРЛАТИНА ж скарлатина (балаларҙың 
йогошло ауырыуы)', болеть скарлатиной скарла
тина менән ауырыу



сквозить
с к а р л а т и н н ы й , -ая, -оеразг. скарлатина 

...ы; скарлатйнная эпидемия скарлатина эпи 
демияһы

СКАРЛАТИНбЗНЫЙ, ая, -ое і .  скарлати 
на ...ы; скарлатинозная сыпь скарлатина са 
быртмаһы 2. скарлатина менән ауырыған, скар
латиналы; скарлатинозный ребёнок скарлатина 
менән ауырыған бала

СКАРМЛИВАТЬ несов. см. скормйть 
СКАТ I м 1. см. скатйться — скатывать

ся II 1; 2. (пологий спуск) һөҙәклек, иңкеүлек, 
бит, һөҙәк (иңкеү, ауыш) ер; (крыши) яҡ; скат 
холма түбә бите; скат крыши ҡыйыҡтың яҡтары 

СКАТ II м; спец. скат (автомобиль тәгәрмә
се һәм уга кәрәкле резина)

СКАТ III м скат (диңгеҙҙә йәшәгән йыртҡыс 
балыҡ)

СКАТАТЬ сов. что 1. (тәгәрәтеп) төрөү; ска
тать ковёр келәмде төрөү 2. тәгәр(л)әтеп (әүә
ләп) йомарлау (йомарлаҡ яһау); скатать шарики 
из глйны балсыҡтан әүәләп йомарлаҡ яһау
3. разг. баҫыу; скатать валенки быйма баҫыу
4. без доп.; прост, (сходитъ, сбегать куда-л.) 
йүгереп (шәп кенә) барып килеү 5. (списать) ке
шенекең (кешенән) күсереп алыу (яҙыу)

СКАТАТЬСЯ сов. 1. төрөлөү, йомарланыу 
2. (сваляться — о волосах, шерсти) кейеҙләнеү, 
ойошоу

СКАТЕРТНЫЙ, -ая, -ое ашъяулыҡ ...ы, ашъ- 
яулыҡлыҡ; скатертный лён ашъяулыҡлыҡ етен 

СКАТЕРТЬ ж ашъяулыҡ; вышитая скатерть
сигеүле ашъяулыҡ ♦ скатертью дорога дүрт яғың 
ҡибла, алдыңдан — артың

СКАТИТЬ сов. что 1. тәгәр(л)әтеп төшөрөү; 
скатйть бочку в подвал мискәне баҙға тәгәрәтеп 
төшөрөү 2. см. скатйться 1

СКАТЙТЬСЯ соә. 1. тәгәр(л)әп (шыуып) 
төшөү; скатйться с горы тауҙан шыуып төшөү 
2. к чему; перен. (отступитъ от чего-л. пере
дового) -ға/-гә табан боролоу (китеү, сығыу); 
скатйться к идеалйзму идеализмға табан бо
ролоу

СКАТКА I ж 1. см. скатйть 1, 3; скатка бу
маги в рулон ҡағыҙҙы төргәк итеп урау 2. әоен. 
скатка (төрөлгән шинель)

СКАТКА II ж см. скатйть — скатывать II; 
скатка брёвен в воду бүрәнәләрҙе һыуға тәгәрә
теп төшөрөү

СКАТЫВАТЬ I несов. см. скатать 1, 2 
СКАТЫВАТЬ II несов. см. скатйть 
СКАТЫВАТЬСЯ I несов. 1. см. скатйться 

2. страд, от скатывать I
СКАТЫВАТЬСЯ II несов. 1. см. скатйться 

2. страд, от скатывать II
СКАФАНДР м скафандр; скафандр космо

навта космонавт скафандры
СКАЧКА ж 1. сабыу, саптырып барыу 

2. обычно мн. скачки ат сабышы, сабыш, бәйге
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СКАЧКООБРАЗНОСТЬ ж  һикерешле (ти 
геҙһеҙ) булыу, тигеҙһеҙлек; скачкообразность в 
развйтии үҫештәге тигеҙһеҙлек

СКАЧКООБРАЗНЫЙ, ая, ое һикерешле, 
тигеҙһеҙ, һикерешле булған, тигеҙ булмаған; скач
кообразные изменения һикерешле үҙгәрештәр 

СКАЧбК м 1. (прыжок) һикереү, һикереш; 
дёлать болынйе скачкй ҙур һикерештәр яһау 
2. ҡапыл күтәрелеү (үҙгәреү), киҫкен күтәрелеш; 
скачок температуры температураның ҡапыл 
күтәрелеүе 3. филос. һикереш; революционный 
скачок революцион һикереш 4. кинәт (киҫкен) 
күтәрелеү, һикереү

СКАШИВАНИЕ I с см. скашивать I 
СКАШИВАНИЕ II с см. скашивать II, ска

шиваться II 1
СКАШИВАТЬ I несов. см. скосить I 
СКАШИВАТЬ II несов. см. скосйть II 
СКАШИВАТЬСЯ I несов. страд, от скаши

вать I
СКАШИВАТЬСЯ II несов. 1. см. скосйться 

2. страд, от скашивать II
СКВАЖИНА ж 1. ярыҡ, тишек; замочная 

скважина йоҙаҡ тишеге 2. скважина; буровая 
скважина быраулау скважинаһы; нефтяная сква
жина нефть скважинаһы 3. физ., геол. ҡыуышлыҡ 

СКВАЖИСТЫЙ, -ая, -ое 1. разг. тишек(ле)- 
тошоҡ(ло), ҡыуыш(лы); скважистый пол тишек- 
ле-тошоҡло иҙән 2. физ., геол. кәүшәк, көпшәк, 
ҡыуыш(лы); скважистый грунт кәүшәк тупраҡ 

СКВАЖНЫЙ, ая, ое см. скважистый 2 
СКВАСИТЬ сов. что (о молоке и т.п.) асы- 

тыу, әсетеү, ойотоу; (о капусте) тоҙлау; сквасить 
капусту кәбеҫтә тоҙлау

СКВАСИТЬСЯ сов. (о молоке) асыу, әсеү, 
ойоу; (о капусте) тоҙланыу; молоко сквасилось 
һөт ойоно

СКВЕР м сквер (ҡалаларҙагы бәләкәй баҡса) 
СКВЁРНО 1. нареч. насар, яман; скверно се

бя чувствовать үҙеңде насар тойоу 2. кому в 
знач. сказ., безл. насар, яман, алама, хөрт; ему 
стало скверно уның хәле насар булып китте 

СКВЕРНОСЛбВ м әшәке һүҙле (телле) кеше, 
әшәке (әҙәпһеҙ, оятһыҙ) һүҙҙәр менән һүгенеүсе 

СКВЕРНОСЛбВИЕ с әшәке (оятһыҙ, әҙәп
һеҙ) һүҙҙәр, һүгенеү һүҙҙәре

СКВЕРНОСЛбВИТЬ несов. әшәке (оятһыҙ, 
әҙәпһеҙ) һүҙ әйтеү, һүгенеү

СКВЁРНЫЙ, -ая, -ое 1. (мерзкий, гадкий) 
насар, яман, әшәке; скверный запах әшәке еҫ; 
скверный поступок яман эш 2. разг. (плохого 
качества, неважный) насар, хөрт, алама; сквер
ная дорога алама юл

СКВОЗИТЬ несов. 1. өрөү, үтә өрөү; вётер 
сквозйт ел үтә өрә 2. безл. үтәнән-үтә өрөү (һу
ғыу); здесь сквозйт бында үтәнән-үтә өрә 3. (про
свечивать сквозь отверстия) үтеп кереү, тө
шөү; свет сквозйт через щель яҡтылыҡ ярыҡтан



сквозной
төшә 4. перен. (слегка обнаруживаться) һиҙе
леп (беленеп, сағылып) ҡалыу

сквознбй, -ая, -ое 1. үтәнән-үтә (үтеп) 
сыҡҡан, үтәнән-үтә; сквозная рана үтәнән-үтә 
яра; сквозное отверстие үтәнән-үтә тишек
2. (без пересадок) тура, туранан-тура булған; 
сквозное движение туранан-тура булған хәрәкәт
3. (неплотный, просвечивающий) үтә (үтәнән- 
үтә) күренмәле, һирәк; сквознбй тонкий тюль 
үтәнән-үтә күренмәле йоҡа селтәр ♦ сквознбй 
ветер үтә ел

СКВОЗНЯК м үтә ел
СКВОЗЬ предлог и нареч. 1. предлог с вин. п. 

(употребляется при обозначении предмета, сре
ды, через которые проходит, виднеется что-л.) 
арҡыры, аша, үтәләй, үтә; сеять сквозь сйто иләк
тән иләү; пробираться сквозь толпу халыҡ ара 
һынан үтеү 2. предлог с вин. п. (при обозначении 
явления, состояния, через которые проступа
ют другие явления; при обозначении действия, 
которое перемежается или прерывается другим 
действием) ҡатыш, аша, аралаш; смех сквозь 
слёзы йәш аралаш көлөү; услышать сквозь сон 
йоҡо аралаш ишетеү 3. нареч.\ прост, см. наск
возь ♦ сквозь зубы говорйть (бормотать): 1) аң 
лайышһыҙ итеп (мығырлап) һөйләү; 2 ) асыу 
итеп (ризаһыҙлыҡ белдереп) нимәлер әйтеү; 
смотреть сквозь розовые очкй см. розовый; 
смотреть сквозь пальцы бармаҡ аша ҡарау 

СКВОРЁЦ м сыйырсыҡ; скворец — птйца 
певчая сыйырсыҡ — һайрар ҡош

СКВОРЁЧНИК м и СКВОРЁЧНИЦА ж сы 
йырсыҡ ояһы

СКВОРЧбНОК м сыйырсыҡ балаһы 
СКЕЛЁТ м 1. анат. һөлдә; человеческий 

скелет кеше һөлдәһе; скелет кита кит һөлдәһе 
2. прям., перен. (основа, каркас) нигеҙ, каркас; 
железобетонный скелет здания йорттоң тимер 
бетон каркасы; скелет роли ролдең каркасы 

СКЕЛЁТНЫЙ, -ая, -ое 1. һөлдә ...ы; ске
летные мышцы һөлдә ите 2. спец. төп, Терәк (та
яныс) ...ы; скелетные ветви яблони алмағастың 
Терәк ботаҡтары

СКЁПСИС м см. скептицизм 2 
СКЁПТИК м 1. скептик (скептицизм яҡлы 

кеше) 2. скептик, шиксел, шөбһәләнеп (икеләнеп) 
ҡараған кеше

СКЕПТИЦИЗМ м скептицизм (1. объектив 
ысынбарлыҡты танып белец мөмкинлеген ин
ҡар иткән идеалистик йцнәлеш 2. һәр нәмәне 
шик аҫтына алыусанлыҡ, һәр нәмәгә шикләнеп 
ҡарау санлыҡ)

СКЕПТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. скептицизм 
...ы, скептик; скептйческое направление в фи
лософии фәлсәфәләге скептицизм йүнәлеш 
2. скептик, шикләнеүсән, ышанмаусан, икелә- 
неүсән, шөбһәләнеүсән; скептйческий взгляд 
скептик ҡараш

СКЁРЦО с нескл/, муз. скерцо (ҙур булма- 
ган музыкаль әҫәр)', скерцо Мендельсона Мен
дельсон скерцоһы

СКЕТЧ м скетч (мәҙәк йөкмәткеле ҡыҫҡа 
гына эстрада пьесаһы)

СКИДАТЬ сов. что; разг. (сбросать) таш
лау, ырғытыу; скидать доски с машины машина
нан таҡталар ырғытыу

СКИДКА ж 1. см. скидать — скйдывать, скй- 
нуть — скйдывать 1, 3; 2. ташлама; продажа то
варов со скйдкой тауарҙарҙы ташлама менән 
һатыу; работать без скйдок на трудности ҡыйын 
лыҡтарға ташлама яһамайынса эшләү 3. охот, 
(прыжок в сторону с целью запутать следы — 
о звере) ҡырын (ситкә) һикереү, сөйлөгөү 

СКИДЫВАТЬ несов. см. скидать, скинуть 
СКИНУТЬ сов. 1. кого-что ташлау, ырғы

тыу, төшөрөү; скйнуть мешок на пол тоҡто иҙән
гә төшөрөү; скйнуть снег с крыши ҡыйыҡтан 
ҡар ташлау 2. разг. (снять надетое) сисеү, һа
лыу, һалып ташлау, һалдырыу; скйнуть пальто 
пальтоны һалып ташлау 3. что, в чём', разг. 
(сбавить цену) кәметеү, төшөрөү; скйнуть цёну 
хаҡын төшөрөү 4. кого; прост, (родить раньше 
срока — о женщине) төшөрөү; (о самке живот
ного) һалыу 5. что; карт, ташлау

СКИНУТЬСЯ сов. 1. разг. сиселеү, төшөү, 
ысҡынып (сиселеп) төшөү; скйнуться с плеч 
яурындан төшөү 2. күмәкләп йыйыу, йыйылы
шыу, аҡса һалышыу, йыйылышып алып биреү; 
скйнуться на путёвку йыйылышып путевка 
алып биреү

СКИПЕТР м скипетр (монархтың хөкөм бил
дәһе тип һаналган аҫыл таштар менән биҙәл
гән семәрле таягы)

СКИПЁТЬСЯ сов. 1. (ҡайнай-ҡайнай) ҡуйы
рып (төйөрләнеп) бөтөү, уҡмашыу 2. перен., разг. 
(слежавшись, стать плотным) (оҙаҡ ятып) таш
ҡа әйләнеү (ныҡ ҡатыу)

СКИПИДАР м скипидар; растирать тёло 
скипидаром тәнде скипидар менән ыуыу

с к и п и д а р н ы й , -ая, -ое скипидар ...ы; 
скипидарное масло скипидар майы

СКИРДА ж и СКИРД м эҫкерт; скирда со
ломы һалам эҫкерте; складывать скирд эҫкерт 
һалыу

СКИРДОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое эҫкертләй тор
ған, эҫкерт ...ы; скирдовальные вйлы эҫкерт 
һәнәге

СКИРДОВАЛЬЩИК м и с к и р д о в Ал ь  
ЩИЦА ж эҫкерт һалыусы, эҫкертләүсе

СКИРДОВАНИЕ с см. скирдовать; скирдо
вание сёна бесән эҫкертләү

СКИРДОВАТЬ несов. что эҫкерткә һалыу, 
эҫкертләү; скирдовать рожь арышты эҫкертләү 

СКИРДОВАТЬСЯ несов. страд, от скир
довать

СКИРДбВКА ж; разг. см. скирдовать
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СКЛЕРОМ ЕТР
СКИСАТЬ несов. см. скиснуть
СКИСНУТЬ сов. 1. ойоу, әсеү; молоко скйс-

ло һөт әсегән 2. перен., разг. төшөнкөлөккә би
релеү, бойоғоу; что ты скис? ниңә төшөнкөлөккә 
бирелдең?

СКИТ м скит (1. аскет монахтар йәшәй тор
ған ҙур булмаған торлаҡ 2. старообрядсылар 
монастыры йәки ҡасабаһы)

СКИТАЛЕЦ М и с к и т Ал и ц а  Ж йөргөнсө, 
илгиҙәр

СКИТАЛЬЧЕСКИЙ, -ая, -ое йөргөнсө ...ы, 
илгиҙәр ...ы; скитальческая жизнь йөргөнсөләр 
тормошо

СКИТАЛЬЧЕСТВО с ил гиҙеү, күскенселек, 
сәйәхәт итеү

СКИТАНИЕ с см. скитаться
СКИТАТЬСЯ несов. 1. (странствовать) ил 

гиҙеү, сәйәхәт итеү, илдән-илгә йөрөү 2. разг. 
(не иметь постоянного места жительства, ра
боты) күсеп йөрөү

СКИФ I м см. скйфы
СКИФ II м скиф (оҙон һәм тар гына итеп 

эшләнгән ярыш кәмәһе)
СКИФСКИЙ, ая, ое скиф ...ы; скйфское 

искусство скиф сәнғәте
СКИФЫ мн. (ед. скиф м) скифтар (яңы 

эрага тиклем V II —I I I  бб. Ҡара диңгеҙҙең 
төньяғында йәшәгән төрлө кцсмә ҡәбиләләрҙең 
дөйөм исеме)

СКЛАД I м; в разн. знач. склад; склад ору
жия ҡорал склады; торговый склад сауҙа скла
ды; заведующий складом склад мөдире

СКЛАД II м 1. төҙөлөш, физик йөҙ; склад 
фигуры кәүҙә төҙөлөшө; склад лица йөҙ төҙөлө
шө 2. рәүеш, торош; склад ума аҡыл рәүеше; 
душевный склад күңел торошо 3. (установив
шийся порядок) төҙөлөш, рәүеш; склад жйзни 
тормош рәүеше 4. разг. (слаженность) бәйлә
неш, төҙөклөк, ятышлылыҡ ♦ ни складу ни ладу 
см. лад

СКЛАДИРОВАТЬ сов., несов. что складҡа 
һалыу (урынлаштырыу); складйровать хлопок 
мамыҡты складҡа урынлаштырыу

СКЛАДКА 1 ж І.  бөрмә; юбка со складками 
бөрмәле итәк 2. (прямолинейный сгиб на тка
ни) һыр; брюки с отутюженными складками 
һырҙары үтекләнгән салбар 3. (морщина на ко
же, теле) йыйырсыҡ 4. (волнообразный изгиб 
пластов земной коры) йыйырсыҡ

СКЛАДКА II ж\ разг. см. склад II 2 
СКЛАДНОЙ, -ая, -ое асылып-ябылмалы, йы- 

йылып-яҙылмалы, йыйылмалы; складная кро
вать йыйылмалы карауат ♦ складной нож бәке 

СКЛАДНЫЙ, -ая, -ое 1. разг. (стройный) 
зифа буйлы, матур кәүҙәле, һомғол; складный 
юноша һомғол егет 2. (связный, гладкий — о 
речи) шыма, төҙөк, бәйләнешле; складная речь 
шыма телмәр 3. разг. (хороший, удобный) яҡ

шы, уңышлы, ҡулайлы, яйлы; складные сапожки 
яйлы итек

СКЛАДОЧНЫЙ I, -ая, -ое склад ...ы, склад 
итеп тотолған; складочный пункт склад пункты; 
складочное помещение склад итеп тотолған бина 

СКЛАДОЧНЫЙ и , -ая, -ое уст. күмәк ке
шенән йыйылған; складочное имущество күмәк 
кешенән йыйылған мөлкәт

СКЛАДСКОЙ, -ая, -ое склад ...ы; складскйе 
рабочие склад эшселәре

СКЛАДЧАТЫЙ, -ая, -ое 1. бөрмәле; склад
чатая юбка бөрмәле итәк 2. геол. йыйырсыҡлы, 
йыйырсыҡланып торған; складчатые горные це
пи йыйырсыҡлы тау теҙмәләре

СКЛАДЧИНА ж аҡса (әйбер) һалышыу; ку
пить в складчину что-л. нимәлер аҡса һалышып 
һатып алыу

СКЛАДЫВАТЬ несов. см. сложить 1—5 
СКЛАДЫВАТЬСЯ несов. 1. см. сложйться 

2. страд, от складывать
СКЛЕВАТЬ сов. что суҡып (сүпләп) ашап 

бөтөрөү; (о рыбе) сиртеү, сиртеп ашау 
СКЛЕВЫВАТЬ несов. см. склевать 
СКЛЁИВАТЬ несов. см. склеить 
СКЛЕИВАТЬСЯ несов. 1. см. склеиться 

2. страд, от склеивать
склЕить сов. что 1. йәбештереп яһау, елем

ләп йәбешетереү; склеить листы бумаги ҡағыҙ 
биттәрен елемләп йәбештреү 2. кого-что; перен. 
(устроить, наладить) яйлау, рәтләү, көйләү 

СКЛЁИТЬСЯ сов. 1. (слипнуться) йәбешеү 
2. перен., разг. (наладиться, устроиться) яйла
ныу, рәтләнеү, көйләнеү

СКЛЁЙКА ж 1. см. склеить — склеивать; 
склейка фанеры фанер йәбештереү 2. (место) 
йәбештерелгән урын

СКЛЕП м төрбә, кәшәнә (табут ҡуйыу өсөн 
ер аҫтына ҡаҙып яһалган махсус бина)

СКЛЕПАТЬ сов. что сүкеп ялғау (беркетеү, 
тоташтырыу), сигәләү, сигәләп ялғау; склепать 
железные листы ҡалайҙарҙы сигәләп ялғау 

СКЛЕПАТЬСЯ сов. сүкеп ялғаныу (беркете
леү, тоташтырылыу), сигәләп ялғаныу

СКЛЁПКА ж 1. см. склепать — склёпывать 
2. (место) сигәләп ҡуйылған урын, сүкеп ялған
ған ер

СКЛЕПЫВАТЬ несов. см. склепать 
СКЛЕПЫВАТЬСЯ несов. 1. см. склепаться 

2. страд, от склёпывать
СКЛЁРА ж; анат. күҙ агы 
С КЛ ЕРбЗ м склероз (төрлө ағзаларҙың йә

ки туҡыманың тығыҙланып ҡатыуынан килгән 
ауырыу)', склероз сосудов ҡан тамырҙары скле
розы; склероз сердца йөрәк склерозы

СКЛЕРОЗНЫЙ, -ая, -ое склероз ...ы; скле
розное явление склероз күренеше

СКЛЕРОМЕТР м склерометр (металл һәм ми
нералдарҙың ҡатылығын цлсәй торған ҡорамал)
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СКЛЕРОТИ К
СКЛЕРбТИК м; разг. склеротик (склероз ме

нән ауырыган кеше)
СКЛЕРОТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое склеротик, 

склероз ...ы  (склероз менән ауырымн); склеро 
тйческий процесс склероз процесы

СКЛИКАТЬ сов. кого-что; разг. саҡырыу, 
саҡырып (өндәшеп) йыйыу, ҡысҡырып саҡы
рыу (өндәшеү); склйкать цыплят себештәрҙе са
ҡырыу

СКЛИКАТЬ несов. см. склйкать 
СКЛбКА ж ыҙғыш, талаш, ғауға, дәғүәләшеү 
СКЛОН м һөҙәклек, бит, битләү, ҡашлаҡ, ип

кен, ҡабырға; склон горы тау бите ♦ на склоне 
лет (жйзни, дней) ҡартлыҡ көнөндә

СКЛОНЁНИЕ с 1. см. склонйть — склонять
2. грам. килеш менән үҙгәреш; склонение су- 
ществйтельных исемдәрҙең килеш менән үҙгәре
ше ♦ магнйтное склонение; склонение магнйт 
ной стрелки физ. магнит ауышыуы

СКЛОНЙТЬ сов. что 1. (нагнуть) эйеү, ауыш
тырыу, бөгөү, һалындырыу; склонйть голову 
башты эйеү; склонйть знамёна байраҡтарҙы 
һалындырыу 2. кого-что; перен. (расположитъ 
к себе) үҙ яғына ауҙарыу (тартыу), йәлеп итеү
3. к чему, на что; перен. (убедить согласить
ся на что-л.) (өндәп) күндереү, (димләп) риза
латыу; склонйть к побегу ҡасырға күндереү 
♦ склонйть голову перед кем-чем; высок.'. 1) 
буйһоноу, үҙеңде еңелгән һанау, башты эйеү; 2) 
ихтирам белдереү, баш эйеү

СКЛОНИТЬСЯ сов. 1. (нагнуться) эйелеү, 
бөгөлөү, эйелеп (бөгөлөп, һалынып) төшөү; вет
ки склонйлись над водой ботаҡтар һыуға һалы
нып төшкән 2. к чему, на что ауышыу, күсеү; 
день склонйлся к вечеру көн кискә ауышты 
3. йүнәлеш алыу, күсеү; склонйться на сторону 
народа халыҡ яғына күсеү 4. к чему, на что; 
перен. (согласиться, поддавшись уговорам) кү
неү, ауыу, риза булыу, ризалашыу; склонйться 
к новому решению яңы ҡарарға риза булыу 

с к л б н н о с т ь  ж  1. әүәҫлек, һәләтлек, кү
ңел ятыу, йән тартыу, әүәҫ булыу, бирелеүсән
лек; склбнность к научной работе ғилми эшкә 
әүәҫлек; склбнность к чтению уҡыуға әүәҫлек 
2. (предрасположенность) -ға/-гә бирешеүсән
лек, тиҙ генә -ы п / еп барыу; склбнность к пол
ноте тиҙ генә һимереп барыу

с к л б н н ы й , -ая, -ое 1. к чему әүәҫ, яра
тыусан, мауығыусан; склбнный к научным за
нятиям ғилми эшкә әүәҫ 2. -ға/-ғә бирешеүсән 
(тартым), тиҙ генә -ы п / еп барған; склбнный 
к болезням тиҙ генә ауырып барған 3. к чему и 
с неопр. -ға/-гә әҙер (әҙер булған); он склонен 
согласйться ул ризалашырға әҙер

СКЛОНЯЕМОСТЬ ж; грам. килеш менән 
үҙгәреүсәнлек

СКЛОНЙЕМЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от скло
нять 2. прил.; грам. килеш менән үҙгәрә торған

СКЛОНЙТЬ несов. что 1. см. склонйть
2. что; грам. килеш менән үҙгәртеү 3. кого-что; 
перен., разг. йыш телгә алыу, сәйнәү, энәһенән- 
ебенә тиклем тикшереү; его склоняют на всех 
собраниях уны йыйылыш һайын телгә алалар 
♦ склонйть по всем падежам (во всех падежах) 
см. склонять 3

СКЛОНЙТЬСЯ несов. 1. см. склонйться
2. грам. килеш менән үҙгәреү 3. страд, от 
склонять

СКЛбЧНИК м и СКЛбЧНИЦА ж; разг. гау- 
ғасы, янъялсы, ара боҙоусы

СКЛбЧНИЧАТЬ несов.; разг. ғауға (бола) 
ҡуптарыу, талаш (янъял) сығарыу, ыҙғышыу, 
ара боҙоу

СКЛбЧНИЧЕСТВО с; разг. ғауғасыллыҡ, 
янъялсыллыҡ

склбчный, -ая, -ое разг. 1. ғауғалы, ығы- 
зығылы; склочные отношения ғауғалы мөнәсә
бәттәр 2. ғауғасыл, дәғүәсел, бәләсел; склбчный 
человек ғауғасыл кеше

СКЛЙНКАI ж; разг. ваҡ (бәләкәй) шешә 
СКЛЙНКА II ж; мор. 1. склянка (диңгеҙҙә 

ярты сәгәтлек ваҡыт) 2. мн. склянки ҡом сәғә
те (караптарҙа)

СКОБА ж 1. тотҡа, тотҡос; железная скоба
тимер тотҡос 2. атлама, беркеткес, нығытҡыс; 
скрепйть брёвна скобами бүрәнәләрҙе атлама 
менән беркетеү

СКбБЕЛЬ м һыҙырғыс, тырнаҡ йышҡы, 
ҡырғы; строгать скобелем ҡырғы менән йышыу 

СКбБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое йышҡы ...ы; ско
бельные ручки йышҡы тотҡаһы

СКбБКА ж 1. см. скоба 2. мн. скобки; 
грам., мат. йәйә; квадратные скобки квадрат йә
йәләр; кр5тлые скобки түңәрәк йәйәләр; открыть 
скобки йәйәләрҙе асыу ♦ в скобку (стричь) 
сәсте түңәрәк итеп алыу; сказать в скобках һүҙ 
араһында ғына әйтеп (иҫкә төшөрөп) китеү 

СКОБЛЁНИЕ с см. скоблйть; скобление ко
ры ҡабыҡты ҡырып таҙартыу

СКОБЛЙЛЬНЫЙ, -ая, -ое ҡыра (йыша) 
торған, ҡырғыс, йышҡыс; скоблйльная машйна 
ҡырғыс машина

СКОБЛЙТЬ несов. что ҡырыу, ҡырып та
ҙартыу (эшкәртеү); скоблйть стол ножом өҫтәл
де бысаҡ менән ҡырып таҙартыу; скоблйть ов 
чйну һарыҡ тилеһен ҡырып эшкәртеү

СКОБЯН бИ, -ая, -ое тимер-томорҙан эшлән
гән, тимер-томор ...ы; скобяной магазин тимер- 
томор магазины

СКОВАННОСТЬ ж 1. ирекле (иркен) бул
мау; скованность движений хәрәкәттәрҙең иркен 
булмауы 2. оялсанлыҡ, тартыныусанлыҡ

СКбВАННЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от сковать 
2. прил.; перен. (лишённый свободы, лёгкости, 
непринуждённости) ирекле (иркен) булмаған, 
тотҡарлыҡлы; скованные движения тотҡарлыҡ- 
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сколько
лы хәрәкәттәр 3. прил. тартынып (уңайһыҙла
нып, оялып) тороусан, оялсан, тартыныусан; 
скованная девчонка оялсан ҡыҙыҡай

СКОВАТЬ сов. 1. что (выковать) сүкеп (һу
ғып) яһау, һуғыу, сүкеү; сковать подкову даға 
һуғыу; сковать гвоздь ҡаҙаҡ сүкеү 2. (соеди
нитъ ковкой) сүкеп беркетеү (ялғау, тоташты
рыу), тапап ялғау; сковать листы железа тимер 
табаҡтарын сүкеп тоташтырыу 3. перен. (спло
титъ) берләштереү, ныҡ яҡынайтыу; сковать 
людей кешеләрҙе берләштереү 4. кого-что (на
деть оковы) бығаулау, бығау һалыу; сковать за
ключённых тотҡондарға бығау һалыу 5. перен. 
(лишитъ свободы, активности) тотҡарлау, ирек 
бирмәү; сковать силы протйвника дошмандың 
көстәрен тотҡарлау 6. что; перен. (оковать) боҙ 
менән ҡаплау, (ныҡ итеп) туңдырыу; мороз ско
вал рёку һыуыҡ йылғаны туңдырҙы

СКОВАТЬСЯ сов. 1. сүкелеү, сүкелеп бе
регеү (тоташыу) 2. перен. боҙ менән ҡапланыу, 
туңыу; озеро сковалось льдом күл боҙ менән 
ҡапланды

СКОВОРОДА ж таба; алюминиевая сково
рода алюмин таба; жарить на сковороде табала 
ҡыҙҙырыу

СКОВОРбДНИК м табағас, ҡыҫҡыс 
СКбВЫВАТЬ несов. см. сковать 2—6 
СКОВЫРИВАТЬ несов. см. сковырнуть 
СКОВЫРНУТЬ сов. что 1. разг. соҡоп (тыр

нап) алыу (сығарыу); сковырнуть болячку һыҙ
лауыҡты соҡоп алыу 2. прост, (столкнуть) 
төртөп төшөрөү 3. перен. (прогнать) йығып (бә
реп) төшөрөү

СКОК I м 1. см. скакать 2 ; 2. е знач. нареч. 
скбком; разг. елдереп, сабып, саптырып; нес 
тйсь скбком елдереп барыу ♦ во весь скок йән
фарман сабыу (атҡа ҡарата)

СКОК II в знач. сказ.; разг. см. скакать; с 
полатей скок һәндерәнән һикереп төшөү 

СКОЛАЧИВАТЬ несов. см. сколотить 
СКОЛАЧИВАТЬСЯ несов. 1 .см . сколотйть 

ся 2. страд, от сколачивать
скблок м 1. ярсыҡ, китек; скблок льда боҙ 

ярсығы 2. спец, (наколотый узор) сәнселмә биҙәк 
сколотйть сов. 1. (сбитъ, соединитъ вмес

те) ҡағыу, ҡағып-һуғып нығытыу (беректереү); 
сколотйть половйцы иҙән таҡтаһын ҡағып-һуғып 
нығытыу 2. что ҡаҡҡылап-һуҡҡылап әмәлләү 
(әтмәләү, яһау); сколотйть скамейку ҡаҡҡылап- 
һуҡҡылап эскәмйә әтмәләү 3. кого-что; перен., 
разг. ойоштороу, ҡороу, йыйыу, туплау; сколо
тйть актйв актив туплау 4. что; перен., разг. 
(накопить) йыйыу, туплау, йүнәтеү (аҡсага ҡа
рата); сколотйть миллион миллион туплау 

сколотйться сов. 1. ҡағылып-һуғылып 
берегеү (тоташыу, нығыныу) 2. перен., разг. (со
браться, создаться — о коллективе) ойошоу, 
тупланыу; сколотйлся дружный коллектйв бер

ҙәм коллектив тупланды 3. перен., прост, (со
браться, скопиться — о деньгах) тупланыу, йы
йылыу; скопйлась большая сумма денег байтаҡ 
ҡына аҡса йыйылды 4. разг. (под ударами от
делиться от чего-л.) ҡағылып-һуғылып төшөү 

сколбть сов. что 1. ҡуптарыу, ватыу; ло
мом сколбть лёд боҙҙо лом менән ҡуптарыу 
2. (соединитъ, прикалывая чем-л.) ҡаҙап (сән
сеп) тоташтырыу, ҡаҙап (сәнсеп) ҡуйыу; сколбть 
ленты булавкой таҫмаларҙы төйрәмес менән ҡа
ҙап ҡуйыу

сколбться сов. 1. (отделиться) ҡубыу, 
ҡубып сығыу (төшөү); лёд скололся боҙ ҡупты 
2. (соединиться прикалыванием) ҡаҙалыу, ҡа
ҙап ҡуйылыу

СКОЛЬ нареч. 1. книжн. (насколько) күпме, 
ни тиклем, ҡанса; сколь возможно күпме мөмкин 
2. в качестве союзного слова в придаточных 
предложениях; книжн. күпме, мөмкин тиклем, ни 
тиклем, мөмкин булғанса 3. обл. см. сколько 

СКОЛЬЖЁНИЕ С СМ. скользйть 
СКОЛЬЗИТЬ несов. 1. шыуыу, шыуып ба

рыу (төшөү, тороу); скользйть по льду боҙ өҫтө
нән шыуыу; скользйть из рук ҡулдан шыуып 
төшөү 2. тайыу; ноги скользят аяҡ тая 3. перен. 
(легко, плавно двигаться) бәүелеү сайҡалыу, шы
уыу, һалмаҡ ҡына (йөҙөп) барыу; лодка сколь 
зйт по волнам кәмә тулҡындар өҫтөндә сайҡала 
4. перен. (о взгляде) күҙ йөрөтөү, күҙ йүгертеп 
сығыу; скользйть глазами по строчкам юлдар 
буйлап күҙ йүгертеп сығыу

СКЙЛЬЗКИЙ, -ая, -ое 1. тайғаҡ, шыйғаҡ, 
тайғалаҡ, шыйғалаҡ; скользкий паркет тайғаҡ 
паркет; скользкие ступени тайғаҡ баҫҡыстар 2. пе
рен. (ненадёжный, опасный) ышанысһыҙ, тото
роҡһоҙ, ҡурҡыныс, тайғаҡ; ступйть на скольз
кий путь ышанысһыҙ юлға баҫыу 3. перен. (дву
смысленный, сомнительный) шикле, сәйер, ҡы
йын; скользкая тема сәйер тема; скользкое по
ложение ҡыйын хәл

СКОЛЬЗНУТЬ сов. 1. см. скользйть 2. (слег
ка прикоснуться к чему-л.) һыҙырып (тейеп) 
үтеү; пуля скользнула по ребру пуля ҡабыр 
ганы һыҙырып үткән 3. (быстро скрыться) ялт 
итеп (тиҙ генә) үтеп китеү, ялт итеп (тиҙ генә) 
инеп китеү; скользнуть в дверь ялт итеп ишек
тән инеп китеү

СКОЛЬЗЯЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от сколь
зйть 2. прил. шыума, шыумалы; скользящий 
поршень шыумалы поршень 3. прил. (плавный, 
лёгкий — о движениях, походке) һалмаҡ, еңел, 
талғын; скользящие шагй еңел аҙымдар 4. прил. 
(меняющийся) үҙгәреүсән, үҙгәрмәле, даими бул
маған; скользящие тарйфы үҙгәреүсән тарифтар 

скблько мест, и нареч. 1. мест, и нареч. 
күпме, нисә; скблько стоит? күпме тора?; скбль
ко времени? ваҡыт (сәғәт) нисә? 2. мест, и на
реч. (как много) күпме, ни хәтле, ни тиклем, ни 
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СКОЛЬКО НИ БУДЬ
ҡәҙәр, ни саҡлы; сколько времени потеряли! ни
ҡәҙәр ваҡытты әрәм иттек! 3. нареч. (насколько) 
с а /  сә; сколько помню, он всегда был весёлым

хәтерләүемсә, ул һәр ваҡыт шулай күңелсәк ине 
♦ сколько душе угодно теләгән ҡәҙәр (тиклем), 
йәнең күпме теләй; сколько лет, сколько зим! 
күпме ғүмер үткән!, әллә ҡасан!; сколько можно! 
күпме түҙергә мөмкин!

СКбЛЬКО НИБУДЬ мест, и нареч. бер ни 
тиклем (ҡәҙәр), бер аҙ, әҙерәк, әҙме-күпме; вы
слать сколько-нибудь денег бер аҙ аҡса ебәреү 

СКбЛЬКО ТО мест, и нареч. күпмелер; 
дать сколько-то денег күпмелер аҡса биреү 

СКОМАНДОВАТЬ сов. что 1. команда би
реү 2. разг. (распорядиться) ҡушыу, бойороу 

СКОМБИНИРОВАТЬ сов. см. комбинйро 
вать 1

СКбМКАТЬ сов. что 1. йомарлау, бөгәрләү, 
уҡмаштырыу, йомарлап (бөгәрләп, уҡмашты
рып) бөтөү; скомкать бумагу ҡағыҙҙы йомарлау 
2. перен. ашыҡ-бошоҡ әтмәләп ҡуйыу, ашыҡ-бо
шоҡ эшләп ҡуйыу; скомкать конец повести по- 
вестың аҙағын ашыҡ-бошоҡ әтмәләп ҡуйыу 

СКбМКАТЬСЯ сов. бөгәрләнеү, йомарла
ныу, таушалыу, уҡмашыу, бөгәрләнеп (йомарла
нып, таушалып, уҡмашып) бөтөү; одежда ском
калась кейем таушалып бөткән

СКОМ ОРбХ м 1. скоморох (Борошо Руста 
ил гиҙеп, кәмит кцрһәтеп йороцсе) 2. разг. көл
дөрөүсе (мәҙәксе) кеше

СКОМОРбШНИЧАТЬ несов.; разг. көлдө 
рөү, мәҙәк күрһәтеү

СКОМПЛЕКТОВАТЬ сов. см. комплекто
вать 1; скомплектовать газеты гәзиттәрҙе ком
плектлау

СКОМПОНОВАТЬ сов. см. компоновать; 
скомпоновать научную статью ғилми мәҡәлә төҙөү 

СКОМПРОМЕТИРОВАТЬ сов. кого-что 
хурлыҡҡа ҡалдырыу, яманатлы итеү, уңайһыҙ 
хәлгә ҡалдырыу, яманатын (данын) сығарыу 

СКОНСТРУИРОВАТЬ сов. см. конструйро- 
вать; сконструйровать машйну машинаның кон 
струкцияһын төҙөү

СКОНФУЖЕННЫЙ, ая, -ое 1. прич. от 
сконфузить 2. прил. оялып ҡаушаған, уңайһыҙ
ланған, тартынған; сконфуженное лицо оялыш
тан ҡаушаған йөҙ

СКОНФУЗИТЬ сов. см. конфузить 
СКОНФУЗИТЬСЯ сов. см. конфузиться 
СКОНЦЕНТРИРОВАТЬ сов. см. концентрй 

ровать 1,2; сконцентрйровать войска ғәскәр туп 
лау; сконцентрйровать внимание иғтибарҙы йү 
нәлдереү

СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ сов. см. концен 
трйроваться 1, 2

СКОНЧАНИЕ с; разг., уст. 1. аҙаҡ, һуң, 
ахыр 2. (смерть) үлем, вафат ♦ до скончания 
века разг. мәңгегә, мәңгелеккә, ғүмергә

СКОНЧАТЬСЯ сов. вафат булыу, донъя ҡу
йыу, гүр эйәһе булыу, үлеү

СКОПА ж ҡәлмәргән, балыҡсы ҡарсыға 
СКОПАТЬ сов. что ҡағып (соҡоп) алып таш

лау, ҡаҙып тигеҙләү; скопать кочку түмгәкте ҡа
ҙып алып ташлау

СКОПЁЦ м 1. бестерелгән (ир) кеше 2. мн. 
скопцы скопецтар (Рәсәйҙә X V II I  6. аҙағында 
барлыҡҡа килгән дини секта)

СКОПИДбМ  м и СКОПИДбМКА ж; разг. 
саманан тыш һаҡсыл кеше, һаран (һыҡмыр) кеше 

СКОПИДбМНИЧАТЬ несов.', разг. үтә (са
манан тыш) һаранланыу (һыҡмырланыу)

скопидбмство с үтә (саманан тыш) һа
ранлыҡ, һыҡмырлыҡ

СКОПИРОВАТЬ сов. см. копйровать; скопй 
ровать взрослых ололар булып ҡыланыу

СКОПИТЬ сов. что йыйыу, туплау; скопить 
денег аҡса йыйыу

СКОПИТЬСЯ сов. йыйылыу, тупланыу, кү
мәкләшеп (өйөлөшөп) тороу

СКбПИЩ Е с халыҡ төркөмө, төркөм, өйөр 
СКОПЛЕНИЕ с 1. см. скопйть — скоплять, 

скопйться — скопляться 2. (большое количество 
кого-чего-л.) өйкөм, төркөм, тупланма; скопление 
войск ғәскәрҙәр тупланмаһы

СКОПЛЯТЬ несов. см. скопйть 
скоплйться несов. 1. см. скопйться 

2. страд, от скоплять
скбпом нареч.', разг. бергәләп, бергәләшеп, 

күмәкләшеп, барыһы (һәммәһе) бергә; весь на
род скопом барлыҡ халыҡ бергәләп

СКОРБЁТЬ несов. о ком-чём\ высок, көйөү, 
ҡайғырыу, хәсрәтләнеү, ауыр ҡайғы (хәсрәт) ки
сереү; скорбеть о гйбели блйзких яҡындарының 
үлгәненә ҡайғырыу

СКбРБНЫ Й, -ая, -ое көйөнөслө, ҡайғылы, 
хәсрәтле; скорбная весть ҡайғылы хәбәр; скорб
ное лицо ҡайғылы йөҙ

СКОРБИТ м\ мед. зәңге (ауырыу) 
СКОРБУТНЫЙ, -ая, -ое мед. зәңге ...ы; скор

бутная опухоль зәңге шеше
СКОРБЬ ж көйөк, ҡайғы, хәсрәт; глубокая 

скорбь тәрән ҡайғы
СКОРЁЕ 1. сравн. cm. от скорый и скоро; ти

ҙерәк, йәһәтерәк, шәберәк 2. вводи, сл. (вернее, 
точнее) дөрөҫөрәге, ысыны ♦ скорее всего в знач. 
вводи, сл. шулайҙыр, моғайын; скорее нежели 
(чем) в знач. союза башлыса, -рға/-ргә ҡарағанда 

СКОРЛУПА ж 1. ҡабыҡ; скорлупа ореха 
сәтләүек ҡабығы; яйчная скорлупа йомортҡа 
ҡабығы 2. перен. (то, что ограничивает, меша
ет действовать, развиваться) эс, кәртә, ҡабыҡ 
♦ прятаться в свою скорлупу үҙ ҡабығыңа 
бикләнеү

СКОРМИТЬ сов. кого-что ашатып бөтөрөү; 
скормйть сено скоту бесәнде малға ашатып 
бөтөрөү 
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скосить
СКОРНЙЖИТЬ несов. см. скорняжничать 
СКОРНЙЖНИЧАТЬ несов.', разг. тире иләү 

(эшкәртеү), тире иләүсе (эшкәртеүсе) булып эш
ләү, тире иләү (эшкәртеү) менән шөғөлләнеү 

СКОРНЙЖНЫЙ, -ая, -ое тире иләү (эшкәр
теү) ...ы; скорняжное дело тире иләү эше 

СКОРНЙК м тире иләүсе (эшкәртеүсе)
С К бРО  1. нареч. тиҙ, шәп, йәһәт, етеҙ, ҡы

ҙыу; сделать очень скоро бик тиҙ эшләү 2. нареч. 
тиҙҙән, оҙаҡламай, бер аҙҙан; скоро увидимся 
оҙаҡламай күрешербеҙ 3. в знач. сказ, тиҙҙән, 
оҙаҡламай, бер аҙҙан; скоро ночь тиҙҙән төн 

СКОРОВАРКА ж скороварка (тиҙ бешерә 
торган кәстрцл)

СКОРОГОВбРКА ж 1. (быстрая речь) тиҙ 
(ҡыҙыу) телмәр 2. (шуточный жанр народного 
творчества, основанный на труднопроизноси
мом сочетании слов) телкөрмәүес, тиҙәйткес, 
һүҙ уйнатыу

СКОРбМНЫ Й, -ая, -ое 1. тыйылған, итле 
(һөтлө) аҙыҡ (христиан дине буйынса пост ва
ҡытында ашарга ярамаган)', скоромная пйща 
тыйылған аҙыҡ 2. в знач. сущ. скоромное с ит
ле (һөтлө) ашамлыҡ

СКОРОПАЛИТЕЛЬНОСТЬ ж\ разг. үтә ашы 
ғыслыҡ, йәһәтлек, ҡабаланлыҡ, уйламай эшлә
гәнлек; скоропалйтельность решения ҡарарҙың 
ҡабаланлығы

СКОРОПАЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое разг. үтә 
ашығыс (ҡабалан), бик йәһәт, уйлап еткерелмә
гән; скоропалйтельное решение үтә ашығыс сы 
ғарылған ҡарар

СКбРОПИСЬ ж тиҙ (йүгерек) яҙыу 
СКОРОПбРТЯЩ ИЙСЯ, аяся, ееся тиҙ 

боҙола торған; скоропортящиеся продукты тиҙ
боҙола торған аҙыҡтар

СКОРОПОСТИЖНЫЙ, ая, ое ҡапыл, ки 
нәт, аңғармаҫтан, көтмәгәндә; скоропостйжная 
смерть ҡапыл үлеү

СКОРОПРЕХОДЙЩИЙ, ая, ее книжн. тиҙ 
үтеп китеүсән (китә торған); скоропреходящее 
счастье тиҙ үтеп китә торған бәхет

СКОРОСПЁЛКА разг. 1. ж иртә (тиҙ) өлгө- 
рөүсән, иртә (тиҙ) өлгөрә торған, иртә (тиҙ) беш
кән (емеш, йәшелсә)', картошка скороспелка ир
тә өлгөрә торған картуф 2. м и ж\ перен. (о че
ловеке) өлгөр, тиҙ буйға еткән

с к о р о с п е л ы й , -ая, -ое 1. тиҙ (иртә) өлгө
рә (етешә) торған (бешкән); скороспелая груша 
тиҙ өлгөрә торған армыт 2. перен., разг. ҡаба
лан, ашығыс, уйлап еткерелмәгән, өлгөрөп етмә
гән, сейле-бешле; скороспелый вывод ашығыс 
һығымта 3. (о человеке) өлгөрөп еткән; скоро
спелый поэт өлгөрөп еткән шағир

СКОРОСТНЙК м и СКОРОСТНЙЦА ж 
1. шәп йөрөүсе (осоусы Һ.6 .); лыжник скорост 
нйк шәп йөрөүсе саңғысы; лётчик-скоростнйк 
шәп осоусы летчик 2. йәһәт, тиҙ, шәп (эшләцсе,
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башҡарыусы һ.б.)', сталевар скоростник ҡорос
то тиҙ ҡайнатыусы

СКОРОСТНбЙ, -ая, -ое 1. тиҙлек ...ы; ско
ростной режйм тиҙлек режимы 2. тиҙ (шәп) 
осоусы (йөрөүсе), тиҙ (шәп) оса (йөрөй) торған, 
тиҙләтелгән; скоростной самолёт шәп оса торған 
самолет; скоростная плавка тиҙләтелгән иретеү

СКОРОСТРЕЛЬНЫЙ, ая, ое воен. тиҙ 
(йыш, шәп) ата торған; скорострельная пушка 
йыш ата торған туп

СКбРОСТЬ ж; в разн. знач. тиҙлек, йәһәтлек; 
скорость света яҡтылыҡ тиҙлеге; скорость звука 
тауыш тиҙлеге; скорость течения ағым тиҙлеге; 
скорость полёта осоу тиҙлеге; средняя скорость 
уртаса тиҙлек; единица скорости тиҙлек берәмеге; 
скорость резания металла металл киҫеү тиҙлеге

СКОРОСШИВАТЕЛЬ м  (папка) ҡағыҙ бер
кеткес

СКОРОТАТЬ сов. что үткәреү, уҙғарыу, үткә
реп (уҙғарып) ебәреу

СКОРОТЕЧНЫЙ, -ая, -ое книжн. тиҙ үтеүсән 
(үтә торған), тиҙ үтеп китә торған, ҡыҫҡа ваҡыт
лы; скоротечная молодость тиҙ үтеүсән йәшлек
♦ скоротечная чахотка уст. тиҙ көсәйеүсән үпкә 
ауырыуы

С КО РО ХбД м\ разг. шәп йөрөүсе (йүгереүсе) 
кеше; конькобёжец-скорохбд спорт, конькиҙа 
шәп йөрөүсе кеше ♦ сапогй-скорохбды тылсым
лы итек

СКОРОХбДНЫ Й, -ая, -ое шәп йөрөшлө, шәп 
йөрөй торған; скороходное судно шәп йөрөй тор
ған судно

СКОРПИбН м 1. зоол. саян 2. астр. Саян 
(йондоҙлоҡ)

СКОРПИбНИЙ, ья, ье саян .. .ы; скорпиб 
нье жало саян ҡаяуы; скорпибний яд саян ағыуы

СКОРРЕКТИРОВАТЬ несов. см. корректй- 
ровать 1; скорректировать статью мәҡәләгә тө
ҙәтмә индереү

СКбРЧИТЬ СО в. СМ .  корчить 1
СКбРЧИТЬСЯ сов. см. корчиться; скорчить

ся от боли ауыртыуҙан тартышыу
СКбРЫ Й , -ая, -ое 1. (быстрый) йәһәт, тиҙ, 

етеҙ, шәп, ҡыҙыу; скорая езда етеҙ йөрөү; ско
рые шагй ҡыҙыу аҙымдар 2. (передвигающийся 
с большой скоростью) тиҙ йөрөшлө; скорый 
поезд тиҙ йөрөшлө поезд 3. (близкий по време
ни) яҡын, тиҙ; в скором времени яҡын арала
♦ на скорую руку тиҙ генә, ашыҡ-бошоҡ; ско
рая помощь: 1) ашығыс медицина ярҙамы; 2 ) ашы
ғыс медицина ярҙамы машинаһы

СКОСИТЬ I сов. 1. что сабыу, сабып алыу 
(бөтөрөү); скосить рожь арышты сабып алыу 
2. кого-что', перен. (убить, погубить) ҡырып 
(үлтереп) бөтөү, күпләп ҡырыу

СКОСЙТЬ II 1. (сделать косым) ҡыйшай
тыу, ҡыйыш итеү, ҡыйып ебәреү; скосйть полот
нище при кройке бескәндә тауарҙы ҡыйып ебә-



реү 2. салыш (ҡыйыш) итеү, салшайтыу, ҡый
шайтыу; скосить глаза күҙҙәрҙе салшайтыу; ско
сить рот ауыҙҙы ҡыйшайтыу

СКОСИТЬСЯ сов. 1. (покривиться, стать 
косым) ҡыйшайыу, ҡыйыш булыу; дом скосйлся 
йорт ҡыйшайған 2. разг. (скосить глаза на кого- 
что-л.) салшайтып (ҡырын) ҡарау

СКОТ м 1. собир. мал, мал-тыуар; мелкий скот 
ваҡ мал; крупный рогатый скот мөгөҙлө эре мал; 
мелкий рогатый скот мөгөҙлө ваҡ мал 2. презр., 
прост, (о грубом человеке) хайуан

СКОТЙНА ж 1. собир. мал, мал-тыуар 2. (об 
отдельном животном) мал, хайуан 3. прост., 
презр. см. скот 2

скбтник м 1. малсы, мал ҡараусы; работать 
скотником мал ҡараусы булып эшләү 2. разг. 
(помещение) мал ҡураһы (аҙбары)

СКбТНИЦА ж 1. см. скбтник 1; 2. разг. см. 
скбтник 2 ; ремонтйровать скотницу мал ҡура 
һын ремонтлау

скбтный, -ая, -ое мал ...ы, мал ҡураһы 
СКОТО... урыҫ телендә ҡушма һщҙәрҙең 

“мал" мәгәнәһен аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., 
скотобаза мал базаһы

СКОТОБбЕЦ м мал һуйыусы 
СКОТОБбЙНЯ ж мал һуйыу урыны 
скотовбд м малсы, мал ҡараусы (үрсетеү

се, аҫыраусы)
скотовбдство с малсылыҡ; заниматься 

скотоводством малсылыҡ менән шөғөлләнеү 
СКОТОВбДЧЕСКИЙ, -ая, -ое малсылыҡ ...ы, 

мал үрсетеү (аҫрау) ...ы; скотоводческое хозяй
ство малсылыҡ хужалығы

скотолбжство с мал менән зинасылыҡ 
СКОТОМОГИЛЬНИК м емтек ерләнгән урын, 

мал зыяраты
СКОТОПОДбБНЫЙ, -ая, -ое книжн. хайуан- 

дарса ҡыланған, тупаҫ; скотоподобный человек 
хайуандарса ҡыланған; скотоподобный поступок 
тупаҫ ҡылыҡ

СКОТОПРОГбННЫЙ, ая, ое мал ҡыуыу . . .ы, 
ҡыуған; скотопрогонная дорога мал ҡыуған юл 

СКбТСКИЙ, ая, ое 1. мал ...ы; скотский 
загон мал ҡураһы 2. презр. (грубый, подлый) ту
паҫ, хайуандарса ҡыланған, әшәке, ҡәбәхәт; скот
ское обращение тупаҫ мөғәмәлә

скбтство с; разг. хайуанлыҡ, тупаҫлыҡ, 
түбәнлек

СКРАДЫВАТЬ несоә. что һиҙҙертмәү, бел- 
гертмәү, белендермәү, йәшереү, йотоу, баҫырыу; 
платье скрадывает недостатки фигуры күлдәк 
кәүҙәнең кәмселектәрен йәшерә

СКРАДЫВАТЬСЯ несоә. (становиться неза
метным) һиҙелмәү, һиҙҙермәү, беленмәү, йәшере
неү, баҫырылыу

СКРАСИТЬ сов. что матурлай (йәмләй, би
ҙәй) төшөү, күңелләндереп (күңел күтәреп) ебәреү, 
еңеләйтә төшөү

скоситься
СКРАСИТЬСЯ сов. см. скрашиваться 1 
СКРАШИВАТЬ несов. см. скрасить; скраши

вать жизнь тормошто матурлай төшөү
СКРАШИВАТЬСЯ несоә. страд, от скра

шивать
СКРЕБКбВЫ Й, -ая, -ое һоҫҡоло; скребковый

транспортёр һоҫҡоло транспортёр
СКРЕБНИЦА ж ҡырғыс, ат ҡырғысы; чйс 

тить скребнйцей ҡырғыс менән таҙартыу (атты) 
СКРЕБбК м 1. (острая лопатка для счистки 

чего-л.) ҡырғыс, таҙартҡыс; скребок для снега ҡар 
таҙартҡыс 2. (большой совок) һоҫҡо(с), һоҙғаҡ 

СКРЁЖЕТ м 1. (резкий звук, возникающий 
при сильном трении) шығыр-шығыр иткән (кил
гән) тауыш, шығырлау; скрежет колёс тәгәрмәс
тәр шығырлауы 2. (о зубах) шығырлау

СКРЕЖЕТАТЬ несоә. 1. (издавать скрежет) 
шығыр-шығыр итеү, шығырлау 2. чем шығырла
тыу, шағырлатыу; скрежетать зубами теш шы
ғырлатыу

СКРЁПА ж 1. спец. см. скрепить — скреплять 1;
2. спец, тоташтыра торған урын (ер) 3. (приспо
собление) беркеткес, тоташтырғыс, нығытҡыс 
4. уст. (подпись) ҡултамға, имза

СКРЁПЕР м скрепер (ер эштәре машинаһы) 
СКРЕПИТЬ сов. что 1. беркетеү, беркетеп (то

таштырып) ҡуйыу; скрепйть брёвна скобами бү
рәнәне атлама менән беркетеп ҡуйыу 2. перен. 
(сделать прочным, нерушимым) нығытыу; скре
пйть дружбу клятвой дуҫлыҡты ант менән нығы
тыу 3. (удостоверить подписью или печатью) 
раҫлау, таныҡлау, ҡул ҡуйыу; скрепйть подпись 
печатью имзаны (ҡултамғаны) мисәт менән 
раҫлау ♦ скрепя сердце теләмәйенсә генә, теләр- 
теләмәҫ кенә, бик теләмәй (көслөк менән) генә 

СКРЕПИТЬСЯ сов. берегеү, тоташыу; брусья 
скрепились бүрәнәләр тоташҡан

СКРЁПКА ж 1. см. скрепить — скреплять 1;
2. беркеткес, ҡыҫтырғыс, ҡағыҙ ҡыҫтырғыс 3. см. 
скрёпа 3

СКРЕПЛЁНИЕ с 1. см. скрепйть — скреп
лять; скрепление досок таҡталарҙы беркетеп ҡу
йыу; скрепление документа подписью документ 
ты ҡултамға менән нығытыу 2. см. скрёпа 3;
3. мн. скрепления (скреплённые части чего-л.) 
нығытып беркетелгән киҫәктәр

СКРЕПЛЙТЬ несов. см. скрепйть 
СКРЕПЛЙТЬСЯ несоә. 1. см. скрепйться 

2. страд, от скреплять
СКРЕСТЙ несоә. 1. кого-что и без доп. тыр

нау 2. (чистить, тереть чем-л. жёстким) ҡы
рыу, ҡырғыслау, ышҡыу; скрести сковородку 
песком табаны ҡом менән ышҡыу 3. перен. (тре
вожить, мучить — о мысли, чувстве) тынғы бир
мәү, өйкәп тороу; скрести сердце йөрәкте өйкәп 
тороу ♦ на душе (на сердце) кошки скребут эс 
(йөрәк) яныу, үҙәк өҙгөләнеү, күңел тыныс тү
гел, йөрәк урынында түгел 
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СКРЫ ТНИЧАТЬ
СКРЕСТИСЬ несов. ҡыштырлатыу, тырнау; 

мышь скребётся сысҡан ҡыштырлата
СКРЕСТИТЬ сов. 1. что асамай һалыу (ҡу

йыу), ҡаушырыу; скрестйть руки на грудй ҡул
дарҙы ҡаушырыу 2. с кем-чем ситтән һеркәләнде
реү (аталандырыу), ҡушыу, ҡауыштырыу; скре
стйть антоновку с дйкой яблоней антоновка ме 
нән ҡырағай алманы һеркәләндереү ♦ скрестйть 
взгляды (взоры) бер-береңдең күҙенә яман итеп 
(асыуланып) ҡарап алыу; скрестйть шпаги ҡы
лысҡа ҡылыс килеү

СКРЕСТИТЬСЯ сов. 1. асамай (арҡыры-тор
ҡоро) килеү, киҫешеү; дороги скрестйлись юл
дар киҫеште 2. перен. (столкнуться) ҡапма- 
ҡаршы килеү, бәрелешеү; их интересы скрестй
лись уларҙың уй-теләктәре ҡапма-ҡаршы килде 
3. һеркәләнеү, аталаныу, ҡауышыу 4. лингв, (ока
зать взаимное влияние друг на друга — о язы
ках, говорах) тәьҫир (ҡабул) итеү

СКРЕЩЁНИЕ с 1. см. скрестйть 1, скрес- 
тйться 1, 2, 4; скрещение языков телдәрҙең бер 
береһенә тәьҫире 2. (место) киҫешкән урын, сат; 
скрещение дорог юлдар саты

СКРЁЩИВАНИЕ с см. скрещивать, скрещи
ваться

СКРЁЩИВАТЬ несов. см. скрестйть 
СКРЁЩИВАТЬСЯ несов. 1 .см . скрестйться 

2. страд, от скрещивать
СКРИВИТЬ СОв. СМ. кривйть 
СКРИВЙТЬСЯ сов. см. кривйться 
СКРИЖАЛЬ ж\ книжн. 1. скрижаль (изге 

яҙма төшөрөлгән таҡта) 2. чего обычно мн. 
скрижали; перен. сәхифә, бит (мөһим әаҡига- 
лар, иҫтәлектәр урыны)', скрижали истории та
рих сәхифәләре

СКРИП м  шағыр-шоғор (ҡыштыр-ҡыштыр) 
иткән тауыш, шығырлау, шағырлау, ҡыштыр
лау; скрип дверей ишек шығырлауы; скрип пе
ра перо ҡыштырлауы ♦ со скрйпом теләр-телә
мәҫ, көскә-көскә генә

СКРИПАЧ м  и СКРИПАЧКА ж  скрипкасы 
(скрипкала уйнаусы)

СКРИПЁНИЕ с см. скрипеть 1,2; скрипение 
колёс тәгәрмәстәр шығырлауы

СКРИПЁТЬ несов. 1. шығырлау, шағырлау, 
шағыр-шоғор килеү; пол скрипйт иҙән шығыр
лай 2. (производить скрип чем-л.) шығырла
тыу; скрипеть зубами теш шығырлатыу 3. пе
рен., разг., шутл. (жить кое-как, существо
вать) көңгөр-ҡаңғыр йәшәү, йән аҫрау

СКРИПЙЧНЫЙ, -ая, -ое 1. скрипка ...ы; 
скрипйчные струны скрипка ҡылдары 2. скрип
кала башҡарыла торған, скрипка өсөн яҙылған; 
скрипйчная сюйта скрипка өсөн яҙылған сюита 
♦ скрипйчный ключ муз. скрипка асҡысы (нота 
яҙыуында ҡулланыла)

СКРИПКА ж скрипка; играть на скрйпке
скрипка уйнау

СКРИПНУТЬ сов. шығырлатып (шағырла
тып) ҡуйыу

СКРИПУЧИЙ, -ая, -ее 1. шығырлап торған, 
шығырлаҡ; скрипучие сапогй шығырлап торған 
итектәр 2. (похожий на скрип) ғыжылдап тор
ған, ғыжылдауыҡ; скрипучий голос ғыжылдап 
торған тауыш

СКРОИТЬ сов. что киҫеү, бесеү; скройть 
платье күлдәк бесеү

СКРбМНИК м баҫалҡы (инсафлы, тыйнаҡ) 
кеше

СКРбМНИЦА 1. ж см. скромник 2. м ба
ҫалҡы (инсафлы, тыйнаҡ) кеше

СКРбМНИЧАТЬ несов.', разг. баҫалҡылыҡ 
(инсафлыҡ, тыйнаҡлыҡ) күрһәтеү

СКРбМНОСТЬ ж 1. баҫалҡылыҡ, инсафлыҡ, 
тыйнаҡлыҡ; скромность поведения ҡылыҡтағы 
баҫалҡылыҡ 2. ябайлыҡ; скромность одежды ке
йемдең ябайлығы

СКРбМ НЫ Й, -ая, -ое 1. баҫалҡы, инсафлы, 
тыйнаҡ; скромный человек тыйнаҡ кеше 2. (про
стой) ябай; скромный домик ябай өй 3. (уме
ренный, небольшой) ҙур булмаған, уртаса булған; 
скромный подарок ҙур булмаған бүләк; скром
ный заработок уртаса эш хаҡы

СКРУПУЛЁЗНОСТЬ ж теүәллек, ентеклелек; 
скрупулёзность анализа анализдың ентеклелеге 

СКРУПУЛЁЗНЫЙ, -ая, -ое теүәл, ентекле; 
скрупулёзный труд ентекле хеҙмәт

СКРУТИТЬ сов. 1. что (свернуть жгутом, 
свитком и т.п.) ишеү, сиратыу; скрутить верёв
ку бау ишеү; скрутйть нйтку еп сиратыу 2. кого- 
что (туго связать чем-л.) ҡайырып (көрмәләп) 
бәйләп ҡуйыу; скрутйть руки ҡулдарҙы ҡайырып 
бәйләп ҡуйыу 3. кого-что', перен. (заставить 
повиноваться) буйһондороу, ҡулға алыу; скру
тйть дикого коня ҡырағай атты буйһондороу 
4. кого', перен. (одолеть — о болезни) бөгөү, ҡаҡ
шатыу, аяҡтан йығыу; болезнь его скрутйла ауы
рыу уны аяҡтан йыҡты

СКРУТИТЬСЯ сов. ишелеү, сиратылыу, сира
лыу; верёвка скрутйлась бау ишелде

СКРУЧИВАТЬ несов. см. скрутйть 1, 2 
СКРУЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. скрутиться 

2. страд, от скручивать
СКРЫВАТЬ несов. см. скрыть 
СКРЫВАТЬСЯ несов. 1. см. скрыться 

2. (прятаться) ҡасып (боҫоп) йәшәү, йәшеренеп 
тороу; скрываться от товарищей иптәштәрҙән 
ҡасып йәшәү 3. разг. (держать в тайне свои 
чувства, намерения) йәшереү, сер итеп тотоу 
4. перен. (корениться) йәшеренеү, йәшеренеп 
ятыу; что скрывается за этими словами? был 
һүҙҙәрҙә нимә йәшеренгән? 5. страд, от скрывать 

СКРЫТНИЧАТЬ несов.', разг. йәшерен (аҫ
тыртын) эш йөрөтөү, йәшереп маташыу, сер итеп 
тотоу; скрытничать перед людьми кешеләр ал 
дында йәшереп маташыу 
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СКРЫ ТНОСТЬ
СКРЫТНОСТЬ ж аҫтыртынлыҡ, йәшерен

лек, йәшерен (аҫтыртын) эш итеүсәнлек; скрыт
ность характера холоҡ аҫтыртынлығы

СКРЫТНЫЙ, -ая, -ое аҫтыртын, йәшерен, 
аҫтыртын (йәшерен) эш итеүсән; скрытный че
ловек аҫтыртын кеше

СКРЫТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от скрыть 
2. прил. (тайный) йәшерен; скрытый смысл 
слова һүҙҙең йәшерен мәғәнәһе ♦ скрытая каме
ра йәшерен камера (кином, фотом, телекаме
рам  һиҙҙермәй генә төшөрөц ысулы)

СКРЫТЬ сов. 1. кого-что (спрятать, засло
нитъ) йәшереү, йәшереп ҡуйыу, ҡаплау; скрыть 
лицо в подушках йөҙҙө мендәргә йәшереү; тучи 
скрыли солнце болоттар ҡояшты ҡапланы 
2. что (не датъ возможности заметить чув
ство, состояние) йәшереү, һиҙҙермәү; скрыть 
волнение тулҡынланыуҙы һиҙҙермәү; скрыть 
свою радость шатлығын һиҙҙермәү 3. что (со
хранитъ в тайне) йәшереү, сер итеп тотоу; 
скрыть от подруг әхирәттәрҙән йәшереү

СКРЫТЬСЯ сов. 1. (спрятаться) йәшенеү, 
йәшеренеү; скрыться в лесу урманда йәшеренеү
2. юҡ булыу, юғалыу, күҙҙән юғалыу; солнце 
скрылось за горой ҡояш тау артына инеп юғалды
3. перен. (остаться незамеченным) йәшеренеп ҡа
лыу, беленмәй (һиҙелмәй) ҡалыу; от него ниче
го не скроется уға бер нәмә лә беленмәй ҡалмай

с к р к 5ч и в а т ь  несов. см. скрючить 
СКРУЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. скрючиться 

2. страд, от скрючивать
скрйчить сов. кого-что', разг. бөгөү, кәк

рәйтеү, көмрәйтеү, бөгәрләү; судорогой скрючи
ло ноги көҙән йыйырыу аяҡтарҙы бөгәрләгән 

с к р к 5ч и т ь с я  сов.', разг. бөкрәйеү, көм
рәйеү, бөгәрләнеү

СКРЙГА м нж  үтә һаран кеше, һыҡмыр, ҡарун 
СКРЯЖНИЧАТЬ несов.', разг. үтә һаранла

ныу, ҡарунланыу
СКРЯЖНИЧЕСТВО с; разг. үтә һаранлыҡ, 

ҡарунлыҡ
СКУДЁТЬ несов. ярлыланыу, фәҡирләнеү, 

аҙайыу, кәмеү, аҙая (кәмей) барыу; запасы неф
ти скудеют нефть запастары кәмей бара

СКУДНОСТЬ и СКУДОСТЬ ж ярлылыҡ, 
фәҡирлек, аҙ (етешһеҙ) булыу; скудность вод
ных источников һыу сығанаҡтарының аҙ булыуы 

СКУДНЫЙ, ая, ое 1. (незначительный) әҙ, 
етер-етмәҫ булған, аҙая (кәмей) барған; скудные 
сведения әҙ мәғлүмәт 2. (бедный, убогий) ярлы, 
фәҡир; скудное хозяйство ярлы хужалыҡ; 
скудная природа ярлы тәбиғәт

СКУДОУМИЕ с аҡыл һайлылығы, аҡыл 
етешмәү

СКУДОУМНЫЙ, -ая, -ое аҡылға һай, аҡылы 
етешмәгән; скудоумный человек аҡылға һай кеше 

СКУКА ж күңелһеҙлек, эс бошоу, һағыш 
СКУЛА ж бит һөйәге

СКУЛАСТЫЙ, -ая, -ое яҫы (киң) битле; ску
ластый человек яҫы битле кеше

СКУЛИТЬ несов. 1. (о собаке) шыңшыу; (о 
человеке) һыңҡылдап илау 2. перен., разг. (ныть) 
зарланыу, илаулау

СКУЛЬПТОР м скульптор, һынсы 
СКУЛЬПТУРА ж скульптура (1. соҡоп, уйып, 

ҡойоп төрлө һындар яһай торган сәтәт төрө 
2. шул сәтәттең әҫәрҙәре)

СКУЛЬПТУРНЫЙ, -ая, -ое скульптура ...ы; 
скульптурный портрет скульптура портреты; 
скульптурная мастерская скульптура оҫтаханаһы 

СКУМБРИЕВЫЙ, -ая, -ое скумбрия ...ы; 
скумбриевая икра скумбрия ыуылдырығы

СКУМБРИЯ ж скумбрия; жареная скумбрия 
ҡыҙҙырылған скумбрия

СКУНС м (зверь и его мех) скунс, һаҫыҡ бур
һыҡ, скунс бурһыҡ; воротнйк из скунса скунс яға 

СКУНСОВЫЙ, -ая, -ое 1. скунс ...ы; скунсо
вый мех скунс тиреһе 2. скунс, скунс тиреһенән 
эшләнгән; скунсовая шуба скунс тун 

СКУПАТЬ несов. см. скупить 
СКУПЕРДЯЙ м и СКУПЕРДЯЙКА ж; 

прост, үтә һаран кеше, ҡарун
СКУПЁЦ м һаран (ҡомһоҙ) кеше 
СКУПИТЬ сов. кого-что күпләп һатып алыу, 

һатып алып бөтөрөү
СКУПИТЬСЯ несов. на что, с неопр. и без 

доп. һаранланыу, ҡарунланыу, һаранлыҡ күрһә
теү; скупйться на расходы аҡса тотоуҙа һаран
лыҡ күрһәтеү ♦ не скупйться на похвалы маҡ 
тауға (маҡтау һүҙҙәренә) арымау, күп маҡтау 

СКУПКА ж см. скупйть — скупать; скупка 
вещей әйберҙәр һатып алыу

СКУПбЙ , -ая, -ое 1. һаран, ҡарун; скупой 
человек һаран кеше 2. в знач. сущ. скупой м и 
скупая ж һаран, ҡарун 3. перен. (скудный) яр
лы, бәхил; скупа природа Севера Төньяҡ тәби
ғәте ярлы 4. (тәьҫир) һаран, көсө ҙур булмаған, 
көсһөҙ; скупой свет һаран яҡтылыҡ 5. (умерен
ный, сдержанный) йомарт түгел, һаран; быть ску
пым на слова һүҙгә һаран булыу

СКУПОСТЬ ж һаранлыҡ, ҡарунлыҡ 
СКУПОЧНЫЙ, -ая, -ое һатып алыу ...ы; 

скупочный магазйн һатып алыу магазины 
СКУПЩИК м и СКУПЩИЦА ж алыпһатар 
СКУТЕР м скутер (тиҙ йөрөшлө моторлы 

спорт судноһы)
с к у ф ь Я ж скуфья (монахтарҙың баш ке

йеме)
СКУЧАТЬ несов. 1. эс бошоу, яманһыулау; 

за кнйгой не скучают китап уҡығанда эс бошмай 
2. о ком-чём, по ком-чём, по кому-чему һағы
ныу, юҡһыныу; скучать по дётям балаларҙы һа
ғыныу

СКУЧЕННОСТЬ ж тығыҙлыҡ; скученность 
населения халыҡтың тығыҙлығы 

СКУЧИВАТЬ несов. см. скучить
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СЛАВКА
СКУЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. скучиться 

2. страд, от скучивать
СКУЧИТЬ сое.; разг. 1. что\ спец, өйөү, 

өйөп ҡуйыу; скучить сено бесәнде өйөп ҡуйыу 
2. кого-что тығыҙлау, тығыҙлап урынлаштырыу 
(тултырыу)

СКУЧИТЬСЯ сое.; разг. (бер урынға) йыйы
лыу (өйөлөү, тупланыу, өйкөмләшеү)

СКУЧНО 1. нареч. күңелһеҙ, яманһыу, эс бо
шорғос; скучно его слушать уны тыңлауы кү
ңелһеҙ 2. кому в знач. сказ., безл. яманһыу, кү
ңелһеҙ, эс боша; мне скучно әсем боша

СКУЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (унылый) күңелһеҙ, 
яманһыу; он сегодня скучный ул бөгөн күңелһеҙ 
2. (неинтересный) эс бошорғос, ҡыҙыҡ бул
маған; скучная кнйга эс бошорғос китап 

СКУШАТЬ сов. что, чего ашап бөтөрөү 
СЛАБЁТЬ несов. 1. көсһөҙләнеү, хәлһеҙлә

неү, ҡаҡшау, насарланыу; глаза слабеют күҙҙәр 
насарлана; слабеть от гриппа гриптан хәлһеҙлә
неү 2. баҫылыу, баҫыла төшөү, кәмеү; ветер сла
беет ел баҫыла төшә

СЛАБИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое мед. 1. эс йом
шарта торған; слабительное лекарство эс йом
шарта торған дарыу 2. в знач. сущ. слабитель
ное с эс йомшартҡыс дарыу; пить слабйтельное
эс йомшартҡыс дарыу эсеү

СЛАБИТЬ несов. 1. кого безл. эс китеү (йом
шарыу); больного слабит ауырыуҙың эсе китә 
2. (послаблять) эс йомшартыу (китәреү)

СЛАБО... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 
“көсһөҙ", “хәлһеҙ", “йомшаҡ", “насар", “бу
шаҡ", “шыйыҡ" мәгәнәләрен аңлатҡан беренсе 
өлөшө, мәҫ., слабохарактерный йомшаҡ холоҡло 

СЛАБОВбЛИЕ с ихтыяр йомшаҡлығы, их- 
тыярһыҙлыҡ

СЛАБОВОЛЬНЫЙ, -ая, -ое йомшаҡ ихтыяр
лы, ихтыярһыҙ; слабовольный человек йомшаҡ 
ихтыярлы кеше

СЛАБОДУШИЕ с йомшаҡлыҡ, аумаҡайлыҡ; 
проявлять слабодушие йомшаҡлыҡ күрһәтеү 

СЛАБОДУШНЫЙ, -ая, -ое йомшаҡ, аума
ҡай; слабодушный человек аумаҡай кеше

СЛАБОНЕРВНЫЙ, -ая, -ое нервылары ҡаҡ
шаған, ҡаҡшаған нервылы; быть слабонервным 
ҡаҡшаған нервылы булыу

СЛАБОРАЗВИТЫЙ, -ая, -ое насар үҫешкән, 
үҫеш яғынан артта ҡалған; слаборазвитая про
мышленность насар үҫешкән сәнәғәт

СЛАБОСЙЛИЕ с көсһөҙлөк, хәлһеҙлек 
СЛАБОСИЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. көсһөҙ, хәл

һеҙ; слабосйльный старйк хәлһеҙ ҡарт 2. тех. 
ҡеүәте (көсө) түбән; слабосйльный мотор ҡеүәте 
түбән мотор

СЛАБОСТЬ ж 1. көсһөҙлөк, насарлыҡ, йом
шаҡлыҡ; слабость мышц мускулдарҙың көсһөҙ
лөгө; слабость зрения күреүҙең (күҙ) насар
лығы; слабость света яҡтылыҡтың көсһөҙлөгө;

слабость руководства етәкселектең йомшаҡлы
ғы 2. (недостаток, упадок физических сил) 
хәлһеҙлек, кәрһеҙлек; слабость в ногах аяҡтар
ҙың кәрһеҙлеге 3. (малодушие) йомшаҡлыҡ, 
йомшаҡ күңеллелек; проявйть слабость йом
шаҡлыҡ күрһәтеү 4. (уязвимое место) етешһеҙ
лек, етешһеҙ яҡ, кәмселек; иметь слабость етеш
һеҙ яҡ булыу 5. (пристрастие, склонность) 
ҡыҙыҡһыныусанлыҡ, әүәҫлек, мауығыусанлыҡ; 
слабость к театру театрға булған әүәҫлек

СЛАБОУМИЕ с аҡылға зәғифлек, аҡыл зә
ғифлеге (һайлығы)

СЛАБОУМНЫЙ, -ая, -ое аҡылға зәғиф 
(һай); слабоумный человек аҡылға зәғиф кеше 

СЛАБОХАРАКТЕРНОСТЬ ж йомшаҡ ха- 
рактерлылыҡ (холоҡлолоҡ)

СЛАБОХАРАКТЕРНЫЙ, -ая, -ое йомшаҡ ха
рактерлы (холоҡло), ихтыяр көсө булмаған; сла
бохарактерный человек йомшаҡ холоҡло кеше 

СЛАБЫЙ, -ая, -ое 1. көсһөҙ, көсө булмаған; 
слабый человек көсһөҙ кеше; слабый голос кө 
сө булмаған тауыш; слабый ток көсһөҙ ток 
2. (болезненный, нездоровый) сибек, хәлһеҙ, 
кәрһеҙ; слабый ребёнок сибек бала 3. (не обла
дающий сильной властью, мощью) ҡеүәтһеҙ, 
көсһөҙ; слабое государство көсһөҙ дәүләт; 
слабая армия көсһөҙ армия 4. (малый, незначи
тельный) әҙерәк, әҙ-мәҙ, бәләкәс кенә, беленер- 
беленмәҫ; слабая надежда әҙ-мәҙ генә өмөт
5. йомшаҡ (белем кимәле тцбән булган)\ сла
бый ученйк йомшаҡ уҡыусы; слабый класс йом
шаҡ класс 6. (не крепкий, не насыщенный) шы
йыҡ, йомшаҡ, көсһөҙ; слабый чай шыйыҡ сәй; 
слабый табак йомшаҡ тәмәке 7. (незначитель
ный по своему действию) йомшаҡ, көсһөҙ; 
слабый свет көсһөҙ яҡтылыҡ 8. (не тугой) 
нығытылмаған, бушаҡ ♦ слабое место етешһеҙ 
(йомшаҡ) яҡ; слабый пол см. пол II; слабая 
струна бушаҡ ҡыл

СЛАВА ж 1. маҡтау, дан; трудовая слава
хеҙмәт даны 2. (известность в качестве ко- 
го-л.) шөһрәт, дан; слава талантливого учёного
талантлы ғалимдың даны 3. разг. (молва, слухи) 
имеш-мимештәр, юҡ-бар һүҙҙәр, дан ♦ на славу 
бик яҡшы (шәп), ғәжәп шәп; слава богу см. бог; 
петь славу дан йырлау (маҡтау)

СЛАВИСТ м славист (славяноведение белгесе) 
СЛАВИТЬ несов. кого-что 1. дан йырлау, дан

лау, маҡтау; славить подвиги воинов яугирҙар 
ҡаһарманлығын данлау 2 . разг. (распространять 
дурные слухи) яманатын һатыу, ғәйбәт таратыу 

СЛАВИТЬСЯ несов. 1. чем маҡталыу, дан
лыҡлы булыу, шөһрәт ҡаҙаныу, дан алыу (то
тоу); город славится садами ҡала баҡсалары ме
нән дан тота 2. страд, от славить 1

СЛАВКА ж һылыуҡас, көйәҙ турғай (һоро 
ҡанатлы, ергә оялай торган ҙур булмаган һай
рар ҡош)
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СЛАВНО
СЛАВНО 1. нареч. яҡшы, һәйбәт, яҡшы 

(һәйбәт) итеп; славно поработать яҡшы итеп эш
ләү 2. в знач. сказ.; разг. бик шәп (яҡшы, һәй
бәт); здесь славно бында бик шәп

СЛАВНЫЙ, -ая, -ое 1. (знаменитый) дан
лыҡлы, данлы, шөһрәтле, шанлы, дан (шөһрәт) 
ҡаҙанған; славное ймя данлыҡлы исем; славный 
подвиг данлы батырлыҡ 2. разг. шәп, бына 
тигән, һөйкөмлө, елле, мөләйем; славный ребё
нок һөйкөмлө бала; славный парень елле егет 

СЛАВОСЛбВИЕ с саманан тыш маҡтау, күк
кә күтәреп данлау (маҡтау)

СЛАВОСЛбВИТЬ несоө. кого-что и без доп. 
күккә күтәреп маҡтау (данлау), мәҙхиә йырлау 
(уҡыу)

СЛАВЙНЕ мн. славяндар, славян халыҡтары 
(һинд-европа телдәренең бер төрөндә һөйләшкән 
бер төркөм туғандаш халыҡ) / /  ед. славянйн м 
славян ир-аты; славянка ж славян ҡатын-ҡыҙы 

СЛАВЯНИЗМ м славянизм (1. икенсе бер 
телгә славян телдәренән алынған һцҙ 2. урыҫ 
теленә сиркәц-слаәян телдәренән алынған һцҙ) 

СЛАВЯНОВЁД м славяновед (славяндар бу
йынса белгес)

СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ с славяноведение 
(славян тарихын, әҙәбиәтен, телен өйрәнгән 
фәндәр)

СЛАВЯНОФЙЛ м и СЛАВЯНОФЙЛКА ж
славянофил

СЛАВЯНОФЙЛЬСТВО с славянофиллыҡ 
(X IX  б. уртаһында Рәсәйҙә барлыҡҡа килгән 
һәм Рәсәйҙең, Көнбайыш Еәропанан айырмалы 
рәцештә, цҙ юлы менән цҫешецен раҫлаған иж
тимағи һәм фәлсәфәци йцнәлеш)

СЛАВЯНСКИЙ, -ая, -ое славян ...ы; сла
вянские языкй славян телдәре

СЛАГАЕМОЕ с 1. мат. ҡушылыусы, ҡушы
ла торған һан 2. (составная часть целого) ҡу
шылма

СЛАГАТЬ несов. см. сложить 4, 6, 7 
СЛАГАТЬСЯ несов. 1. см. сложйться 1—3;

2. страд, от слагать
СЛАД: сладу нет с кем-чем татыулыҡ (бер

ҙәмлек, килешеү) юҡ
СЛАДИТЬ сов.; разг. 1. что ипкә (рәткә) 

һалыу (килтереү), көйләү, рәтләү, рәткә һалыу; 
сладить дёло эште рәткә һалыу 2. с кем (спра
виться) тыйыу, тыңлатыу; сладить с детьми ба
лаларҙы тыңлатыу 3. йәшереү, һиҙҙер(т)мәү, 
еңеү; сладить со свойм волнением тулҡынла 
ныуҙы һиҙҙермәү

СЛАДИТЬСЯ сов.; разг. ипкә (рәткә, көйгә) 
һалыныу, рәтләнеү, яйланыу, яйға һалыныу; дё
ло сладилось эш яйға һалынды

СЛАДКИЙ, -ая, -ое 1. татлы; сладкий мёд 
татлы бал 2. татлы, шәрбәтле, шәкәрле; сладкий 
чай шәрбәтле сәй; сладкий пирог татлы бәлеш
3. в знач. сущ. сладкое с татлы ашамлыҡ, тәм-
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том; кушать сладкое тәм-том ашау 4. перен. 
(приятный) татлы, тәмле, рәхәт; сладкий сон 
татлы йоҡо 5. перен. (льстивый) сөсө, күңел 
болғатҡыс; сладкая речь сөсө телмәр

СЛАДКО 1. нареч. татлы итеп, тәмләп, тәмле 
итеп; сладко есть тәмле итеп ашау 2. нареч.; пе
рен. сөсөләнеп, ярамһаҡланып; он так сладко 
говорйт ул шундай сөсөләнеп һөйләй 3. в знач. 
сказ., безл.; разг. рәхәт, күңелле; ему не сладко 
уға рәхәт түгел; сердцу сладко йөрәккә рәхәт 

СЛАДКОЁЖКА м и ж; разг. тәмлетамаҡ, 
татлы тамаҡ

СЛАДКОЗВУЧНЫЙ, -ая, -ое трад.-поэт. 
нәфис (йомшаҡ, яғымлы) тауышлы; сладкозвуч
ный певёц нәфис тауышлы йырсы

СЛАДКОРЕЧИВЫЙ, -ая, -ое книжн., ирон. 
сөсө (татлы) телле; сладкоречивый оратор сөсө 
телле оратор

СЛАДОСТНЫЙ, -ая, -ое татлы, ләззәтле; 
сладостные мечты татлы хыялдар

СЛАДОСТРАСТИЕ с 1. енси дәртлелек 
2. перен. (наслаждение) оло ҡыуаныс (кинәнес), 
ләззәт

СЛАДОСТРАСТНОСТЬ ж см. сладост
растие

СЛАДОСТРАСТНЫЙ, -ая, -ое 1. енси яҡтан 
дәртле 2. оло ҡыуаныс (кинәнес) кисергән

СЛАДОСТЬ ж 1. татлылыҡ, татлы тәм; 
сладость мёда балдың татлылығы 2. мн. сладо
сти татлы ашамлыҡтар, тәм-том; восточные 
сладости көнсығыш илдәренең тәм-томдары 

СЛАЖЕННОСТЬ ж көйлөлөк, иплелек, яйға 
(ипкә, көйгә) һалынғанлыҡ; слаженность в ра
боте эштең яйға һалынғанлығы

СЛАЖЕННЫЙ, -ая, -ое көйлө, ипле, яйға 
(ипкә, көйгә) һалынған; слаженная работа яйға 
һалынған эш

СЛАЖИВАТЬ несов. см. сладить 
СЛАЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. сладиться 

2. страд, от слаживать 1
СЛАЗИТЬ сов. 1. (вверх) менеп төшөү; 

(вниз) төшөп менеү; слазить на крышу түбәгә 
менеп төшөү; слазить в погреб мөгәрәпкә төшөп 
менеү 2. разг. кеҫә (сумка) бутау, кеҫәгә (сум
каға) тығылыу

СЛАЛОМ м слалом (маяҡтар ҡаҙалған бор
малы тау юлынан саңғы менән шыуып төшөц) 

СЛАЛОМЙСТ м и СЛАЛОМЙСТКА ж сла
ломсы

СЛАЛОМНЫЙ, -ая, -ое слалом ...ы; слалом
ная трасса слалом трассаһы; слаломные лыжи
слалом саңғыһы

СЛАМЫВАТЬ несов. см. сломить 
СЛАМЫВАТЬСЯ несов. 1. см. сломйться 

2. страд, от сламывать
СЛАНЕЦ м ; геол. һәүерташ, сланец; горючие 

сланцы янар һәүерташтар; глйнистый сланец
балсыҡлы һәүерташ



СЛАНЦЕВЫЙ, -ая, -ое һәүерташ ...ы, сланец 
...ы; сланцевая промышленность һәүерташ сә 
нәғәте; сланцевые породы һәүерташ тоҡомдары 

СЛАСТЕНА м и ж] разг. тәмлетамаҡ, татлы 
тамаҡ

СЛАСТИТЬ несоә. что татлыландырыу, бал- 
лыландырыу, шәкәрләү, татлы (баллы, шәкәрле) 
итеү; сластйть тёсто ҡамырҙы шәкәрләү

СЛАСТОЛЙБЕЦ м; книжн. енси дәрткә би
релеүсән кеше

СЛАТЬ несоә. кого-что ебәреү, һалыу, күн
дереү; слать пйсьма хаттар ебәреү; слать гонца
сапҡын ебәреү

СЛАЩАВОСТЬ ж сөсө теллелек, сөсөлөк, 
үтә наҙлылыҡ

СЛАЩАВЫЙ, -ая, -ое 1. (чрезмерно ласковый, 
любезный) сөсө (татлы) телле; слащавая улыбка 
сөсө йылмайыу 2. (отличающийся преувеличен
ной чувствительностью, красивостью) сөсө, 
яһалма; слащавый комплимент сөсө комплимент 

СЛЁВА нареч. (где) һулда, һул яҡта; (отку
да) һулдан, һул яҡтан; слева от дороги юлдан 
һул яҡта

СЛЕГКА нареч. еңелсә, аҙ ғына, саҡ ҡына, 
бер аҙ; слегка ударить еңелсә һуғыу; меня слег
ка знобйт бер аҙ өшөтә

СЛЕД м 1. эҙ; след ногй аяҡ эҙе; заячий след
ҡуян эҙе 2. (признак, результат чего-л.) билге, 
билдә, эҙ; следы пожара янғын эҙҙәре; следы 
болезни ауырыу билдәһе 3. разг. (подошва но
ги) аяҡ табаны, табан аҫты ♦ без следа (ис
чезнуть) эҙһеҙ юғалыу, ғәйеп булыу; заместй 
следы эҙҙе йәшереү, эҙ яҙҙырыу; идтй по сле
дам: 1) артынан ҡалмау, әҙенән барыу; 2 ) юлы
нан барыу, фекерен, эшен дауам итеү; (и) след 
простыл һыуға батҡан кеүек юҡ булыу, эҙе-юлы 
юҡ, эҙе һыуынған, эҙе лә юғалған

СЛЕДИТЬ I несоә. 1. за кем-чем күҙәтеү, кү
ҙәтеп (ҡарап) тороу; следйть за полётом ракеты 
ракетаның осҡанын күҙәтеп тороу 2. за чем кү
ҙәтеү, күҙәтеп барыу; следйть за успехами 
науки и техники фән һәм техниканың уңышта
рын күҙәтеп барыу 3. за кем-чем и с союзом 
“чтобы" (заботиться, опекать) ҡарау, һаҡлау, 
хәстәрлек күрһәтеү, күҙ-ҡолаҡ булыу; следйть 
за детьмй балаларға күҙ-ҡолаҡ булыу; следйть 
за свойм здоровьем һаулығың хаҡында хәстәр
лек күреү; следйть за порядком тәртип һаҡлау
4. за кем-чем (наблюдать с целью разоблаче
ния) аңдыу, күҙәтеп йөрөү; следйть за протйв 
ником дошманды аңдыу 5. кого-что; охот, (вы
слеживать) аңдып (һағалап, күҙәтеп) табыу, 
эҙенә төшөү; лйсы следят зайцев төлкөләр ҡуян 
эҙенә төшә ♦ следйть за собой үҙ-үҙеңде ҡарау 
(цҙеңдең тышҡы ҡиәфәтең йәки сәләмәтлегең 
хаҡында хәстәрлек кцрец)

СЛЕДИТЬ II несоә. чем и без доп.; разг. (ос
тавлять грязные следы) (бысраҡ) эҙ ҡалды-

рыу, (тапап) бысратыу; следйть пол грязными 
сапогами бысраҡ итек менән иҙәнде бысратыу 

СЛЕДОВАНИЕ с см. следовать 1, 4—6
СЛЕДОВАТЕЛЬ м следователь, тәфтишсе, 

тикшереүсе (енәйәт эшен судҡа тиклем тикше- 
рецсе хеҙмәткәр)

СЛЕДОВАТЕЛЬНО союз присоед. и ө знач. 
вводи, сл. шулай булғас, Тимәк, шуға күрә; следо
вательно, сегодня праздник Тимәк, бөгөн байрам 

СЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое следователь 
...ы, тәфтишсе ...ы, тәфтишселек ...ы; следова
тельский талант тәфтишселек таланты

СЛЕДОВАТЬ несоә. 1. за кем-чем (идти 
следом) эйәреү, эйәреп (әҙенән) барыу, артынан 
барыу (килеү); ребёнок следует за матерью ба 
ла әсәһе артынан эйәрә 2. за чем артынан (аръ
яғынан) башланыу (урынлашыу); за лесом сле
дуют пахотные земли урман аръяғынан һөрөнтө 
ерҙәр башлана 3. за чем (появляться вслед за 
чем-л.) аҙағынан (артынан) булыу (килеү); одно 
событие следует за другйм бер ваҡиға артынан 
икенсеһе була тора 4. (двигаться, перемещать
ся) барыу; поезд следует до Москвы поезд Мәс
кәүгә тиклем бара 5. кому-чему; перен. эйәреү, 
оҡшарға тырышыу; во всём следовать учйтелю 
һәр нәмәлә уҡытыусыңа оҡшарға тырышыу
6. перен. эйәреү, һүҙен (кәңәшен) тотоу; следо
вать советам врача табиптың кәңәшен тотоу
7. из чего (быть следствием) килеп сығыу; от
сюда следует вывод бынан шундай һөҙөмтә ки
леп сыға 8. кому (причитаться) кәрәк, тейеш 
(булыу), тейешле; сколько с нас следует? беҙ 
күпме тейешлебеҙ? 9. с неопр. безл. кәрәк; сле
дует доводйть работу до конца эште аҙағына 
тиклем еткерергә кәрәк ♦ как следует тейешен
сә, яҡшы (һәйбәт) итеп

с л е д о м  нареч. артынса, әҙенән үк, артынан 
уҡ, шунда уҡ; идтй следом артынса барыу 

СЛЕДОПЫТ м 1. (охотник) эҙтабар; охбт 
ник-следопыт һунарсы-эҙтабар 2. эҙәрмән; юные 
следопыты йәш эҙәрмәндәр

СЛЕДСТВЕННЫЙ, -ая, -ое юр. тикшереү 
...ы; следственные органы тикшереү органдары; 
следственные документы тикшереү документтары 

СЛЕДСТВИЕ I с (вывод, результат) һөҙөмтә; 
причйна и следствие сәбәп һәм һөҙөмтә

СЛЕДСТВИЕ II с юр. тикшереү, тәфтиш, суд 
тикшереүе; вестй следствие тикшереү алып барыу; 
быть под следствием суд тикшереүендә булыу 

СЛЁДУЕМЫЙ, -ая, -ое 1. тейешле, тейешле 
булған; получйть следуемые деньги тейешле 
булған аҡсаны алыу 2. в знач. сущ. следуемое с 
тейешле булған, өлөш, тейеш; отдать каждому 
следуемое һәр кешегә тейешен биреү

с л е д у ю щ и й , -ая, -ее 1. прич. от следо
вать 2. прил. (ближайший по очереди) сиратта
ғы, яҡындағы, киләсәк, буласаҡ, киләһе, алда
ғы, икенсе, башҡа; следующая остановка килә- 
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СЛЕЖ АТЬСЯ
Һе туҡталыш; на следующий день икенсе көндө 
3. мест, бындай, ошондай, түбәндәге; запйска 
следующего содержания ошондай йөкмәткеле 
ҡулхат 4. в знач. сущ. следующее с бына нәмә; 
произошло следующее бына нәмә булды

СЛЕЖАТЬСЯ сов. оҙаҡ ятып баҫылыу (ты
ғыҙланыу, уҡмашыу); сено слежалось бесән оҙаҡ 
ятып баҫылған

СЛЕЖИВАТЬСЯ несов. см. слежаться 
СЛЁЖКА ж см. следйть I 4; установить 

слежку күҙәтеү алып барыу
СЛЕЗА ж 1. мн. слёзы йәш, күҙ йәше; лить 

слёзы йәш түгеү 2. йәш тамсыһы (бөртөгө); сле
за покатилась по щекё йәш бөртөгө яңаҡ буйлап 
ағып төштө 3. мн. слёзы илаш-һыҡташ, илау; 
довестй до слёз илау хәленә еткереү 4. перен.
(капля сока, влаги и т.д.) тамсы, тамсы бөртөгө 
♦ глотать слёзы см. глотать; крокодиловы слё 
зы см. крокодйлов; пролйть слезу йәш түгеү; 
утопать в слезах йәшкә мансылыу; сквозь слё
зы йәш аралаш (илай-илай)

СЛЕЗАТЬ несов. см. слезть 
СЛЕЗИТЬСЯ несов. йәшләнеү, йәшкәҙәү, 

йәш тулыу; глаза слезятся от дыма төтөнгә күҙ 
йәшкәҙәй

СЛЕЗЛЙВОСТЬ ж илаҡлыҡ 
СЛЕЗЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. (склонный к сле

зам) илаҡ, илаусан, йәш түгеүсән 2. (жалоб
ный — о голосе) зарлы, ҡайғылы, ҡыҙғаныс; 
слезлйвый голос ҡыҙғаныс тауыш 3. перен. 
(чрезмерно чувствительный) нескә (йомшаҡ) кү
ңелле; слезлйвый человек йомшаҡ күңелле кеше 

СЛЕЗНЫЙ, -ая, -ое 1. анат. йәш ...ы, күҙ 
йәше ...ы; слёзные железы йәш биҙҙәре; слёз
ный канал йәш каналы; слёзный мешок йәш 
ҡапсығы 2. разг. (жалобный) ҡыҙғаныу тойғоһо 
уятырлыҡ, йәлләтерлек, ялыныслы; слёзная 
просьба ялыныслы үтенес

СЛЕЗООТ ДЕ ЛЁНИЕ с күҙҙән йәш килеү 
СЛЕЗОТЕЧЁНИЕ с йәш ағыу 
СЛЕЗОТОЧИВЫЙ, -ая, -ое 1. йәш килә (аға) 

торған, йәшле; слезоточивые глаза йәшле күҙҙәр 
2. йәш килтерә торған, йәш ағыҙа торған; слезо 
точйвые газы (күҙҙән) йәш ағыҙа торған газдар 

СЛЕЗОТОЧИТЬ несов. йәш ағыу (килеү, 
ҡойолоу); глаза слезоточат күҙҙән йәш ҡойола 

СЛЕЗТЬ сов. 1. төшөү; слезть с дерева ағас 
башынан төшөү 2. разг. (выйти на какой-л. стан
ции, остановке) төшөү, сығыу, төшөп ҡалыу; 
слезть на первой остановке беренсе туҡталышта 
төшөп ҡалыу 3. разг. (сползти вниз со своего 
места) ҡырынайып (ауышып, ҡыйшайып) тө
шөү; шапка слезла на глаза бүрек күҙгә ауышып 
төшкән 4. разг. (отпасть, сойти) ҡубыу, ҡубып 
төшөү, ҡуптарылыу, һыҙырылыу; кожа слезла 
тире ҡубып төштө; краска слёзла буяу ҡупҡан 

СЛЕПЁНЬ м күгәүен; бычий слепень үгеҙ кү 
гәүене
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СЛЕПЁЦ м 1. прям., перен. һуҡыр, һуҡыр 
кеше 2. зоол. см. слепыш

СЛЕПИТЬ I несов. 1. күҙҙе сағылдырыу 
(ҡамаштырыу); солнце слепит глаза ҡояш күҙҙе 
ҡамаштыра 2. күҙгә бәреп инеү, күҙҙе астырмау; 
пыль слепит глаза туҙан күҙҙе астырмай

СЛЕПИТЬ II сов. что әүәләп (һылап) яһау; 
слепйть куклу из глйны балсыҡтан әүәләп ҡур
саҡ яһау

СЛЕПИТЬ III сов. что 1. (склеить) йәбеш
тереү, йәбештереп ҡуйыу; слепйть листы бумаги 
ҡағыҙ биттәрен йәбештереп ҡуйыу 2. перен. 
(сделать небрежно) әтмәләү, әтмәләп ҡуйыу; 
слепйть избёнку ой йоратын әтмәләп ҡуйыу 

СЛЕПИТЬСЯ сов. (слипнуться) йәбешеү 
СЛЕПЛЙТЬ несов. см. слепйть III 
СЛЕПЛЙТЬСЯ несов. 1. см. слепиться 

2. страд, от слеплять
СЛЁПНУТЬ несов. һуҡырайыу, күҙһеҙ ҡалыу 
СЛЕПбЙ, -ая, -ое 1. һуҡыр, күҙһеҙ; слепой 

человек һуҡыр кеше 2. в знач. сущ. слепой м и 
слепая ж һуҡыр; азбука для слепых һуҡырҙар 
өсөн әлифба 3. перен. (невежественный) тома 
наҙан, һуҡыр; слепой человек тома наҙан кеше
4. перен. саф, эскерһеҙ, ихлас, һуҡыр; слепая 
любовь һуҡыр мөхәббәт 5. (проявляющийся 
стихийно) көтөлмәгән, осраҡлы, стихиялы; сле
пые сйлы природы тәбиғәттең стихиялы көстәре
6. (нечёткий, неотчётливый — о буквах и т.д.) 
асыҡ түгел, тоноҡ, бөләңгерт; слепые буквы то
ноҡ хәрефтәр 7. тоҫмаллап башҡарылған; сле
пая игра в шахматы тоҫмаллап шахмат уйнау
8. (не имеющий выхода) сығыр урыны булма
ған; слепая пещера сығыр урыны булмаған мә
мерйә 9. (без окон) тәҙрәһе булмаған; слепая 
стена тәҙрәһе булмаған стена ♦ слепой дождь 
ҡояшлы ямғыр; слепая кишка анат. һуҡыр эсәк; 
слепая курица см. курица

СЛЁПОК м күсермә (нимәнәндер алынган 
һын); гипсовый слёпок гипс күсермә

СЛЕПОРОЖДЁННЫЙ, ая, ое һуҡыр бу 
лып тыуған, тыумыштан һуҡыр; слепорождён
ный ребёнок тыумыштан һуҡыр бала

СЛЕПОТА ж; прям., перен. һуҡырлыҡ, һу
ҡыр булыу; политическая слепота сәйәси һу
ҡырлыҡ ♦ куриная слепота см. курйный; снеж
ная слепота см. снёжный

СЛЕПУН м һуҡыр йылан (тропик илдәрҙә 
йәшәцсе селәцсен һымаҡ һуҡыр йылан) 

СЛЕПЫШ м һуҡыр сысҡан 
СЛЕСАРНИЧАТЬ несов.; разг. слесарлыҡ 

итеү, слесарь булып эшләү
СЛЕСАРНЫЙ, -ая, -ое 1. слесарь ...ы, сле

сарлыҡ ...ы; слесарное дёло слесарлыҡ (сле
сарь) һәнәре 2. в знач. сущ. слесарная ж сле
сарҙар оҫтаханаһы

СЛЁСАРСКИЙ, -ая, -ое слесарь ...ы; слесар
ский инструмент слесарь ҡоралы



СЛЁСАРСТВО с слесарлыҡ (слесарь) һәнәре 
СЛЁСАРЬ м слесарь; ремонтный слесарь йү

нәтеүсе слесарь; слёсарь-настрбйщик көйләүсе 
слесарь

СЛЕТ м 1. см. слететься — слетаться; слёт 
уток өйрәктәрҙең тупланыуы 2. слёт, йыйылыш, 
ҡор; слёт юных натуралистов йәш натуралистар 
слёты

СЛЕТАТЬ I сов. 1. (осоп) барып килеү; слетать 
на самолёте в Челябинск Силәбегә самолетта осоп 
барып килеү 2. разг. (очень быстро сбегать ку- 
да-л. и вернуться) йүгереп барып килеү; слетать 
в магазйн магазинға йүгереп барып килеү 

СЛЕТАТЬ II несов. см. слететь 
СЛЕТАТЬСЯ несов. см. слететься 
СЛЕТЁТЬ сов. 1. (осоп) килеп ҡуныу (төшөү, 

ултырыу); скворец слетел на ветку сыйырсыҡ 
ботаҡҡа килеп ҡунды 2. йығылып төшөү, төшөп 
китеү; ребёнок слетел с кровати бала карауаттан 
йығылып төштө 3. (взлетев, покинуть какое-л. 
место) осоп китеү; воробьй слетели с дерева 
турғайҙар ағастан осоп китте 4. перен. (быстро 
исчезнуть) ҡасыу, юғалыу, юҡ булыу; сон сле
тел с него йоҡоһо ҡасты 5. перен. (сорваться) 
абайламай әйтеп ебәреү, (һүҙ) ыскындырыу 

СЛЕТЁТЬСЯ сов. 1. (осоп килеп) йыйылыу; 
осы слетелись на мёд һағыҙаҡтар балға йы
йылған 2. перен., разг. (собраться) йүгереп ки
леп тулыу, йыйылышыу, тупланыу

СЛЕЧЬ сов. (серьёзно заболеть) ауырып 
(ятып) китеү, ауырып китеү

СЛИВ м 1. см. слить сливать 1, 4—6; слив 
бензйна из баков бактарҙан бензин ҡойоу 2. (ус
тройство для стока жидкости) улаҡ; прово- 
дйть слив улаҡ үткәреү

СЛЙВА ж слива, ҡара емеш 
СЛИВАНИЕ с см. сливать 
сливАть несов. см. слить 1, 2, 4—6 
СЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. слйться 2. страд, 

от сливать
слйвки только мн. 1. (һөт) өҫтө, ҡаймаҡ; 

снять слйвки с молока һөттөң өҫтөн алыу 2. кого- 
чего\ перен. ҡаймаҡ (иң яҡшы (алдышы) өлөшө) 

сливнбй, -ая, -ое 1. йыйып бергә ҡушыл
ған, йыйылма; сливное молоко йыйып бергә 
ҡушылған һөт 2. (предназначенный для слива
ния) түгеү ...ы, түгә торған; сливная яма йыуын
ғы һыу түгә торған соҡор 3. йыя (ҡабул итә) 
торған; сливной молочный пункт һөт йыя торған 
пункт

СЛЙВОВЫЙ, -ая, -ое слива ...ы, ҡара емеш 
...ы; слйвовый лист слива япрағы; слйвовое ва
ренье слива ҡайнатмаһы

СЛЙВОЧНЫЙ, -ая, -ое ҡаймаҡлы, ҡаймаҡ
тан әҙерләнгән; слйвочное мороженое ҡаймаҡлы 
туңдырма ♦ слйвочное масло аҡ май 

СЛИВЙНКА ж сливянка (шарап)
СЛИЗАТЬ сов. что 1. ялау, ялап ашау, ялап
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сличить
ҡуйыу (таҙартыу); слизать варенье ҡайнатманы 
ялап ҡуйыу 2. перен., разг. ялмау, ялмап юҡ 
итеү (ут, һыуга ҡарата)', огонь слизал дом ян
ғын өйҙө ялмап юҡ итте

СЛИЗЕНЬ м лайлалы ҡусҡар (әкәм-төкәм) 
СЛЙЗИСТЫЙ, ая, ое 1. лайлалы; слйзистое 

вещество лайлалы матдә 2. анат. лайла ...ы; 
слйзистые жёлезы лайла биҙҙәре 3. (скользкий) 
лайла менән ҡапланған, лайлалы, тайғаҡ, 
тайғалаҡ, шыйғаҡ, шыйғалаҡ

СЛИЗНУТЬ сов. что 1. ялап алыу 2. см. сли
зать 2

СЛИЗНЯК м 1. см. слйзень 2. разг., презр. 
(о безвольном человеке) бешмәгән, ебегән, эш
кинмәгән, быҙау

СЛИЗЫВАТЬ несов. см. слизать 
СЛИЗЬ ж лайла; покрыться слизью лайла ме

нән ҡапланыу
с л и н й т ь  сов. 1. разг. (полинять) төҫөн 

юғалтыу, уңыу; платье слиняло күлдәк уңған 
2. см. линять 2

СЛИПАТЬ несов. что; разг. һылаштырыу, 
ҡаплау, томалау; слеза слипает глаза йәш күҙ
ҙәрҙе томалай

СЛИПАТЬСЯ несов. 1. ҡуша һылашыу, йәбе
шеү; снежйнки слипаются ҡар бөртөктәре йәбе
шә 2. йомолоу, йомолоп барыу; глаза слипаются 
күҙҙәр йомола

с л и т н ы и , -ая, -ое бергә ҡушылған, ҡуш, 
ҡушып, тоташ; слитное написание ҡушып яҙыу 

СЛИТОК м ҡойолма (иретеп ҡалыпҡа ҡо
йолған металл киҫәге)', слйток стали ҡорос ҡо
йолмаһы

СЛЙТОЧНЫЙ, ая, ое ҡойолма; слйточная 
медь ҡойолма баҡыр

СЛИТЬ сов. что 1. (смешать) ҡойоп ҡушыу; 
слить молоко из двух бидонов во флягу ике би
дондағы һөттө флягаға ҡойоп ҡушыу 2. тех. (со
единить посредством литья) иретеп ҡушыу; 
слить свинец с оловом ҡурғаш менән аҡ ҡурғаш
ты иретеп ҡушыу 3. (отлить) иретеп яһау, ҡо
йоу; слить колокол ҡыңғырау ҡойоу 4. перен. 
бергә ҡушыу, берләштереү; слить классы синыф
тарҙы берләштереү 5. һарҡытыу, һөҙөп алыу; 
слить слйвки с молока һөттөң өҫтөн һөҙөп алыу 
6. бушатыу, түгеү; слить грязную воду бысраҡ 
һыуҙы түгеү

СЛИТЬСЯ сов. 1. (соединиться) ҡушылыу, 
ҡушылып ағыу, ағып ҡушылыу 2. перен. ҡушы
лыу, берләшеү, ҡушылып берләшеү; деревни 
слилйсь ауылдар ҡушылды

СЛИЧАТЬ несов. см. сличить 
СЛИЧАТЬСЯ несов. страд, от сличать 
СЛИЧЁНИЕ с см. сличйть сличать 
СЛИЧИТЬ сов. что сағыштырыу, сағышты

рып ҡарау (сығыу); сличйть копию с подлин
ником күсермәне төп нөсхә менән сағыштырып 
сығыу



слишком
СЛИШКОМ нареч. бигерәк, саманан (сик

тән) тыш, үтә ныҡ, кәрәгенән артыҡ, самаһыҙ, 
ифрат; слйшком дорого саманан тыш ҡиммәт; 
слйшком подробно үтә ныҡ ентекле

СЛИЙНИЕ с 1 . см. слить 4 — слйться 2. (мес
то) ҡушылған урын (ер), тамаҡ; слияние двух 
рек ике йылғаның ҡушылған урыны

СЛОБОДА ж 1. ист. слобода; монастырская 
слобода монастырь слободаһы 2. уст. (приго
род) биҫтә (ҡала сите)

СЛОБОДСКбЙ, -ая, -ое уст. биҫтә ...ы; 
слободское население биҫтә халҡы

СЛОВАКИ мн. словактар, словак халҡы 
( Словакияның төп халҡы) / /  ед. словак м сло
вак ир-аты; словачка ж словак ҡатын-ҡыҙы 

СЛОВАРНИК м; разг. һүҙлексе, һүҙлектәр 
төҙөүсе

СЛОВАРНЫЙ, -ая, -ое һүҙлек ...ы; словар
ный запас башкйрского языка башҡорт теленең 
һүҙлек байлығы; словарная работа һүҙлек эше 

СЛОВАРЬ м 1. һүҙлек; толковый словарь 
башкйрского языка башҡорт теленең аңлатмалы 
һүҙлеге; терминологйческий словарь терминоло 
гия һүҙлеге 2. (лексика) һүҙ байлығы; поэтйче 
ский словарь М.Карйма М.Кәрим поэзияһының 
һүҙ байлығы

СЛОВАЦКИЙ, -ая, -ое словак ...ы, Словакия 
...ы; словацкий язык словак теле

СЛОВЁСНИК м тел (әҙәбиәт) уҡытыусыһы, 
телсе, әҙәбиәтсе

СЛОВЁСНЫЙ, -ая, -ое һүҙ ...ы, телдән әй
телгән (белдерелгән); словесное предупреж
дение телдән әйтелгән иҫкәртеү

СЛОВНИК м һүҙҙәр исемлеге; словник тол
кового словаря аңлатмалы һүҙлек өсөн һүҙҙәр 
исемлеге

с л б в н о  союз сраөн. (употребляется в срав
нительных оборотах и сравнительных прида
точных предложениях в значении “как”) кеүек, 
һымаҡ, гүйә, шикелле; поёт словно соловей һан
дуғас кеүек йырлай

СЛбВО с 1. һүҙ; значение слова һүҙҙең мәғә 
нәһе; происхождение слов һүҙҙәрҙең килеп сы
ғышы; займствованные слова үҙләштерелгән 
һүҙҙәр 2. (речь) тел, телмәр, һөйләү; культура 
слова телмәр мәҙәниәте; дар слова һөйләү һәлә
те 3. (обещание) биргән һүҙ, вәғәҙә; взять своё 
слово назад вәғәҙәңде кире алыу 4. фекер, һүҙ; 
сказать своё веское слово үҙеңдең төплө феке 
реңде әйтеү 5. сығыш, һүҙ; заключйтельное сло
во докладчика докладсының йомғаҡлау һүҙе; 
вступйтельное слово инеш һүҙ 6. мн. слова 
(текст песни) (йырҙың) һүҙҙәре (тексы) ♦ без 
дальних (лйшних) слов һүҙҙе оҙаҡҡа һуҙмайын
са, оҙон һүҙҙең ҡыҫҡаһы; верить на слово см. 
верить; глотать слова см. глотать; другйми ело 
вами см. другой; к слову (сказать) в знач. 
вводи, сл. әйткәндәй, әйтмәксе, һүҙ уңында әйт

кәндә; на словах: 1) (устно) телдән; 2 ) (только 
в разговоре) һүҙҙә генә; не находйть слов для 
чего һүҙ таба алмау, юғалып ҡалыу; однйм 
словом бер һүҙ менән әйткәндә, ҡыҫҡаһы; по 
словам в знач. вводи, сл.: 1) әйтеүенсә, әйткән
сә; 2 ) (как говорит, учит кто-л.) әйтеүе (өйрә- 
теүе, яҙыуы) буйынса; свойми словами (расска
зать) см. свой; слово в слово бәйнә бәйнә, 
һүҙмә-һүҙ; слово за слово һүҙ артынан һүҙ, һүҙ 
эйәрә һүҙ; словом не обмолвиться бер һүҙ ҙә 
әйтмәү, бер һүҙ ҙә өндәшмәү; слов нет в знач. 
вводи, сл. һүҙ ҙә юҡ, әлбиттә, ысынлап та; с пер
вого слова шунда уҡ; с чужйх слов кеше аша ғы
на ишетеп, кеше һүҙенә нигеҙләнеп; крылатые 
слова см. крылатый; новое слово яңы фекер 

СЛОВОИЗМЕНЁНИЕ с; лингв, һүҙ үҙгәреше 
СЛбВОМ  вводн. сл. бер һүҙ менән әйткәндә, 

ҡыҫҡаһы; словом, мы должны завтра выехать 
ҡыҫҡаһы, беҙ иртәгә китергә тейешбеҙ

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ с; лингв, һүҙ яһа
лышы, һүҙьяһалыш

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Й, ая, ое
лингв, һүҙ яһаусы; словообразовательный аф
фикс һүҙ яһаусы аффикс

СЛОВООХбТЛИВОСТЬ ж һүҙгә (һөйлә 
шергә) әүәҫлек, һүҙсәнлек, һүҙгә йомартлыҡ 

СЛОВООХОТЛИВЫЙ, ая, ое һүҙсән, һөй 
ләшергә (һүҙгә) әүәҫ, һүҙгә йомарт; словоохот
ливый человек һөйләшергә әүәҫ кеше

СЛОВОПРОИЗВбДНЫ Й, ая, ое лингв. 
һүҙ яһаусы

СЛОВОПРОИЗВбДСТВО с; лингв, һүҙ яһа 
лышы

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ с; лингв, һүҙбәйләнеш 
СЛОВОТВбРЧЕСТВО с яңы һүҙҙәр яһау 
СЛОВОУПОТРЕБЛЁНИЕ с һүҙҙең ҡулла

нылышы, һүҙ ҡулланылышы, һүҙҙәрҙе ҡулланыу 
СЛОВЦб с; разг. һүҙ ♦ для красного словца 

үткер (йор) һүҙ булһын тип
СЛОГ м ижек; закрытый слог ябыҡ ижек; от

крытый слог асыҡ ижек; делйть слово на слоги 
һүҙҙе ижектәргә бүлеү; читать по слогам ижек
ләп уҡыу

СЛОГОВбЙ, -ая, -ое 1. лингв, ижек ...ы; 
слоговые знаки ижек билдәләре 2. см. слогооб
разующий ♦ слоговое письмо ижек яҙыуы 

СЛОГООБРАЗУЮ Щ ИЙ, ая, ее лингв. 
ижек яһаусы (яһай торған); слогообразующие 
звуки ижек яһаусы өндәр

СЛОЕНЫЙ, -ая, -ое ҡатлаулы; слоёное тёсто 
ҡатлаулы ҡамыр; слоёный пирог ҡатлаулы ҡа
мырҙан бәлеш

СЛ О Ж ЁН И Ес 1 . см. сложйть 2, 4, 7; сло
жение чйсел һандарҙы ҡушыу; сложение полно
мочий үҙенән вәкиллек хоҡуғын һалыу 2. мат. 
ҡушыу, ҡушыу ғәмәле 3. (телосложение) һын, 
буй һын; человек крепкого сложения буй һынға 
(кәүҙәгә) таҙа кеше 
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сломить
с л о ж и т ь  сов. что 1. өйөп (һалып, тулты

рып, теҙеп) ҡуйыу; сложйть дрова в сарай утын
ды һарайға өйөп ҡуйыу; сложйть кнйги в шкаф 
китаптарҙы шкафҡа теҙеп ҡуйыу 2. мат. ҡу
шыу; сложйть два и пять икегә биште ҡушыу
3. (построитъ) һалыу, сығарыу; сложйть печь 
мейес сығарыу (һалыу) 4. (сочинитъ) ижад 
итеү, сығарыу; сложйть песню йыр сығарыу
5. (перегнув, придать какой-л. вид, форму) бө
гөп кирегә ҡайтарыу, бөкләү, таҫлау, таҫлап һа
лыу; сложйть газету пополам гәзитте урталай 
бөкләү; сидеть, сложйв ноги аяҡты бөкләп ул
тырыу 6. разг. (сняв, опуститъ вниз) өҫтән 
аҫҡа ҡуйыу, төшөрөү; сложйть ношу с плеч йөк
тө яурындан төшөрөү 7. перен. алыу, алып таш
лау, төшөрөү, һалыу; сложйть с себя ответствен
ность үҙеңдән яуаплылыҡты алып ташлау ♦ сло
жйть голову см. голова; сложйть оружие ҡорал 
ташлау, бирелеү; сложа руки сидеть ҡул ҡау
шырып тик ултырыу, эшләмәү, ҡыл да ҡыбыр
латмау

СЛОЖИТЬСЯ сов. 1. (организоваться, со
здаться) төҙөлөү, ойошоу; сложйлся неболь
шой коллектйв ҙур булмаған коллектив төҙөлдө 
2. (создаться) барлыҡҡа килеү, тыуыу, килеп 
тыуыу (сығыу), урынлашыу; сложйлась песня 
йыр барлыҡҡа килде; сложйлась благоприятная 
обстановка ыңғай шарт килеп тыуҙы 3. (сфор
мироваться) өлгөрөү, өлгөрөп (үҫеп, нығып) 
етеү, етлегеү, формалашыу; у него ещё не сло
жйлся характер уның холҡо әле нығып етмәгән
4. разг. (уложитъ вещи для отъезда) юлға 
әҙерләнеү, йыйыныу 5. разг. (устроитъ склад
чину) аҡса һалышыу; сложйться на свадьбу 
туйға аҡса һалышыу

СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЙ, ая, -ое лингв.
эйәртеүле ҡушма; сложноподчинённое предло
жение эйәртеүле ҡушма һөйләм

СЛОЖНОСОКРАЩЁННЫЙ: сложносокра 
щённые слова лингв, ҡыҫҡартылған ҡушма һүҙҙәр

СЛОЖНОСОЧИНЁННЫЙ, -ая, -ое лингв. 
теҙмә ҡушма; сложносочинённое предложение 
теҙмә ҡушма һөйләм

СЛОЖНОСТЬ ж 1. ҡатмарлы хәл, ҡатмарлы
лыҡ; сложность характера холоҡтоң ҡатмарлы
лығы; сложность задачи мәсьәләнең ҡатмарлы
лығы 2. мн. сложности ҡыйынлыҡтар, ауырлыҡ
тар; преодолевать сложности ауырлыҡтарҙы 
еңеп сығыу ♦ в общей сложности тулайым ал
ғанда, барыһы, йәмғеһе

СЛОЖНОЦВЕТНЫЙ, ая, ое бот. 1. ҡат 
марлы сәскәле 2. в знач. сущ. сложноцветные 
мн. ҡатмарлы сәскәлеләр ғаиләһе

с л о ж н ы й , -ая, -ое 1. ҡушма (бер нисә 
өлөштән торган); сложное предложение ҡуш
ма һөйләм; сложное число ҡушма һан 2. (мно
гообразный) ҡатмарлы, күп яҡлы; сложный ха
рактер ҡатмарлы холоҡ 3. (трудный) ауыр, ҡы

йын, ҡатмарлы, буталсыҡ; сложная жизнь бу
талсыҡ тормош; сложная операция ауыр опера
ция 4. (причудливый, замысловатый) хикмәт
ле; сложный орнамент хикмәтле биҙәк

. . .с л о ж н ы й , -ая, -ое урыҫ телендә ҡушма 
һщҙәрҙең “ижекле” мәгәнәһен аңлатҡан икенсе 
өлөшө, мәҫ., трёхсложный өс ижекле; одно
сложный бер ижекле

СЛОИСТОСТЬ ж ҡатлаулылыҡ, ҡатламлы- 
лыҡ, ҡатлы-ҡатлы (ҡатлаулы-ҡатлаулы) булыу; 
слойстость горных пород тау тоҡомдарының 
ҡатлы-ҡатлы булыуы

с л о и с т ы й ,  -ая, -ое ҡатлаулы, ҡатламлы, 
ҡатлы-ҡатлы (ҡат-ҡат) булған; слойстые облака 
ҡатлы-ҡатлы болоттар; слойстые минералы ҡат
лаулы минералдар

СЛОИТЬ несов. что ҡатлау, ҡатлы-ҡатлы 
итеү; слоить тёсто ҡамырҙы ҡатлы-ҡатлы итеү 

СЛОИТЬСЯ несов. 1. ҡатлауланыу, ҡатлы- 
ҡатлы булып тороу, ҡатламдарға бүленеү; слю
да хорошо слойтся слюда ҡатламдарға һәйбәт 
бүленә 2. страд, от слойть

СЛОИ м 1. ҡатлам, ҡатлау, ҡат; верхний 
слой землй тупраҡтың өҫкө ҡаты; слой атмос
феры атмосфера ҡатламы; слой жйра май ҡатла
мы 2. ҡатлам; широкие слой населения ха 
лыҡтың киң ҡатламдары

СЛОИКА ж\ разг. 1. см. слойть 2. ҡатлама 
(ҡатлы-ҡатлы итеп бешерелгән кцмәс)

. . .с л о и н ы и ,  -ая, -ое урыҫ телендә ҡушма 
һщҙәрҙең “ҡатлы", “ҡатламлы" мәгәнәләрен 
аңлата торган икенсе өлөшө, мәҫ., многослой
ный күп ҡатламлы; двухслойный ике ҡатлы 

СЛОМ м 1. см. сломать — сломаться; дом на 
слом һүтелергә тейеш йорт 2. (место) һынған 
урын ^

СЛОМАТЬ сов. что 1. см. ломать; сломать 
старый дом иҫке йортто емереү; сломать ногу
аяҡ һындырыу 2. кого-что; перен., разг. (одо
леть, победить) еңеү, еңеп сығыу, һындырыу; 
сломать сопротивление протйвника дошман ҡар 
шылығын еңеп сығыу ♦ сломать голову баш ва
тыу, оҙаҡ уйлау; сломать (себе) шёю муйынын 
һындырыу, һәләк булыу; язык сломаешь те
леңде һындырырһың (әйтергә бик ҡыйын 
булган һцҙҙәргә, әйтемдәргә ҡарата)

СЛОМАТЬСЯ сов. 1. см. ломаться 1, 2; иг 
рушка сломалась уйынсыҡ ватылған; лёд сло
мался боҙ ватылды; палка сломалась таяҡ һын
ды 2. перен. (ослабеть физически, нравствен
но) көстән яҙыу, бөгөлөп төшөү, бирешеү

СЛОМИТЬ сов. что 1. ҡайырып (шаҡарып) 
һындырыу, емереү; буря сломйла дерево дауыл 
ағасты һындырҙы 2. кого-что; перен. еңеү, 
буйһондороу, теҙ сүктереү, юҡҡа сығарыу, һын
дырыу; сломйть сопротивление врага дошман 
ҡаршылығын юҡҡа сығарыу ♦ сломя голову 
разг. алды-артты ҡарамай, йән көс менән, йән 
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сломиться
фарман; (сам) чёрт ногу сломит шайтан аяғын 
һындырыр (тәртипһеҙлеккә, болам ҡарата)

СЛОМИТЬСЯ сов. 1. разг. (переломиться 
от тяжести) һыныу, һынып төшөү; яблоня 
сломйлась алмағас һынып төшкән 2. перен. 
(резко измениться) һыныу, киҫкен үҙгәреү
3. (ослабеть физически, нравственно) һыныу, 
ҡаҡшау, бирешеү; душа сломйлась рух һынды

СЛОН м 1. в рази. знач. фил; африканский 
слон африка филе; ходйть слоном шахм. фил 
менән йөрөү 2. разг. (о высоком, толстом, не
уклюжем человеке) думбай ♦ делать из мухи 
слона төймәләйҙе дөйәләй итеү, сүпте сүмәлә 
итеү; слона не приметить upon, танау төбөндәге 
бүрәнәне күрмәү; слон на ухо наступйл ҡола
ғына айыу баҫҡан (көй-моңга һәләте булмаган 
кешегә ҡарата)

СЛОНЁНОК м фил балаһы
СЛОНЙХА ж инә фил
СЛОНбВОСТЬ ж артыҡ йыуанайыу (кцбе- 

рәк аяҡтар ныҡ йыуанайырынан гибәрәт бул- 
ган склероз ауырыуы)

с л о н б в ы й ,  -ая, -ое фил ...ы; слоновая 
кость фил һөйәге; слонбвый хобот фил томшоғо
♦ слоновая бумага спец, фил ҡағыҙы (ҡытыршы, 
ҡалын ҡагыҙ); слоновая болезнь см. слоновость

с л о н й т ь с я  несов.; разг. эшһеҙ йөрөү, һәп
тәнләү; слонйться по городу ҡала буйлап һәп
тәнләү

СЛУГА м; прям., перен. хеҙмәтсе; депутат — 
слуга народа депутат — халыҡ хеҙмәтсеһе
♦ ваш покорный слуга һеҙгә хөрмәт менән ҡа
раусы, һеҙҙе ихтирам итеүсе

СЛУЖАКА ж; разг. тәжрибәле (тырыш) хеҙ
мәткәр

СЛУЖАНКА ж хеҙмәтсе, аҫрау
СЛУЖАЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от служить 

2. в знач. сущ. служащий м и служащая ж хеҙ
мәткәр; служащий министерства министрлык 
хеҙмәткәре

СЛУЖБА ж 1. см. служйть 1—3, 5, 6; служ
ба в армии армиялағы хеҙмәт; срок службы хеҙ
мәт срогы 2. (должность, место работы) хеҙ
мәт, эш, хеҙмәт (эш) урыны; повышение по 
службе хеҙмәте буйынса үрләтеү; поступйть на 
службу хеҙмәткә урынлашыу 3. (исполнение во
инских обязанностей) хәрби хеҙмәт; действй- 
тельная воинская служба мәжбүри хәрби хеҙмәт
4. чего, какая хеҙмәт; служба быта көнкүреш 
хеҙмәте; служба связи элемтә хеҙмәте 5. церк. 
(богослужение) ғибәҙәт ♦ сослужйть службу 
см. сослужйть; не в службу, а в дружбу дуҫлыҡ 
хаҡына (ниҙер башҡарыуҙы цтенгәндә)

СЛУЖЕБНЫЙ, -ая, -ое 1. хеҙмәт ...ы, эш 
...ы; служебное время эш ваҡыты 2. (вспомога
тельный) ярҙамсы, икенсе дәрәжәләге ♦ слу
жебные слова лингв, ярҙамсы һүҙҙәр (теркәцес, 
бәйләцес, киҫәксә)

СЛУЖЁНИЕ с; высок, см. служйть 1; слу
жение своему народу үҙ халҡыңа хеҙмәт итеү 

СЛУЖИЛЫИ, -ая, -ое ист. хеҙмәтле, хеҙмәт 
итеүсе (X IV  — X V II  бб. Рәсәйҙә дәцләт хеҙмә
те йәки хәрби хеҙмәт цтәцсе вазифалы кеше
ләр)', служйлые люди хеҙмәтле кешеләр

СЛУЖИТЕЛЬ м 1. у cm. хеҙмәтсе 2. (низший 
служащий учреждения) хеҙмәтсе, ҡараусы, йы
йыштырыусы; служйтель маяка маяҡ хеҙмәтсеһе 
3. чего', высок, хеҙмәт итеүсе, хеҙмәткәр; служй
тель науки фән хеҙмәткәре ♦ служйтель культа 
дин хеҙмәтсеһе, рухани

СЛУЖИТЬ несов. 1. кому-чему хеҙмәт итеү; 
служйть Отечеству Ватанға хеҙмәт итеү 2. кем- 
чем и без доп. (состоять на службе) эшләү, 
хеҙмәт итеү; служйть секретарём сәркәтип бу
лып эшләү 3. (быть военным) хеҙмәт итеү; слу
жйть во флоте флотта хеҙмәт итеү 4. чем (быть, 
являться) булыу, булып тороу; служйть при
мером үрнәк булып тороу 5. хеҙмәтен (вази
фаһын) үтәй алыу, файҙаланыу, ҡулланылыу; 
эта комната служит библиотекой был бүлмә ки 
тапхана итеп файҙаланыла 6. яраҡлы булыу, 
эшкә ашыу; старые валенки ещё служат иҫке 
быймалар әле лә эшкә аша 7. что и без доп.; 
церк. ғибәҙәт ҡылыу, ғибәҙәт йолаһын башҡа
рыу 8. (стоять на задних лапах — о некото
рых животных) алғы аяҡтарҙы күтәреп төҙ генә 
ултырыу

СЛУКАВИТЬ сов/, разг. хәйләләү, хәйлә ҡо
роу, алдау

СЛУПИТЬ сов. что; прост, һыҙыртыу, һы
ҙырып алыу, һуйыу, һуйып алыу, һурҙырыу, 
ҡабығын әрсеү (һыҙыртыу); слупйть шелуху с 
зерна ашлыҡ һурҙырыу

СЛУПИТЬСЯ сов.; прост, ҡубыу, ҡубып тө
шөү; краска слупйлась со стены стенаның буяуы 
ҡубып төшкән

СЛУХ м 1. ишетеү, ишетеү һәләте; ухо — ор
ган слуха ҡолаҡ — ишетеү ағзаһы; играть по 
слуху ишеткән буйынса ғына уйнау 2. (весть, 
известие) хәбәр, хәбәр-хәтер; о нём нет слуха 
уның хаҡында хәбәр-хәтер юҡ 3. обычно мн. 
слухи имеш-мимеш хәбәр (һүҙ), ғәйбәт; пустйть 
слух ғәйбәт таратыу ♦ ни слуху ни духу см. 
дух; обратйться в слух донъяны онотоп тыңлай 
башлау

СЛУХОВбЙ, -ая, -ое 1. ишетеү ...ы; слухо
вые органы ишетеү ағзалары 2. тыңлау ...ы; 
слуховой аппарат тыңлау аппараты ♦ слуховое
окно ҡыйыҡ тәҙрәһе (яҡтылыҡ һәм елләтец 
өсөн файҙаланыла)

СЛИЧАЙ м 1. осраҡ, хәл, ваҡиға; странный 
случай ғәжәп ваҡиға; несчастный случай бәлә 
ҡаза (осрағы); в большинстве случаев күпселек 
осраҡтарҙа 2. (благоприятное стечение обсто
ятельств) хәл, осраҡ, яй, форсат; удобный слу
чай уңайлы осраҡ; представился случай яйы 
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килде (сыҡты) 3. (случайность) көтөлмәгән хәл, 
осраҡлылыҡ ♦ во всяком случае см. всякий; в 
протйвном случае юғиһә, улай була ҡалһа; в та
ком случае шулай булғанда; на случай була 
ҡалғанда; от случая к случаю ваҡыт-ваҡыт ҡы
на, һирәк-мирәк кенә; при случае яйы сыҡҡанда, 
кәрәк була ҡалғанда

СЛУЧАЙНО 1. нареч. осраҡлы рәүештә, көт
мәгәндә, уйламағанда; случайно встретить көт
мәгәндә осратыу 2. в знач. вводи, сл. -мы/-ме 
икән; нет ли у вас, случайно, этой книги? һеҙҙә 
ошо китап юҡмы икән? ♦ не случайно юҡҡа ғы
на түгел, тик-томалға түгел

СЛУЧАЙНОСТЬ ж 1. осраҡлылыҡ, көтөлмә
гәнлек; случайность встречи осрашыуҙың көтөл
мәгәнлеге 2. (непредвиденное обстоятельство) 
осраҡлы хәл (ваҡиға), көтөлмәгән хәл (ваҡиға); 
это чистая случайность был фәҡәт осраҡлы хәл 

с л у ч а й н ы й , -ая, -ое 1. осраҡлы, көтөлмә
гән, уйламаған; случайная встреча көтөлмәгән ос
рашыу 2. (не постоянный) осраҡлы, ваҡытлы, да
ими булмаған; случайный заработок осраҡлы эш 
хаҡы; случайные уроки даими булмаған дәрестәр 

СЛУЧАТЬ несов. см. случить 
СЛУЧАТЬСЯ I несов. 1. см. случйться I;

2 . ә 3 л. ед. ч. случается; случалось в знач. 
вводи, сл. булғылай, булғылап тора

СЛУЧАТЬСЯ II несов. 1. см. случйться II;
2. страд, от случать

СЛУЧИТЬ сов. кого, с кем ҡауыштырыу, ҡа
сырыу, тороҡтороу

СЛУЧИТЬСЯ I сов. 1. булыу, килеп сығыу; 
случйлась беда бәлә-ҡаза килеп сыҡты; что слу- 
чйлось? нимә булды?; случился пожар янғын 
килеп сыҡты 2. с неопр. безл. \ разг. тура килеү; 
случйлось ночевать в лесу урманда ҡунырға ту
ра килде

СЛУЧИТЬСЯ II сов. (о животных) ҡауы
шыу, ҡасыу, тороғоу

СЛУЧКА ж см. случить — случать, случйть
ся II — случаться II

СЛУЧНбЙ, -ая, -ое тороғоу ...ы, ҡасыу ...ы, 
тороҡтороу ...ы; случной период тороғоу осоро 
(мәле); случной пункт тороҡтороу пункты

СЛУШАНИЕ с см. слушать 1—3; слушание 
лекций лекциялар тыңлау; слушание дела в су
де эште судта ҡарау

СЛУШАТЕЛЬ м и СЛУШАТЕЛЬНИЦА ж
1. тыңлаусы; слушатель концерта концерт тың
лаусы 2. (учащийся) уҡыусы, тыңлаусы; слуша
тель военной академии хәрби академия уҡыусыһы 

СЛУШАТЬ несов. 1. кого-что и без доп. тың
лау; слушать радио радио тыңлау; слушать му
зыку музыка тыңлау 2. что тикшереү, ҡарау, 
тыңлау; слушать дело в суде эште судта ҡарау; 
слушать отчёт месткома месткомдьщ отчётын 
тыңлау 3. что (изучатъ что-л., посещая курс 
лекций) белем алыу, өйрәнеү, тыңлау; слушать
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курс высшей математики юғары математика кур
сын тыңлау 4. кого-что (следовать чьим-л. сове
там) әйткәнде тыңлау (иғтибарға алыу), ҡолаҡ 
һалыу, һүҙен (кәңәшен) тотоу (тыңлау), тыңлау; 
слушать воспитателя тәрбиәсене тыңлау ♦ слу
шай! тыңла! (тыңлатырға бойороҡ)

СЛУШАТЬСЯ несов. 1. кого-что һүҙен (кә
ңәшен) тыңлау (тотоу), тыңлау; слушаться ро
дителей ата-әсә һүҙен тыңлау 2. страд, от слу
шать 1—3

СЛУШ бК м; разг., неодобр. имеш-мимеш, 
юҡ-бар һүҙ, ғәйбәт; пустить слушок ғәйбәт та
ратыу

СЛЫТЬ несов. кем-чем, за кого-что дан алыу 
(тотоу), даны сығыу, танылыу; слыть любителем 
музыки музыка яратыу менән танылыу

СЛЫХАТЬ несов. 1. см. слышать 2. в знач. 
сказ., безл.; разг. см. слышно 2, 3; о нём ничего 
не слыхать уның хаҡында бер нәмә лә ишетелмәй 

СЛЫХОМ: слыхом не слыхать прост.:
1) ишеткән (күргән, белгән) нәмә түгел; 2 ) тауы- 
шы-тыны юҡ, аты-юлы юҡ

СЛЫШАТЬ несов. 1. кого-что и без доп. 
ишетеү, ишетеп тороу; я слышу его голос мин 
уның тауышын ишетәм 2. что, о ком-чём, про 
кого-что (обладать сведениями) хәбәрҙар бу
лыу, ишетеү, ишетеп белеү; слышать о приезде 
артиста артистың килеүе хаҡында ишетеү 3. что; 
разг. (ощущать) һиҙеү, тойоу; слышать запах 
духов хушбуй еҫен тойоу ♦ ног (земли) под со
бой не слышать: 1) (об очень быстром беге) аяҡ 
ергә теймәү; 2 ) (об усталости) хәлдән тайыу, 
теҙ быуындары ҡалмау, ҡалтырау; 3) (о сильном, 
радостном чувстве) түбә күккә тейеү, ҡыуаныс 
эскә һыймау; и слышать не хочет ҡолағына ла 
элмәй, тыңларға ла теләмәй

СЛЫШАТЬСЯ несов. 1. ишетелеү, ишетелеп 
тороу, яңғырау; слышится музыка музыка ише
телә 2. перен. һиҙелеү; в его голосе слышится 
тревога тауышында шом һиҙелә

СЛЫШИМОСТЬ ж 1. ишетелеш, ишетелеү 
дәрәжәһе; хорошая слышимость радиопередач 
радио тапшырыуҙарҙың яҡшы ишетелеше 2. (воз
можность слышать кого-что-л.) ишетеү мөм
кинлеге

СЛЫШНО 1. нареч. ишетелер-ишетелмәҫ; 
шептать чуть слышно ишетелер-ишетелмәҫ шы
бырлау 2. в знач. сказ., безл. ишетелеү; слыш
но, как муха пролетит себен осҡаны ишетелә; 
мне вас не слышно мин һеҙҙе ишетмәйем 3. о 
ком-чём в знач. сказ., безл. хәбәр(ҙәр) бар (юҡ); 
о нём давно ничего не слышно уның хаҡында 
күптән хәбәр юҡ 4. в знач. вводи, сл.; прост, 
(говорят) ахыры, күрәһең, шикелле; у него, 
слышно, дело идёт на лад уның эше көйләнеп 
бара, күрәһең

с л ы ш н ы й , -ая, -ое 1. ишетелерлек; еле 
слышный голос көскә ишетелерлек тауыш 2. в



СЛЮ ДА
кратк. ф. еҫе килеү; слышен запах духов хуш
буй еҫе килә 3. перен. һиҙелеү; в его голосе 
слышно лукавство уның тауышында шаянлыҡ 
һиҙелә

СЛЮДА ж слюда (минерал)
СЛК5ДИСТЫЙ, -ая, -ое слюдалы; слюдис

тые сланцы слюдалы һәүерташтар
СЛЮДЯНОЙ, ая, ое 1. слюдалы; слюдяной 

сланец слюдалы һәүерташ 2. слюда, слюда ...ы; 
слюдяное окошко слюда тәҙрә; слюдяной кон
денсатор слюда конденсаторы

СЛЮНА ж шайыҡ, һеләгәй, шеләгәй 
с л н 5 н и  мн.\ разг. см. слюна ♦ распустить 

слюни: 1) (расплакаться) балауыҙ һығыу, һы
тылыу, һеләгәй ағыҙыу; 2 ) (проявитъ безволие) 
мәмәйләнеү, йыбытҡыланыу, мәүешләнеү, мә- 
шәүләнеү, булдыҡһыҙланыу

СЛЮНИТЬ несов. что төкөрөкләү, шыйыҡ
лау, һеләгәйләү; слюнить пальцы бармаҡтарҙы 
төкөрөкләү

СЛК5НКИ мн.\ ласк, от слюна ♦ слюнки те
кут: 1) ауыҙ һыуы ҡойолоу (берәй тәмле ашам
лыҡты бик ныҡ ашагы килгәндә әйтелә)', 
2 ) ауыҙ һыуын ҡоротоу (ҙур ләззәт, кинәнес 
табып һөйләцУ, глотать слюнки см. глотать 

СЛК5ННЫЙ, -ая, -ое шайыҡ ...ы, һеләгәй 
...ы; слюнные железы шайыҡ биҙҙәре

СЛЮНООТДЕЛЕНИЕ с шайыҡ бүленеп 
сығыу

СЛЮНООТДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое ша
йыҡ бүлеп сығарыу ...ы; слюноотделительный
процесс шайыҡ бүлеп сығарыу процесы

СЛЮНОТЕЧЕНИЕ с шайыҡ (һеләгәй) ағыу 
СЛЮНТЯЙ М и СЛЮНТЯЙКА ж: разг., 

презр. ебегән, бешмәгән, мәмәй ауыҙ
СЛЮНЯВИТЬ несов/, разг. см. слюнйть 
СЛЮНЙВЫЙ, ая, ое шайығы (Һеләгәйе) 

ағып торған; слюнявый мальчик һеләгәйе ағып 
торған малай

СЛЯКОТНО в знач. сказ., безл. разг. епшек, 
еүеш; на улице слякотно тышта епшек

СЛЯКОТНЫЙ, -ая, -ое разг. еүеш, епшек; 
слякотная погода епшек көн

с л й к о т ь  ж 1. (грязъ) батҡаҡ, бысраҡ; 
осенняя слякоть көҙгө бысраҡ 2. разг. (сырая 
погода) епшек көн

СЛЙПАТЬ сов. что әтмәләү, әтмәләп ҡуйыу; 
сляпать скамейку эскәмйә әтмәләп ҡуйыу

СМАЗАТЬ сов. 1. чем майлау, һөртөү, һы
лау, яғыу; смазать колёса тәгәрмәстәрҙе майлау; 
смазать рану йодом йәрәхәткә йод һөртөү 2. что 
(стереть, размазать) һөртөү, һөртөп алыу; 
смазать краску рукавом буяуҙы ең менән һөртөп 
алыу 3. что\ перен., разг. киҫкенлеген (ҡыр
ҡыулығын) кәметеү (йомшартыу); смазать во
прос мәсьәләнең киҫкенлеген йомшартыу 4. ко
го; прост, тондороу, ҡундырыу, ултыртыу; 
смазать по щекё яңаҡҡа тондороу

СМАЗАТЬСЯ сов. 1. һөртөү, һылау, яғыу; 
смазаться кремом крем һөртөү 2. разг. (разма
заться, стереться) һөртөлөп (буялып) бөтөү 
3. перен. йомшартылыу, киҫкенлеге кәмеү

СМАЗКА ж 1. см. смазать — смазывать 1; 
смазка колёс тәгәрмәстәрҙе майлау 2. май; 
смазка для мотора мотор майы

СМАЗЛИВЫЙ, -ая, -ое разг. һөйкөмлө, күр
мәлекле, күркәм, һылыу ғына; смазлйвая дев
чонка күркәм ҡыҙыҡай

СМ АЗНбЙ, -ая, -ое майланған, майлана тор
ған; смазные сапогй майланған итек

СМАЗЧИК м и СМАЗЧИЦА ж майлаусы, 
май һөртөүсе

СМАЗЫВАНИЕ с см. смазывать, смазываться 
СМАЗЫВАТЬ несов. см. смазать 1—3 
СМАЗЫВАТЬСЯ несов. 1. см. смазаться 

2. страд, от смазывать
СМАК ж\ разг. 1. (вкусовое ощущение) тәм, 

тат, татлылыҡ; есть со смаком тәмен татып ашау 
2. перен. рәхәтлек тойғоһо, кинәнес, ләззәт; рас
сказывать со смаком что-л. нимәнелер ләззәт
ләнеп (кинәнеп) һөйләү 3. перен. төп мәғәнә, 
асыл; понять весь смак рассказа хикәйәнең төп 
мәғәнәһен аңлау

СМАКОВАТЬ несов. что\ разг. 1. тәмләп 
(тәмен белеп) ашау (эсеү); смаковать кумыс 
ҡымыҙҙы тәмләп эсеү 2. перен. кинәнеп (ләз
зәтләнеп) һөйләү (эшләү Һ.6 .); смаковать но
вость яңы хәбәрҙе кинәнеп һөйләү

СМАЛЕЦ м иретелгән эс майы, туң май 
СМАЛОДУШЕСТВОВАТЬ и СМАЛОДУШ 

НИЧАТЬ сов.\ разг. бирелеү, ебеү, ҡурҡаҡлыҡ 
күрһәтеү, ҡаршы тора алмау

СМАЛУ нареч.\ прост, бәләкәйҙән үк, сабый 
саҡтан уҡ

СМАНЕВРИРОВАТЬ сов. 1. маневр яһау, 
манёврлау 2. перен., разг. (схитритъ) хәйлә 
ҡороу, хәйләләү

СМАНИВАТЬ несов. см. сманить
СМАНИТЬ сов. кого-что; разг. 1. ҡыҙыҡты

рып (әүрәтеп) саҡырыу 2. тартыу, ауҙарыу, 
күсереү; сманить друга в свой коллектйв дуҫын 
үҙ коллективына тартыу

СМАСТЕРИТЬ сов. см. мастерйть 
СМАТЫВАТЬ несов. см. смотать 
СМАТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. смотаться 

2. страд, от сматывать
СМАХИВАТЬ I несов. см. смахнуть 
СМАХИВАТЬ II несов. на кого-что; разг. 

(бытъ похожим) оҡшау, оҡшаш булыу, хәтерләтеү 
СМАХНУТЬ сов. 1. что (удалитъ с поверх

ности чего-л. или уронить) һыпырып (ҡағып, 
төртөп, этеп) төшөрөү; смахнуть пыль со стола 
өҫтәлдәге туҙанды һыпырып төшөрөү 2. кого- 
что (отогнать взмахом руки) ҡыуып ебәреү; 
смахнуть муху себенде ҡыуып ебәреү 

СМАЧИВАТЬ несов. см. смочить
410
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СМ ЕРТЕЛЬНЫ Й
с м а ч н ы й , -ая, -ое разг. 1. (аппетитный, 

вкусный) тәмле, татлы; смачный кусок тәмле 
киҫәк; смачная пйща татлы аҙыҡ 2. перен. (вы
разительный) тоҙло-боросло, елле, әсе; смачное 
слово тоҙло-боросло һүҙ

СМЕЖАТЬ несов. см. смежить 
СМЕЖАТЬСЯ несов. см. смежиться 
СМЕЖИТЬ сов. что ҡымтып ябыу, йомоу; 

смежйть глаза күҙҙе йомоу
СМЕЖИТЬСЯ сов. ҡымтып ябылыу, йомо

лоу (кцҙгә, кцҙ ҡабанына һ.б. ҡарата)
СМЁЖНОСТЬ ж эргәләш (сиктәш) булыу, 

йәнәшәлек, сиктәшлек, яҡынлыҡ; смежность са
довых участков баҡсаларҙың эргәләш булыуы; 
смежность понятий ҡараштарҙың яҡынлығы 

с м Ё ж н ы й , -ая, -ое 1. эргәләш, сиктәш, 
йәнәш, күрше; смежные хозяйства күрше хужа
лыҡтар; смежные комнаты йәнәш бүлмәләр 
2. оҡшаш, яҡын, оҡшаш (яҡын) булған; смеж
ные профессии оҡшаш профессиялар ♦ смеж
ные углы мат. эргәләш мөйөштәр

СМЕКАЛИСТЫЙ, -ая, -ое разг. зирәк, от
ҡор, осҡор, зиһенле; смекалистый мальчик зи
рәк малай

СМЕКАЛКА ж; разг. зирәклек, осҡорлоҡ, от
ҡорлоҡ; военная смекалка хәрби отҡорлоҡ 

СМЕКАТЬ несов. что, в чём и без доп.; разг. 
төшөнөү, абайлау, аңлап алыу; смекать в деле 
эште аңлап алыу

СМЕКНУТЬ сов. см. смекать 
СМЕЛЁТЬ несов. батырланыу, батырайыу, 

батырая төшөү, ҡыйыуланыу, ҡыйыулана төшөү 
СМЁЛО нареч. 1. ҡыйыу, ҡыйыу (тәүәккәл) 

рәүештә, ҡыйыулыҡ менән; смело говорить о не
достатках етешһеҙлектәр хаҡында ҡыйыу 
һөйләү 2. разг. (с полным основанием) икелән
мәйенсә, шикләнмәйенсә; смело можно согла
ситься икеләнмәйенсә ризалашып була

СМЁЛОСТЬ ж ҡыйыулыҡ, батырлыҡ, тәүәк
кәллек; смелость солдата һалдаттың ҡыйыу
лығы ♦ брать (взять) на себя смелость тәүәк 
кәлләү

СМЁЛЫЙ, -ая, -ое 1. ҡыйыу, батыр, ҡурҡыу 
белмәгән; смелый воин батыр яугир; смелый 
мальчик ҡурҡыу белмәгән малай 2. (решитель
ный, актуальный) ҡыйыу, тәүәккәл, үткер; сме
лая мысль ҡыйыу фекер 3. перен. (вызываю
щий) әҙәпһеҙ, тупаҫ, оятһыҙ; смелые выходки 
тупаҫ ҡыланыштар

СМЕЛЬЧАК м; разг. ҡыйыу (батыр, тәүәк
кәл) кеше

СМЁНА ж 1. см. сменйть — сменять II, сме
ниться — сменяться II; смена дня и ночи кѳн
менән төндөң алмашыныуы 2. смена; работать в 
дневную смену көндөҙгө сменала эшләү 3. пе
рен. киләсәк йәш быуын, алмаш; молодёжь — 
наша смена йәштәр — беҙҙең алмашыбыҙ
4. (комплект одежды) алмашлыҡ кейем; две

смены белья ике алмашлыҡ эске кейем ♦ на сме
ну алмашҡа, алмаштырырға, алмаштырыу өсөн 

СМЕНИТЬ сов. кого-что; в разн. знач. алмаш
тырыу; сменйть бельё эске кейемде алмашты
рыу; сменйть фамйлию фамилияны алмаштырыу 

СМЕНИТЬСЯ сов.; в разн. знач. алмашы
ныу; караул сменился ҡарауыл алмашынды 

СМЁННОСТЬ ж сменалап эшләү, сменалы- 
лыҡ; установить сменность на заводе заводта 
сменалап эшләүҙе индереү

СМЁННЫИ, ая, ое 1. смена ...ы; сменный 
мастер смена мастеры; сменное задание смена 
заданиеһы 2. сменалап эшләгән, сменалы; смен
ная работа сменалы эш 3. алмаштырыла торған; 
сменное колесо алмаштырыла торған тәгәрмәс 

СМЁНЩИК м и СМЁНЩИЦА ж алмашсы, 
алмаштырыусы, алмашҡа килеүсе

СМЕНЙТЬ I сов. кого-что; разг. алмашты
рыу ♦ сменять кукушку на ястреба ыласынды 
ҡоҙғонға алмаштырыу

СМЕНЙТЬ II несов. см. сменйть 
СМЕНЙТЬСЯ I сов.; разг. (обменяться) ал

машыу, алмаштырыу; сменяться местами урын
дарҙы алмашыу

СМЕНЙТЬСЯ II несов. 1. см. сменйться 
2. страд, от сменять II

СМЕРД м; ист. смерд (Борото Руста фео
даль крәҫтиән)

СМЕРДЁТЬ несов. һаҫыҡ еҫ сығарыу, һа
ҫытыу

СМЕРЗАТЬСЯ несов. см. смёрзнуться
СМЁРЗНУТЬСЯ сов. йәбешеп туңыу (ҡа

тыу); ресницы смёрзлись керпектәр йәбешеп 
туңған

СМЁРИТЬ и СМЁРЯТЬ сов. что үлсәү, үл
сәп алыу (сығыу); смерить температуру темпе
ратураны үлсәү ♦ смерить взглядом кого-что 
баштан-аяҡ күҙ йүгертеп сығыу

СМЕРИТЬСЯ и СМЁРЯТЬСЯ сов.; разг. 
(ростом) тиңләшеп ҡарау (буш а ҡарата); (си
лой) һынашып ҡарау (көскә ҡарата) 

СМЕРКАТЬ несов. см. смеркнуть 
СМЕРКАТЬСЯ несов. см. смеркнуться 
СМЁРКНУТЬ сов. 1. ҡараңғыланыу, ҡараң

ғыланып китеү 2. см. смеркнуться
СМЁРКНУТЬСЯ сов. безл.; разг. эңер (ҡа

раңғы) төшөү; рано смёрклось иртә ҡараңғы 
төштө

СМЕРТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. үлтерә торған, 
үлемесле; смертельная рана үлемесле яра 
2. (грозящий гибелью) ҡыйралышҡа (һәләкәткә) 
килтерә торған, һәләкәтле; смертельная борьба 
һәләкәтле көрәш 3. (непримиримый, яростный) 
саманан тыш көслө, аяуһыҙ; смертельная нена
висть аяуһыҙ нәфрәт 4. разг. (предельный в сво
ём проявлении) бик ныҡ, бик ҡаты, сиктән тыш, 
үлә яҙып; смертельная скука бик ныҡ эс бошоу; 
смертельная усталость үлә яҙып арыу



СМ ЕРТНИК
СМЁРТНИК м и СМЁРТНИЦА ж үлемдар 

(цлемгә хөкөм ителгән кеше); камера смертни
ков үлемдарҙар камераһы

с м е р т н о с т ь  ж үлем, үлем-китем; детская 
смертность балалар үлеме

с м е р т н ы й , -ая, -ое 1. үлем ...ы, әжәл ...ы; 
смертный час үлем сәғәте; смертная казнь үлем 
язаһы 2. разг. (крайне ожесточённый) үлемес
ле; смертный бой үлемесле көрәш 3. (очень 
сильный, крайний) бик ныҡ (көслө, ҙур, ҡаты, 
яман); скука смертная бик ныҡ эс бошоу; смерт
ный грех бик ҙур гөнаһ

СМЕРТОНОСНЫЙ, -ая, -ое үлтерә (үлем 
килтерә) торған, үлемесле; смертоносный яд үл
терә торған ағыу; смертоносное оружие үлем 
килтерә торған ҡорал

СМЕРТЬ ж 1. үлем, үлеү, әжәл; физиоло 
гйческая смерть биол. тәбиғи үлем; скоропос- 
тйжная смерть ҡапыл үлеү; спастй от смерти 
үлемдән ҡотҡарыу; 2. перен. (гибель) юҡҡа сы
ғыу, юҡ булыу 3. ө знач. нареч.; прост, (очень) 
бик көслө, бик ныҡ, сикһеҙ, үлеп; смерть как 
скучает бик ныҡ һағына ♦ до смерти бик, үтә 
ныҡ; как смерть бледный мәйет кеүек аҡ, ап-аҡ; 
быть (лежать) прй смерти үлеп барыу, үлем 
түшәгендә ятыу; клинйческая смерть см. кли
нический; двум смертям не бывать, одной не 
миновать үлем ике килмәй, бер генә килә; граж
данская смерть см. гражданский

СМЕРЧ м ел-дауыл, ҡойон; снежный смерч 
ҡар ҡойоно

СМЕРЧЕВбЙ, -ая, -ое ел-дауыл ...ы, ҡойон 
...ы; смерчевые тучи ҡойон болото

СМЕСИТЕЛЬ м; спец. ҡушылдырғыс (ап
парат)

СМЕСТИ сов. что 1. һепереү, һепереп төшө
рөү; сместй хлебные крошки со стола өҫтәлдән 
икмәк валсыҡтарын һепереп төшөрөү 2. (метя, 
сгрести в одну кучу) һепереп өйөү; сместй му
сор в угол сүп-сарҙы мөйөшкә һепереп өйөү 
3. перен. юҡ итеү, бөтөрөү, һепереп ташлау; 
сместй врагов дошмандарҙы һепереп ташлау 

СМЕСТИТЬ сов. 1. (сдвинуть, перемес
тить) ҡуҙғатыу, шыуҙырыу, ҡуҙғатып (шыуҙы
рып) ҡуйыу, күсереү, күсереп ҡуйыу, шылды
рыу; сместить точку наблюдения күҙәтеү нөктә 
һен шылдырыу 2. кого-что урынынан төшөрөү 
(сығарыу, бушатыу) сместйть начальника цеха 
цех башлығын урынынан төшөрөү

СМЕСТИТЬСЯ сов. күсеү, ҡуҙғалыу, шыуыу; 
у больного сместйлись почки ауырыуҙың бөйө 
рө ҡуҙғалған

СМЕСЬ ж 1. ҡатышма; смесь разных сортов
чая сәйҙең төрлө сорттары ҡатышмаһы 2. ҡу
шымта; горючая смесь янар май ҡушымтаһы 

СМЁТА ж смета, иҫәпнамә; смета расходов 
сығымдар сметаһы; составить смету иҫәпнамә 
төҙөү
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СМЕТАНА ж ҡаймаҡ; щи со сметаной ҡай
маҡ һалынған кәбеҫтә ашы

СМЕТАТЬ I несов. см. сместй
СМЕТАТЬ II сов. что күбәләү, өйөү, һалыу, 

ҡойоу; сметать стог кәбән ҡойоу
СМЕТАТЬ III сов. что (прошить крупными 

стежками) типсеү, типсеп тегеү; сметать подол 
итәкте типсеү

СМЕТКА I ж; разг. (способность быстро со
ображать) зирәклек; военная смётка хәрби зи
рәклек

СМЕТКА II ж см. смести — сметать I 
СМЕТКА III ж; спец. см. сметать III 
СМЕТЛЙВЫЙ и СМЕТЛИВЫЙ, -ая, ое 

зирэк; сметливый ученик зирәк уҡыусы
СМЁТНЫЙ, -ая, -ое смета ...ы, сметала (иҫәп- 

намәлә) ҡаралған, сметаға (иҫәпнамәгә) индерел
гән; сметные расходы сметала ҡаралған сығымдар 

СМЕТЬ несов. с неопр. батырсылыҡ итеү 
(ҡылыу), баҙнат итеү, -һы/-һе булыу; сметь 
зайтй инергә баҙнат итеү; не смей трогать тейәһе 
булма

СМЕХ м көлөү, көлкө; заразительный смех
ылыҡтырғыс көлөү; заливаться смехом шар
ҡылдап көлөү; детский смех балалар көлөүе 
♦ (и) смех и горе; (и) смех и грех көлөрһөң дә 
иларһың да, ҡыҙыҡ та ҡыҙғаныс та; поднять на 
смех разг. көлкөгә (уйынға) алыу; не до смеха 
(смеху) көлкө түгел, көлкө ҡайғыһы юҡ (эштең 
етдилегенә игтибар итергә өндәгәндә әйтелә); 
курам на смех см. курица; кататься со смеху 
см. кататься

СМЕХОТВОРНЫЙ, -ая, -ое көлкө килтер- 
гес, көлдөрә торған, көлкөлө, көлдөргәс; сме
хотворный случай көлкөлө хәл

СМЕШАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от смешать
2. прил.; в разн. знач. ҡатыш, ҡатнаш, аралаш; 
смешанный породы ҡатнаш тоҡомдар; смешан
ный лес аралаш урман; смешанная комиссия 
ҡатнаш комиссия

СМЕШАТЬ сов. 1. что (сделать смесь) ҡу
шыу, ҡушып бутау; творог смешать со сметаной 
эремсеккә ҡаймаҡ ҡушып бутау; кашу смешать с 
маслом бутҡаға май ҡушып бутау 2. что (при
вести в беспорядок) бутау, бутап бөтөү, болар
тыу; смешать кнйги китаптарҙы бутап бөтөү
3. (спутать) яңылыштырыу, бутау; смешать 
фамилии фамилияларҙы бутау

СМЕШАТЬСЯ сов. 1. ҡушылыу, буталыу; 
краски смешались буяуҙар буталған 2. (переме
шаться) ҡушылып (буталып) китеү; смешаться 
с толпой халыҡҡа ҡушылып китеү 3. перен. 
(спутаться) сыуалыу, буталыу; мысли сме
шались уй-фекерҙәр сыуалды 4. разг. (сму
титься) ҡаушау, аптырау, ҡаушап (аптырап) 
ҡалыу; ученик смешался уҡыусы ҡаушап ҡалды 

СМЕШЕНИЕ с см. смешать — смешать
ся 1—3; смешение понятий төшөнсәләр буталы-



смоляной
шы; смешение документов документтарҙың бу- 
талыуы

СМЁШИВАТЬ несов. см. смешать 
СМЕШИВАТЬСЯ несов. 1. см. смешать

ся 1—3; 2. страд, от смешивать
СМЕШИНКА ж; разг. көлкө; произнести со 

смешинкой көлкө катыш әйтеү (һөйләү) ♦ сме
шинка в рот попала көлкө ҡапсығы йыртылған 

СМЕШИТЬ несов. кого-что көлдөрөү; сме
шить ребёнка баланы көлдөрөү; смешить шутка
ми мәрәкәләп көлдөрөү

СМЕШЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. көлөргә әүәҫ, кө
лөргә яратҡан, көләкәс; смешлйвый человек кө
ләкәс кеше 2. көлөп (йылмайып) торған, көләс; 
смешливые глаза көләс күҙҙәр

СМЕШНбЙ, -ая, -ое 1. көлкө килтерерлек, 
көлкөлө, ҡыҙыҡ, ирмәк, мәрәкә; смешной слу
чай ҡыҙыҡ ваҡиға; смешная книга көлкөлө ки
тап; смешное зрелище ирмәк тамаша; смешное 
слово мәрәкә һүҙ 2. аптырарлыҡ, ғәжәп, иҫ кит
кес, ҡыҙыҡ; смешной человек ҡыҙыҡ кеше 
3. эстәлекһеҙ, буш, мәғәнәһеҙ; смешные требо
вания мәғәнәһеҙ талаптар

СМЕЩАТЬ несов. см. сместить 
СМЕЩАТЬСЯ несов. 1. см. сместиться 

2. страд, от смещать
СМЕЩЕНИЕ с см. сместить — смещать, сме

ститься — смещаться; смещение с должности
вазифанан бушатылыу

СМЕЙТЬСЯ несов. 1. көлөү; смеяться до 
слёз илағансы көлөү; смеяться безудержно ты
йыла алмай көлөү 2. над кем-чем (насмехаться) 
мыҫҡыллау, мыҫҡыл итеү, мыҫҡыллап шаяртыу, 
көлөү; смеяться над глупостью ахмаҡлыҡтан 
көлөү 3. перен., разг. (говоритъ несерьёзно, 
шутитъ) уйнап (мәрәкәләп) әйтеү, шаяртыу; не 
верь ему, он смеётся ышанма уға, ул шаярта 
♦ не смейся чужой бедё, своя на гряде көлә 
етер, артынан һөрә етер

СМИЛОВАТЬСЯ сов. рәхимлек (шәфҡәтлек, 
миһырбанлыҡ) күрһәтеү

сминАть несов. см. смять 1, 2, 4 
СМИРЁНИЕ с 1. см. смирйть — смирять, 

смириться — смиряться 2. (кротость, покор
ность) йыуашлыҡ, буйһоноусанлыҡ, баш эйеү- 
сәнлек, баҫалҡылыҡ, баҫымсаҡлыҡ

СМИРЁННЫЙ, -ая, -ое 1. уст. (скромный) 
баҫалҡы, түбәнселекле, йыуаш 2. күндәм, киле
шеүсән, буйһоноусан; смирённый вид буйһоноу- 
сан ҡиәфәт 3. (очень смирный) тыңлаусан, йыуаш 

СМИРИТЬ сов. кого-что баш эйҙереү, буй
һондороу, еңеү; смирйть свою гордость үҙенең 
мин-минлеген еңеү; смирйть непокорных баш 
бирмәүселәрҙе буйһондороу

СМИРИТЬСЯ сов. 1. книжн., уст. ризала
шыу, баҫылыу, буйһоноу, баш эйеү; смирйться с 
судьбой яҙмыш менән ризалашыу 2. с чем кү
неү, күнегеү, килешеү, күнегеп китеү; смирйться

с мыслью о смерти үлеү тураһындағы фекергә 
(үлемгә) күнеү 3. (успокоиться) тыныу, тыныс
ланыу

СМЙРНЫЙ, -ая, -ое йыуаш, тыңлаусан, күн
дәм; смирная лошадь йыуаш ат 

СМИРЙТЬ несов. см. смирйть 
СМИРЯТЬСЯ несов. 1. см. смирйться 

2. страд, от смирйть 
СМбКВА ж инжир
СМОЛА ж ыҫмала, сайыр; сосновая смола

ҡарағай ыҫмалаһы; синтетйческая смола синте
тик ыҫмала

СМОЛЕВКА ж 1. бот. елем үлән, йәбешкәк 
үлән 2. зоол. һыбашҡы

СМОЛЕНЫЙ, -ая, -ое ыҫмалаланған, сайыр- 
ланған, ыҫмала (сайыр) һөртөлгән; смолёная 
лодка ыҫмалаланған кәмә

смолистый, -ая, -ое 1. ыҫмалаға бай, ыҫма
лалы, сайырлы; смолйстое дерево сайырлы ағас 
2. ыҫмала еҫе аңҡыған, ыҫмала еҫе сыҡҡан (кил
гән); смолйстый воздух ыҫмала еҫе аңҡыған һауа 

СМОЛИТЬ несов. что 1. ыҫмала һөртөү 
(һеңдереү), ыҫмалалау; смолйть канат арҡанды 
ыҫмалалау; смолйть лодку кәмәне ыҫмалалау 
2. прост, күп тәмәке тартыу (көйрәтеү) 

СМОЛКАТЬ несов. см. смолкнуть 
СМбЛКНУТЬ сов. шымыу, тыныу, шым бу

лыу, шымып (тымып, тынып) ҡалыу; голоса 
смолкли тауыштар тынып ҡалды 

с м о л о в Ар  м см. смолокур 
с м о л о в Ар н я  ж см. смолокурня 
СМбЛОДУ нареч.; разг. 1. (с юных лет) 

йәштән, йәш саҡтан, йәш ваҡыттан; он смолоду 
живёт в тайте ул йәштән тайгала йәшәй 2. (в мо
лодости) йәш саҡта, йәш ваҡытта; смолоду он 
много ёздил йәш саҡта ул бик күп ерҙәрҙә 
йөрөгән

СМОЛОКУР м ыҫмала ҡайнатыусы, сайыр 
ағыҙыусы (кеше)

СМОЛОКУРЕНИЕ с ыҫмала ҡайнатыу (са
йыр ағыҙыу) эше

СМОЛОКУРНЯ ж ыҫмала ҡайнатыу урыны 
СМОЛОТИТЬ сов. что; разг. һуғыу, һуғып 

алыу; смолотйть рожь арыш һуғып алыу
смолбть сов. что і .  (о зерне) тартыу, 

тарттырыу; (в ступе) төйөү, төйҙөртөү; смолбть 
пшенйцу бойҙай тартыу; смолбть пёрец борос 
төйөү 2. прост, (съесть много и быстро) йы- 
пырып (күп) ашау 3. перен., прост, (сказать 
что-л. неуместное) сәпәп ҡуйыу, (һүҙ) әйтеп 
ебәреү

СМОЛЧАТЬ сов. яуап ҡайтармау, өндәшмәй 
(шым) ҡалыу, өндәшмәү; вовремя смолчать үҙ 
ваҡытында өндәшмәй ҡалыу

СМОЛЬ: чёрный как смоль дөм ҡара, ҡап-ҡа
ра, һағыҙ кеүек ҡара

смолянбй, -ая, -ое 1. ыҫмала ...ы, сайыр 
...ы; смоляная кислота ыҫмала кислотаһы 
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СМ ОНТИРОВАТЬ
2. (содержащий смолу) ыҫмалалы, сайырлы; 
смоляная пйхта сайырлы аҡ шыршы 3. (смолё
ный) ыҫмалаланған; смоляной канат ыҫмалалан
ған арҡан 4. (о цвете) ҡап-ҡара, дөм ҡара; смо
ляные волосы дөм ҡара сәс

СМОНТИРОВАТЬ сов. см. монтировать; 
смонтировать агрегат агрегатты монтажлау 

СМОРГНУТЬ сов. что (керпек) ҡағыу, (кер
пек ҡағып) ағыҙыу (төшөрөү); сморгнуть слезу 
күҙ йәшен төшөрөү ♦ не сморгнув (глазом) 
(сделать) оҙаҡ уйлап тормай (эшләү)

СМОРИТЬ сов. кого-что; прост. 1. йонсо
тоу, интектереү, яфалау; сморить голодом ас
лыҡ менән интектереү 2. (одолеть — о ене) йоҡо 
баҫыу, ойой башлау, ойотоу

с м о р к а т ь с я ' несоә. һемгереү 
СМ ОРбДИНА ж ҡарағат (ҡыуагы һәм еме

ше); белая смородина аҡ ҡарағат; красная смо
родина ҡыҙыл ҡарағат; чёрная смородина ҡара 
ҡарағат

СМОРбДИННЫ Й и СМ ОРбДИНОВЫ Й,
-ая, -ое ҡарағат ...ы; смородинный куст ҡарағат 
ҡыуағы; смородиновое варенье ҡарағат ҡайнат
маһы

СМ ОРбЗИТЬ сов. что\ прост, йүнһеҙ һүҙ 
ысҡындырыу, кәрәкмәгән һүҙ әйтеп ебәреү

СМ ОРЧбК м 1. бот. (гриб) бүрекбаш бәш
мәк 2. прост, (о маленьком, невзрачном челове
ке) иргәйел, кәрлә, ҡураныс кеше

СМбРЩ ЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от смор
щить 2. прил. йыйырсыҡ менән ҡапланған, йы
йырсыҡлы, сирыш; сморщенное лицо йыйыр
сыҡлы бит 3. прил. ҡурышып (сирышып, бөрө
шөп, йомарланып, бөтәрләнеп, ойпаланып) бөт
кән; сморщенный тулуп бөтәрләнеп бөткән толоп 

СМбРЩ ИВАТЬ несов. см. сморщить 
СМОРЩИВАТЬСЯ несоә. 1. см. сморщиться 

2. страд, от сморщивать
СМбРЩ ИТЬ сов. что 1. йыйырыу, йыйыр

сыҡландырыу, сирыу, сирылтыу; сморщить нос 
танау йыйырыу 2. (съёжить, покоробить) ойпа- 
лап (йомарлап, бөтәрләнеп) бөтөү; сморщить по
крывало япманы ойпалап бөтөү

СМбРЩ ИТЬСЯ сов. 1. йыйырылыу, йыйыр
сыҡланыу; его лоб сморщился маңлайы йыйыр
сыҡланды 2. сырай (йөҙ) һытыу; сморщиться от 
боли ауыртыуҙан сырай һытыу 3. (съёжиться, 
покоробиться) ойпаланып (йомарланып) бөтөү; 
бумага сморщилась ҡағыҙ ойпаланып бөткән 

СМОТАТЬ сов. что 1. йомғаҡлау, йомғаҡ 
итеп урау; смотать нитки в клубок епте йомғаҡ 
итеп урау 2. (мотая, снять) һүтеү, һүтеп урау, 
урап алыу; смотать нить с катушки кәтүктәге еп
те урап алыу ♦ смотать удочки прост, тайыу, 
шылыу, табан ялтыратыу, һыпыртыу

СМОТАТЬСЯ сов. 1. йомғаҡланыу, йомарла
ныу 2. прост, шылыу, һыпыртыу, тайыу; смо
таться домой өйгә һыпыртыу

СМ бТКА ж см. смотать — сматывать
СМОТР м смотр, байҡама, ҡарап (байҡап) 

тикшереү; смотр войскам ғәскәрҙәргә смотр үт
кәреү; смотр детской художественной самодея
тельности балаларҙың үҙешмәкәр сәнғәт смотры 

СМОТРЁТЬ несоә. 1. ҡарау, ҡарап сығыу; 
смотреть кинофильм кинофильм ҡарау; смот
реть в окно тәҙрәгә ҡарау; смотреть на нёбо күк 
кә ҡарау 2. за кем-чем (наблюдать, заботить
ся) күҙәтеү, һаҡлау, ҡарау, күҙ-ҡолаҡ булыу; 
смотреть за детьмй балаларға күҙ-ҡолаҡ булыу; 
смотреть за порядком тәртип һаҡлау 3. на кого- 
что', разг. (брать пример с кого-л., считаться 
с кем-л.) ҡарау, өлгө алыу; смотреть на старших 
әлкәңдәрҙән үрнәк алыу 4. перен. ҡарау, баһа 
биреү; как вы смотрите на это событие? был 
ваҡиғаға нисек ҡарайһығыҙ? 5. кого-что (ос
матривать) ҡарау, тикшереү, тикшереп ҡарау; 
смотреть больного ребёнка ауырыу баланы тик 
шереп ҡарау 6. что (знакомиться) ҡарау, таны
шыу, ҡарап тикшереү; смотреть тиражную таб
лицу отош тиражы менән танышыу; смотреть 
выставку күргәҙмәне ҡарау 7. поәел. смотрй(те) 
ҡара(ғыҙ) әле; смотрйте, какая краейвая девуш
ка ҡарағыҙ әле, ниндәй сибәр ҡыҙ ♦ куда смот
рит? ҡайҙа ҡарай икән?, ни эшләп бер ҙә иғти
бар итмәй?; смотреть прямо (смело) в глаза см. 
глаз; смотреть волком бүре һымаҡ ҡарау (ныҡ 
асыуланганда)', смотреть молодцом шәп (дәрт
ле, йәш) күренеү; смотреть сквозь пальцы бар
маҡ аша ҡарау; смотреть другйми глазами см. 
глаз; смотреть смерти в глаза см. глаз; смотреть 
в лицо см. лицо; смотреть в корень см. корень 

с м о т р ё т ь с я  несов. 1. во что үҙ-үҙенә ҡа
рау, ҡараныу; смотрёться в зеркало көҙгөгә 
ҡараныу 2. ҡаралыу, күренеү; фильм хорошо 
смотрится фильм яҡшы ҡарала; платье отлйчно 
смотрится күлдәк матур күренә 3. см. вйдеть 
ся 1; 4. страд, от смотреть 5, 6

СМОТРЙНЫ мн. ҡыҙ ҡарау (күреү) (урыҫ
тарҙың буласаҡ килен менән танышыу йо
лаһы)

СМОТРИТЕЛЬ м и СМОТРИТЕЛЬНИЦА ж
күҙәтсе, күҙәтеп (байҡап) тороусы, ҡарауылсы, 
байҡаусы, ҡараусы; смотрйтель склада склад ҡа
раусыһы

СМОТРЙТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое күҙәтсе ...ы, 
ҡараусы ...ы; смотрительская должность
күҙәтсе вазифаһы

СМ ОТРОВбЙ, -ая, -ое 1. ҡарау ...ы, күҙәтеү 
...ы; смотровое стекло күҙәтеү быялаһы; смот
ровая щель в танке танкылағы күҙәтеү еге 
2. смотр ...ы, байҡама ...ы; смотровая комиссия
смотр комиссияһы

СМОЧИТЬ сов. что еүешләү, сылатыу, һыу 
тейҙереү, һыулау; смочить волосы сәсте еүеш
ләү; смочйть вату йодом мамыҡты йод менән сы
латыу 
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смычок
смочь сов. с неопр. булдыра (килә һ.б.) 

алыу, ҡулдан (көстән, хәлдән) килеү; он не смог 
прийтй ул килә алманы

СМОШЕННИЧАТЬ сов. хәйлә менән алды
рыу, хәйләләү

СМРАД м һаҫыҡ (еҫ); болотный смрад һаҙ
һаҫығы

СМРАДНО 1. нареч. һаҫыҡ; смрадно пахнут
һаҫыҡ булыу 2. в знач. сказ., безл. һаҫыҡ (еҫ); 
в комнате смрадно бүлмәлә һаҫыҡ

СМРАДНЫЙ, -ая, -ое һаҫыҡ, һаҫыҡ еҫле; 
смрадный дым һаҫыҡ төтөн

СМУГЛЁТЬ несов. ҡуңырайыу, ҡуңырланыу, 
ҡуңыр төҫкә инеү

СМУГЛОЛЙЦЫЙ, -ая, -ое ҡуңыр йөҙлө; 
смуглолицая девушка ҡуңыр йөҙлө ҡыҙыҡай 

смуглость Ж ҡуңырлыҡ 
СМУГЛЫЙ, -ая, -ое ҡуңыр; см ел ое лицо

ҡуңыр йөҙ
СМУГЛЙНКА ж; разг. ҡуңыр йөҙлө ҡатын-ҡыҙ 
СМУДРЙТЬ сов.', разг. хикмәт сығарыу (сы

ғарып ҡуйыу), ахмаҡлыҡ эшләп ташлау
СМ^ТА ж 1. уст. (мятеж) бола, сыуалыш 

2. разг. (раздор) ғауға, ығы-зығы, талаш-тар
тыш ♦ сёять смуту ҡотҡо таратыу

СМУТИТЬ сов. кого 1. (вызвать смуту) ғау
ға ҡуптартыу, болартыу; смутйть народ ха
лыҡты болартыу 2. (нарушитъ спокойствие 
кого-чего-л.) борсоу, тынғыһыҙлау, тыныслыҡты 
боҙоу, тынысһыҙландырыу; смутйть покой 
чей-л. кемдеңдер тыныслығын боҙоу; смутйть 
душу күңелде тынғыһыҙлау 3. (привести в 
смущение) ҡаушатыу, оялтыу, уңайһыҙ хәлгә 
ҡалдырыу, аптыратыу; смутйть ребёнка баланы 
оялтыу

СМУТИТЬСЯ сов.', у  cm. ҡаушау, оялыу, 
уңайһыҙланыу; ребёнок смутйлся бала ҡаушаны 

СМУТНО 1. нареч. әҙ-мәҙ, һиҙелер-һиҙелмәҫ, 
тоноҡ ҡына; смутно помнить әҙ-мәҙ генә хәтер
ләү 2. в знач. сказ., безл. шомло, борсоулы, 
тынғыһыҙ, тынысһыҙ; у меня смутно на душе 
күңелем тынысһыҙ

СМУТНОСТЬ ж асыҡ (аныҡ) булмау, тоноҡ- 
лоҡ, билдәһеҙлек; смутность желания теләктең 
аныҡ булмауы

СМЕТНЫЙ, ая, ое 1. (мятежный) болалы, 
сыуалышлы, ғауғалы, ығы-зығылы; смутное 
время болалы ваҡыт 2. (тревожный) тынғыһыҙ, 
борсоулы, шомло; смутное настроение борсоулы 
кәйеф 3. (неясный) асыҡ (аныҡ) булмаған, то
ноҡ, бөләңгерт; смутные очертания гор тауҙар
ҙың тоноҡ һыҙаттары

СМУТЬЯН М и СМУТЬЯНКА ж\ разг. ара 
боҙоусы, ҡотҡо таратыусы, ҡотҡосо

СМУПТКА ж илтер (йәш бәрәс тиреһе) 
СМУШКОВЫЙ, -ая, -ое илтер (бәрәс тире

һенән тегелгән)', смушковая шапка илтер бүрек 
СМУЩАТЬ несов. см. смутйть
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СМУЩАТЬСЯ несов. 1. см. смутиться
2. страд, от смущать

СМУЩЁНИЕ с 1. ҡаушау, ҡаушап ҡалыу, 
оялыу, уңайһыҙлыҡ; испытывать смущение 
уңайһыҙлыҡ кисереү 2. уст. (тревога) борсо
лоу, тулҡынланыу 3. (мятеж) бола, күтәрелеш 

СМУЩЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от смутйть 
2. прил. ҡаушаған, уңайһыҙланған, оялсан, ҡау
шап (оялып) ҡалған; смущённая улыбка оялсан 
йылмайыу

СМЫВ м; спец. см. смыть — смывать 2 ; смыв 
почвы тупраҡтың йыуылыуы 

СМЫВАТЬ несов. см. смыть 
СМЫВАТЬСЯ несов. 1. см. смыться 2. страд, 

от смывать
СМЫКАТЬ несов. см. сомкнуть 
СМЫКАТЬСЯ несов. 1. см. сомкнуться

2. страд, от смыкать
СМЫСЛ м 1. мәғәнә, эстәлек, йөкмәтке; 

смысл слова һүҙҙең мәғәнәһе; понять смысл эс 
тәлегенә төшөнөү 2. (цель, разумное основание) 
маҡсат, мәғәнә; смысл жйзни тормош маҡсаты
3. (разумная причина) файҙа, рәт, мәғәнә; какой 
в этом смысл? бында ниндәй мәғәнә? ♦ здравый 
смысл айыҡ фекер, практик аң; в полном смыс
ле слова ысын мәғәнәһендә; в смысле чего нимә 
яғынан алғанда, йәһәтенән (яҡтан) ҡарағанда, 
мәғәнәһендә

СМЫСЛИТЬ несов.', разг., в разн. знач. аң
лау, төшөнөү, белеү; ничего не смыслю в музы
ке музыкала бер нәмә лә аңламайым

смысловбй, -ая, -ое мәғәнә ...ы, мәғәнәүи; 
смысловая память мәғәнәүи хәтер; смысловая 
характеристика слова һүҙҙең мәғәнәүи тасуир
ланышы

СМЫТЬ сов. что 1. йыуыу, йыуҙырыу, йыуып 
төшөрөү (бөтөрөү, таҙартыу); смыть грязь быс
раҡты йыуып төшөрөү 2. ағыҙып алып китеү; 
водой смыло лодку һыу кәмәне ағыҙып алып 
киткән 3. перен. (уничтожитъ что-л. позоря
щее) ғәйебен бөтөрөү, аҡланыу ♦ как водой 
смыло һыуға төшкәндәй юҡ булыу, ғәйеп булыу 

СМЫТЬСЯ сов. 1. йыуылыу, йыуылып бөтөү 
(төшөү, китеү, таҙарыу); краска смылась буяу 
йыуылып бөткән; пятно с платья смылось күл
дәктәге тап йыуылып таҙарған 2. перен., прост. 
шылыу, һыҙыу, һыпыртыу, табан ялтыратыу; 
смыться с урока дәрестән һыпыртыу

СМЫЧКА ж 1. см. сомкнуть — смыкать 1, 
сомкнуться — смыкаться 1; 2. (место) ҡушылған 
урын, тоташҡан ер; смычка сводов көмбәҙҙәр то
ташҡан ер 3. перен. бәйләнеш, элемтә; смычка 
города с деревней ҡала менән ауыл бәйләнеше 

смычкбвый, -ая, -ое һыҙғыслы; смычкб
вый музыкальный инструмент һыҙғыслы музыка 
ҡоралы

СМЫЧбК I м 1. һыҙғыс, смычок; смычок 
скрйпки скрипка һыҙғысы 2. (инструмент для



смычок
трепания шерсти) кереш; трепать шерсть 
смычком йөндө кереш менән тетеү

СМЫЧбК II м; охот, муйынсаҡ (эттәрҙе 
ҡушарлап бәйләц өсөн ҡулланылып бау)

СМЫШЛЕНОСТЬ ж; разг. аңлылыҡ, зирәклек 
СМЫШЛЕНЫЙ, -ая, -ое разг. аңлы, зирәк, 

аҡыллы, отҡор; смышлёный мальчик зирәк ма
лай; смышлёный взгляд аҡыллы ҡараш 

СМЯГЧАТЬ несов. см. смягчить 
СМЯГЧАТЬСЯ несов. 1. см. смягчиться

2. страд, от смягчать
смягчАющии, -ая, -ее 1. прич. от смяг

чать 2. прил. еңеләйтә торған; смягчающие вину 
обстоятельства ғәйепте еңеләйтә торған хәл- 
шарттар 3. прил. йомшарта торған; смягчающие 
вещества йомшарта торған матдәләр

СМЯГЧЁНИЕ с см. смягчить — смягчать, 
смягчиться — смягчаться; смягчение наказания 
язаның еңеләйтелеүе; смягчение международной 
напряжённости халыҡ-ара көсөргәнештең йом- 
шарыуы

СМЯГЧИТЬ сов. 1. что йомшартыу; смяг
чить кожу күнде йомшартыу; смягчить волокно
сүсте йомшартыу 2. (ослабитъ) еңеләйтеү, кәме
теү, йомшартыу, баҫыу; смягчить гнев асыуҙы 
йомшартыу; смягчйть боль ауыртыуҙы баҫыу; 
смягчйть наказание язаны еңеләйтеү 3. кого-что 
(сделать менее суровым) тәбиғәтте (күңелде) 
йомшартыу 4. (сделать менее резким — о зву
ке, свете) йомшартыу, кәметеү, тоноҡ итеү; смяг
чйть свет яҡтылыҡты кәметеү; смягчйть голос 
тауышты йомшартыу 5. (о климате) епшетеү, 
йылытыу, епшетеп (йылытып) ебәреү (һауа то
рошона ҡарата)

СМЯГЧИТЬСЯ сов. 1. йомшаҡҡа әйләнеү, 
йомшарып ҡалыу; кожа от выделки смягчйлась 
тире иләгәндән һуң йомшарып ҡалды 2. еңелә
йеү, йомшарыу, баҫыла төшөү; зубная боль 
смягчйлась теш ауыртыуы баҫыла төштө
3. (стать менее суровым) күңел нескәреү, йом
шара төшөү; его характер смягчйлся уның хол
ҡо йомшара төштө

СМЯТЁНИЕ с 1. (сильное волнение, трево
га) борсолоу тойғоһо, тынысһыҙлыҡ, тынғыһыҙ
лыҡ; душевное смятение күңел тынысһыҙлығы
2. (замешательство) бола, ығы-зығы, буталыш, 
сыуалыш; смятение в рядах протйвника дош 
мандар араһындағы ығы-зығы

СМЯТЁННЫЙ, -ая, -ое борсоулы, хәүефле, 
тынысһыҙ, тынғыһыҙ; смятенный дух тынғыһыҙ 
күңел

СМЯТЬ сов. 1. что таушалдырыу, йомарлау, 
бөгәрләү, бөтәрләү, борһалау, ойпалап бөтөрөү; 
смять платье күлдәкте таушалдырыу; смять 
скатерть ашъяулыҡты бөтәрләү; смять бумагу 
ҡағыҙҙы йомарлау 2. иҙеү, тапау, баҫыу; смять 
глйну балсыҡ баҫыу; смять траву үләнде тапау
3. йәмшәйтеү; смять шляпу эшләпәне йәмшәйтеү

4. перен. ҡыҫырыҡлау, көс менән тарҡатыу; 
смять вражеские войска дошман ғәскәрҙәрен 
ҡыҫырыҡлау

смйться сов. 1. таушалыу, йомарланыу, 
бөгәрләнеү, ойпаланыу; платье смялось күлдәк 
таушалған 2. иҙелеү, тапалыу; трава смялась 
үлән тапалған

СНАБДИТЬ сов. 1. кого-что тәьмин итеү; 
снабдйть одеждой и продовольствием кейем 
һалым һәм аҙыҡ-түлек менән тәьмин итеү 2. чем 
(сопроводить) биреү, ҡушып биреү; снабдйть 
кнйгу рисунками китапҡа рәсемдәр биреү

СНАБЖЁНЕЦ м тәьминәтсе (тәьмин 
итецсе)

СНАБЖЕНИЕ с 1. см. снабдйть — снабжать; 
снабжение армии военной техникой армияны 
хәрби техника менән тәьмин итеү 2. тәьминәт, 
тәьмин итеү эше, тәьмин итеү саралары; центра
лизованное снабжение үҙәкләштерелгән тәьми
нәт 3. (предметы, продукты) кәрәк-яраҡ; про
довольственное снабжение ашау кәрәк ярағы 

СНАБЖЕНЧЕСКИЙ, -ая, -ое тәьминәт ...ы, 
тәьмин итеү ...ы; снабженческая контора тәьми 
нәт контораһы

СНАДОБЬЕ с; разг. дарыу, дауа 
СНАЙПЕР м снайпер, мәргән 
СНАЙПЕРСКИЙ, -ая, -ое снайпер ...ы, 

мәргән; снайперская стрельба мәргән атыш 
СНАРУЖИ нареч. тыштан, тышҡы яҡтан; 

запереть дом снаружи өйҙө тыштан бикләү 
СНАРЙД м 1. снаряд, туп йәҙрәһе; противо

танковый снаряд танкыға ҡаршы ата торған сна
ряд 2. (совокупность инструментов, приспо
соблений; техническое устройство) ҡорал, ҡо
рамал; снаряд для бурения быраулау ҡорамалы; 
рыболовный снаряд балыҡ тотоу ҡоралдары
3. снаряд; снаряд для гимнастйческих упраж
нений гимнастика снаряды

СНАРЯДИТЬ сов. кого-что кәрәк-яраҡ ме
нән тәьмин итеү, әҙерләү; снарядить экспедицию 
экспедицияны кәрәк-яраҡ менән тәьмин итеү 

СНАРЯДИТЬСЯ сов.; разг. кәрәк-яраҡ менән 
тәьмин ителеү, әҙерләнеү; снарядиться в путь 
юлға әҙерләнеү

СНАРЯЖАТЬ несов. см. снарядить 
СНАРЯЖАТЬСЯ несов. 1. см. снарядйться 

2. страд, от снаряжать
СНАРЯЖЕНИЕ с 1. см. снарядйть — снаря

жать, снарядйться — снаряжаться 2. кәрәк 
яраҡ, ҡорал-ҡорамал, ҡорал, ҡорамал; турйст- 
ское снаряжение турист кәрәк-яраҡтары

СНАСТЬ ж 1. собир. кәрәк-яраҡ(тар), ҡорал- 
ҡорамал(дар), ҡоралдар, ҡорамалдар; рыбо
ловная снасть балыҡ тотоу ҡоралдары 2. обыч
но мн. снасти; мор. карап арҡандары, канаттар; 
крепйть снасти карап арҡандарын нығытыу 

СНАЧАЛА нареч. 1. башта, иң элек, иң әүәл; 
сначала подумай, потом отвечай башта уйла, 
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СНИЗУ
шунан яуап бир 2. (снова) яңынан, баштан; на
чать сначала яңынан башлау

СНАШИВАТЬ несов. см. сносить I 
СНАШИВАТЬСЯ несов. 1. см. сноситься I;

2. страд, от снашивать
СНЕГ м ҡар; пушйстый снег өрпәк ҡар; мок

рый снег еүеш ҡар; хлопья снега ҡар күбәләк
тәре ♦ как прошлогодний снег нужен кәрәге бер 
тин, кәрәкле кишер япрағы, былтырғы ҡар кеүек 
кәрәк; как снег на голову (упасть, свалиться) 
көтмәгәндә, ҡапыл, күктән төшкәндәй 

СНЕГИРЬ м ҡыҙылтүш
СНЕГ О ... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 

“ҡар" мәғәнәһен аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., 
снегочйстка ҡар таҙартыу

СНЕГОВбЙ, -ая, -ое 1. ҡар ...ы; снеговой 
покров ҡар ҡапламы; снеговая вода ҡар һыуы 
2. ҡар баҫҡан (ҡаплаған), ҡарлы; снеговая по
ляна ҡар баҫҡан аҡлан; снеговые горы ҡарлы 
тауҙар

СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ с ҡар тотоу 
СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ м ҡар таҙартҡыс 

(көрәгес)
СНЕГООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое ҡар

таҙартыу (көрәү) ...ы; снегоочистительная ма
шина ҡар таҙартыу машинаһы

СНЕГОПАД м ҡар яуыу; сильный снегопад 
көслө ҡар яуыу

СНЕГОТАЯНИЕ с ҡа<р иреү 
СНЕГО УБОРОЧНЫЙ, -ая, -ое ҡар таҙартыу 

(көрәү, ташыу) ...ы; снегоуборочные работы 
ҡар таҙартыу эштәре

СНЕГОХбД м ҡаргиҙәр (ҡарҙа йөрөй тор- 
м н  автомобиль)

СНЕГУРОЧКА ж\ фольк. Ҡарһылыу 
СНЕГУРОЧКИ мн. коньки, тимертабан 

(конькиҙың төрө)
СНЕДАТЬ несов. кого-что ғазаплау, ғазап 

сиктереү, яфалау, йәберләү; тоска снедает һа
ғыш ғазаплай (яфалай)

СНЕДЬ ж собир. аш-һыу, аҙыҡ-түлек 
СНЕЖИНКА ж ҡар бөртөгө (күҙе)
СНЁЖНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡар ...ы; снёжный 

покров ҡар япмаһы 2. ҡар баҫҡан, ҡарлы; 
снежная дорога ҡарлы юл; снежные горы ҡар 
баҫҡан тауҙар 3. күп ҡарлы, ҡар күп яуған; 
снежная зима ҡар күп яуған ҡыш 4. (похожий 
на снег по цвету, виду) ҡар кеүек, ҡарҙай; 
снежная белизна ҡарҙай аҡлыҡ; снежная све
жесть ҡарҙай сафлыҡ ♦ снежная слепота мед. 
ҡар офтальмияһы, ҡарға күҙ сағылыу ауырыуы, 
ҡар һуҡырлығы (ҡарлы урында оҙаҡ йәшәгән
лектән хасил булган кцҙ сагылыу ауырыуы)', 
снежный человек ҡар кешеһе

СНЕСТИ сов. что 1. төшөрөп ҡуйыу; снестй 
мешок в погреб тоҡто мөгәрәпкә төшөрөп ҡуйыу 
2. (отнести) илтеү, илтеп ҡуйыу (биреү, һалыу, 
ташлау), алып барыу; снестй кнйги в библиоте-
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ку китаптарҙы китапханаға илтеп ҡуйыу 3. (сме
стить, увлекая силой своего движения, — о 
ветре) аҡтарыу, ҡуптарыу, аҡтарып (ҡуптарып) 
алып ташлау; (о воде) ағыҙыу, ағыҙып алып ки
теү; водой снесло дом һыу өйҙө ағыҙған; ураган 
снёс крышу дауыл ҡыйыҡты ҡуптарып таш
лаған 4. (разрушить, уничтожить) ватыу, еме
реү, һүтеү, һүтеп күсереү; (о насаждениях) са
бып (өҙөп, киҫеп) ташлау, ҡырҡып бөтөрөү 
(ташлау); снестй старый дом иҫке йортто һүтеү; 
снестй сад баҡсаны ҡырҡып ташлау 5. (перепи
сать вниз) аҫҡа төшөрөп (күсереп) яҙыу; снес
тй цйфры һандарҙы аҫҡа күсереп яҙыу 6. перен. 
(вытерпеть, выдержать) түҙеү, сыҙау, түҙә 
(сыҙай) алыу, күтәреү; не снестй обйды рәнйе
теүҙе күтәрмәү 7. см. нестй 9; курица снесла яй
цо тауыҡ йомортҡа һалған

СНЕСТИСЬ I сов. (установить связь) хә
бәрләшеү, хәбәр алышыу, бәйләнешкә (мөнәсә
бәткә) инеү; снестйсь по почте почта аша хәбәр
ләшеү

СНЕСТИСЬ II сов. см. нестйсь 4
СНЕТКбВЫ Й, -ая, -ое күл сабағы ...ы; снет

ковая уха күл сабағы һурпаһы 
СНЕТбК м күл сабағы 
СНИЖАТЬ несов. см. снизить 
СНИЖАТЬСЯ несов. 1. см. снйзиться 

2. страд, от снижать
СНИЖЁНИЕ с см. снйзить снижать, снй 

зиться снижаться; вестй самолёт на сни 
жёние самолетты төшөрә башлау; снижение уро
жайности уңыштың түбәнәйеүе

СНИЗИТЬ сов. что 1. кәметеү, төшөрөү; 
снйзить цёны хаҡты төшөрөү; снйзить давление 
баҫымды төшөрөү; снйзить скорость тиҙлекте 
кәметеү; снйзить требование талапты кәметеү
2. (приглушить) әкренәйтеү; снйзить звук тауыш
ты әкренәйтеү 3. (спустить ниже) төшөрөү, тү
бәнәйтеү; снйзить вертолёт вертолетты төшөрә 
башлау

СНИЗИТЬСЯ сов. 1. кәмеү, төшөү; цёны снй- 
зились хаҡтар төштө; температура снйзилась
температура төштө 2. (стать более низким, 
приглушённым — о голосе, звуке и т.п.) әкре
нәйеү, түбәнәйеү 3. (спуститься ниже) төшөү, 
түбәнәйеү; самолёт снйзился самолёт түбәнәйҙе 

СНИЗОИТИ сов. к кому-чему, до кого-чего; 
книжн. иғтибар (илтифат) итеү, ҡолаҡ һалыу; 
снизойтй к просьбе үтенескә ҡолаҡ һалыу

СНЙЗУ нареч. 1. аҫтан, түбәндән, аҫҡы (тү
бән) яҡтан; снйзу дует аҫтан ел өрә 2. (внизу) 
аҫта, аҫ (түбән) яҡта; снйзу туман аҫта томан
3. (с низовья реки) йылға тамағынан, түбәндән, 
түбәнге яҡтан; пароход идёт снйзу пароход тү
бәндән килә 4. перен. (со стороны широких сло
ёв населения) түбәндән; крйтика снйзу түбәндән 
булған тәнҡит ♦ снйзу доверху түбәндән юғары
ға тиклем, аҫтан өҫкә ҡәҙәр
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СНИМАТЬ
СНИМАТЬ несов. см. снять
СНИМАТЬСЯ несов. 1. см. сняться 2. страд, 

от снимать
СНИМОК м 1. см. снимать 9; 2. фотоһүрәт, 

рәсем, һүрәт; любйтельский снймок һәүәҫкәр тө
шөргән фотоһүрәт 3. (копия чего-л.) күсермә 
(берәй яҙманың, һцрәттең, һыҙманың кцсерел- 
гән данаһы)', снймок с картйны картинанан 
күсермә

СНИСКАТЬ сов. что; книжн., уст. ҡаҙаныу, 
өлгәшеү, ирешеү, лайыҡ булыу, килтереү; снис
кать уважение хөрмәт ҡаҙаныу

СНИСХОДИТЕЛЬНОСТЬ ж ҡәтғи (талап
сан) булмау, йомшаҡлыҡ; проявйть излйшнюю 
снисходйтельность артыҡ йомшаҡлыҡ күрһәтеү

СНИСХОДИТЕЛЬНЫЙ, ая, -ое 1. (благо
склонный) ҡәтғи (талапсан) -маған/-мәгән, йом
шаҡ; снисходйтельный отзыв йомшаҡ баһалама
2. йомшаҡ (киң) күңелле, мәрхәмәтле, рәхимле; 
снисходйтельный человек киң күңелле кеше
3. (покровительственно-высокомерный) үтә 
һауалы (тәкәббер); снисходйтельное обращение 
үтә һауалы мөғәмәлә

СНИСХОДИТЬ несов. см. снизойти
СНИСХОЖДЁНИЕ с 1. (терпимое отноше

ние) йомшаҡ мөғәмәлә, мәрхәмәт; никакого снис
хождения к преступникам енәйәтселәргә бер 
ниндәй ҙә мәрхәмәт юҡ 2. (покровительственно
высокомерное отношение) үтә һауалылыҡ (тә
кәбберлек)

СНИТЬСЯ несов. кому төшкә инеү, төштә 
күреү; часто снйтся детство йыш ҡына бала саҡ 
төшкә инә ♦ и (во ене) не снйлось төшкә лә ин
мәгәйне, уй ҙа ла юҡ ине (булмағайны)

СНОБ м ҡупым, һауалы (кейенеп-яһанып, 
танау буйына ҡарап йөрөгән кешегә ҡарата 
әйтелә)

СН бВА нареч. 1. (ещё раз) ҡабаттан, ҡайта
нан, тағы бер ҡат; снова включйть свет ҡабаттан 
ут тоҡандырыу 2. (заново, вновь) баштан, яңы
нан, иң тәүҙән; снова начать работу эште яңы
нан башлау

СНОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое текст, кәләпләй 
торған, кәләпләү ...ы; сновальная машйна кә
ләпләй торған машина

СНОВАТЬ несов. 1. что\ текст, кәләпкә 
һалыу, кәләпләү, аяҡлау, еп оҙатыу; сновать 
пряжу епте кәләпкә һалыу 2. перен. арлы-бирле 
(тегеләй-былай) йөрөп тороу; по реке сновали 
лодки йылға буйлап кәмәләр тегеләй-былай йө
рөп торҙо

СНОВИДЁНИЕ с төш, төш күреү
СНОГСШИБАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое разг. 

ғәжәпкә ҡалдырырлыҡ, шаҡ ҡатырғыс, таң ҡал
дырырлыҡ; сногсшибательная новость шаҡ ҡа
тырғыс яңылыҡ

СНОП м 1. кәлтә; ржаной сноп арыш көлтә
һе; вязать снопы кәлтә бәйләү 2. чего; перен.

(поток лучей, пламени и т.д.) шәлкем; снопы 
солнечных лучей ҡояш нурҙары шәлкеме

СНОПбВЫ Й, -ая, -ое с.-х. көлтәләнгән, көл
тәгә һалынған, көлтәлә; сноповая сушка хлеба 
ашлыҡты көлтәлә киптереү

СНОПОВЯЗАЛКА ж кәлтә бәйләгес, кәлтә 
бәйләү машинаһы

СНОПОВЯЗАЛЬНЫЙ, ая, ое кәлтә ...ы, 
кәлтә бәйләй торған; сноповязальный шпагат
кәлтә ебе (бауы)

СНОРОВИСТЫЙ и СНОРбВИСТЫЙ, ая,
-ое разг. таһыллы, оҫолло, эш-хәрәкәткә ипле, 
булдыҡлы; сноровйстый парень оҫолло егет 

СНОРбВКА ж оҫоллоҡ, таһыллыҡ, маһир
лыҡ, булдыҡлылыҡ; приобрестй сноровку та
һыллыҡҡа ЭЙӘ булыу

СНОС I: сносу (сноса) нет чему; сносу 
(сноса) не знает что бик ныҡ, туҙмай торған, 
туҙыуҙы белмәй торған (кейем-һалымга ҡарата) 

СНОС II м см. снестй — сносйть II 3, 4 ♦ на 
сносях прост, һуңғы көндәрен йөрөгән (йөклө 
ҡатыша ҡарата)

СНОСИТЬ I сов. что; разг. туҙҙырыу, кейеп 
туҙҙырыу; сносйть сапогй итекте кейеп 
туҙҙырыу

СНОСЙТЬ II несов. см. снестй 1, 3—5, 7 
СНОСИТЬСЯ I сов.; разг. 1. туҙыу, кейелеп 

туҙыу; валенки сносились быйма туҙҙы 2. спец. 
(износиться — о машине, механизме) эштән 
сығыу, туҙыу; оборудование завода сносилось 
завод ҡорамалдары эштән сыҡты

СНОСЙТЬСЯ II несов. см. снестйсь I 
СНОСИТЬСЯ III несов. страд, от сносйть II 
СНбСКА ж 1. см. снестй — сносйть II 1, 4, 

5; 2. төшөрмә (төп текстан тыш бит аҫтына 
төшөрөп яҙылган ҡушымта)

снбсный, -ая, -ое ярарлыҡ, түҙерлек; 
сносные условия түҙерлек шарттар

СНОТВбРНЫ Й, -ая, -ое 1. йоҡлата торған, 
йоҡоно килтерә торған, йоҡлатҡыс; снотворный 
порошок йоҡлата торған онтаҡ 2. в знач. сущ. 
снотворное с йоҡлата торған (йоҡлатҡыс) дарыу 

СНОХА ж килен
СНОШЁНИЕ с 1. бәйләнеш, мөнәсәбәт; дип

ломатические сношения дипломатик мөнәсәбәт
тәр; торговые сношения сауҙа бәйләнештәре 
2. (половой акт) енси мөнәсәбәт, енси яҡынлыҡ 

СНУЛЫЙ, -ая, -ое йәнһеҙ, үле (балыҡҡа ҡа
рата)

СШ бХАТЬСЯ сов. 1. (о животных) еҫкәшеү, 
еҫкәшеп табышыу 2. перен. (вступить в близ
кие отношения) танышып (килешеп, дуҫлашып) 
китеү, яҡынлашыу, яҡынайыу

СНЙТИЕ с см. снять, сняться; снятие уро
жая уңыш йыйыу; снятие блокады ҡамауҙан 
сығыу; снятие судймости хөкөм ителгәнлекте 
бөтөрөү

СНЯТбЙ: снятое молоко өҫтө алынған һөт 
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СО БЛАЗН
снять сов. что 1. алыу, алып ҡуйыу; снять 

кнйгу с полки кәштәнән китапты алыу; снять 
картину со стены стенанан картинаны алыу; 
снять телефонную трубку телефон трубкаһын 
алыу 2. (отделить) һурып (һүтеп) алыу; снять 
колесо с телеги арбаның тәгәрмәсен алыу 3. си
сеү, һалыу, систереү; снять костюм костюм һа
лыу; снять сапогй итек сисеү; снять пальто паль 
то сисеү 4. (упразднитъ что-л. назначенное) 
бөтөрөү, юҡҡа сығарыу, алыу; снять выговор 
шелтәне алыу; снять блокаду блокаданы бөтөрөү
5. (стирая, срезая, удалитъ) ҡырҡып (тунап, 
әрсеп, һөҙөп һ.б.) алыу; снять шкуру тиреһен ту
нап алыу; снять грим гримды һөртөп алыу; снять 
кожицу с колбасы колбасаның тышын (ярыһын) 
әрсеп алыу 6. (собратъ) йыйыу, йыйып алыу; 
снять урожай уңыш йыйып алыу 7. (отстра
нитъ) алыу, төшөрөү, сығарыу, сығарып ебәреү; 
снять с работы эштән сығарыу; снять с учёта 
учёттан төшөрөү 8. (отменить) алыу, кире 
алыу, алып ташлау, ғәмәлдән сығарыу; снять 
вопрос с повестки дня мәсьәләне көн тәртибенән 
алып ташлау; снять своё предложение тәҡдимең
де кире алыу 9. (точно воспроизвести) үлсәмен 
(күсермәһен) алыу, төшөрөү, төшөрөп алыу; 
снять мёрку с головы баш үлсәмен алыу
10. (взятъ внаём) (ваҡытлыса) файҙаланыуға 
алыу (алып тороу); (о квартире, комнате) фа
тирға инеү, кеше фатирында тороу 11. фотоға 
(киноға) төшөрөү (төшөрөп алыу); снять кино 
фйльм кинофильм төшөрөү 12. что и без доп. 
кәрт асыу (кәрт уйынында) ♦ как рукой сняло 
ҡул менән һыпырып ташлағандай булды (ауы
рыуы, ҡайгы-хәсрәткә ҡарата)', снять боль 
ауыртыуҙы баҫыу; снять голову: 1) ҡаты яза би
реү; 2) башын ашау, һәләк итеү; снять допрос 
һорау алыу; снять обвинение ғәйепһеҙ тип та
быу, аҡлау, ғәйепләмәү

СНЯТЬСЯ сов. 1. алыныу, һурылыу, һуры
лып сығыу; дверь снялась с петель ишек күгәне- 
нән һурылып сыҡҡан; топор снялся с топорйща 
балта һабы һурылып сыҡҡан 2. (стащиться — 
об одежде, обуви) сиселеү; перчатка легко сня
лась бирсәткә еңел сиселде 3. (о судне) ҡуҙға
лыу, юлға сығыу 4. төшөү; сняться в кино ки
ноға төшөү 5. (тронуться в путь) юлға сығыу, 
сығып китеү

СО предлог см. с
СО... приставка', исем һәм сифаттар алды

на ҡушылып, эштәге берлекте белдерә, мәҫ., 
соавтор авторҙаш; совместный бергә 

СОАВТОРСТВО с авторҙашлыҡ 
СОБАКА ж эт; охотничья собака һунар эте; 

сторожевая собака һаҡсы эт; породистая собака 
тоҡомло (яҡшы нәҫелле) эт ♦ собака лает, ветер 
носит эт өрөр, бүре йөрөр; вот где собака зарыта 
бына ҡайҙа икән бәлә башы, бына уның сере 
ҡайҙа икән; (как) собака на сёне үҙенә лә юҡ,
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кешегә лә юҡ; собаку съёл сәсе ағарған, теше 
төшкән (берәй эштә оҙаҡ эшләп тәжрибә туп- 
лаган кешегә ҡарата)', устать как собака эттәй 
арыу, арманһыҙ булыу; как кошка с собакой см. 
кошка

СОБАКОВбД м эт аҫрау белгесе 
СОБАКОВбДСТВО с эт аҫраусылыҡ 
СОБАЧИИ, -ья, -ье 1. прям., перен. эт ...ы; 

собачий лай эт өрөүе; собачья конура эт ояһы; 
собачий холод сатнама һыуыҡ; собачья жизнь эт 
тормошо, эт көнө (йәбер-золом кцп булган ауыр 
тормош) 2. эт тиреһенән тегелгән; собачьи унты 
эт тиреһенән тегелгән унтылар ♦ собачий нюх 
прост, эт һиҙгерлеге (бөтә нәмәне һиҙеп, белеп 
торган кешегә ҡарата әйтелә)

СОБАЧИНА ж 1. (мясо) эт ите 2. (щкура) эт 
тиреһе 3. разг. эт йөнө, эт еҫе; пахнуть собачи
ной эт еҫе килеү

СОБАЧКА ж 1. уменьш.-ласк. от собака 
2. тел, тәте (мылтыҡта һәм башҡа механизм- 
дарҙагы махсус яйланма)', собачка револьвера 
револьвер тәтеһе

СОБАЧНИК м; разг. 1. эт яратыусы (кеше) 
2. эт тотоусы, эт йыйыусы (кеше) 3. эт өйө (эт- 
тәрҙе өйрәнә торган гилми-тикшеренец урыны) 

СОБЕЗЬЙННИЧАТЬ сов.', разг. ҡыланып 
(маймылланып) кейенеү (үҙеңде тотоу һ.б.)

СОБЁС м 1. (социальное обеспечение) социаль 
тәьминәт 2. (учреждение) социаль тәьминәт йорто 

СОБЕСЕДНИК м и СОБЕСЕДНИЦА ж  әңгә 
мәләш, ултырҙаш

СОБЕСЕ ДОВАНИЕ с әңгәмә; проводйть со
беседование әңгәмә үткәреү, әңгәмәләшеү

СОБЕСЕДОВАТЬ несов. әңгәмә үткәреү, әң
гәмәләшеү; собеседовать с учащимися уҡыусы
лар менән әңгәмәләшеү

СОБИРАНИЕ с см. собирать 
СОБИРАТЕЛЬ м и СОБИРАТЕЛЬНИЦА ж 

йыйыусы, туплаусы; собиратель народных песен 
халыҡ йырҙарын йыйыусы

СОБИРАТЕЛЬНОСТЬ ж дөйөмлөк, дөйөм
ләштерелгәнлек; собирательность образа образ
дың дөйөмлөгө

СОБИРАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. дөйөмләште
релгән; собирательный образ дөйөмләштерелгән 
образ 2. грам. йыйнау ...ы; собирательные чис
лительные йыйнау һандары; собирательные име
на существительные йыйнау исемдәре 

СОБИРАТЬ несов. см. собрать 
СОБИРАТЬСЯ несов. 1. см. собраться 

2. страд, от собирать
СОБЛАГОВОЛИТЬ сов. с неопр.', upon, рә

хим итеп эшләү (үтәү, башҡарыу, килеү һ.б.); он 
соблаговолйл прийтй ул рәхим итеп килде; со
благоволите ответить рәхим итеп яуап бирегеҙ 

СОБЛАЗН м ҡыҙыҡтырғыс, күңел әүрәткес 
(аҙҙырғыс) нәмә, вәсүәсә; вводйть в соблазн ко- 
го-л. кемделер ҡыҙыҡтырыу

14'



СОБЛАЗНИТЕЛЬ
СОБЛАЗНИТЕЛЬ м и СОБЛАЗНИТЕЛЬ 

НИЦА ж күңел әүрәтеүсе (аҙҙырыусы), вәсүәсә 
һалыусы, вәсүәсәсе

СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЙ, ая, -ое ҡыҙыҡтыр 
ғыс, ымһындырғыс, ҡыҙыҡтырырлыҡ, күңел әү- 
рәткес (аҙҙырғыс), вәсүәсәле; соблазнйтельное 
предложение ҡыҙыҡтырғыс тәҡдим

СОБЛАЗНИТЬ сов. кого-что 1. ҡыҙыҡтырыу, 
ымһындырыу, ҡыҙығыу тойғоһо уятыу, әүрәтеү; 
соблазнйть деньгами аҡса менән ҡыҙыҡтырыу; 
соблазнйть поехать на юг көньяҡҡа барырға 
ҡыҙыҡтырыу 2. (прельститъ собой, обольститъ) 
күңелен тартыу (биләү), әүрәтеү; соблазнйть 
своей красотой матурлығы менән әүрәтеү 3. (со
вратитъ) аҙҙырыу

СОБЛАЗНИТЬСЯ сов. 1. ҡыҙығыу, ымһы
ныу, күңел төшөү, күҙ ҡыҙыу; соблазнйться на 
лёгкий заработок еңел аҡсаға ҡыҙығыу 2. с не- 
опр. и без доп. аҙыу, әхлаҡһыҙға әйләнеү, боҙолоу 

СОБЛАЗНЙТЬ несов. см. соблазнйть 
СОБЛАЗНЙТЬСЯ несов. 1. см. соблазнйть

ся 2. страд, от соблазнйть
СОБЛЮДАТЬ несов. что 1. һаҡлау, тотоу; 

соблюдать порядок тәртип һаҡлау; соблюдать 
диёту диета тотоу 2. һаҡлау, үтәү, күҙәтеү, 
тотоу; соблюдать достоинство үҙ дәрәжәңде 
һаҡлау

СОБЛЮДЕНИЕ с см. соблюдать — соблюс 
тй; соблюдение интересов государства дәүләт 
мәнфәғәттәрен күҙәтеү; соблюдение режйма дня 
көн тәртибен үтәү

СОБЛЮСТИ сов. см. соблюдать, блюстй
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ с ҡайғы уртаҡлашыу, 

тәғзиә
СОБОЛЕЗНОВАТЬ несов. кому-чему и без 

доп. ҡайғы у]этаҡлашыу, тәғзиә ҡылыу
СОЬбЛИИ, -ья, -ье 1. кеш ...ы; соболий мех

кеш тиреһе; соболья нора кеш өңө 2. кеш, кеш 
тиреһенән тегелгән (эшләнгән); соболья шапка 
кеш бүрек

СОБОЛИНЫЙ, -ая, -ое 1. кеш ...ы; собо 
лйный заповедник кеш ҡурсаулығы; соболйный 
след кеш эҙе 2. кеш, кеш тиреһенән тегелгән 
(эшләнгән) 3. перен., трад.-поэт. (густой, тём
ный — о бровях) ҡарағусҡыл ҡуйы; соболйные 
брови ҡарағусҡыл ҡуйы ҡаш

СбБО ЛЬ м 1. (мн. соболи и соболя) кеш 
(һыуһарҙар гаиләһенә ҡараган ҡараһыу көрән 
төҫтәге аҫыл тиреле йыртҡыс йәнлек) 2. (мн. 
соболя) (мех) кеш тиреһе

С О Б бР м собор (1. тар. революцияға тик
лем Рәсәйҙә ойоштороу һәм идара мәсьәләлә
рен хәл итец өсөн саҡырыла торған йыйылыш
2. юғары христиан руханиҙары йыйылышы
3. ҡаланың йәки монастырҙың иң ҙур сиркәце) 

СОБбРНЫ Й, -ая, -ое собор ...ы; соборное
постановление собор ҡарары; соборный коло
кол собор ҡыңғырауы

СОБРАНИЕ с 1. йыйылыш; родйтельское 
собрание ата-әсәләр йыйылышы; провестй со
брание йыйылыш үткәреү 2. (в названии некото
рых учреждений) йыйын (йәмғиәттең ниндәй
ҙер мәсьәләне ҡарау өсөн йыйылған йыйылы
шы)', Национальное собрание Милли йыйын
3. (коллекция) йыйылма, тупланма; собрание 
минералов минералдар йыйылмаһы; собрание 
древних монет боронғо тәңкәләр йыйылмаһы
4. йыйынтыҡ; полное собрание сочинений әҫәр 
ҙәрҙең тулы йыйынтығы

СбБРАННОСТЬ ж йыйнаҡлыҡ, диҡҡәтле- 
лек, иғтибарлылыҡ; собранность военных хәр
биҙәрҙең йыйнаҡлығы; собранность учителя 
уҡытыусының иғтибарлылығы

СбБРАННЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от собрать 
2. прил. (умеющий сосредоточитъ свои мысли, 
волю, чувства) диҡҡәтле, иғтибарлы; собран
ный ребёнок диҡҡәтле бала 3. прил. (подтяну
тый) ыҡсым, йыйнаҡ; собранный человек йый
наҡ кеше

СОБРАТ м иптәш, -даш/-дэш; собрат по 
оружию ҡоралдаш; собрат по искусству моңдаш 

СОБРАТЬ сов. 1. кого-что йыйыу, йыйнау, 
йыйып алыу; собрать людей кешеләрҙе йыйыу; 
собрать гостей ҡунаҡтар йыйыу 2. йыйыу, йы
йып (сүпләп, тиреп) алыу; собрать ягоды еләк 
тиреп алыу; собрать урожай уңыш йыйып алыу; 
собрать грибы бәшмәк йыйыу 3. ҡороу, йыйыу, 
көйләү; собрать сепаратор сепаратор ҡороу; со
брать радиоприёмник радиоалғыс йыйыу 4. разг. 
(приготовитъ для чего-л.) әҙерләү, әҙерлек 
хәстәрен күреү, йыйындырыу; собрать детей в 
школу балаларҙы мәктәпкә әҙерләү 5. йыйыу, 
берәмләп туплау (булдырыу); собрать марки 
маркалар йыйыу; собрать старйнные рукописи 
боронғо ҡулъяҙмалар туплау 6. (сделать сбор
ки) бөрөү, бөрмә яһау; собрать платье в талии 
күлдәктең билен бөрөү 7. (при голосовании) 
алыу, яулау, ирешеү; собрать большинство го
лосов күпселек тауыш алыу 8. перен. (напрячь) 
йыйнау, туплау, күбәйтеү; собрать все сйлы 
бөтә көстө туплау; собрать мысли фекер туплау 

СОБРАТЬСЯ сов. 1. йыйылыу, йыйналыу, 
йыйылышыу; люди собрались около памятника 
кешеләр һәйкәл тирәһенә йыйылған; гости со 
бралйсь вовремя ҡунаҡтар ваҡытында йыйылды 
2. (скопиться) тупланыу, йыйылыу; собралось 
много газет күп гәзит йыйылған 3. (пригото
виться) әҙерләнеү, йыйыныу; собраться в театр 
театрға йыйыныу; собраться в дорогу юлға 
сығырға әҙерләнеү 4. с чем (напрячь — о силах, 
мыслях) йыйыу, туплау; собраться с мыслями 
фекер туплау; собраться с силами (барлыҡ) көс
тө туплау

СбБСТВЕННИК м и СбБСТВЕННИЦА ж
милексе, милек эйәһе, хужа; собственник дачи 
дача хужаһы 
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С О В Е С Т Н О
СОБСТВЕННИЧЕСКИЙ, -ая, -ое і .  милексе 

нең, хужаның 2. хосуси милек эйәләренә хас 
(булған), хосуси милекселек ...ы; собственниче
ская психология хосуси милекселек психоло
гияһы

СОБСТВЕННО 1. вводи . сл. (в сущности) 
асылда, ысынында, ғәмәлдә, дөрөҫөн әйткәндә; 
собственно, он прав асылда, ул хаҡлы 2. огра- 
нич. частица (ә буквальном смысле слова) 
ысын мәғәнәһендә ♦ собственно говоря см. соб
ственно 1

СОБСТВЕННОРУЧНЫЙ, ая, ое үҙ ҡулы
менән ған / гән; собственноручная запйска үҙ
ҡулы менән яҙылған ҡулхат

СОБСТВЕННОСТЬ ж милек; частная соб
ственность хосуси милек; общественная соб
ственность йәмғиәт милке

СОБСТВЕННЫЙ, ая, ое 1. (являющийся 
собственностью) үҙ, үҙенеке; собственный дом 
үҙ йорто 2. (свой, личный) шәхси, үҙ; собствен
ное мнение шәхси фекер; вйдеть собственными 
глазами үҙ күҙҙәре менән күреү 3. (буквальный, 
настоящий) ысын, тура, үҙ; в собственном 
смысле слова һүҙҙең тура мәғәнәһендә 4. спец. 
саф, таҙа, үҙ; собственный вес үҙ ауырлығы (нә
мәнең һауыттан башҡа булған саф ауырлығы) 
♦ ймя собственное грам. яңғыҙлыҡ исем; 
в собственные руки (отдать) үҙенә (үҙ ҡулына) 
тапшырыу; собственный корреспондент үҙ хә
бәрсе; варйться в собственном соку см. варйться 

СОБУТЫЛЬНИК м; разг. бергә әсеүсе, ше- 
шәләш

СОБЫТИЕ с 1. ваҡиға, хәл; исторйческое со
бытие тарихи ваҡиға; неожйданное событие
көтөлмәгән хәл; события последних дней һуңғы 
көндәрҙә булған хәлдәр 2. оло ваҡиға, иҫтәлекле 
хәл (күренеш); его приезд к нам — событие
уның беҙгә килеүе — оло ваҡиға 

СОВА ж өкө, ябалаҡ
СОВАТЬ несоә. что; разг. 1. тығыу; совать 

руки в карманы ҡулдарҙы кеҫәгә тығыу 
2. ҡыҫтырыу, тығыу, һалып (ҡыҫтырып) ҡуйыу; 
совать вещи в чемодан әйберҙәрҙе сумаҙанға 
тығыу 3. йәшертеп (яйһыҙ, ҡабалан) биреү, ты
ғыу; совать цветы сәскәне яйһыҙ биреү ♦ совать 
(свой) нос морон тығыу, ҡыҫылыу (кеше эшенә) 

СОВАТЬСЯ несоә. 1. разг. тығылыу, ҡыҫы
лыу; соваться в чужйе дела кеше эшенә тығылыу 
2. страд, от совать

СОВЕНОК м өкө (ябалаҡ) балаһы 
СОВЕРШАТЬ несов. см. совершить 
СОВЕРШАТЬСЯ несоә. 1. см. совершйться 

2. страд, от совершать
СОВЕРШЕННО нареч. 1. (целиком, полно

стью) бөтөнләй, тамам, һис тә, бер ҙә; работа со
вершенно готова эш тамам әҙер; он совершенно 
оглох ул бөтөнләй ишетмәй 2. разг. (совсем) то
ма, дөм, шыр, ҡоп-, шәп-, япа-, сеп-, типә-; со

вершенно сырой сеп сей; совершенно одинокий 
япа яңғыҙ; совершенно ровный тип тигеҙ; совер
шенно сухой ҡоп ҡоро; совершенно новый өр 
яңы; совершенно слепой тома һуҡыр

СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ с буйға етеү, балиғ 
булыу

СОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ, яя, ее буйға ет 
кән, балиғ, йәше еткән

СОВЕРШЁННЫЙ I, -ая, -ое 1. (безукоризнен
ный) камил, һәр яҡлап килгән; совершенный че
ловек һәр яҡлап килгән кеше 2. (полный, абсо
лютный) тулыһы (бөтөнләйе) менән; совершён
ное сходство тулыһы менән оҡшашлыҡ 3. разг. 
(подлинный) ысын, ысын мәғәнәһендә, тулыһын
са, бөтөнләй; совершённая правда ысын хәҡиҡәт 

СОВЕРШЁННЫЙ II: совершённый вид грам. 
тамамланған төр (славян һ.б. телдәрҙә ҡылым
дың төп грамматик билдәһе)

СОВЕРШЕНСТВО с камиллыҡ, камил хәл, 
теүәллек, камил (юғары кимәлдә, тейешле дәрә
жәлә) булыу; совершёнство работы эштең юғары 
кимәлдә булыуы; в совершёнстве владёть иност
ранным языком сит телде камил белеү

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ несов. что камил
лаштырыу, яҡшыртыу; совершенствовать свой 
знания белемеңде камиллаштырыу; совершен
ствовать методы руководства етәкселек итеү 
ысулдарын камиллаштырыу

СОВЕРШЁНСТВОВАТЬСЯ несов. 1. камил 
лашыу, яҡшырыу; талант ученика совершен
ствуется уҡыусының таланты камиллаша бара 
2. страд, от совершенствовать

СОВЕРШИТЬ сов. что 1. ҡылыу, яһау, эш
ләү; совершйть путешёствие сәйәхәт итеү; совер
шить ошйбку хата яһау; совершйть преступлё- 
ние енәйәт ҡылыу; совершйть подвиг батырлыҡ 
эшләү; совершйть посадку ергә төшөү (само- 
лётҡа ҡарата) 2. (исполнить обряд) башҡарыу, 
ҡылыу, уҡыу; совершйть богослужёние ғибәҙәт 
ҡылыу; совершйть намаз намаҙ уҡыу 3. офиц. 
(заключить, оформить) килешеү, килешеүгә 
ҡул ҡуйыу; совершйть сдёлку алыш-бирешкә ки
лешеү

СОВЕРШЙТЬСЯ соө. булыу, килеп сығыу, 
үтәлеү, атҡарылыу совершйлась катастрофа ка
тастрофа булды

СбВЕСТИТЬ несов. кого; разг. оялтыу, оят
ҡа ҡалдырыу

СбВЕСТИТЬСЯ несов. кого; разг. уңайһыҙ
лыҡ тойоу, тартыныу, оялыу

СбВЕСТЛИВОСТЬ ж намыҫлылыҡ, выждан- 
лылыҡ

СбВЕСТЛИВЫЙ, -ая, -ое намыҫлы, выждан
лы, оялсан, намыҫсан; совестливый человек на
мыҫлы кеше

СбВЕСТНО кому в знач. сказ., безл. оят, 
уңайһыҙ; как вам не совестно? һеҙгә оят түгел
ме?; мне за вас совестно һеҙҙең өсөн миңә оят 
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СОВЕСТЬ
СбВЕСТЬ ж выждан, намыҫ, оят; долг со

вести выждан бурысы; моя совесть чиста на
мыҫым таҙа; испытывать угрызения совести 
выждан ғазабы кисереү ♦ без зазрения совести 
см. зазрение; для очйстки совести см. очйстка; 
идтй (поступать) против своей совести намыҫҡа 
ҡаршы килеү; на совесть намыҫ менән (күңел 
биреп, яҡшы итеп) эшләү; не за страх, а за со
весть (делать) күңел биреп (һалып), ысын кү
ңелдән (эшләү); ни стыда ни совести см. стыд; 
по совести говоря (сказать) в знач. вводи, сл. 
ысынын (дөрөҫөн) әйткәндә; свобода совести 
выждан иреклеге (азатлығы) (кешенең динде 
тотоу-тотмауы цҙ теләгендә булыу)', со спо
койной совестью тыныс күңел менән

СОВЁТ м 1. кәңәш, мәслихәт; совет врача та
бип кәңәше; дать совет кәңәш биреү; последо
вать совету кәңәш тотоу; обратйться за советом 
кәңәш һорап мөрәжәғәт итеү 2. кәңәшмә, әңгәмә; 
на семейном совете ғаилә кәңәшмәһендә 3. со
вет; Верховный Совет СССР СССР-ҙың Юғары 
Советы; учёный совет института институттың 
ғилми советы ♦ совет да любовь татыу йәшәгеҙ, 
бәхетле булығыҙ (өйләнешецселәргә ҡарата 
әйтелгән теләк)

с о в е т н и к  м 1. (советчик) кәңәшсе 2. кә
ңәшсе, советник; военный советник хәрби кә
ңәшсе; советник посольства илселек советнигы

СОВЁТНИЦА ж кәңәшсе
СОВЕТОВАТЬ несов. что и с неопр. кәңәш 

биреү (итеү), мәслихәт биреү (күреү); я советую 
вам отдохнуть мин һеҙгә ял итеп алырға кәңәш 
бирәм

СОВЕТОВАТЬСЯ несов. 1. кәңәш һорау, 
кәңәшләшеү; советоваться с юрйстом юрист 
менән кәңәшләшеү 2. (совещаться) әңгәмәлә
шеү, кәңәшләшеү, фекер алышыу, үҙ-ара уйла
шыу (һөйләшеү)

СОВЕТСКИЙ, ая, -ое совет ...ы; советская 
власть совет власы

СОВЁТЧИК м и СОВЁТЧИЦА ж кәңәшсе, 
кәңәш (аҡыл) биреүсе

СОВЕЩАНИЕ с кәңәшмә; совещание учите
лей уҡытыусылар кәңәшмәһе

СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое кәңәш итеү 
(кәңәшләшеү) ...ы ♦ совещательный голос кә
ңәшләшеү хоҡуғы

СОВЕЩАТЬСЯ несов. кәңәшләшеү, фекер 
алышыу

СОВИК м совик (Алыҫ Төньяҡ халыҡтарын
да тиренән тегелгән ирҙәр кейеме)

совиныи, -ая, -ое өкө ...ы, ябалаҡ ...ы; 
совйное гнездо өкө ояһы; совйный крик өкө 
тауышы

СбВКА  ж 1. (птица) өкө 2. (бабочка) өкө- 
баш күбәләк, төн күбәләге; совка капустная кә
беҫтә күбәләге; сбвка озймая ужым күбәләге; 
совка сосновая өкөбаш күбәләк

СОВЛАДАТЬ сов. с кем-чем; разг. тыйып 
(еңеп, тотоп) ҡалыу, ҡулға алыу; совладать с 
гневом асыуҙы тыйып ҡалыу; совладать с собой
үҙ-үҙеңде ҡулға алыу

СОВЛАДЕЛЕЦ м и СОВЛАДЕЛИЦА ж ми
лектәш, уртаҡ маллы кешеләр

СОВЛЕКАТЬ несов. см. совлечь 
СОВЛЕКАТЬСЯ несов. страд, от совлекать
СОВЛЁЧЬ сов. кого-что', книжн. (юлдан) 

тайпылдырыу (яҙҙырыу) ♦ совлечь с путй (йс- 
тинного) дөрөҫ юлдан яҙҙырыу

СОВМЕСТИМОСТЬ ж тура (тап) килеү, үҙ- 
ара ярашыу; совместймость понятий төшөнсә
ләрҙең тура килеүе; психологйческая совмес
тймость психологик яҡтан үҙ-ара ярашыу ♦ со
вместймость крови биол. ҡандың тура килеүе 
(ҡан ебәргәндә)

СОВМЕСТИМЫЙ, -ая, -ое тура (тап) килә 
торған, бергә һыйыша (ҡушыла) алырлыҡ 

СОВМЕСТИТЕЛЬ м и СОВМЕСТИТЕЛЬ 
НИЦА ж бер үк ваҡытта (бер нисә урында) эш
ләүсе, бер нисә эште башҡарыусы

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО с бер үк ваҡытта 
(бер нисә урында) эшләү, бер нисә эште башҡа
рыу; работать по совместйтельству секретарём 
бер үк ваҡытта секретарь булып эшләү

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВОВАТЬ несов. бер үк 
ваҡытта (бер нисә урында) эшләү, бер нисә эш
те башҡарыу

СОВМЕСТИТЬ сов. см. совмещать 
СОВМЕСТЙТЬСЯ сов. см. совмещаться
с о в м е с т н о  нареч. бергәләп, берләшеп, 

берлектә, уртаҡ; совместно обсудйть вопрос 
мәсьәләне бергәләп тикшереү

СОВМЕСТНОСТЬ ж бергәлек, уртаҡлыҡ; 
совместность действий эштәрҙең уртаҡлығы 

с о в м е с т н ы й , -ая, -ое бергә, бергәләшкән, 
берләштерелгән, уртаҡ; совместные усйлия ур
таҡ тырышлыҡ; совместное заседание берләш
терелгән ултырыш

СОВМЕЩАТЬ несов. 1. что бергә (бер үк 
ваҡытта) алып барыу, бер үк ваҡытта башҡарыу 
(үтәү); совместйть работу с учёбой эш менән 
уҡыуҙы бер үк ваҡытта алып барыу 2. в ком-чём 
(одновременно содержать в себе) бер үк ваҡыт
та булыу (үтәү), бергә ҡушылыу (һыйыу), бер
ләшеү; он совместйл в себе писателя и учёного 
ул бер үк ваҡытта яҙыусы ла, ғалим да 3. мат. 
тура (тап) килтереп һалыу

СОВМЕЩАТЬСЯ несов. 1. (совпадать) бер 
үк ваҡытта булыу (эшләнеү, башҡарылыу), тура 
килеү 2. в ком-чём (соединяться в одном лице, 
предмете) бер үк ваҡытта булыу, берләшеү, 
ҡушылыу 3. мат. тура (тәңгәл) килтереп һалы
ныу 4. страд, от совмещать

СОВМЕЩЕНИЕ с см. совместить — совме
щать, совместиться — совмещаться; совмещение 
профессий бер нисә профессияны бергә ҡушыу 
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С О Г Л А С Н Ы Й

СОВМЕЩЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от со 
вместйть 2. прил. берләштерелгән, уртаҡ; совме
щённый график работ берләштерелгән эш графигы 

С О ВбК м һоҫҡо
СОВОКУПИТЬ сов. что берләштереү, йы

йыу, йыйнау, беректереү
СОВОКУПИТЬСЯ сов. 1. уст. бергә булыу, 

бәйләнешеү 2. енси мөнәсәбәттә булыу 
СОВОКУПЛЯТЬ несов. см. совокупйть 
СОВОКУПЛЯТЬСЯ несов. 1. см. совоку

питься 2. страд, от совокуплять
СОВОКУПНОСТЬ ж барлығы (йыйыны, ба

рыһы) бергә; совокупность фактов факттарҙың 
барыһы бергә

СОВОКУПНЫЙ, -ая, -ое книжн. берҙәм, 
берләштерелгән, бергәләп (эшләнгән), дөйөм; 
совокупный доход дөйөм килем 

СОВПАДАТЬ несов. см. совпасть 
СОВПАДЕНИЕ с 1. (одинаковость) дөйөм

лөк, уртаҡлыҡ, оҡшашлыҡ; совпадение мнений 
фекерҙәр уртаҡлығы 2. (сочетание) тап (тура) 
килеү(сәнлек), тәңгәллек; совпадение обстоя
тельств хәл-ваҡиғаларҙың тап килеүе

СОВПАСТЬ сов. 1. (произойти одновремен
но) -д а /-дә булыу, тура килеү; это событие сов
пало с его приездом был ваҡиға ул килгән ва
ҡытҡа тура килде 2. (оказаться одинаковым) 
үҙ-ара тура (тап) килеү; мнение их совпало улар
ҙың фекерҙәре тап килде 3. мат. тәңгәл килеү 

СОВРАТИТЕЛЬ м и СОВРАТИТЕЛЬНИЦА 
ж\ книжн. аҙҙырыусы, юлдан яҙҙырыусы

СОВРАТИТЬ сов. кого-что аҙҙырыу, насар 
юлға баҫтырыу (төшөрөү)

СОВРАТИТЬСЯ сов. аҙыу, насар юлға баҫыу 
(төшөү)

СОВРАТЬ сов. см. врать 1, 3 
СОВРАЩАТЬ несов. от совратить 
СОВРАЩАТЬСЯ несов. 1. см. совратйться 

2. страд, от совращать
СОВРАЩЁНИЕ с см. совратйть совра 

щать, совратйться совращаться; совращение 
малолетних сабыйҙарҙы насар юлға баҫтырыу 

СОВРЕМЕННИК М и СОВРЕМЁННИЦА ж 
замандаш, ҡорҙаш; современники Салавата 
Юлаева Салауат Юлаев замандаштары

СОВРЕМЕННО нареч. заманса, заман талап 
иткәнсә; комната обставлена современно бүлмә 
заманса йыһазландырылған

СОВРЕМЕННОСТЬ ж хәҙерге заман (осор); 
связь истории и современности тарих менән 
хәҙерге осор бәйләнеше

СОВРЕМЕННЫЙ, -ая, -ое 1. кому-чему (от
носящийся к одному времени) замандаш, бер 
осорҙа йәшәгән 2. (относящийся к настоящему 
времени) хәҙерге, хәҙерге заман (осор) ...ы; 
современная молодёжь хәҙерге йәштәр; совре
менный башкйрский язык хәҙерге башҡорт теле
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3. (находящийся на уровне своего времени) 
хәҙерге заман талаптарына тура килгән, хәҙерге 
заман ...ы; современное оборудование хәҙерге 
заман ҡорамалдары 4. актуаль, заман талабына 
ярашлы, мөһим; тема исследования современна 
тикшеренеү темаһы заман талабына ярашлы 

СОВСЁМ нареч. 1. (совершенно) бөтөнләй; я 
совсем забыла бөтөнләй онотҡанмын; совсем 
новый костюм бөтөнләй яңы костюм 2. (с отри
цанием “не”) бик үк түгел, бик үк -ып/-еп етмәү 
(бөтмәү); он не совсем здоров бик үк сәләмәт 
түгел; я не совсем понимаю бик үк аңлап ет
мәйем 3. разг. (навсегда) бөтөнләйгә; приехать 
совсем бөтөнләйгә ҡайтыу 4. в знач. частицы 
һис тә, бер ҙә; совсем нет һис тә юҡ

совхбз м совхоз (совет хужалыгы)', зерно
вой совхбз игенселек совхозы; свекловодческий 
совхбз сөгөлдөр үҫтереү совхозы

СОВХОЗНЫЙ, ая, ое совхоз ...ы; совхбз 
ные поля совхоз баҫыуҙары; совхозное произ
водство совхоз производствоһы

СОГБЕННЫЙ, -ая, -ое 1. книжн. (сгорблен
ный — о человеке) бөкрәйгән, көмрө; согбенный 
старйк бөкрәйгән ҡарт 2. (согнувшийся под тя
жестью) бөгөлгән, һығылып төшкән 3. чем\ пе- 
рен. (подавленный) аптыраған, баҙаған

СОГЛАСИЕ с 1. (позволение) ризалыҡ; дать 
согласие ризалыҡ биреү 2. (соглашение) киле
шеү, уртаҡ фекергә килеү; прийтй к согласию 
уртаҡ фекергә килеү 3. (гармония) дуҫлыҡ, та
тыулыҡ, берҙәмлек; в семье царйт согласие 
ғаиләлә татыулыҡ хөкөм һөрә

СОГЛАСИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое юр. килеште
реүсе, яраштырыусы; согласительная комиссия 
килештереүсе комиссия

СОГЛАСИТЬ сов. что 1. (привести в соот
ветствие) тап килтереү 2. (примирив, объеди
нить) килештереү 3. (склонить к чему-л.) риза- 
лаштырыу, күндереү

СОГЛАСИТЬСЯ сов. 1. на что и с неопр. ри
залашыу, риза булыу, ризалыҡ биреү (белдереү), 
күнеү; согласйться на операцию операцияға ри 
за булыу 2. с кем-чем и без. доп. ризалашыу, 
килешеү, фекергә ҡушылыу; согласйться с мне
нием автора автор фекере менән килешеү 3. на 
чём', разг. (договориться) килешеү, һүҙ ҡуйы
шыу; согласйться на том, чтобы встретиться ос 
рашырға һүҙ ҡуйышыу

СОГЛАСНО нареч. и предлог 1. нареч. 
(дружно) татыу, дуҫ, берҙәм; жить согласно та
тыу йәшәү 2. предлог с дат. п. (соответствен
но) буйынса; согласно уставу устав буйынса 

СОГЛАСНЫЙ I, -ая, -ое лингв. 1. тартынҡы; 
согласный звук тартынҡы өн 2. в знач. сущ. со
гласный м тартынҡы; звонкие согласные яңғы
рау тартынҡылар; твёрдый согласный ҡалын 
тартынҡы



СОГЛАСНЫЙ
СОГЛАСНЫЙ II, -ая, -ое 1. риза; я согласен 

на все условия мин бөтә шарттарға ла риза
2. (д р у ж н ы й ) татыу, берҙәм; согласная семья 
татыу ғаилә; согласная работа берҙәм эш
3. ( г а р м о н и ч н ы й ) ҡолаҡҡа ятышлы, матур яңғы
рашлы, аһәңле, төҙөк; согласный напёв ҡолаҡҡа 
ятышлы көй

СОГЛАСОВАНИЕ с 1. с м .  согласовать — со
гласоваться 1; 2. г р а м .  ярашыу; согласование 
подлежащего и сказуемого эйә менән хәбәрҙең 
ярашыуы

СОГЛАСОВАННОСТЬ ж  килештереүсәнлек, 
берҙәмлек, ярашыу санлыҡ; согласованность 
действий эш-хәрәкәттең берҙәмлеге

СОГЛАСОВАННЫЙ, -ая, -ое 1. п р и ч .  о т  со
гласовать 2. п р и л .  килешеп (һөйләшеп) эшлән
гән, берҙәм; согласованные решения килешеп 
эшләнгән ҡарар

СОГЛАСОВАТЬ с о в .  ч т о  1. ( п р и в е с т и  в  с о 

о т в е т с т в и е )  яраштырыу, килешеү, тура килте
реү; согласовать планы работы эш пландарын 
килешеү 2. ( в ы р а б о т а т ь  е д и н о е  м н е н и е )  бергә
ләп хәл итеү (һөйләшеү), уртаҡ фекергә килеү, 
ризалыҡ алыу; согласовать вопрос мәсьәләне 
бергәләп хәл итеү 3. г р а м .  яраштырыу; согласо
вать сказуемое с подлежащим хәбәр менән 
эйәне яраштырыу

СОГЛАСОВАТЬСЯ 1. с о в . ,  н е с о ә . ярашлы 
булыу, тура килеү; новое постановление согла
суется с прежним яңы ҡарар элеккеһенә тура 
килә 2. т о л ь к о  н е с о ә . ',  г р а м .  ярашыу

СОГЛАСОВЫВАТЬ н е с о в .  с м .  согласовать 
СОГЛАСОВЫВАТЬСЯ н е с о ә . 1. с м .  согла

соваться 2. с т р а д ,  о т  согласовывать
СОГЛАШАТЕЛЬ м  килешеүсе, килешеп 

ҡараусы, аумаҡай
СОГЛАШАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое килешеүсән- 

лек ...ы, килешеп ҡараусанлыҡ ...ы, аумаҡай
лыҡ ...ы; соглашательская политика килешеү- 
сәнлек сәйәсәте

СОГЛАШАТЕЛЬСТВО с  килешеүсәнлек, ки
лешеп ҡараусанлыҡ, аумаҡайлыҡ 

СОГЛАШАТЬ н е с о в .  с м .  согласить 
СОГЛАШАТЬСЯ н е с о ә . 1. с м .  согласйться 

2. с т р а д ,  о т  соглашать
СОГЛАШЕНИЕ с 1. ( в з а и м н о е  с о г л а с и е )  үҙ- 

ара килешеү 2. ( д о г о в о р )  килешеү; международ
ные соглашения халыҡ-ара килешеүҙәр; согла
шение о перемйрии тыныслыҡ хаҡында килешеү 

СОГЛЯДАТАИ м  шымсы, күҙәтсе 
СОГНАТЬ с о в .  к о г о - ч т о  1. ( п р о г н а т ь )  

ҡыуыу, ҡыуып ебәреү (төшөрөү); согнать муху 
себенде ҡыуыу 2. ч т о  ( у д а л и т ь ,  у н и ч т о ж и т ь )  

бөтөрөү, юҡҡа сығарыу, юҡ итеү; согнать снег с 
полей баҫыуҙарҙан ҡарҙы бөтөрөү согнать вес
нушки һипкелдәрҙе юҡ итеү 3. ( з а с т а в и т ь  с о й 

т и с ь )  (ҡыуып) бер урынға йыйыу (туплау); со
гнать стадо к речке көтөүҙе һыулауға ҡыуыу

4. ( о  с п л а в е  ч е г о - л . )  ҡыуғынлау, ҡыуыу ♦ со
гнать вес ауырлыҡты кәметеү, ябығыу ( м а х с у с  

с а р а л а р  я р ҙ а м ы н д а ) ', согнать семь потов ҡара тир
гә батырыу; согнать сон йоҡоһон асыу (ҡасырыу)

СбГНУТЫЙ, -ая, -ое 1. п р и ч .  о т  согнуть
2. п р и л .  ( с г о р б л е н н ы й )  бөкрө, бөкрәйгән, кәк
рәйгән, кәкре, көмрө; согнутый старик бөкрәй
гән ҡарт 3. п р и л .  бөкләнгән; согнутый палец 
бөкләнгән бармаҡ

СОГНАТЬ с о в .  1. ч т о  бөгөү, кәкрәйтеү; со
гнуть прбволку сымды бөгөү 2. ( н а к л о н и т ь )  

эйеү, ауыштырыу; согнуть берёзу ҡайынды эйеү
3. ( с в е с т и  п о д  у г л о м  в  с у с т а в е )  бөкләү; согнуть 
палец бармаҡты бөкләү; согнуть ноги аяҡтарҙы 
бөкләү 4. ( с к л о н и т ъ )  бөкрәйтеү, көмрәйтеү; со
гнуть спйну арҡаны бөкрәйтеү 5. п е р е н .  ( с д е 

л а т ь  п о к о р н ы м )  бөгөү, ҡаҡшатыу, хәл-дарман- 
ды (көс-ҡеүәтте) алыу, бирештереү; неудачи не 
согнули его уңышһыҙлыҡтар уны ҡаҡшатманы 
♦ согнуть в бараний рог с м .  бараний; согнуть в 
три погйбели: 1) ныҡ иңкәйтеү, бөгөү; 2) йәбер
ләп (яфалап) буйһондороу, бик ныҡ ҡыҫыу

СОГНУТЬСЯ с о в . 1. бөгөлөү, кәкрәйеү; гвоздь 
согнулся сөй кәкрәйҙе; удйлище согнулось ҡар
маҡ һабы бөгөлдө 2. эйелеү, ауыш хәлгә килеү; 
деревья согнулись ағастар эйелде 3. бөкләнеү; 
ноги согнулись аяҡтар бөкләнде 4. бөкрәйеү, көм
рәйеү, бөксәйеү; согнуться в седле эйәрҙә бөк
сәйеп ултырыу; старйк согнулся ҡарт көмрәйгән
5. п е р е н .  ( п о к о р и т ь с я  ч ъ е й - л .  с и л е )  баш эйеү, 
буйһоноу, бөгөлөп төшөү, еңелеү, бирешеү

СОГРЕВАНИЕ с  с м .  согревать согреваться 
СОГРЕВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. йылыта 

торған; согревательный прибор йылыта торған 
прибор 2. в  з н а ч .  с у щ .  согревательное с; р а з г .  

йылытҡыс ( и ҫ е р т к е с  э с е м л е к к ә  ҡ а р а т а )  

СОГРЕВАТЬ н е с о в .  с м .  согреть 
СОГРЕВАТЬСЯ н е с о ә . 1. с м .  согреться 

2. с т р а д ,  с м .  согревать
СОГРЕВАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. п р и ч .  о т  со

гревать 2. п р и л .  йылыта торған; согревающий 
напйток йылыта торған эсемлек; согревающий 
компресс йылыта торған боҫлама

СОГРЁТЬ с о в .  к о г о - ч т о  1. йылытыу, йылытып 
алыу; согреть воду һыу йылытыу; согреть ноги 
аяҡтарҙы йылытыу 2. п е р е н .  ( у т е ш и т ь ,  о б о д 

р и т ъ )  күңелен күтәреү, йыуатыу, тынысландырыу 
с о г р ё т ь с я  с о в .  йылыныу; вода согрелась 

һыу йылынды; согрёться чаем сәй эсеп йылыныу 
СОГРЕШЙТЬ с о в .  с м .  грешйть 1 
С бД А  ж  сода; чайная сода аш (сәй) содаһы; 

каустйческая сода кер содаһы, каустик сода 
СОДЕЙСТВИЕ с ярҙам, булышлыҡ; при со

действии ярҙамы (булышлығы) менән, ярҙамын
да, булышлығында

СОДЕЙСТВОВАТЬ с о в . ,  н е с о ә .  к о м у - ч е м у  

ярҙам итеү (күрһәтеү), булышлыҡ итеү (күрһә
теү), булышыу 
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СОДЕРЖАНИЕ с 1. см. содержать 1—4; 
средства на содержание семьй ғаиләне аҫрау өсөн 
(кәрәк) аҡса 2. хеҙмәт (эш) хаҡы, аҡса; отпуск 
без сохранения содержания эш хаҡы һаҡлан 
маған ял 3. эстәлек, йөкмәтке; содержание кнйги 
китаптың эстәлеге 4. (количество вещества в 
чём-л.) күләм, миҡдар; содержание жйра в мо
локе һөттөң ҡуйылығы; содержание влаги в ат
мосфере атмосферала дым күләме 5. филос. йөк
мәтке; форма и содержание форма һәм йөкмәтке 
6. (духовный мир человека) рухи байлыҡ; внутрен
нее содержание человека кешенең рухи байлығы 

СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ ж йөкмәткелелек, 
эстэлеклелек; содержательность романа роман
дың эстәлеклеләге

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое йөкмәткеле, 
эстәлекле; содержательная кнйга йөкмәткеле китап 

СОДЕРЖАТЬ несоә. что 1. аҫрау, ҡарау, ба
ғыу, тәьмин итеү; содержать семью ғаиләне аҫ
рау; содержать родйтелей ата-әсәне бағыу 2. (үҙ 
ҡулыңда) аҫрау, биләү, тотоу (мал-тыуарға, 
ҡош-ҡортҡа ҡарата); содержать лошадей в ко
нюшне аттарҙы атлыҡсала тотоу 3. (держатъ 
где-л.) бикләп (ябып) тотоу, ултыртыу, ҡулға 
(һаҡ аҫтына) алыу 4. һаҡлау, тотоу; содержать 
комнату в чистоте бүлмәне таҙа тотоу 5. что 
(заключатъ в себе) бар; горные породы со
держат железо тау тоҡомдарында тимер бар 

СОДЕРЖАТЬСЯ несов. 1. тәьмин итеү (ите
леү), аҫралыу, ҡаралыу, бағылыу; дом отдыха 
содержится за счёт завода ял йорто завод иҫәбе
нә тәьмин ителә 2. тотолоу, аҫралыу; кабинет 
содержится в чистоте кабинет таҙа тотола 3. бар 
булыу; в свёкле содержится много сахара сө 
гөлдәрҙә шәкәр күп була

СОДЕРЖЙМОЕ с эсендәге (эсендә булған) 
нәмә, эсендәгеһе; содержймое ящика йәшник эсен
дәге нәмә

СОДОВЫЙ, ая, ое 1. сода . ..ы; содовый за
вод сода заводы 2. в знач. сущ. содовая ж см. 
содовая вода ♦ содовая вода содалы һыу 

СОДОКЛАД м өҫтәмә доклад 
СОДОКЛАДЧИК м өҫтәмә докладсы 
с о д б м  м 1. разг. ығы-зығы, шау-шыу, ғау

ға; поднять содом ғауға ҡуптарыу 2. (разврат) 
аҙғынлыҡ, боҙоҡлоҡ

СОДРАТЬ сов. что 1. һуйыу, һыҙырып (ту
нап) алыу, ҡуптарыу; содрать шкуру с убйтого 
медведя үлтерелгән айыуҙың тиреһен тунап 
алыу; содрать с берёзы бересту ҡайындың ту
ҙын һыҙырып алыу 2. разг. (ссадитъ кожу) һы
ҙыртыу, сыйҙырыу, тырнатыу; содрать кожу на 
рукё ҡул тиреһен һыҙыртыу 3. разг. (снятъ) 
тартып төшөрөү (алыу) 4. перен. и без доп.; 
прост, (взятъ за что-л. непомерно дорого) ҡый
бат алыу, талау, тунау; содрать втрйдорога өс 
тапҡыр ҡыйбат (хаҡ) алыу ♦ содрать шкуру ете 
ҡат тиреһен тунау (бик ҡиммәт алыу)

СОДРАТЬСЯ сов.; разг. (о коже, кожуре) 
һыҙырылыу, ҡуптарылыу, туналыу; кожа содра
лась тиреһе һыҙырылды

СОДРОГАТЬ несоә. что дерелдәтеү, ҡалты
ратыу, һелкетеү; выстрелы содрогали здания 
атыу тауыштары йорттарҙы һелкетте

СОДРОГАТЬСЯ несоә. 1. дерелдәү, ҡалтырау, 
тетрәү, һелкенеү; от раскатов грома содрогалась 
земля күк күкрәүҙән ер һелкенде 2. (приходитъ 
в волнение от боли, ужаса и т.п.) ҡалтырау, 
ҡурҡып (ҡалтыранып) китеү, ҡалтыраныу; со
дрогаться всем телом тотош тән ҡалтырау 

СОДРОГНУТЬ сов. см. содрогать 
СОДРОГНУТЬСЯ сов. см. содрогаться 
СОДРУЖЕСТВО с 1. дуҫлыҡ, берҙәмлек; 

творческое содружество ижади берҙәмлек 2. (объ
единение) берләшмә, йәмғиәт; литературное со
дружество әҙәби берләшмә

СОЕВЫЙ, ая, ое 1. соя ...ы; соевые бобы 
соя борсағы; соевое масло соя майы 2. соялы; 
соевые конфеты соялы кәнфит

СОЕДИНЕНИЕ с 1. см. соединйть — соеди
нять, соединйться соединяться; соединение 
электрйческих проводов электр сымдарының то- 
ташыуы; соединение теории и практики теория 
менән практиканың берләшеүе 2. (место) ҡушыл
ма, ялғанма, ялғанған (ҡушылған) урын, ялған
ған (ҡушылған, тоташтырылған, беркетелгән) ер; 
обрыв провода на соединении сымдың ялғанған 
ерҙән өҙөлөүе 3. әоен. берләшмә, соединение; тан
ковые соединения танкылар берләшмәһе 4. хим. 
берләшмә; химйческое соединение химик берләш
мә; органйческое соединение органик берләшмә 

СОЕДИНЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от со
единйть 2. прил. берләшкән, ҡушылған, ҡушма; 
соединённые сйлы берләшкән көстәр

СОЕДИНИТЕЛЬ м тоташтырғыс, берләштер- 
гес; соединитель проводов сымдарҙы тоташтырғыс 

СОЕДИНЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. берләштер 
гес, тоташтырғыс, ҡушыусы; соединительная ткань 
биол. тоташтырғыс туҡыма 2. лингә. йыйыу ...ы; 
соединительные союзы йыйыу теркәүестәре 

СОЕДИНИТЬ сов. 1. кого-что бергә ҡушыу, 
берләштереү; соединйть две гр5чшы ике төркөмдө 
бергә ҡушыу; соединйть сйлы көстәрҙе берләш
тереү 2. что (скрепить) теркәү, тоташтырыу, 
беркетеү, ялғау, тоташтырып (теркәп, беркетеп, 
ялғап) ҡуйыу; соединйть провода сымдарҙы ял
ғап ҡуйыу 3. кого-что бәйләү; соединйть бра
ком никах менән бәйләү 4. (установитъ сооб
щение) тоташтырыу; соединйть с городом ҡала 
менән тоташтырыу 5. что (сочетать одно с 
другим) берләштереү, сиратлаштырыу, сиратлап 
алмаштырыу; соединйть труд с отдыхом эш ме
нән ялды сиратлап алмаштырыу; соединйть тео
рию с практикой теория менән практиканы бер
ләштереү 6. что (смешать) ҡушыу, бергә ҡу
шыу; соединйть краски буяуҙарҙы бергә ҡушыу 
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СОЕДИНИТЬСЯ сов. 1. ҡушылыу, берлә
шеү; рабочие соединйлись эшселәр берләштеләр 
2. ялғаныу, тоташыу; провода соединйлись сым
дар тоташҡан 3. бәйләнеү; соединйться браком 
никах менән бәйләнеү 4. (установитъ связь) 
һөйләшеү, хәбәрләшеү, элемтә (бәйләнеш) тотоу; 
соединйться по телефону телефон аша бәйлә 
неш тотоу 5. (совместиться) берегеү, бергә ки
леү (тупланыу), берләшеү; в ней соединйлись 
красота и ум унда аҡыл менән матурлыҡ бергә 
килгән 6. ҡушылыу; водород соединйлся с 
кислородом хим. водород кислород менән ҡу
шылған

СОЕДИНИТЬ несов. см. соединить 
СОЕДИНЙТЬСЯ несов. 1. см. соединйться 

2. страд, от соединять
СОЖАЛЕНИЕ с 1. үкенес, үкенеү (тойғоһо); 

йскреннее сожаление ысын күңелдән булған 
үкенеү 2. (сочувствие к кому-л.) ҡыҙғаныу 
(йәлләү) тойғоһо, әрнеү; смотреть с сожалением 
йәлләп ҡарау ♦ к велйкому (глубокому, крайне
му) сожалению в знач. вводи, сл. үкенескә 
(ҡыҙғанысҡа) ҡаршы

СОЖАЛЕТЬ несов. 1. о чём үкенеү, ҡыҙға
ныу; сожалею, что не могу помочь вам һеҙгә яр 
ҙам итә алмауыма үкенәм 2. (испытывать сожа
ление о ком-чём-л.) йәлләү

СОЖЖЁНИЕ с см. сжечь 1; сожжение йз 
вести эзбиз яндырыу

СОЖИТЕЛЬ м 1. (по комнате, квартире) 
бергә тороусы (йәшәүсе), өйҙәш, бүлмәләш 
2. разг. (любовник) һөйәр 3. (муж) ир

СОЖИТЕЛЬНИЦА ж 1. см. сожйтель 1;
2. (любовница) һөйәркә 3. (жена) ҡатын, бисә 

СОЖИТЕЛЬСТВО с (совместная жизнь) 
бергә тороу (йәшәү)

СОЖИТЕЛЬСТВОВАТЬ несов. (жить со
вместно) бергә тороу (йәшәү)

СОЖРАТЬ сов.', прост., пренебр. ашау, ты
ғыныу

СОЗВАНИВАТЬСЯ несов. см. созвониться
СОЗВАТЬ сов. кого-что саҡырыу, йыйыу; 

созвать гостей ҡунаҡ саҡырыу; созвать совеща
ние кәңәшмә йыйыу

СОЗВЁЗДИЕ с 1. йондоҙлоҡ; созвездие 
Близнецов Игеҙәктәр йондоҙлоғо; созвездие 
Большой Медведицы Оло Етегән йондоҙлоғо 
2. перен. йондоҙлоҡ, йондоҙҙар, исемдәр; со
звездие имён шәхестәр исемлеге

СОЗВОНИТЬСЯ сов.', разг. телефондан (те
лефон аша) һөйләшеү, шылтыратыу, телефондан 
(телефон аша) һөйләшеп килешеү

СОЗВУЧИЕ с 1. муз. аһәң (килешле, яғым
лы, матур кой); мелодйчное созвучие моңло 
аһәң 2. лит. рифма, аһәңлелек; созвучие стиха 
шиғырҙың аһәңлелеге 3. перен. оҡшашлыҡ, 
ярашлыҡ, оҡшаш (ярашлы) булыу; созвучие с 
современностью заманға ярашлы булыу

С О Е Д И Н И Т Ь С Я
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СОЗВУЧНЫЙ, -ая, -ое 1. аһәңле, матур яң
ғырашлы; созвучные аккорды аһәңле аккордтар 
2. перен. оҡшаш, ауаздаш, аһәңдәш; роман, со
звучный эпохе заманға ауаздаш роман 

СОЗДАВАТЬ несов. см. создать 
СОЗДАВАТЬСЯ несов. 1. см. создаться

2. страд, от создавать
СОЗДАНИЕ с 1. см. создать 1, 4; создание 

научной теории ғилми теория барлыҡҡа кил
тереү 2. (произведение, творение) ижад, хеҙ
мәт, әҫәр; создания башкйрских художников 
башҡорт рәссамдарының ижады 3. (живое су
щество — о человеке) зат, кеше; (о животном) 
йэн эйәһе; мйлое создание мөләйем зат

СОЗДАТЕЛЬ м 1. (творец) ижад итеүсе, тө
ҙөүсе, ойоштороусы, тыуҙырыусы, яратыусы, 
барлыҡҡа килтереүсе; создатель эпопеи эпопея 
тыуҙырыусы 2. рел. (Бог) Хоҙай, Алла

СОЗДАТЬ сов. кого-что 1. тыуҙырыу, ижад 
итеү; создать поэму поэма ижад итеү 2. (стать 
причиной чего-л.) булдырыу, барлыҡҡа килте
реү, яратылыу, тыуҙырыу, яһау; труд создал 
человека хеҙмәт кешене барлыҡҡа килтергән
3. (обеспечить что-л.) булдырыу, тыуҙырыу, 
яһау; создать условия шарт тыуҙырыу 4. (орга
низовать) төҙөү, ойоштороу, нигеҙләү; создать 
армию армия төҙөү; создать спортйвные группы 
спорт төркөмдәре ойоштороу

СОЗДАТЬСЯ сов. тыуыу, килеп тыуыу, бар
лыҡҡа килеү, яһалыу, яралтыу, төҙөлөү, ижад 
ителеү; создался новый коллектйв яңы коллек 
тив барлыҡҡа килде; создалось сложное поло
жение ҡатмарлы хәл килеп тыуҙы

СОЗЕРЦАНИЕ с 1. см. созерцать; созерца
ние небесных тел күк есемдәрен күҙәтеү 2. (са
моуглублённость) хыял, хыялға бирелеү (су
мыу) 3. филос. һиҙеү, куреү, ишетеү, тойоу 

СОЗЕРЦАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое книжн. 1. (ха
рактерный для созерцания) күҙәтеүсән; созер
цательный вид күҙәтеүсән ҡиәфәт 2. (склонный 
к самосозерцанию) хыялый, хыялға бирелеүсән; 
созерцательная натура хыялый тәбиғәт

СОЗЕРЦАТЬ несов. кого-что', книжн. 1. кү
ҙәтеү, ентекләп (иғтибар менән) күҙәтеү; созер
цать природу тәбиғәтте күҙәтеү 2. (мысленно 
представлять) күҙаллау (уйҙа, хыялда)

СОЗИДАНИЕ с; высок, см. созидать; про
цесс созидания ижад итеү барышы; пафос сози
дания ижад итеү дәрте

СОЗИДАТЕЛЬ м; высок, барлыҡҡа килте
реүсе, ижад итеүсе, тыуҙырыусы; народ — сози
датель духовного богатства халыҡ — рухи бай 
лыҡ тыуҙырыусы

СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое высок, ижади; 
созидательный труд ижади хеҙмәт

СОЗИДАТЬ несов. кого-что', высок, барлыҡ
ҡа килтереү, булдырыу, ижад итеү, төҙөү, тыу
ҙырыу



сойтись
СОЗИДАТЬСЯ несов.; высок. 1. барлыҡҡа 

килеү, тыуыу, яһалыу, төҙөлөү, ижад ителеү; 
созидался идеальный образ идеаль образ бар 
лыҡҡа килде 2. страд, от созидать

СОЗНАВАТЬ несов. что 1. таныу, аңлау, тө
шөнөү; сознавать опасность ҡурҡыныс барлығын 
аңлау; сознавать свою вину үҙ ғәйебеңде таныу 
2. (обладать сознанием, воспринимать созна
тельно) асылына (мәғәнәһенә) төшөнөү, аңлау, 
танып (аңлап) белеү (өйрәнеү); ребёнок сознаёт 
окружающее бала тирә-йүнде танып белә

СОЗНАВАТЬСЯ несов. 1. в чём и без доп. 
таныу, йәшермәү, дөрөҫөн әйтеп (һөйләп) биреү; 
сознаваться в своей винё үҙ ғәйебеңде таныу 
2. страд, от сознавать

СОЗНАНИЕ с 1. аң, һуш, иҫ; потерять со
знание аңды юғалтыу, һуштан яҙыу; быть без 
сознания һушһыҙ булыу 2. филос. аң; бытиё оп
ределяет сознание аң йәшәйеш менән билдәлә
нә; общественное сознание ижтимағи аң 3. аң 
лау, төшөнөү, белеп тороу; сознание своего дол
га үҙ бурысыңды аңлау; сознание своей право
ты үҙеңдең хаҡлығыңды белеп тороу

СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ ж 1. аңлылыҡ; полити
ческая сознательность рабочих эшселәрҙең 
сәйәси аңлылығы 2. белә тороп, аңлы рәүештә 
(эшләнеү); сознательность действий аңлы рә 
үештә эшләү 3. аң; работать с сознательностью 
аң менән эшләү

СОЗНАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. аңлы, аңы 
булған, зиһенле, зиһене булған, аңлаған; созна
тельный ученик аңлы уҡыусы; сознательное от
ношение к учёбе уҡыуға аңлы мөнәсәбәт 
2. (преднамеренный) күрәләтә (белә тороп, аңлы 
рәүештә) эшләнгән; сознательный обман күрә
ләтә эшләнгән алдыҡ

СОЗНАТЬ сов. см. сознавать 1 
СОЗНАТЬСЯ сов. см. сознаваться 1 
СОЗРЕВАНИЕ с см. созревать; созревание 

плодов емештәрҙең өлгөрөүе; духовное созрева
ние рухи яҡтан өлгөрөү

СОЗРЕВАТЬ несов. см. созреть 
СОЗРЁТЬ сов. 1. бешеү, өлгөрөү, етеү; пше

ница созрела бойҙай өлгөргән 2. (о человеке) 
буйға етеү, балиғ булыу, йәше етеү; юноша ужё 
созрел егет балиғ булған инде 3. перен. (сло
житься) өлгөрөү, әҙер булып (формалашып) 
етеү; решение созрело ҡарар өлгөрҙө 4. спец. 
өлгөрөү, (файҙаланырға) әҙер булыу; вино со
зрело шарап өлгөргән

СОЗЫВ м см. созвать — созывать; созыв 
съезда писателей яҙыусылар съезын саҡырыу 

СОЗЫВАТЬ несов. см. созвать 
СОЗЫВАТЬСЯ несов. страд, от созывать
СОИЗВОЛЕНИЕ с; книжн., уст. рөхсәт, ри

залыҡ; с вашего соизволения һеҙҙең рөхсәтегеҙ 
менән
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соизвблить сов. с неопр.; книжн., уст. 
теләү, теләк белдереү, риза булыу, рәхим итеү; 
он соизволил прийти ул рәхим итеп килде 

соизволйть несов. см. соизвблить 
СОИЗМЕРЕНИЕ с см. соизмерить — соиз

мерять
СОИЗМЕРЙМОСТЬ ж 1. үлсәнмәлек; соиз

меримость величин дәүмәлдәрҙең үлсәнмәлеге
2. сағыштырмалылыҡ; соизмеримость понятий
төшөнсәләрҙең сағыштырмалылығы

СОИЗМЕРИМЫЙ, -ая, -ое 1. үлсәнмәле; со
измеримые величины үлсәнмәле дәүмәлдәр 2. са
ғыштырмалы; соизмеримые понятия сағыштыр
малы төшөнсәләр

с о и з м е р и т ь  сов. что үлсәп ҡарау, са
ғыштырыу; соизмерить виды труда хеҙмәт төр
ҙәрен сағыштырыу

СОИЗМЕРЯТЬ несов. см. соизмерить 
СОИЗМЕРЯТЬСЯ несов. страд, от соиз

мерять
СОИМЁННЫЙ, -ая, -ое книжн. исемдәш 
СОИСКАНИЕ с дәғүә итеү; соискание учё

ной степени ғилми дәрәжәгә дәғүә итеү
СОИСКАТЕЛЬ М и СОИСКАТЕЛЬНИЦА ж 

дәғүә итеүсе, конкурста ҡатнашыусы; соиска
тель степени доктора наук фән докторы дәрәжә
һенә дәғүә итеүсе; соискатель премии премияға 
дәғүә итеүсе

СбЙКА ж бараба, суҡ турғай
СОЙТЙ сов. 1. с чего төшөү; сойти с горы

тауҙан төшөү; сойти с лошади аттан төшөү 2. на 
что; перен. (спуститься) төшөү, солғап алыу; 
на землю сошла ночь ер өҫтөнә ҡараңғы төштө
3. с чего (соскочить при движении) сығыу, тө
шөү; поезд сошёл с рельсов поезд рельстан сыҡ
ҡан 4. с чего тайпылыу, ситкә тайшаныу, ситкә 
сығыу (китеү); сойтй с тропйнки һуҡмаҡтан тай
пылыу; сойтй с дороги юлдан ситкә сығыу 5. с че
го бөтөү, юҡ булыу, юғалыу; снег сошёл с полей 
баҫыуҙарҙа ҡар бөткән 6. с чего и без доп. һы
ҙырылып (ҡубып) төшөү, төшөү; со стены сошла 
краска стенанан буяу ҡубып төшкән; с пальца 
сошла кожа бармаҡтың тиреһе һыҙырылып төш
кән 7. ҡайтыу, кәмеү, әҙәйеү; вода сошла һыу 
ҡайтҡан 8. за кого-что ярау, торорлоҡ (ярар
лыҡ) булыу, төр; сойтй за молодого йәштәргә 
торорлоҡ ♦ сойдёт (и так) былай ҙа ярар; сойтй 
на нет юҡҡа сығыу; сойтй с рук язаһыҙ ҡалыу 
(берәй ярамаган эш тураһында); сойтй со 
сцёны см. сцёна; сойтй в могйлу ҡәбергә (гүргә) 
кереү; сойтй с ума аҡылдан яҙыу (шашыу); сой
тй с дистанции см. дистанция

соитись сов. 1. (встретиться) осрашыу, 
тап булышыу; сойтйсь на дороге юлда осрашыу; 
сошлйсь два др5та ике дуҫ тап булышты 2. (со
браться) йыйылышыу, йыйылыу; гостёй со
шлось много ҡунаҡтар күп йыйылды 3. (сдру-



сок
житься) дуҫлашыу, дуҫ булып китеү (булыу); 
мы сошлйсь давно беҙ күптән дуҫлаштыҡ 4. разг. 
(вступитъ в сожительство) ҡауышыу, ҡушы
лыу, бергә тороу 5. (совпасть) в чём, чем тап 
(тура) килеү, килешеү; не сойтйсь характерами 
холоҡтары тура килмәү; сойтйсь в цене хаҡына 
килешеү 6. разг. (оказаться впору) етеү, кәрәк 
саҡлы булыу; ремень не сошёлся ҡайыш етмәй 
♦ свет (не) клйном сошёлся см. клин

сок м һут, һыу; берёзовый сок ҡайын һыуы; 
желудочный сок ашҡаҙан һуты; яблочный сок 
алма һуты ♦ в самом (полном) соку көслө, йәш
нәгән (янып торған, иң ғәйрәтле, таҙа) сағы; вы
жимать все соки барлыҡ хәлен алыу, арманһыҙ 
итеү; варйться в собственном соку см. варйть 
ся; сосать сок (соки) ҡанын һурыу 

СОКОВЫЖИМАЛКА ж  һут һыҡҡыс 
СбКОВЫ Й и спец. СОКОВСШ, ая, -ое һут 

...ы, һут сығара торған; соковый завод һут сыға
ра торған завод

СЙКОЛ м; в разн. знач. ыласын; ловчий со
кол һунар ыласыны; соколы страны высок, ил 
ыласындары ♦ гол как сокол соотә. ауыҙын ас
һа, үпкәһе күренә; смотреть соколом ғәйрәтле 
(күркәм, ғорур) ҡиәфәттә ҡарап тороу 

СОКОЛЁНОК м ыласын балаһы 
СОКОЛЙНЫЙ, -ая, -ое 1. ыласын ...ы, ыла

сындыҡы һымаҡ; соколйное гнездо ыласын оя
һы 2. ыласын ярҙамында (менән); соколйная 
охота ыласын менән һунар итеү 3. перен. (как у 
сокола) ыласындай, ыласын кеүек, ыласындыҡы 
һымаҡ, ғорур, ғәйрәтле; соколйный взгляд ғо
рур ҡараш; соколйный глаз ыласындыҡы һымаҡ 
күҙ 4. в знач. сущ. соколйные мн.; зоол. ыласын 
һымаҡтар

СОКОЛЙХА ж; разг. инә ыласын 
сокбльник м ыласынсы, һунар ыласын

дарын ҡараусы
СОКРАТИМОСТЬ ж 1. мат. ҡыҫҡар ыусан- 

лыҡ; сократймость чйсел һандарҙың ҡыҫҡарыу
сандысы 2. физиол. тартылыусанлыҡ; сокра
тймость мышечной ткани мускул туҡымалары
ның тартылыусанлығы

СОКРАТИМЫЙ, -ая, -ое мат. ҡыҫҡартыр- 
лыҡ, ҡыҫҡартылыусы, ҡыҫҡарыусан, ҡыҫҡартып 
була торған; сократймые чйсла ҡыҫҡарыусан 
һандар; сократймая дробь ҡыҫҡарыусан кәсер 

СОКРАТИТЬ сов. что 1. (сделать корот
ким) ҡыҫҡартыу; сократйть путь юлды ҡыҫҡар
тыу; сократйть рабочий день эш көнөн ҡыҫҡар
тыу; сократйть статью мәҡәләне ҡыҫҡартыу 
2. (уменьшитъ, ограничитъ в объёме, количес
тве и т.п.) кәметеү, әҙәйтеү (аҙайтыу); сокра
тйть расходы сығымдарҙы кәметеү 3. разг. (уво
литъ с работы) эштән сығарыу (бушатыу), 
ҡыҫҡартыу; сократйть со службы эштән буша
тыу 4. мат. ҡыҫҡартыу (математик мөнәсә
бәттең ике өлөшөн дә берәй һата бцлеп, яҙ

һандарҙы сағылдырыу); сократйть дробь кәсер
ҙе ҡыҫҡартыу

СОКРАТИТЬСЯ сов. 1. (стать коротким) 
ҡыҫҡарыу; расстояние сократйлось ара ҡыҫҡар
ҙы; дни сократйлись көндәр ҡыҫҡарҙы 2. кәмеү, 
аҙайыу (әҙәйеү); расходы сократйлись сығым
дар кәмене 3. физиол. тартылыу, ҡыҫылыу; мыш
цы сократйлись мускулдар тартылды 4. мат. 
ҡыҫҡарыу; дробь сократйтся на два кәсер икегә 
ҡыҫҡара

СОКРАЩАТЬ несов. см. сократйть 
СОКРАЩАТЬСЯ несов. 1. см. сократйться 

2. страд, от сокращать
СОКРАЩЕНИЕ с 1. см. сократйть — сокра

щать, сократйться сокращаться; сокращение 
путй юлдың ҡыҫҡарыуы; сокращение вооруже
ний ҡоралланыуҙың кәмеүе; сокращение мышц 
мускулдарҙың тартылыуы; сокращение дроби 
кәсерҙең ҡыҫҡарыуы 2. ҡыҫҡартма; спйсок ус
ловных сокращений шартлы ҡыҫҡартмалар исем
леге 3. разг. (уменьшение штата) ҡыҫҡартыу, 
хеҙмәткәрҙәр һанын кәметеү

СОКРАЩЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от со
кратйть 2. прил.; в разн. знач. ҡыҫҡарған, ҡыҫ
ҡартылған; сокращённое слово ҡыҫҡартылған 
һүҙ; сокращённый рабочий день ҡыҫҡартылған 
эш көнө

СОКРОВЕННЫЙ, ая, ое 1. (тайный) йәше
рен, серле; сокровенные мечты йәшерен хыялдар 
2. (заветный) күңел (йөрәк) түрендәге, ҡәҙерле; 
сокровенные тайны күңел түрендәге серҙәр 

СОКРЙВИЩЕ с 1. (драгоценности) хазина, 
байлыҡ, мал 2. байлыҡ; природные сокровища 
тәбиғәт байлығы 3. обычно мн. сокровища бай
лыҡ, хазина; духовные сокровища рухи хазина; 
сокровища искусства сәнғәт хазинаһы 4. разг. 
(ласковое обращение) ҡәҙерлем ♦ ни за какйе 
сокровища һис тә, бер нисек тә

СОКРОВИЩНИЦА ж 1. (место) ҡаҙна 
2. (совокупность культурных, духовных цен
ностей) хазина, байлыҡ; сокровищница знаний 
белем хазинаһы

СОКРУШАТЬ несов. кого-что 1. емереү, 
ҡыйратыу, ватыу, юҡ итеү; сокрушать старые 
заборы иҫке ҡоймаларҙы емереү 2. перен. (унич
тожатъ, ниспровергать) тар-мар итеү, ҡыйра
тыу; сокрушать протйвника дошманды тар-мар 
итеү 3. (сильно огорчатъ) ҡайғыға һалыу, көйә
ләндереү, хәсрәткә төшөрөү (һалыу)

СОКРУШАТЬСЯ несов. 1. (сильно огорчать
ся, печалиться) ҡайғырыу, көйәләнеү, ҡайғыға 
(хәсрәткә) төшөү, яныу, көйөү 2. страд, от со
крушать 1, 2

СОКРУШЁНИЕ с 1. см. сокрушать — сокру- 
шйть 1, 2; сокрушение врага дошманды тар-мар 
итеү 2. (сильное огорчение) ҡаты ҡайғы (хәсрәт), 
көйөнөс, көйөк, ныҡ бошоноу (борсолоу, хәүефлә
неү); с сокрушением глядеть ныҡ бошоноп ҡарау 
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СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое емергес, тар 
мар (юҡ) итә торған; сокрушйтельная сйла емер
гес көс

СОКРУШИТЬ сов. см. сокрушать, крушить
СОКРЬІТИЕ с; офиц .-дел. йәшереү, йәшереп 

ҡалыу; сокрытие преступника енәйәтсене йә
шереү

СОЛГАТЬ сов. см. лгать
СОЛДАТ м һалдат; взвод солдат һалдаттар 

взводы
СОЛДАТКА ж һалдат ҡатыны 
СОЛДАТСКИЙ, -ая, -ое һалдат ...ы; солдат

ская шинель һалдат шинеле
СОЛДАТСТВО с 1. һалдат хеҙмәте 2. собир. 

һалдаттар
СОЛДАТЧИНА ж\ уст., прост, һалдат хеҙмәте 
СОЛДАФ бН м\ разг., пренебр. солдафон 

(тупаҫ, әҙәпһеҙ хәрби кешегә ҡарата)
СОЛЕВАР м тоҙ ҡайнатыусы 
СОЛЕВАРЁНИЕ с тоҙ ҡайнатыу 
СОЛЕВАРЕННЫЙ и СОЛЕВАРНЫЙ, ая,

-ое тоҙ ҡайнатыу ...ы; солеварный завод тоҙ 
ҡайнатыу заводы

СОЛЕВАРНЯ ж тоҙ ҡайнатыу предприятие
һы, тоҙ cbiragbiy (табыу) урыны

СОЛЕВбИ, -ая, -ое 1. тоҙ ...ы; солевые рас
творы тоҙ иретмәһе 2. см. солеваренный

СОЛЕВЫНбСЛИВЫЙ, ая, ое бот. тоҙға 
сыҙамлы (цҫемлектәргә ҡарата)

СОЛЕДОБЫВАНИЕ с тоҙ сығарыу 
СОЛЕДОБЫВАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. тоҙ сыға 

торған; соледобывающий район тоҙ сыға торған 
район 2. тоҙ сығара торған; соледобывающий 
снаряд тоҙ сығара торған ҡорамал

СОЛЕЛЮБИВЫИ, ая, ое бот. тоҙ яратыу
сан (цҫемлектәргә ҡарата)

СОЛЕМЁР м солемер (һыуҙагы йәки һыу бо- 
ҫондагы тоҙ миҡдарын цлсәй торган ҡорамал) 

СОЛЁНИЕ с 1. см. солйть 1, 2 ; соление огур
цов ҡыяр тоҙлау 2. разг. (продукт) тоҙланған йә
шелсәләр

СОЛЕНОСТЬ ж тоҙлолоҡ; солёность воды
һыуҙың тоҙлолоғо

СОЛЕНЫЙ, -ая, -ое 1. тоҙло, тоҙ ҡатнаш; со
лёная вода тоҙло һыу; солёное озеро тоҙло күл 
2. тоҙо саманан артыҡ, тоҙо әсе, тоҙло; солёный 
суп тоҙо әсе аш 3. тоҙ һибелгән, тоҙ һибеп әҙер
ләнгән, тоҙланған, тоҙло; солёные огурцы тоҙ
ланған ҡыяр; солёная рыба тоҙло балыҡ 4. пе- 
рен. сәнскеле, үткер, әсе, уҫал; солёный анекдот 
әсе көләмәс; солёное слово сәнскеле һүҙ

СОЛЕСТбЙКИЙ, -ая, -ое бот. тоҙға сыҙам
лы (цҫемлектәр)

СОЛИДАРИЗАЦИЯ ж; книжн. см. солида
ризироваться

СОЛИДАРИЗИРОВАТЬСЯ и СОЛИДАРИ
ЗОВАТЬСЯ сов., несов.', книжн. теләктәшлек 
белдереү (күрһәтеү), фекергә ҡушылыу
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СОЛИДАРНОСТЬ ж 1. теләктәшлек, берҙәм
лек, фекерҙәшлек, солидарлыҡ; международная 
солидарность халыҡ-ара теләктәшлек 2. юр. (сов
местная ответственность) уртаҡ яуаплылыҡ 

СОЛИДАРНЫЙ, -ая, -ое 1. теләктәш, теләк
тәшлек (солидарлыҡ) белдергән (күрһәткән), фе
кергә ҡушылған; быть солидарным с докладчиком 
докладсының фекеренә ҡушылыу 2. юр. уртаҡ; 
солидарная ответственность уртаҡ яуаплылыҡ 

СОЛИДНОСТЬ ж 1. төплөлөк, нигеҙлелек, 
төплө (нигеҙле) булыу; солйдность знаний бе
лемдең төплөлөгө 2. етдилек, төплөлөк, күренек- 
лелек, етди (төплө, күренекле) булыу; солйд
ность учйтеля уҡытыусының етдилеге 3. (пред
ставительность) мөһабәт төҫ-ҡиәфәт, олпатлыҡ, 
мөһабәтлек; солйдность манёр тотош олпатлығы 

солидный, -ая, -ое 1. (прочный) ныҡ, ныҡ 
(шәп) итеп эшләнгән; солйдный дом ныҡ итеп эш
ләнгән йорт 2. (глубокий, серьёзный) төплө, ни
геҙле, етди; солйдный опыт работы етди эш тәж
рибәһе 3. (заслуживающий доверия) танылған, 
күренекле, абруйлы; солйдный учёный күренекле 
ғалим; солйдные люди танылған кешеләр 4. (сте
пенный, представительный) мөһабәт ҡиәфәтле, 
мөһабәт, олпат; солйдный вид олпат төҫ-ҡиәфәт
5. (пожилой — о возрасте) бик үк йәш түгел, 
оло ғына, шаҡтай оло; солйдный мужчйна шаҡ
тай оло ир 6. разг. (довольно большой) шаҡтай 
ҙур (юғары); солйдный успех шаҡтай ҙур уңыш; 
солйдная сумма шаҡтай ҙур аҡса (сумма)

солидбл м\ спец. солидол (ҡуйы техник 
май)

солильныи, -ая, -ое тоҙлай торған, тоҙлау 
...ы; солильный цех тоҙлау цехы 

СОЛИЛЬЩИК м тоҙлаусы (эшсе) 
СОЛИРОВАТЬ сов., несов. соло башҡарыу, 

солист булыу
СОЛЙСТ м и СОЛЙСТКА ж солист (соло 

партияһын башҡарган йырсы музыкант йәки 
бейецсе)

СОЛИТЁР м (крупный бриллиант, вправ
ленный в перстень, брошь и т.д.) солитер 

СОЛИТЕРЫ мн. (ед. солитёр м); зоол. соли
терҙар (кеше, мал эсәгендә паразит булып йә
шәгән таҫма селәцсендәр отряды)

СОЛИТЬ несов. что 1. тоҙ һалыу (һибеү), 
тоҙлау; солйть суп ашҡа тоҙ һалыу 2. тоҙ һибеү, 
тоҙло итеү, тоҙлау (боҙолмаһын өсөн)', солйть 
рыбу балыҡ тоҙлау; солйть огурцы ҡыяр тоҙлау 
3. кому, перен., разг. (делать неприятности) 
ҡанға тоҙ һалыу, асыу килтереү

СОЛИТЬСЯ несов. 1. (заготавливаться 
впрок) тоҙланыу 2. страд, от солйть 1, 2

СбЛКА ж см. солйть 2 ; солка огурцов ҡыяр 
тоҙлау

СбЛНЕЧНО 1. нареч. ҡояш кеүек; солнечно 
сверкать ҡояш кеүек ялтырау 2. в знач. сказ., 
безл. ҡояшлы; сегодня солнечно бөгөн ҡояшлы



СОЛНЕЧНЫ Й
СбЛНЕЧНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡояш ...ы; сблнеч 

ное тепло ҡояш йылыһы; солнечные лучй ҡояш 
нурҙары; солнечная батарея ҡояш батареяһы
2. ҡояшлы, ҡояш төшә торған; солнечная комна
та ҡояшлы бүлмә; солнечный день ҡояшлы көн
3. перен. (радостный, счастливый) шат, шат
лыҡлы; солнечная улыбка шатлыҡлы йылмайыу 
♦ Солнечная система астр. Ҡояш системаһы; 
солнечные часы ҡояш сәғәте (ҡояштан төшкән 
кцләгәгә ҡарап ваҡытты билдәләй торған 
ҡорамал); солнечный удар ҡояш (көн) һуғыу; 
солнечное сплетение анат. күкрәк ауыҙы

СбЛНЦЕ с 1. ҡояш; восход солнца ҡояш 
сығыу; вращение Землй вокруг Солнца Ерҙең 
Ҡояш тирәләй әйләнеүе 2. яҡтылыҡ, нур, 
эҫе(лек); греться на солнце эҫегә ҡыҙыныу ♦ до 
солнца ҡояш сыҡҡансы; по солнцу (идти, 
двйгаться) ҡояшҡа ҡарап (барыу)

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ, ая, ое ҡояш (көн) 
ҡағар, ҡояштан һаҡлана торған; солнцеза
щитные очкй ҡояш ҡағар күҙлек

СОЛНЦЕЛЮБИВЫЙ, -ая, -ое ҡояш яратыу
сан (яратҡан); солнцелюбивые растения ҡояш 
яратыусан үҫемлектәр

СОЛНЦЕПЕК м ҡояш ҡыҙҙырыуы, ҡояш 
ҡыҙҙыра торған ер (урын), ҡояш (көн) бите 

СОЛНЦЕСТОЙНИЕ с; астр. Ҡояш торошо 
(Ҡояш цҙәге эклиптиканың иң төньяҡ йәки 
көнъяҡ нөктәһенән цткән мәл; йәйен 21—22 
июндә, ҡышын 21—22 декабрҙә була); зймнее 
солнцестояние ҡышҡы ҡояш торошо; лётнее 
солнцестояние йәйге ҡояш торошо

СбЛО 1. с нескл. соло (бер музыка ҡоралын
да башҡарыу йәки яңғыҙ йырлау өсөн тәғәйен
ләнгән музыкаль әҫәр; бер кеше башҡарған 
бейец, айырым партия йәки уның бер өлөшө)
2. в знач. нареч. яңғыҙ; петь соло яңғыҙ йыр
лау; танцевать соло яңғыҙ бейеү

СОЛОВЁЙ м һандуғас, былбыл; пение соло
вья һандуғас һайрауы ♦ петь (заливаться, раз
ливаться) соловьём һандуғас булып һайрау (ал
дау, арбау ниәте менән матур итеп, килеште
реп һөйләц)

СОЛОВЁТЬ несов.; прост. 1. (о взгляде, 
глазах) тоноу, томаланып тороу (кцҙгә ҡарата); 
глаза соловели күҙҙәр томаланып тора 2. иҙрәү, 
йоҡомһорап китеү; соловеть от усталости арыу
ҙан йоҡомһорап китеү

солбвый I, -ая, -ое (о масти лошади) 
ҡола (цҙе һары, ҡойроҡ-ялы ҡара)

СОЛбВЫЙ II, -ая, -ое 1. тоноҡ, томаланып 
торған; соловые глаза тоноҡ күҙҙәр 2. (вялый, 
сонный — о человеке) йоҡоло, йоҡо баҫҡан 

соловьиный, -ая, -ое һандуғас ...ы, был
был ...ы; соловьйные трёли һандуғас сутылдауы 

сблод м ҡур, һалат (буҙа, һыра һ.б. эсем
лектәр әҙерләнгәндә ҡулланыла торған шыт
тырып киптерелгән бойҙай, арыш, һоло һ.б.);
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ржаной сблод арыш ҡуры; сушйть сблод һалат 
киптереү

СОЛОДИТЬ несов. что һалат шыттырыу 
(яһау, әҙерләү), ҡур яһау

СОЛОДИТЬСЯ несов. страд, от солодйть 
СОЛбДКА ж татлы тамыр, ҡурйын үләне 

(медицинала, сәнәғәттә ҡулланыла)
солодкбвый, -ая, -ое татлы тамыр ...ы, 

ҡурйын үләне ...ы
СОЛбМАл  с һалам; пшенйчная солома бой

ҙай һаламы
СОЛбМЕННЫЙ, ая, ое І. һалам; соломен

ная крыша һалам түбә; соломенная шляпа һалам 
эшләпә 2. (о цвете) асыҡ һары, һалам төҫөндәге; 
соломенные волосы һалам төҫөндәге сәс ♦ со
ломенная вдова шутл. ваҡытлыса иренән айы
рым йәшәгән ҡатын

СОЛбМИНАж : һалам бөртөгө, бер бөртөк 
һалам

СОЛбМИНКА ж см. соломина ♦ хвататься 
за соломинку һаламға йәбешеү (тотоноу) (ыша
нысһыҙ нәмә ярҙамында ниндәйҙер бәлә-ҡаза
нан ҡотолорға маташыу)

солбмистый, -ая, -ое спец. 1. (о злаках) 
буйға үҫә торған, оҙон һабаҡлы, һаламды күп 
бирә торған; соломистые хлеба буйға үҫә торған 
иген 2. (күп) һаламлы, (күп) һалам һалынған; 
солбмистый корм һаламлы мал аҙығы

СОЛбМКА ж 1. уменъш. от солома 2. спец. 
етен (киндер) һабағы; замочка льняной соломки 
етен һабағын ебетеү 3. спец. ағас таяҡса (башына 
көкөрт яғып шырпы эшләнә) 4. соломка (таяҡ
са рәцешендәге кәнфит, печенье, макарон һ.б.)

СОЛОМО... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 
“һалам" мәғәнәһендә ҡулланылған тәцге 
өлөшө, мәҫ., соломокопнитель һалам өйгөс 

СОЛОМбНОВ: соломоново решение книжн. 
Сөләймән (пәйғәмбәр) хөкөмө (ауыр мәсьәләне 
аҡыллы һәм ябай хәл итец)

СОЛОМОРЁЗКА л с һалам турағыс (машина) 
СОЛОНИНА ж тоҙло ит, тоҙлаған (тоҙлан

ған) ит
солонйнныи, -ая, -ое тоҙло ит ...ы, тоҙ

ланған ит ... ы
СОЛбНКА ж тоҙ һауыты 
СОЛОНЦЕВАТОСТЬ ж тоҙға бай булыу; со 

лонцеватость почвы тупраҡтың тоҙға бай булыуы 
СОЛОНЦЕВАТЫЙ, -ая, -ое тоҙға бай; со

лонцеватая земля тоҙға бай тупраҡ
солонцбвый, -ая, -ое тоҙло; солонцовые 

почвы тоҙло тупраҡтар
СОЛОНЦЫ мн. (ед. солонец м) 1. только 

мн. тоҙло тупраҡ 2. (озеро, ключ с солёной во
дой) тоҙло күл (шишмә)

СОЛОНЧАКИ мн. (ед. солончак м) 1. толь
ко мн. тоҙло тупраҡ 2. см. солонцы 2

СОЛОНЧАКбВЫЙ, -ая, -ое 1. тоҙло; солон
чаковые почвы тоҙло тупраҡ 2. тоҙло ерҙә (туп-



СОНАТНЫ Й
раҡта) үҫкән; солончаковые растения тоҙло туп
раҡта үҫә торған үҫемлектәр

СОЛЬ I ж 1. тоҙ; поваренная соль аш тоҙо 
2. перен. төп нигеҙ, булмыш, асыл; соль русско
го языка урыҫ теленең төп нигеҙе 3. перен. төп 
мәғәнә; соль вопроса мәсьәләнең төп мәғәнәһе
4. кого-чего иң яҡшы вәкилдәре, мәртәбәле ке
шеләр; соль министерства министрлыҡтың мәр
тәбәле кешеләре 5. тоҙ (кислотаның водородын 
металл алмаштырғандан барлыҡҡа килгән хи 
мик матдә); глауберова соль глаубер тоҙо; ка
лийная соль калий тоҙо ♦ соль землй донъя тот
ҡаһы, донъя терәге; пуд соли съесть бергәләп 
күпте күреү, күп бергә булыу; аттйческая соль 
см. аттический; хлеб да соль; хлеб и соль; 
хлеб соль см. хлеб

СОЛЬ II ж нескл.; муз. соль (музыка гам
маһының бишенсе нотаһы)

сбльный, -ая, -ое яңғыҙ (башҡарылған); 
сольное пёние яңғыҙ йырлау 

СОЛЙНКАI ж тоҙут
СОЛЙНКА II ж солянка (ит, балыҡ йәки 

бәшмәк ҡушып быҡтырылган кәбеҫтә ашы) 
солянбй, -ая, -ое 1. тоҙ ...ы; соляные от

ложения тоҙ ҡатламдары; солянбй раствор тоҙ 
иретмәһе 2. тоҙло; соляное озеро тоҙло күл 3. тоҙ 
сығарыу ...ы; соляные разработки тоҙ сығарыу 

СОЛЙНЫЙ: соляная кислота тоҙ кислотаһы, 
хлорид кислотаһы

СОЛЙР М И СОЛЙРКА ж; разг. солярка 
(яғыулыҡ төрө)

СОЛЯРИЗАЦИЯ ж 1. ҡояш нурҙары менән 
нурланыу (дауалау маҡсатында) 2. фото, со
ляризация

СОЛЙРИЙ м солярий (ҡояшта ҡыҙыныу 
өсөн йыһазландырылған асыҡ урын)

СОЛЙРОВЫИ: соляровое масло соляр майы 
COM м йәйен (балыҡ)
СОМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое биол., мед. тән 

...ы, тәнгә ҡараған; соматйческие болезни тән
ауырыуҙары

СОМАТОЛбГИЯ ж соматология (антропо
логияның кеше тәнен, уның төҙөлөшөн өйрәнә 
торган бер бцлеге)

СОМБРЁРО с нескл. сомбреро (киң тирәсле 
эшләпә)

СбМКНУТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от сомк
нуть 2. прил. араһы яҡын, йыш, тығыҙ; сомкну
тые насаждения йыш ултыртылған ағастар; 
сомкнутые ряды волн., спорт, тығыҙ сафтар 

СОМКНУТЬ сов. что 1. яҡынайтыу, ҡушыу, 
йышайтыу, тығыҙландырыу; сомкнуть ножки 
цйркуля йәзбәнең саталарын бер-береһенә яҡы
найтыу 2. ҡымтыу, ҡымтып ябыу, йомоу; сомк
нуть губы иреңдәрҙе ҡымтыу ♦ не сомкнуть глаз 
күҙ ҙә йоммау, керпек тә ҡаҡмау (бөтөнләй йоҡ
лай алмау); сомкнуть ряды бергә ойошоу, бер
ҙәм булыу
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СОМКНУТЬСЯ сов. 1. яҡынайыу, ҡушылыу, 
тығыҙланыу, тоташыу; канал сомкнулся с рекой 
канал йылға менән тоташты 2. (закрыться — о 
глазах и т.п.) йомолоу; глаза сомкнулись күҙ
ҙәр йомолдо

СОМНАМБУЛА ж  и СОМНАМБУЛ м ( л у 
натик) илерек

СОМНАМБУЛИЗМ м илереү
СОМНАМБУЛИЧЕСКИЙ, ая, ое илереү

...ы; сомнамбулическое состояние илереү хәле
СОМНЕВАТЬСЯ несоә. 1. в чём шикләнеү, 

шикләнеп ҡарау, шик (шөбһә) тотоу, шөбһәлә
неү, ышанып етмәү; сомневаться в словах чъих-л. 
кемдеңдер һүҙҙәренә шикләнеп ҡарау 2. (испы
тывать колебания) икеләнеү, шикләнеү

СОМНЁНИЕ с шик, шөбһә, шикләнеү, шөб
һәләнеү; вызывать сомнения шик тыуҙырыу; не 
оставлять сомнений шик ҡалдырмау; подвергать 
сомнению шик аҫтына алыу ♦ без (всякого) со
мнения; вне (всякого) сомнения в знач. вводи, 
сл. һис шикһеҙ

СОМНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. шикле, шик 
уятҡан, шик тыуҙырған; сомнительное родство 
шикле туғанлыҡ 2. (не вызывающий доверия) 
шик тыуҙырған, шикле, ышанысһыҙ; сомнитель
ные люди шикле кешеләр 3. (подозрительный) 
шик уятҡан, шиге булған, шомло, шөбһәле; со
мнительная тишина шомло тынлыҡ 4. разг. төр
лөсә уйландырған (ҡабул ителгән), икеләндергән, 
шикләндергән; сомнйтельная чистота шиклән
дергән таҙалыҡ

СОМНбЖ ИТЕЛЬ м; мат. ҡабатланыусы
СОМ бВИЙ, ья, ье и СОМбВЫ Й, ая, ое

1. йәйен ...ы, йәйендәй бешерелгән; сомовья уха 
йәйен һурпаһы 2. йәйен ...ы, йәйен өсөн тәғәйен
ләнгән; сомовий крючок йәйен ҡармағы

СОМбВИНА ж (мясо сома как пища) йә
йен ите

СОН м 1. йоҡо; глубокий сон тәрән йоҡо; 
утренний сон иртәнге йоҡо; клонит ко сну йоҡо 
баҫыу (килеү); потерять сон йоҡо ҡасыу; чуткий 
сон һаҡ йоҡо 2. (сновидение) төш; видеть сон 
төш күреү; верить в сны төшкә ышаныу 3. см. 
спячка 1 ♦ летаргйческий сон см. летаргйческий; 
приятного сна тыныс (татлы) йоҡо; на сон гря
дущий см. грядущий; спать (заснуть, уснуть) 
вечным сном үлеү

СОНАНИМАТЕЛЬ м; юр. (тот, кто нани
мает кого-что-л. совместно с кем-л.) бергәләп 
яллаусы

СОНАСЛЕДНИК м и СОНАСЛЕДНИЦА ж ;
юр. мираҫташ, уртаҡ мираҫлы кеше

СОНАТА ж соната (төрлө темптағы һәм 
төрлө характерҙағы өс-дцрт өлөштән торған 
инструменталь музыка әҫәре); соната Бетхове
на Бетховен сонатаһы

СОНАТНЫЙ, -ая, -ое соната(лар) ...ы; со
натный цикл сонаталар циклы



СОНЕТ
СОНЁТ м сонет (ун дцрт юллыҡ шигыр фор

маһы)
СОНЁТНЫЙ, -ая, -ое сонетҡа хас, сонетҡа 

нигеҙләнгән; сонётная композиция сонетҡа хас 
композиция

СОНЛЙВОСТЬ ж йоҡо баҫыу (килеп тороу) 
СОНЛЙВЫЙ, ая, ое 1. (отличающийся сон

ливостью) йоҡосо, йоҡо яратҡан, йоҡоға әүәҫ; 
сонливый ребёнок йоҡосо бала 2. (сонный) йо
ҡоло, йоҡо баҫҡан; сонлйвый вид йоҡоло ҡиә
фәт 3. (бездеятельный) һүлпән, яй ҡуҙғалыу
сан; сонлйвый человек һүлпән кеше

СОНМ м; книжн., уст. сиктән тыш (иҫәпһеҙ- 
хисапһыҙ) күп, бер көтөү ♦ причйслить к сонму 
кого; книжн. иҫәпкә (рәтенә) индереү 

сбнник м төшлөк, төш юрағыс 
СбННЫЙ, ая, ое 1. йоҡо(ло), йоҡо ...ы, йоҡ

лаған; в сонном состоянии йоҡо хәлендә 2. йо
ҡоло, йоҡо баҫҡан; сонные глаза йоҡоло күҙҙәр 
3. перен. (бездеятельный, пассивный) бер төр
лө генә (яй ғына) барған, һүлпән; сонная жизнь 
бер төрлө генә барған тормош ♦ сонная артерия 
анат. йоҡо (барлау) тамыры; сонная болезнь йо
ҡо ауырыуы (тропик Африкала биҙгәк тотоу, 
баш ауыртыу, психика боҙолоу һәм ныҡ йоҡо 
килец менән цтә торган йогошло ауырыу) 

СОНбРНЫЙ: сонорные согласные лингв. 
сонор (талғын) тартынҡылар (тауыш ярҙамын
да яһалган тартынҡылар)

СбНЯ 1. м и ж; разг. йоҡосо, йоҡо ҡапсығы 
(сүлмәге) 2. ж; зоол. йоҡосо (кимерецселәр от
рядына ҡараган ваҡ йәнлек)

СООБРАЖАТЬ несоә. 1. что (понимать) аң
лау, төшөнөү, фекер йөрөтә алыу 2. разг. (быть 
сообразительным) зирәк (башлы) булыу, тиҙ 
генә фекер йөрөтә белеү 3. в чём и без доп.; 
разг. (быть сведущим в чём-л.) белемле, мәғлү
мәтле булыу

СООБРАЖЕНИЕ с 1. см. соображать
2. (мысль, предположение) уй, фекер; у меня есть 
свой соображения минең үҙ фекерем бар ♦ при
нять (взять) в соображение иҫкә алыу, күҙ уңын 
да тотоу

СООБРАЗЙТЕЛЬНОСТЬ ж тиҙ төшөнөү 
сәнлек (аңлаусанлыҡ), зирәклек, отҡорлоҡ, үт
керлек

СООБРАЗЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое тиҙ төшөнөп 
(аңлап) алыусан, зирәк, отҡор, үткер; сообрази
тельный мальчик зирәк малай

СООБРАЗИТЬ сов. 1. что и без доп. (по
нять) төшөнөү, аңлау, төшөнөп (аңлап) алыу 
2. (найти ответ) тиҙ генә яуап табыу (ҡарарға 
килеү) 3. прост., обычно шутл. (быстро орга
низовать что-л.) тиҙ генә (ашыҡ-бошоҡ) әтмә- 
ләп алыу

СООБРАЗНО нареч. и предлог 1. нареч. маҡ
сатҡа ярашлы (тура килеп торған) 2. предлог с 
дат. п. (согласно чему-л., в соответствии с

чем-л.) ярашлы рәүештә, тура килтереп, -ға/-гә 
ҡарап (ярашлы); поступать сообразно обстоя
тельствам шарттарға ярашлы эшләү

СООБРАЗНОСТЬ ж маҡсатҡа ярашлылыҡ 
(тура килеүсәнлек)

СООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое маҡсатҡа ярашлы 
(тура килеп торған)

СООБРАЗОВАТЬ сов., несов. что, с чем; 
книжн. ярашлы итеү, яраштырыу, тура килтереү; 
сообразовать расходы с доходами сығымдарҙы 
килемдәр менән тура килтереү

СООБРАЗОВАТЬСЯ сов., несоә. с чем; 
книжн. 1. (поступить согласно чему-л.) яраш
лы итеү, яраштырыу, тура килтереү 2. (бытъ в 
соответствии с чем-л.) ярашлы булыу, яра
шыу, тура килтереп тороу

СООБЩА нареч. бергә, бергәләп, бергәлә
шеп, күмәкләп, күмәкләшеп; работать сообща 
бергәләп эшләү

СООБЩАТЬ несоә. см. сообщить 
СООБЩАТЬСЯ несоә. 1. см. сообщйться

2. с чем и без доп. (иметь сообщение) тоташыу, 
ҡушылыу 3. о ком-чём хәбәр ителеү; в газете со
общается о фестивале гәзиттә фестиваль хаҡын
да хәбәр ителә 4. хәбәрләшеү, элемтә (бәйләнеш) 
тотоу; сообщаться по телефону телефон аша 
хәбәрләшеү 5. страд, от сообщать

СООБЩЕНИЕ с 1. см. сообщйть — сооб
щать, сообщйться сообщаться; сообщение о 
погоде һауа торошо тураһында белдереү 2. (из
вестие) хәбәр, белдереү, белдермә; официаль
ное сообщение рәсми белдереү; по последним 
сообщениям һуңғы хәбәрҙәр буйынса 3. (связь) 
элемтә, бәйләнеш; железнодорожное сообщение 
тимер юл бәйләнеше

СООБЩЕСТВО с 1. (объединение) берләшмә, 
ширҡәт 2. биол. өйкөм, төркөм ♦ в сообществе 
с кем; книжн. бергәләшеп, берләшеп, бер һүҙҙә 
булып

СООБЩИТЬ сов. что, о чём и без доп. 1. хә
бәр итеү, белдереү, әйтеү, кемгәлер еткереү; сооб
щйть свой адрес үҙ адресын белдереү; сообщйть 
решение учёного совета коллектйву коллективҡа 
ғилми совет ҡарарын еткереү 2. (әйтеп, һөйләп) 
биреү; сообщйть новости яңылыҡтарҙы һөйләп 
биреү; сообщйть тайну серҙе әйтеп биреү (сисеү) 

СООБЩИТЬСЯ сов. кому (передаться дру
гому) күсеү, бирелеү, таралыу; его радость со
общалась окружающим уның шатлығы тирә-яҡ
тағыларға күсте

СОбЬЩ НИК м и СОбБЩ НИЦА ж енәйәт 
тәш, бергә енәйәт ҡылыусы (эшләүсе)

СОбБЩНИЧЕСТВО с енәйәт эшенә ҡат 
нашыу

СООРУДИТЬ сов. что 1. ҡороу, төҙөү, һа
лыу, торғоҙоу, күтәреү; соорудйть дом йорт тө
ҙөү 2. разг., шутл. тиҙ генә әҙерләү, әтмәләү; 
соорудйть яйчницу йомортҡа тәбейәһе әтмәләү 
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СООРУЖАТЬ несов. см. соорудить 
СООРУЖАТЬСЯ несов. страд, от сооружать 
СООРУЖЕНИЕ с 1. см. соорудить — соору

жать; сооружение атомных электростанций атом 
электростанцияларын төҙөү 2. (постройка) ҡо
ролма, ҡоролош, төҙөлөш; спортйвные сооруже
ния спорт ҡоролмалары; оборонительные соору
жения оборона ҡоролмалары

СООТВЕТСТВЕННО нареч. и предлог 1. на- 
реч. ярашлы рәүештә, тейешенсә; вести себя со
ответственно үҙеңде тейешенсә тотоу 2. предлог 
с дат. п. (согласно, сообразно чему-л., в зависи
мости от чего-л.) ярашлы итеп, -ға/-гә ҡарап; 
действовать соответственно обстоятельствам 
шарттарға ҡарап эш итеү; поступать соответствен
но инстр5тсции инструкцияға ярашлы итеп эш итеү 

СООТВЕТСТВЕННЫЙ, ая, -ое 1. чему; 
книжн. ярашлы, тейешле; соответственная дип
лому работа дипломға ярашлы эш 2. (надлежа
щий) тейешле, кәрәкле; принять соответствен
ные меры тейешле саралар күреү

СООТВЕТСТВИЕ с ярашлылыҡ, ярашыу, 
тура (тап) килеү; соответствие интересов мән 
фәғәттәрҙең тап килеүе ♦ в соответствии с чем; 
в знач. предлога ярашлы итеп, ярашлы рәүештә 

СООТВЕТСТВОВАТЬ несов. чему ярашыу, 
ярашлы булыу, тура (тап) килеү; сведения соот
ветствуют действйтельности мәғлүмәттәр ысын 
барлыҡҡа тап килә

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ, ая, ее 1. прич. от 
соответствовать 2. прил. тейешле, ярашлы; об
ратиться в соответствующие учреждения тейеш 
ле учреждениеларға мөрәжәғәт итеү

СООТВЕТЧИК М и СООТВЁТЧИЦА ж; юр. 
яуапташ

СООТЕЧЕСТВЕННИК М и СООТЁЧЕСТ 
ВЕННИЦА ж ватандаш, илдәш

СООТНЕСЕНИЕ с см. соотнестй — соотно
сить; соотнесение слов с кодом һүҙҙәр менән код
ты сағыштырып ҡарау

СООТНЕСТИ сов. что (сопоставитъ) бәй
ләнеште (мөнәсәбәтте) билдәләү, сағыштырып 
(тиңләштереп) ҡарау

СООТНЕСТИСЬ соә. сағыштырып (тиңләш
тереп) булыу

СООТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ж бәйләнешлелек, 
мөнәсәбәттәшлек, бәйләнештә (мөнәсәбәттә) бу
лыу; соотносйтельность понятий төшөнсәләрҙең 
бәйләнешлелеге

СООТНОСИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое бәйләнеш 
ле, мөнәсәбәттәш, тиңләштерергә (сағыштырыр
ға) мөмкин булған; соотносительные понятия 
бәйләнешле төшөнсәләр

СООТНОСИТЬ несов. см. соотнестй 
СООТНОСИТЬСЯ несов. 1 .см . соотнестйсь 

2. страд, от соотносить
СООТНОШЕНИЕ с мөнәсәбәт, нисбәт; соот

ношение сил көстәр нисбәте
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СОПЁНИЕ с см. сопёть 
СОПЕРНИК м и СОПЕРНИЦА ж  1. ярышы 

усы, ярышташ 2. (в любви) көнәркәш, көндәш 
3. (тот, кто обладает равными с кем-л. досто
инствами) тиңдәш, тиң (кеше)

СОПЕРНИЧАТЬ несов. 1. (состязаться) 
ярышыу, уҙышыу; соперничать на рйнге рингы
ла ярышыу 2. (в любви) көндәш (көнәркәш) бу
лыу 3. тиңләшеү, тиң (тигеҙ) булыу

СОПЕРНИЧЕСТВО с см. соперничать; со
перничество в спорте спортта ярышыу; соперни
чество в любвй мөхәббәттә көндәшлек

СОПЁТЬ несов. мышнау, мыш-мыш итеү; со
пёть носом танау менән мышнау

СбПКА ж 1. (небольшая гора с округлой вер
шиной) түбә, түбәсек, сусаҡ 2. (название вулка
на на Камчатке и Курильских островах, а так
же грязевого вулкана в Крыму и на Кавказе) 
янартау, вулкан; Ключевская сопка Ключевская 
янартауы

СОПЛЕМЁННИК м и СОПЛЕМЁННИЦА ж
нәҫелдәш, ҡәбиләләш (яҡын, ете ят тцгел) 

СОПЛЕМЁННЫЙ, -ая, -ое туғандаш, нәҫел
дәш, сығышы бер (бер ҡәүем); соплеменные на
роды туғандаш халыҡтар

сопливый, -ая, -ое 1. маңҡалы, маңҡа; соп
ливый ребёнок маңҡалы бала 2. перен., прост. 
маңҡа, етлекмәгән (балалыҡтан сыҡмаган, тәж
рибәһеҙ кешегә ҡарата); соплйвый мальчйшка 
маңҡа малай

соплб с; тех. сопло; соплб турбйны турби
на соплоһы

СОПЛбДИЕ с; бот. ҡуш емеш 
соплй ж; прост., в разн. знач. маңҡа 
соплйк м; прост., в разн. знач. маңҡа та

нау, маңҡа
СОПОДЧИНЕНИЕ с 1. книжн. см. соподчи

нить — соподчинять 2. грам. тиң (тиңдәш) эйәртеү 
СОПОДЧИНЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 

соподчинйть — соподчинять 1; 2. прил. тиң бо 
йондороҡло ♦ соподчинённые предложения грам. 
тиңдәш эйәрсән һөйләмдәр

СОПОДЧИНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое грам. тиң 
эйәртеүле; соподчинйтельные предложения тиң 
эйәртеүле һөйләмдәр

СОПОДЧИНИТЬ сов. 1. кого-что, кому-че- 
му; книжн. буйһондороу (бер цк ваҡытта һәм 
бер цк нәмәгә) 2. грам. тиңдәш (тиң) эйәртеү 

СОПОДЧИНЙТЬ несов. см. соподчинйть 
СОПОСТАВИМЫЙ, -ая, -ое сағыштырырлыҡ, 

сағыштыра алырлыҡ, тиңләштерерлек; сопоста- 
вймые величйны сағыштырырлыҡ дәүмәлдәр 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое сағыштыр 
ма, сағыштырмалы; сопоставйтельная грамматика 
сағыштырма грамматика

СОПОСТАВИТЬ сов. кого-что сағыштырыу, 
тиңләштереү, сағыштырып (тиңләштереп) ҡарау; 
сопоставить понятия төшөнсәләрҙе сағыштырыу
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СОПОСТАВИТЬСЯ сов. сағыштырылыу, тиң- 
ләшмәле булыу

СОПОСТАВЛЕНИЕ с см. сопоставить — со
поставлять; сопоставление событий ваҡиғалар
ҙы сағыштырып ҡарау

СОПОСТАВЛЙТЬ несов. см. сопоставить 
СОПОСТАВЛЯТЬСЯ несов. 1. см. сопоста

виться 2. страд, от сопоставлять
СОПРАВИТЕЛЬ м и СОПРАВЙТЕЛЬНИЦА 

ж хакимдаш
СОПРАНО 1. с нескл.; муз. сопрано (йырсы 

ҡатын-ҡыҙҙарҙа иң югары тауыш\ кцп та
уышлы музыка әҫәрендә иң юмры тауыш) 2. ж 
нескл/, разг., муз. сопрано (шундай тауышлы 
йырсы ҡатын-ҡыҙ)

с о п р а н о в ы й , -ая, -ое сопрано ...ы; со
прановая партия сопрано партияһы 

СОПРЕВАТЬ несов. см. сопреть 
СОПРЕДЁЛЬНОСТЬ ж сиктәшлек, йәнәшлек; 

сопредельность понятий төшөнсәләрҙең сиктәш- 
леге; сопредельность стран илдәрҙең сиктәшлеге 

СОПРЕДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое сиктәш, йәнәш; 
сопредельные земли сиктәш ерҙәр

СОПРЁЛЫЙ, -ая, -ое разг. серек, бәҫәргән, 
ҡыҙған, ҡыҙып (янып) серегән; сопрелая рожь 
ҡыҙып серегән арыш; сопрёлая солома бәҫәргән 
һалам

СОПРЁТЬ сов.\ разг. ҡыҙып (янып) сереү, 
бәҫәреү

СОПРИКАСАТЬСЯ несов. с кем-чем и без доп.
1. (бер-береһенә) тейеү, ҡағылыу, ороноу; со
прикасаться локтями терһәктәр менән ҡағылыу
2. сиктәш (йәнәш) булыу, тоташыу; земельные 
участки соприкасаются ер бүлемдәре сиктәш 3. пе- 
рен. уртаҡ (бәйләнешле) булыу, үҙ-ара бәйләнеш
тә булыу, араһында уртаҡлыҡ бар (юҡ); наши же
лания не соприкасаются беҙҙең теләктәр араһын
да уртаҡлыҡ юҡ 4. перен. (сталкиваться) ара
лашыу, ҡатнашыу, эш итеү; соприкасаться с раз 
лйчными людьмй төрлө кешеләр менән аралашыу

СОПРИКОСНОВЕНИЕ с 1. йәнәш (сиктәш) 
булыу, тоташыу; лйния соприкосновения һыҙыҡ
тарҙың тоташыуы 2. бәрелештә булыу, бер (яҡын) 
булыу; соприкосновение с протйвником дошман 
менән бәрелешеү

СОПРИКОСНУТЬСЯ сов. см. соприкасаться
СОПРИЧАСТНОСТЬ ж ҡатнашы (мөнәсә

бәте) булыу, ҡатнашы (мөнәсәбәте) булғанлыҡ 
с о п р и ч а с т н ы й , -ая, -ое ҡатнашы (мөнә

сәбәте) булған
СОПРОВОДИТЕЛЬ М и СОПРОВОДИ  

ТЕЛЬНИЦА ж оҙатыусы, оҙатып барыусы (йө
рөтөүсе)

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. оҙатып
барыусы, оҙатыусы; сопроводйтельные машйны
оҙатып барыусы машиналар 2. теркәп ебәрелгән 
(ебәрелә торған); сопроводйтельное письмо тер
кәп ебәрелгән хат

СОПРОВОДИТЬ сов. см. сопровождать 
СОПРОВОЖДАТЬ несов. кого-что 1. оҙатыу, 

оҙатып барыу (йөрөү); сопровождать делегацию
делегацияны оҙатып йөрөү 2. теркәү, теркәп ебә
реү, бергә ебәреү; сопровождать заявление справ
кой ғаризаға белешмә теркәү 3. чем өҫтәү, ҡушыу, 
биреү, өҫтәп (ҡушып) биреү, ҡушылып барыу; со
провождать речь жестами телмәргә ым-ишара ҡу
шыу 4. муз. ҡушылып уйнау (йырлау); сопровож
дать пение скрйпкой скрипкаға ҡушылып йырлау 

СОПРОВОЖДАТЬСЯ несов. чем 1. (проис
ходитъ одновременно) бер үк ваҡытта булыу, 
бергә булыу, -ғанда/-гәндә булыу, -ға/-гә ҡушы
лыу, -лы/-ле булыу; дождь сопровождался гро
зой ямғыр йәшенле булды 2. (влечь за собой след
ствие) килтереп сығарыу, тыуҙырыу, -ға/-гә сә
бәп булыу, менән үтеү; грипп сопровождается 
осложнениями грипп өҙлөгөүҙәр менән үтә 3. би
релеү, теркәлеү; кнйга сопровождается коммен
тариями китапҡа аңлатмалар бирелә 4. страд, 
от сопровождать 1

СОПРОВОЖДАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от 
сопровождать 2. в знач. сущ. сопровождающий 
м оҙатыусы; назначить сопровождающих оҙа
тыусылар билдәләү

СОПРОВОЖДЕНИЕ с 1. см. сопроводйть 
сопровождать 2. (то, что сопровождает какое-л. 
явление, действие) оҙатыу, ҡушылыу; звуковое 
сопровождение тауыш ҡушылыуы 3. муз. -ға/-гә 
ҡушылыу; оркестровое сопровождение оркестр 
ға ҡушылыу 4. әоен. оҙата барыусы; самолёты 
сопровождения оҙата барыусы самолеттар ♦ в 
сопровождении кого-чего: 1) менән, менән бер
гә; 2 ) ғ а /  ғә ҡушылып; хор в сопровождении 
оркестра оркестрға ҡушылып йырлаған хор 

СОПРОТИВЛЕНИЕ с 1. см. сопротивлять
ся; оказать сопротивление ҡаршылыҡ күрһәтеү 
2. физ. ҡаршылыҡ; электрйческое сопротивле
ние электр ҡаршылығы; единйца сопротивления 
ҡаршылыҡ берәмеге ♦ сопротивление материа
лов физ., тех. материалдар ҡаршылығы; по лй- 
нии (путй) наименьшего сопротивления см. 
наименьший

СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ ж ҡаршы тороу 
(ҡаршылыҡ күрһәтеү) һәләте, ҡаршы тороусан- 
лыҡ, сыҙамлыҡ; сопротивляемость органйзма бо
лезням организмдың ауырыуҙарға ҡаршы тороу 
һәләте

СОПРОТИВЛЯТЬСЯ несов. кому-чему ҡар
шылашыу, ҡаршылыҡ күрһәтеү, ҡарыулашыу, 
ҡаршы тороу; сопротивляться натиску врага дош 
ман һөжүменә ҡаршы тороу; сопротивляться бо
лезни ауырыуға ҡаршылыҡ күрһәтеү; сопротив
ляться поездке бармаҫҡа ҡаршылашыу

СОПРЯГАТЬ несов. кого-что; книжн. бәйләү 
СОПРЯГАТЬСЯ несов.', книжн. 1. бәйләнеү; 

сопрягаться с затруднениями ауырлыҡтар ме 
нән бәйләнеү 2. страд, от сопрягать 

434



СОРН Ы Й
СОПРЯЖЁННОСТЬ ж бәйләнгәнлек, тоташ

ҡанлыҡ
СОПРЯЖЁННЫЙ, ая, -ое 1. прич. от со 

прячь 2. прил.; тех. бер-береһенә бәйләнгән, бәй
ле; сопряжённые детали бер-береһенә бәйле де
талдәр

СОПРЯЧЬ сов. см. сопрягать 
СОПУТСТВОВАТЬ несоѳ. 1. кому бергә ба

рыу (йөрөү), юлдаш булыу; сопутствовать 
Другу дуҫҡа юлдаш булыу 2. кому-чему, перен. 
бергә булыу, -ғанда/-гәндә булыу, юлдаш булыу, 
бер үк ваҡытта булыу; ему сопутствует удача уға 
уңыш юлдаш була

СОПУТСТВУЮЩИЙ, ая, ее 1. прич. от 
сопутствовать 2. прил. ҡушылған, бергә бер
ләшкән (тоташҡан), бер үк ваҡытта булған; со
путствующие изменения бер үк ваҡытта булған 
үҙгәрештәр

СОР м сүп, сүп-сар, ҡый; вымести сор сүп 
һепереү ♦ вынести сор из избы яҡын кешеләр 
араһындағы ығы-зығыны ситкә сығарыу

СОРАЗМЕРИТЬ сов. что, с чем тиңләште
реү, яраштырыу, тура (самаһына) килтереү; со
размерить расходы с доходами сығымдарҙы ки
лемдәр менән тиңләштереү

СОРАЗМЁРНО нареч. и предлог 1. нареч. 
тура килгән, ярашлы 2. предлог с дат. п. (в со
ответствии с чем-л., согласно чему-л.) -ға/-гә 
ҡарап (күрә); тратить деньги соразмерно зара
ботку аҡсаны эш хаҡына ҡарап тотоноу

СОРАЗМЕРНЫЙ, -ая, -ое тура килгән, шул 
тиклем үк, ярашлы, -ға/-гә (ҡарап) эшләнгән, 
тура килеп торған; соразмерные траты ярашлы 
тотоноуҙар

СОРАЗМЕРЯТЬ несов. см. соразмерить 
СОРАЗМЕРЯТЬСЯ несов. 1. бер самала бу

лыу, тура килеү 2. страд, от соразмерять 
СОРАТНИК м и СОРАТНИЦА ж  1. көрәш

тәш, ҡоралдаш; соратник Салавата Юлаева Са
лауат Юлаевтың ҡоралдашы 2. (сподвижник, то
варищ по какой-л. организации) иптәш, фекер
ҙәш, арҡазаш, көрәштәш

СОРВАНЁЦ м; разг. шаян (шуҡ) бала 
СбРВАННЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от сорвать

2. прил. ҡарлыҡҡан; сорванный голос ҡарлыҡ
ҡан тауыш

СОРВАТЬ сов. что 1. өҙөү, өҙөп (йолҡоп) 
алыу; сорвать цветок сәскә өҙөү; сорвать ябло
ко алма өҙөү 2. ҡуптарыу, айырыу, айырып таш
лау, ҡайырыу, ҡуптарып (ҡайырып, айырып) 
алыу; сорвать замок йоҙаҡты ҡайырып алыу
3. тартып (һыпырып) алыу; сорвать с головы 
шапку баштағы бүректе һыпырып алыу 4. боҙоу; 
сорвать резьбу һырын боҙоу 5. боҙоу, ҡарлы
ғыу; сорвать голос тауыш ҡарлығыу; 6. перен. 
өҙөү, боҙоу; сорвать дёло эште өҙөү; сорвать план 
планды өҙөү 7. на ком; перен., разг. -ға/-гә 
төшөрөү, -ҙан/-ҙән үс (асыу) алыу; сорвать зло
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на детях асыуҙы балаларға төшөрөү ♦ сорвать за
весу (покров) фаш итеү; сорвать маску см. маска 

СОРВАТЬСЯ сов. 1. өҙөлөү, ысҡыныу, тө
шөү, өҙөлөп (ысҡынып) төшөү; п5товка сорва
лась төймә өҙөлөп төштө; дверь сорвалась с пет
ли ишек күгәненән ысҡынып төштө 2. емерелеп 
(ишелеп, ватылып) төшөү, йығылып төшөү; со
рваться с горы тауҙан ишелеп төшөү; сорваться 
с дерева ағастан йығылып төшөү 3. ысҡыныу, 
ысҡынып китеү; собака сорвалась с цепй эт сыл
бырынан ысҡынған 4. перен. үҙеңде тота (тыя) 
алмау, үҙ-үҙенә баш була алмау; он совсем со
рвался и наговорйл много лйшнего ул үҙ-үҙенә 
бөтөнләй баш була алмайынса артығын әйтеп таш
ланы 5. ҡапыл (яңылыш, ихтыярҙан тыш) ысҡы
ныу; сорваться с языка телдән ысҡыныу 6. бо
ҙолоу; резьба сорвалась һыры боҙолған 7. бо
ҙолоу, ҡарлығыу, үҙгәреү (тауышҡа ҡарата); 
голос сорвался тауыш ҡарлыҡты 8. перен., 
разг. барып сыҡмау, өҙөлөү; работа сорвалась 
эш барып сыҡманы ♦ как (будто, словно, точ
но) с цепй сорвался бәйҙән ысҡынған (эт) кеүек 
(тотанаҡһыҙ кеше тураһында)

СОРВИГОЛОВА м и ж; разг. үтә ҡыйыу 
(сая) кеше

СОРГАНИЗОВАТЬ сов. что; разг. 1. ойош
тороу, төҙөү, ойоштороп ебәреү; сорганизовать 
спортйвное общество спорт йәмғиәте ойоштороу
2. ойоштороу, әҙерләү, яйға һалыу; соргани
зовать производство етештереүҙе яйға һалыу
3. кого ойоштороу, берләштереү, туплау; сорга
низовать народные массы халыҡ массаларын 
туплау

СОРГАНИЗОВАТЬСЯ сов.; разг. 1. барлыҡ
ҡа килеү, ойошоу; сорганизовался новый кол 
лектйв яңы коллектив барлыҡҡа килде 2. во что 
берләшеү, ойошоу; дети сорганизовались бала
лар берләштеләр

СбРГО с нескл. сорго
СОРЕВНОВАНИЕ с 1. см. соревноваться; 

вызвать на соревнование ярышырға саҡырыу 
2. мн. соревнования ярыш, уҙыш; лыжные со
ревнования саңғы ярыштары; проводить сорев
нования ярыш үткәреү

СОРЕВНОВАТЬСЯ несов. ярышыу, уҙышыу; 
соревноваться в бёге йүгереү буйынса ярышыу; 
соревноваться в учёбе уҡыуҙа ярышыу

СОРИНКА ж сүп, ҡый бөртөгө (остоғо); 
в глаз попала сорйнка күҙгә сүп төштө

СОРИТЬ несов. чем 1. без доп. ҡыйлау, сүп
ләү; сорить в комнате бүлмәне ҡыйлау 2. перен., 
разг. туҙҙырыу, әрәм-шәрәм итеү, елгә осороу; со
рить деньгами аҡса туҙҙырыу

СбРН Ы Й, -ая, -ое 1. в разн. знач. сүп, ҡый, 
сүп ...ы, ҡый ...ы; сорная трава сүп үләне; сор
ное ведро сүп биҙрәһе 2. в разн. знач. ҡыйлы, 
сүпле; сорная крупа сүпле ярма; сорное поле 
ҡыйлы баҫыу



СОРН ЯК
СОРНЯК м ҡый, сүп, ҡый (сүп) үләне; борь

ба с сорняками ҡый үләндәре менән көрәшеү 
СОРбДИЧ м 1. туған, ҡәрҙәш, нәҫел 2. мил

ләттәш, яҡташ
С бРО К  числ. ҡырҡ; сорок лет ҡырҡ йәш 
С О РбКА ж 1. зоол. һайыҫҡан 2. разг. ғәй

бәтсе, күп һөйләүсе (кеше)
СОРОКАЛЁТИЕ с 1. (срок) ҡырҡ йыл; ис

текшее сорокалетие үткән ҡырҡ йыл 2. (годов
щина) ҡырҡ йәшлек, ҡырҡ йыллыҡ; сорокале
тие учебного заведения уҡыу йортоноң ҡырҡ 
йыллығы

СОРОКАЛЁТНИЙ, -яя, -ее 1. в рази. знач. 
ҡырҡ йыллыҡ; сорокалетний юбилей ҡырҡ йыл
лыҡ юбилей; сорокалетняя служба ҡырҡ йыл
лыҡ хеҙмәт 2. ҡырҡ йәшлек; сорокалетняя жена 
ҡырҡ йәшлек ҡатын (йәмәғәт)

СОРОКО ВбЙ , -ая, -ое числ. ҡырҡынсы; со
роковой номер ҡырҡынсы номер; сороковые 
годы ҡырҡынсы йылдар

СОРОКОНбЖ КА ж ҡырҡаяҡ 
СОРОКОПУТ м ҡарағанат, һайыҫҡан; серый 

сорокопут ваҡ һайыҫҡан
СОРбЧЕЧНЫЙ, -ая, -ое ирҙәр күлдәге тегә 

торған; сорочечная ткань ирҙәр күлдәге тегә тор
ған тауар

СОРбЧИ Й, -ья, -ье һайыҫҡан ...ы; сорочье
гнездо һайыҫҡан ояһы

СОРбЧКА ж (мужская) күлдәк, ирҙәр күлдә
ге; (женская) эске күлдәк; белоснежная сороч
ка ап-аҡ күлдәк; ночная сорочка йоҡо күлдәге 
♦ родйться в сорочке бәхетле булып тыуған 

СОРТ м; в разн. знач. сорт, төр; мука перво
го сорта беренсе сортлы он; конфеты двух сор
тов ике төрлө кәнфит; сорт зерна ашлыҡ төрө 

СОРТИРОВАТЬ несов. что сорттарға айы
рыу, сортлау; сортировать товар тауарҙы сорттар
ға айырыу

СОРТИРОВАТЬСЯ несов. страд, от сорти
ровать

СОРТИРбВКА ж 1. см. сортировать; сорти
ровка семян орлоҡто сорттарға айырыу 2. сортҡа 
айырыу машинаһы, сортлағыс, сортлау машинаһы; 
картофельная сортировка картуф сортлағысы 

СОРТИРОВОЧНЫЙ, ая, ое 1. сортлау ...ы, 
сорттарға айырыу ...ы, сортлағыс; сортировоч
ный цех сорттарға айырыу цехы; сортировочная 
машйна сортлағыс машина 2. в знач. сущ. сорти
ровочная ж сорттарға айырыу урыны (бинаһы) 

СОРТИРбВЩ ИК м и СОРТИРбВЩ ИЦА  
ж сорттарға айырыусы, сортлаусы

СбРТНОСТЬ ж; спец. сортлылыҡ; опреде
лить сортность кукурузы кукуруздың сортлы- 
лығын билдәләү; повышать сортность сортлы- 
лыҡты күтәреү

СбРТНЫ Й, -ая, -ое спец. 1. (принадлежа
щий к какому-л. сорту) сортлы 2. (высокосорт
ный) сортлы, юғары сортлы (сифатлы)
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СОРТО ВбЙ, -ая, -ое 1. юғары сортлы (си
фатлы), сортлы; сортовая пшенйца сортлы бой
ҙай; сортовые семена юғары сифатлы орлоҡтар
2. сорт ...ы; сортовое качество семян орлоҡ 
тарҙың сорт билдәһе

СОСАЛЬЩИК м (червъ) имгес селәүсен 
СОСАНИЕ с см. сосать 1, 2 
СОСАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое имеү ...ы; со 

сательные движения имеү хәрәкәттәре
СОСАТЬ несов. 1. кого-что имеү; телёнок 

сосёт корову быҙау һыйырҙы имә; сосать мате 
рйнскую грудь әсә күкрәген имеү 2. что һурыу, 
имеү; сосать конфету кәнфит һурыу; сосать 
соску имеҙлек имеү 3. без доп. безл. әрнеү, ау
ыртыу, һурылып килеү; сосать под ложечкой 
йөрәк һурылып килеү 4. перен. әрнеү, һыҙлау, 
ғазаплау; тоска сосёт сердце һағыш йөрәкте 
һыҙлата ♦ сосать кровь ҡанын эсеү (һурыу) 

СОСВАТАТЬ сов. см. сватать 1, 3 
СОСЁД м и СОСЁДКА ж күрше; сосед по 

квартйре фатир буйынса күрше; дружйть с со
седями күршеләр менән дуҫ булыу

СОСЁДИТЬ несов. күрше булыу (йәшәү) 
СОСЁДНИЙ, -яя, -ее күрше, йәнәш; сосед

нее село күрше ауыл; соседние девушки күрше 
ҡыҙҙар; соседняя комната йәнәш бүлмә

СОСЁДСКИЙ, -ая, -ое күрше ...ы; соседский 
сад күрше баҡсаһы; соседский парень күрше егете 

с о с е д с т в о  с күршелек, күрше (йәнәш) бу
лыу; жить по соседству күрше булып йәшәү; быть 
в соседстве с лесом урман менән йәнәш булыу 

СОСЕДСТВОВАТЬ несов. күрше (йәнәш) 
булыу

СОСИСКА ж сосиска (нәҙек колбаса) 
СОСЙСОЧНЫЙ, ая, ое сосиска .. .ы; соей 

сочный фарш сосиска фаршы
СбСКА ж имеҙлек; сосать соску имеҙлек имеү 
СОСКАБЛИВАТЬ несов. см. соскоблйть 
СОСКАБЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. соскоб

литься 2. страд, от соскабливать
СОСКАКИВАТЬ несов. см. соскочить 
СОСКАЛЬЗЫВАТЬ несов. см. соскользнуть 
СОСКОБЛЙТЬ сов. что ҡырыу, ҡырып алыу 

(ташлау); соскоблйть глйну с сапбг итектән бал
сыҡты ҡырыу; соскоблйть краску со стены сте 
налағы буяуҙы ҡырып алыу

СОСКОБЛЙТЬСЯ сов. ҡырылыу, таҙарыу 
СОСКОВЫЙ, ая, ое имсәк ...ы; сосковые 

каналы имсәк каналдары
СОСКОК м; спорт. см. соскочить — соска

кивать 1, 2
СОСКОЛЬЗНУТЬ сов. 1. шыуыу, шыуып тө

шөү; лыжа соскользнула с ногй саңғы аяҡтан 
шыуып төштө 2. тайыу, тайып китеү (ҡолау, тө
шөү); соскользнуть в яму соҡорға тайып төшөү
3. на что, во что; перен. төшөү, бирелеү; со
скользнуть на обывательщину обывателлеккә 
бирелеү
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соскочить сов. 1. һикереп төшөү; соско 
чйть с лошади аттан һикереп төшөү 2. разг. 
һикереп тороу; соскочйть с постели түшәктән 
һикереп тороу 3. ысҡыныу, ысҡынып төшөү (ки
теү); дверь соскочйла с петель ишек күгәненән 
ысҡынды 4. перен., разг. юҡҡа сығыу, юҡ бу
лыу, ҡапыл бөтөү, тиҙ үтеү; хмель с него соско 
чйл уның иҫереклеге ҡапыл юҡҡа сыҡты 

СОСКРЕБАТЬ несов. см. соскрести 
СОСКРЕБАТЬСЯ несов. страд, от со

скребать
СОСКРЕСТИ сов. что; разг. ҡырып таҙар

тыу; соскрести грязь со ступенек тупһанан быс
раҡты ҡырып таҙартыу

СОСКУЧИТЬСЯ сов. 1. яманһыулау, эс бо
шоу, күңелһеҙләнеү; соскучиться в одиночестве 
яңғыҙлыҡтан эс бошоу 2. о ком-чём, по кому-че
му (затосковать) һағыныу; соскучиться по ра
боте эште һағыныу

СОСЛАГАТЕЛЬНЫЙ: сослагательное на 
клонение грам. теләк-шарт һөйкәлеше

СОСЛАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от сослать 
2. в знач. сущ. сосланный м и сосланная ж һөр
гөнсө (һөргөндәге кеше)

СОСЛАТЬ сов. кого-что һөргөнгә ебәреү, һө
рөү; сослать в Сибйрь Себергә һөрөү

СОСЛАТЬСЯ сов. на кого-что һылтау, һыл
таныу, һылтанма яһау, һылтау итеү, дәлил итеп 
(сәбәп итеп) күрһәтеү; сослаться на известную 
кнйгу билдәле китапҡа һылтанма яһау; сослаться 
на авторитетное ймя абруйлы исемгә һылтаныу 

СбСЛЕПА и разг. СбСЛЕПУ нареч. һуҡыр
лыҡтан, һуҡыр булыу сәбәпле, һуҡыр килеш 

СОСЛбВИЕ с ҡатлам, сословие; духовное со
словие дини ҡатлам; низшее сословие түбәнге ҡат
лам; привилегированное сословие юғары ҡатлам 

сослбвность ж ҡатламдарға бүленгәнлек, 
ҡатламлылыҡ; корни сословности ҡатламлылыҡ 
тамырҙары

СОСЛбВНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡатлам ...ы, сосло
виелы; сословные привилегии ҡатлам өҫтөнлөк
тәре 2. ҡатламдарға бүленгән, ҡатламдарға 
(сословиеларға) нигеҙләнгән; сословное государ
ство ҡатламдарға бүленгән дәүләт 3. юғары ҡат
ламдарға хас; сословный дух юғары ҡатламдар
ға хас рух

СОСЛУЖЙВЕЦ м и СОСЛУЖЙВИЦА ж
хеҙмәттәш; собрание сослужйвцев хеҙмәттәштәр 
йыйылышы

СОСЛУЖЙТЬ: сослужйть службу: 1) кому 
хеҙмәт күрһәтеү, ярҙам итеү, булышлыҡ итеү; 
2 ) кому-чему файҙа килтереү, файҙа итеү

СОСНА ж ҡарағай; горная сосна тау ҡара
ғайы; сибйрская сосна себер ҡарағайы ♦ заблу 
дйться в трёх соснах (соснах) см. заблудйться 

соснбвый, -ая, -ое 1. ҡарағай ...ы; сос
новый бор ҡарағай урманы; сосновая смола ҡа 
рағай сайыры 2. ҡарағай, ҡарағай ағасынан эш

ләнгән; соснбвый стол ҡарағай өҫтәл 3. в знач. 
сущ. сосновые мн.; бот. ҡарағайҙар ғаиләһе 

СОСНУТЬ сов.', разг. (әҙ генә) йоҡлап алыу, 
серем итеп алыу; соснуть часок бер сәғәт кенә 
серем итеп алыу

соснйк м ҡарағайлыҡ, бешәлек 
сосбк м 1. имсәк, имсәк башы 2. анат. 

(место вхождения зрительного нерва в глазное 
яблоко) имсэ

СОСбЧЕК м 1. уменьш. от сосбк 1; 2. анат. 
имсэ, ҡытыр; сосочек языка тел имсәһе

СОСРЕДОТбЧЕНИЕ с см. сосредоточить — 
сосредоточиться; сосредоточение капитала капп 
тал туплау; сосредоточение внимания иғтибарҙы 
туплау

СОСРЕДОТбЧЕННОСТЬ ж 1. тупланған
лыҡ, тупланыу; сосредоточенность войск на
границе ғәскәрҙең сик буйында тупланыуы 
2. (собранность), тупланғанлыҡ (маҡсатҡа йц- 
нәлтелгәнлек булыу)', умственная сосредоточен
ность фекерҙең тупланғанлығы 3. (углублён
ность в мысли, дело) (уйға, эшкә) сумғанлыҡ 

СОСРЕДОТбЧЕННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 
сосредоточить 2. прил. диҡҡәтле, иғтибарлы, ет
ди; сосредоточенный вид етди ҡиәфәт; сосредо
точенный взгляд иғтибарлы ҡараш ♦ сосредо
точенное молчание тәрән тынлыҡ; сосредото
ченный огонь әоен. күп туптарҙан бер урынға 
төҙәп атыу

СОСРЕДОТбЧИВАТЬ несов. см. сосредо
точить

СОСРЕДОТбЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. со
средотбчиться 2. страд, от сосредоточивать

СОСРЕДОТбЧИТЬ сов. кого-что 1. туплау, 
йыйыу; сосредоточить войска у переправы ғәс
кәрҙе кисеүҙә туплау 2. туплау, йүнәлдереү; со
средоточить мысли фекерҙе туплау 3. на ком-чём 
(направить) йүнәлдереү, (бер нөктәгә) йүнәлтеү 

СОСРЕДОТбЧИТЬСЯ сов. 1. тупланыу, йы
йылыу; вся техника сосредоточилась на стан
ции бөтә техника станцияла тупланды 2. на ком- 
чём (о мыслях, чувствах) -ла/-лә тупланыу, 
-ға/-ға йүнәлеү 3. иғтибарҙы (уй-фекерҙе) туп
лау (йүнәлдереү); шум мешает сосредоточиться 
тауыш фекер тупларға ҡамасаулай 4. (со слова
ми “в себе", “в самом себе") үҙ уйҙарына (донъя
һына) бирелеү

СОСТАВ м ; в разн. знач. состав; железнодо
рожный состав тимер юл составы; лётный сос
тав осоусылар составы; руководящий состав 
етәкселәр составы; словарный состав языка тел
дең һүҙлек составы; состав почвы тупраҡ соста
вы ♦ в составе кого-чего -лыҡ/-лек, -нан/-нән 
торған; состав преступления юр. енәйәт составы 

СОСТАВЙТЕЛЬ м и СОСТАВЙТЕЛЬНИЦА 
ж төҙөүсе; составитель словаря һүҙлек төҙөүсе; 
составитель сборника песен йырҙар йыйынты
ғын төҙөүсе 
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СОСТАВИТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое төҙөүсе ...ы; 
составительский коллектив төҙөүселәр коллек
тивы

СОСТАВИТЬ сов. что 1. ҡуйыу, теҙеп (йә- 
нәшә) ҡуйыу; составить стулья ултырғыстарҙы 
теҙеп ҡуйыу; составить на поднос посуду һауыт- 
һабаны батмусҡа ҡуйыу 2. төҙөү; составить 
уравнение тигеҙләмә төҙөү; составить словарь 
һүҙлек төҙөү 3. ойоштороу, төҙөү, барлыҡҡа 
килтереү; составить новое правйтельство яңы 
хөкүмәт төҙөү 4. (берәмләп) йыйыу, (әкренләп) 
туплау; составить коллекцию марок маркалар 
коллекцияһы йыйыу; составить капитал капитал 
туплау 5. булдырыу, тыуҙырыу, барлыҡҡа кил
тереү; составить мнение фекер тыуҙырыу 6. бу
лыу, тәшкил итеү; расход составит сто рублей 
сығым йөҙ һум булыр 7. итеү, яһау, тыуҙырыу, 
булыу; составить счастье чъё-л. кемделер бәхет
ле итеү 8 . күсереп (алып) ҡуйыу, урынын ал
маштырып ҡуйыу; составить цветы с подокон
ника на пол гөлдәрҙе тәҙрә төбөнән иҙәнгә күсе
реп ҡуйыу

СОСТАВИТЬСЯ сов. 1. барлыҡҡа килеү, ки
леп сығыу, төҙөлөү, ойошоу; составилась боль
шая библиотека ҙур китапхана барлыҡҡа килде; 
составился хороший оркестр яҡшы оркестр 
ойошто 2. тупланыу, йыйылыу; составилось со
стояние байлыҡ тупланды 3. тыуыу, барлыҡҡа 
килеү; составилось благоприятное мнение яҡ 
шы фекер тыуҙы

СОСТАВЛЕНИЕ с см. составить — состав
лять 1—5, 8 ; составление плана план төҙөү; со
ставление словаря һүҙлек төҙөү

СОСТАВЛЯЛЪ несов. см. составить 
СОСТАВЛЯТЬСЯ несов. 1. см. составиться 

2. страд, от составлять
СОСТАВНбЙ, -ая, -ое 1. бер нисә өлөштән 

торған, ҡушма; составная мачта бер нисә өлөш
тән торған мачта 2. составында(ғы) булған; со
ставной элемент составында булған элемент 
♦ составное сказуемое грам. ҡушма хәбәр; со
ставное числйтельное грам. ҡушма һан

СОСТАРИТЬ сов. кого олоғайтыу, ҡартайтыу 
СОСТАРИТЬСЯ сов. олоғайыу, ҡартайыу 
СОСТОЯНИЕ с 1. (положение) хәл; эконо 

мйческое состояние страны илдең иҡтисади хә
ле; состояние финансов финанс хәле; перейтй в 
жидкое состояние шыйыҡ хәлгә килеү; состоя
ние больного ауырыуҙың хәле 2. байлыҡ, мал- 
мөлкәт, дәүләт, ниғмәт; копить состояние мал 
йыйыу; человек с состоянием бай кеше ♦ быть 
в состоянии алыу, -лыҡ/-лек хәлдә булыу

СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ж 1. хәллелек, хәлле 
(етеш) булыу, етешлек, мул йәшәү; состоятель
ность жйтелей деревни ауыл кешеләренең хәлле 
булыуы 2. (доказательность) нигеҙлелек, дә- 
лиллелек, төплөлөк; состоятельность теории те
орияның нигеҙлелеге
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СОСТОЯТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. хәлле, ҡур
лы, бай, мал-мөлкәтле; состоятельные родители 
хәлле ата-әсә; состоятельный человек мал 
мөлкәтле кеше 2. (обоснованный) нигеҙле, төп
лө, дәлилле; состоятельный довод нигеҙле дәлил 

СОСТОЯЛЪ несов. 1. из кого-чего тороу; 
квартйра состойт из двух комнат фатир ике 
бүлмәнән тора; семья состойт из четырёх чело
век ғаилә дүрт кешенән тора 2. в чём ғибәрәт бу
лыу; в чём состоят обязанности бурыстар ниҙән 
ғибәрәт 3. тороу, булыу; состоять в профсоюзе 
профсоюзда тороу; состоять в браке никахта бу
лыу; состоять на иждивении тәрбиәһендә тороу
4. булыу, үтәү, эшләү, булып тороу; состоять 
при посольстве илселектә эшләү

СОСТОЯТЬСЯ сов. булыу; заседание не со
стоялось ултырыш булманы

СОСТРАГИВАТЬ несов. см. сострогать 
СОСТРАДАНИЕ с ҡыҙғаныу, йәлләү, хәлгә 

инеү, шәфҡәт, мәрхәмәт; смотреть с сострадани
ем ҡыҙғаныу менән ҡарау; чувство сострадания 
йәлләү хисе; проявлять сострадание шәфҡәт күр
һәтеү; сделать из сострадания что-л. нимәлер 
йәлләп эшләү

СОСТРАДАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое шәфҡәтле, 
йәлләүсән, ҡыҙғаныусан, мәрхәмәтле; сострада
тельное лицо мәрхәмәтле йөҙ

СОСТРАДАТЬ несов. кому-чему и без доп.; 
книжн. йәлләү, ҡыҙғаныу; искренне сострадать 
ысын күңелдән йәлләү

с о с т р и г а т ь  несов. см. состричь 
СОСТРИГАТЬСЯ несов. страд, от со

стригать
СОСТРИТЬ сов. йор һүҙ әйтеү, тапҡыр (үт

кер, йор) һүҙләнеү, әсе телләнеү
СОСТРИЧЬ сов. что ҡырҡыу, киҫеү, ҡыр

ҡып (киҫеп) ташлау; (волосы) алыу, алдырыу; 
состричь волосы сәсте алдырыу

СОСТРОГАТЬ сов. что йышып ҡуйыу (бөтө
рөү), юнып шымартыу; сострогать рубанком 
йышҡы менән йышып ҡуйыу

СОСТРОГАТЬСЯ сов. йышылыу, шымарыу 
СОСТРбИТЬ сов. что 1. у cm., прост, төҙөп 

ҡуйыу, эшләп ебәреү, ойоштороу; на скорую 
руку состроить дощатый театр тиҙ генә таҡта 
нан театр төҙөп ҡуйыу 2. разг. (придать лицу 
какое-л. выражение) уйнатыу, йөҙ (сырай) һы
тыу; состроить кислую мйну сырайҙы һытыу 

СОСТРОЧИТЬ сов. что тегеү; сострочить 
куски материи туҡыма киҫәктәрен тегеү

СОСТРУГАТЬ сов. что; разг. см. сострогать 
СОСТРУГАТЬСЯ несов.; разг. см. состро

гаться
СОСТРУГИВАТЬ несов. см. состругать 
СОСТРАГИВАТЬСЯ несов. 1. см. состру

гаться 2. страд, от состругивать
СОСТРЙПАТЬ сов. см. стряпать; наспех со

стряпать письмо ашыҡ-бошоҡ хат әтмәләү



СОФ И СТИ КА
СОСТЯЗАНИЕ с ярыш, уҙыш, ярышыу, уҙы

шыу, һынашыу; состязание в бёге йүгереү бу
йынса ярыш; состязание в выдержке түҙемлек
те һынашыу

СОСТЯЗАТЬСЯ несов. ярышыу, уҙышыу, 
еңешеү; состязаться в плавании йөҙөүҙә ярышыу 

СОС̂ Д м 1. һауыт; глиняный сосуд балсыҡ 
һауыт; стеклянный сосуд быяла һауыт; хрус
тальный сосуд гәлсәр һауыт 2. анат. тамыр; 
кровеносный сосуд ҡан тамыры; лимфатйческий 
сосуд лимфа тамыры 3. бот. көпшә

сосудистый, -ая, -ое 1. анат. тамырлы, 
ҡан тамыры ...ы; сосудистая система человека 
кешенең ҡан тамыры системаһы 2. бот. көпшә
ле; сосудистые пучки у растений үҫемлектәрҙең 
көпшәле епсәләре

СОСУЛЬКА ж боҙбармаҡ, тамсы боҙо 
СОСУН и СОСУНбК м 1. имеҙәк, имеп йө

рөгән, имсәк бала 2. прост., пренебр. маңҡа 
СОСУЩЕСТВОВАНИЕ с см. сосуществовать; 

мйрное сосуществование тыныс һыйышып йәшәү 
СОСУЩЕСТВОВАТЬ несов. бергә йәшәү 
с о с ч и т а т ь  сов. см. считать 1, 2 
СОТВОРЕНИЕ с см. сотворить; сотворение 

мира донъяның яралыуы
СОТВОРИТЬ сов. что булдырыу, тыуҙырыу, 

ижад итеү, барлыҡҡа килтереү, яралтыу, ҡороу, 
төҙөү, яратыу

с о т е й н и к  м сотейник (эргәләре тура бе
йек таба)

СбТЕННЫЙ, -ая, -ое 1. разг. йөҙ һумлыҡ, 
йөҙлөк; сотенная бумажка йөҙ һумлыҡ аҡса 2. в 
знач. сущ. сотенная ж йөҙлөк; разменять сотен
ную йөҙлөктө ваҡлау 3. ист. йөҙ ...ы; сотенный 
командйр йөҙ башы

СбТКА ж сутый (нимәнеңдер йөҙҙән бер өлө
шө)', пять соток земли биш сутый ер

СОТКАТЬ сов. что 1. туҡыу, һуғыу, туҡып 
(һуғып) ҡуйыу; соткать холст киндер һуғыу 
2. (сплести паутину) үреү, ҡороп ҡуйыу; паук 
соткал паутйну үрмәксе ау ҡороп ҡуйған 3. пе- 
рен. (бытъ составленным, сложенным из чего-л.) 
туҡыу, туҡылыу, тороу; речь соткана из народ
ных пословиц телмәр халыҡ мәҡәлдәренән тора 

СОТКАТЬСЯ сов. туҡылыу, һуғылыу, үрелеү 
сбтник м 1. (командир сотни) йөҙ башы 

2. сотник (революциям тиклем Рәсәйҙең казак 
ғәскәрендә офицер чины)

сбтня ж 1. йөҙ, йөҙләп; в сотне шагов йөҙ 
аҙым (ерҙә) 2. разг. йөҙ һумлыҡ (аҡса), йөҙлөк; 
оставить сотню йөҙлөк ҡалдырыу 3. мн. сотни; 
мат. (разряд чисел) йөҙҙәр 4. мн. сотни; разг. 
йөҙҙәрсә, йөҙәрләгән, бик күп; сотни людей йө
ҙәрләгән кеше; сотни дел бик күп эш; сотни ма
шин бик күп машина 5. ист. (войсковое подраз
деление) йөҙ

СОТОВАРИЩ м иптәш; сотоварищ по служ
бе эштәге иптәш
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сотовйдный, -ая, -ое кәрәҙ һымаҡ, кә
рәҙгә оҡшаған

СбТОВЫ Й и СОТбВЫ Й, ая, ое 1. кәрәҙ 
...ы, кәрәҙле; сотовый мёд кәрәҙле бал; сотовая 
рамка кәрәҙ ҡыҫаны 2. спец. см. сотовйдный; 
сотовый кирпйч кәрәҙ һымаҡ кирбес ♦ сотовый 
телефон кеҫә телефоны

СОТРАПЕЗНИК м\ книжн. ҡорҙаш, табындаш 
СОТРУДНИК м и СОТРУДНИЦА ж 1. хеҙ 

мәттәш (бергә эшләцсе); быть единомышленни
ком и сотрудником фекерҙәш һәм хеҙмәттәш бу
лыу 2. (служащий) хеҙмәткәр; научный сотруд
ник ғилми хеҙмәткәр; сотрудник газеты гәзит 
хеҙмәткәре

СОТРУДНИЧАТЬ несов. 1. с кем бергә эш
ләү, бергә хеҙмәттәшлек итеү 2. (в каком-л. уч
реждении) эшләү, хеҙмәткәр булыу; (в печат
ном органе) яҙыу, яҙышыу, ҡатнашыу; сотрудни
чать в газете гәзиттә яҙышыу

СОТРУДНИЧЕСТВО с 1. хеҙмәттәшлек; 
культурное сотрудничество мәҙәни хеҙмәттәшлек; 
экономйческое сотрудничество иҡтисади хеҙ 
мәттәшлек 2. эшләү, эштә ҡатнашыу; (в печат
ном органе) яҙыу; сотрудничество в журнале 
журналда эшләү

СОТРЯСАТЬ несов. что һелкетеү, ҡалтыра
тыу, дерелдәтеү, тетрәтеү

СОТРЯСАТЬСЯ несов. һелкенеү, ҡалтырау, 
дерелдәү, тетрәү

СОТРЯСЕНИЕ с см. сотрястй — сотрясать, 
сотрястйсь сотрясаться; сйльное сотрясение
көслө һелкенеү ♦ сотрясение мозга баш мейеһе 
һелкенеү (ҡуҙғалыу)

СОТРЯСТЙ сов. см. сотрясать 
СОТРЯСТЙСЬ сов. см. сотрясаться 
сбты мн. (ед. сот м) кәрәҙ; мёд в сотах кә

рәҙ балы
сбтый, -ая, -ое йөҙөнсө; сбтый километр 

йөҙөнсө километр; сбтый раз йөҙөнсө тапҡыр; 
сотая часть гектара гектарҙың йөҙҙән бер өлөшө 

СбУС м соус; томатный соус томат соусы 
СбУСНИК м соус һауыты 
СбУСНЫЙ, -ая, -ое соуслы 
СОУЧАСТВОВАТЬ несов. в чём ҡатнашыу 
СОУЧАСТИЕ с см. соучаствовать 
СОУЧАСТНИК м и СОУЧАСТНИЦА ж ҡат

нашыусы; соучастник преступления енәйәттә ҡат
нашыусы

СОУЧЕНЙК м и СОУЧЕНЙЦА ж һабаҡташ 
СОФА ж софа (диван тѳрѳ)
СОФИЗМ м софизм (логика ҡанундарын 

аңлы рәцештә боҙоп ҡулланыуҙың бер төрө) 
СОФИСТ м софист (1. Борошо Грецияла 

фәлсәфәци фәндәр һәм ораторлыҡ сәшәтен 
уҡытҡан остаз 2. этика, сәйәсәт, логика бел
гестәре 3. софизм яҡлы кеше)

СОФИСТИКА ж софистика (софизмға ни
геҙләнгән фекерләц)



COXA
COXA ж һуҡа; деревянная соха ағас һуҡа; 

пахать землю сохой һуҡа менән ер һөрөү
СОХАТИНА ж 1. (мясо лося) мышы ите 

2. (шкура лося) мышы тиреһе
СОХАТЫЙ, ая, -ое І. обл. (развилистый) 

тарбаҡ, тарбаҡлы 2. тарбаҡ мөгөҙлө; сохатый 
олень тарбаҡ мөгөҙлө болан 3. в знач. сущ. со
хатый М мышы

СбХНУТЬ несов. 1. кибеү, ҡороу; бельё сох
нет кер кибә; земля сохнет ер кибә; губы сохнут 
ирендәр кибә; краска сохнет буяу кибә; река 
сохнет йылға кибә; в горле сохнет безл. тамаҡ 
кибә 2. (вянутъ) ҡороу, һулыу; цветы сохнут 
сәскәләр һулый 3. перен. һарғайыу, һарыға һа
бышыу; сохнуть от тоскй һағыштан һарғайыу 

СОХРАНЕНИЕ с см. сохранить — сохра
нять, сохраниться — сохраняться; сохранение 
тайны сер һаҡлау; закон сохранения и превра
щения энергии энергияның һаҡланыу һәм әүере
леү законы

СОХРАНИТЬ сов. кого-что 1. (сберечь) һаҡ
лау, һаҡлап (алып) ҡалыу, юғалтмау; сохранить 
имущество милекте һаҡлау 2. (не изменить, не 
нарушитъ) һаҡлау, тотоу, боҙмау; сохранить 
порядок тәртип һаҡлау 3. һаҡлау, юғалтмау; со
хранить здоровье һаулыҡ һаҡлау 4. (не забытъ) 
һаҡлау, онотмау, һаҡлап (алып) ҡалыу; сохра
нить воспоминания иҫтәлектәрҙе онотмау ♦ со 
хранй бог (боже) см. Бог

СОХРАНИТЬСЯ сов.', в разн. знач. һаҡла
ныу, һаҡланып ҡалыу, онотолмау, ҡалыу; зда
ние хорошо сохранйлось бина яҡшы һаҡланған; 
древние обряды сохранйлись боронғо йолалар 
һаҡланған; сохранйлось в памяти хәтерҙә һаҡла
нып ҡалған

СОХРАННОСТЬ л  с һаҡланғанлыҡ, бөтөн кө
йө һаҡланыу; полная сохранность тулыһынса 
һаҡланғанлыҡ

СОХРАННЫЙ, -ая, -ое 1. (охраняемый, обе
регаемый) һаҡлана торған, һаҡлау ...ы 2. (це
лый, невредимый) һаҡланған

СОХРАНИТЬ несов. см. сохранить 
СОХРАНЙТЬСЯ несов. 1. см. сохранйться 

2. страд, от сохранять
СОЦВЁТИЕ с; бот. (ойош) сәскәлек; соцвё- 

тие кисть тәлгәш сәскәлек; соцветие зонтик са 
тыр сәскәлек; соцвётие-кблос башаҡ сәскәлек 

социАл д е м о к р а т  м социал-демократ 
(социал-демократия яҡлы кеше)

СОЦИАЛ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ, ая, ое 
социал-демократик; социал-демократические 
взгляды социал-демократик ҡараштар

социАл д е м о к р а т и я  ж социал-демо
кратия; немецкая социал-демократия немец со
циал-демократияһы

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ж см. социализировать 
СОЦИАЛИЗИРОВАТЬ сов., несов. что со

циаллаштырыу, дөйөм милеккә әйләндереү, йәм

ғиәтләштереү; социализировать промышлен
ность сәнәғәтте дөйөм милеккә әйләндереү

СОЦИАЛИЗМ м социализм; идеи социализ
ма социализм идеялары ♦ утопический социа
лизм см. утопический

СОЦИАЛИСТ м социалист (социализм яҡлы  
кеше)

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое социалис 
тик; социалистйческая партия социалистик фир
ҡә; социалистйческая экономика социалистик иҡ 
тисад; социалистйческий строй социалистик ҡо
ролош ♦ социалистйческий реалйзм см. реалйзм 

СОЦИАЛИСТ РЕВОЛЮЦИОНЕР м социа
лист-революционер (эсерҙар фирҡәһе агзаһы) 

СОЦИАЛЬНО БЫ ТОВбЙ, ая, ое социаль 
көнкүреш, ижтимағи-көнкүреш; социально-бы
товые вопросы ижтимағи-көнкүреш мәсьәләләре 

СОЦИАЛЬНО ПОЛИТИЧЕСКИЙ, ая, ое 
социаль-сәйәси, ижтимағи-сәйәси; социально-по
литические преобразования ижтимағи сәйәси 
үҙгәртеүҙәр

СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, ая,
-ое социаль-иҡтисади, ижтимағи-иҡтисади; со
циально-экономическая политика ижтимағи 
иҡтисади сәйәсәт

СОЦИАЛЬНЫМ, -ая, -ое социаль, ижтимағи; 
социальная борьба социаль көрәш; социальное 
происхождение социаль сығыш; социальное яв
ление ижтимағи күренеш; социальные науки 
ижтимағи фәндәр; социальный состав насе
ления халыҡтың социаль составы ♦ социальное 
обеспечение социаль тәьминәт; социальное 
страхование социаль яҡлау страховкаһы

социблог м социолог (социология белге
се)', работа социолога социолог эше

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое социологик; 
социологические исследования социологик тик
шеренеүҙәр; социологический закон социологик 
ҡанун

социолбгия ж социология (1. йәмғиәт
тең дөйөм цҫеш ҡанундары һәм айырым систе
малар цҫеше тураһындагы фән 2. ижтимағи 
институттарҙы йәки йәмғиәт тормошона 
ҡағылышлы сфераларҙың мәғлцмәттәрен өйрә- 
нецҙән торған фән бцлеге)

СОЦСТРАХ м соцстрах (социаль страхов
калау)

СОЦСТРАХОВСКИЙ, -ая, -ое разг. соц
страх ...ы; соцстраховская путёвка соцстрах пу- 
тёвкаһы

СОЧЕТАЕМОСТЬ ж ярашлыҡ, ярашыусан- 
лыҡ, тура килеш; сочетаемость слов һүҙҙәрҙең 
ярашлығы

СОЧЕТАНИЕ с см. сочетать, сочетаться; со
четание красок буяуҙарҙың тура килеүе; соче
тание слов һүҙҙәр бәйләнеше

СОЧЕТАТЬ сов., несов. что, с чем берләште
реү, яраштырыу, бергә алып барыу, тура килте- 
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СПАД
реү, бәйләү, бәйләп алып барыу; сочетать спорт 
и науку спорт менән фәнде бергә алып барыу; 
умело сочетать краски буяуҙарҙы оҫта тура кил
тереү; сочетать теорию с практикой теорияны 
практика менән бергә алып барыу

СОЧЕТАТЬСЯ І. сов., несоә. берләшеү, яра 
булыу; в нём сочетались умения и талант унда 
оҫталыҡ менән һәләт бергә тура килгән 2. толь
ко несоә. страд, от сочетать

СОЧИНЁНИЕс 1 . см. сочинить — сочинять; 
сочинение стихов шиғырҙар яҙыу 2. әҫәр, китап, 
намә; собрание сочинений З.Бийшевой З.Би 
ишева әҫәрҙәренең йыйынтығы; сочинение о люб 
вй мөхәббәт китабы 3. инша; писать сочинение 
инша яҙыу 4. грам. теҙмә бәйләнеш

СОЧИНИТЕЛЬ М и СОЧИНИТЕЛЬНИЦА 
ж 1. уст. ижадсы, яҙыусы 2. разг. алдаҡсы, 
ялғансы, уйҙырма сығарыусы

СОЧИНЙТЕЛЬНЫИ, -ая, -ое грам. теҙеүсе, 
теҙмә; сочинйтельная связь теҙмә бәйләнеш; со
чинительные союзы теҙеүсе теркәүестәр

СОЧИНЙТЕЛЬСТВО с 1. уст. ижадсылыҡ, 
яҙыусылыҡ; заниматься сочинйтельством ижад 
сылыҡ менән шөғөлләнеү 2. разг. (выдумка) ял
ған, уйҙырма, алдыҡ

СОЧИНИТЬ сов. что 1. ижад итеү, яҙыу; со
чинить пьёсу пьеса яҙыу; сочинйть стихй шиғыр 
ҙар яҙыу 2. ялғанлау, алдау, уйҙырма сығарыу 

СОЧИНЙТЬ несов. см. сочинйть 
сочиийться несоә. страд, от сочинять 
СОЧИТЬСЯ несоә. тамыу, һарҡыу, һырҡы

рау, һарҡып (һырҡырап) ағыу (тамыу); сочйтся 
сок һут һарҡып тора; рана сочйтся кровью 
йәрәхәттән ҡан һырҡырап тора

СОЧЛЕНЁНИЕ с 1. книжн. см. сочленйть — 
сочленять, сочлениться — сочленяться 2. тех. 
тоташҡан (ялғанған) урын, тоташма; шарнирное 
сочленение күгәнле тоташма 3. анат., бот. бы
уын, быуынтыҡ; сложное сочленение ҡатмарлы 
быуын

СОЧЛЕНИТЬ сов. что 1. книжн. тоташты
рыу, ялғау, ҡушыу, берләштереү 2. тех. тоташ
тырыу, нығытыу; сочленйть концы брёвен бүрә
нә остарын нығытыу

СОЧЛЕНИТЬСЯ сов. 1. книжн. тоташыу, 
ялғаныу, ҡушылыу, берләшеү 2. тоташыу, ҡу
шылыу, нығытылыу

СОЧЛЕНЙТЬ несов. см. сочленйть 
СОЧЛЕНЙТЬСЯ несов. 1. см. сочленйться 

2. страд, от сочленйть
СбЧНОСТЬ ж 1. һутлылыҡ; сочность травы 

үләндең һутлылығы 2. перен. баҙыҡлыҡ, сағыу - 
лыҡ; сочность красок буяуҙарҙың баҙыҡлығы 

сбчиый, ая, ое 1. һутлы; сочная трава 
һутлы үлән; сочные плоды һутлы емештәр 2. пе
рен. асыҡ, баҙыҡ, сағыу; сочная краска баҙыҡ 
буяу 3. перен. асыҡ, яңғырауыҡлы, көслө; соч
ный голос яңғырауыҡлы тауыш 4. перен. һын

лы, үткер, тасуирлы; сочный язык тасуирлы тел; 
сочный юмор үткер көлөү

СОЧУВСТВЕННЫЙ, ая, ое 1. шәфҡәтле, 
миһырбанлы, изгелекле, мәрхәмәтле; сочувствен
ный взгляд мәрхәмәтле ҡараш; сочувственное 
отношение шәфҡәтле мөнәсәбәт 2. (благожела
тельный) теләктәш (булған), теләктәшлек менән, 
яҡшы; сочувственный отзыв яҡшы баһалама 

СОЧУВСТВИЕ с 1. мәрхәмәт, шәфҡәт, изге
лек; проявлять сочувствие мәрхәмәт күрһәтеү 
2. (одобрение) теләктәшлек, хуплау, булышлыҡ; 
вызвать сочувствие хуплау табыу

СОЧУВСТВОВАТЬ несов. кому-чему 1. шәф
ҡәт (мәрхәмәт) күрһәтеү, ҡыҙғаныу, ҡайғыһын 
уртаҡлашыу; сочувствовать горю ҡайғыһын ур
таҡлашыу 2. теләктәшлек (булышлыҡ) күрһәтеү, 
хуплау; сочувствовать мнению чьему-л. кемдең
дер фекерен хуплау

СОЧУВСТВУЮЩИЙ, ая, ее 1. прич. от со 
чувствовать 2. в знач. сущ. сочувствующий м и 
сочувствующая ж теләктәш, хуплаусы, булышсы 

СбШ КА ж 1. уменыи. от соха 2. (подстав
ка для ружья, ручного пулемёта и др.) таған, 
терэгес 3. Терәк (пирамида рәцешендәге ҡулай
лама) ♦ мелкая сошка см. мелкий

СОШНИК м 1. (лемех) төрән 2. (у орудий) 
терәү, терэгес

СОЩУРИВАТЬ несов. см. сощурить 
СОЩУРИВАТЬСЯ несов. см. сощуриться 
СОЩУРИТЬ сов. что күҙ ҡыҫыу; сощурить 

левый глаз һул күҙҙе ҡыҫыу
СОЩУРИТЬСЯ сов. күҙ ҡыҫылыу, күҙ ҡыҫыу 
сок5з м 1. ө разн. знач. союз, берләшмә, 

берлек, берекмә; братский союз народов туған
даш халыҡтар берлеге; дипломатйческий союз 
дипломатик берләшмә; союз племён ырыуҙар 
берләшмәһе; Союз писателей РБ БР яҙыусылар 
союзы 2. грам. теркәүес; сочинительные союзы 
теҙеүсе теркәүестәр

СОЮЗКА ж; спец. йоллоҡ, йоллоҡ баш (итек 
һ.б. башына тегелгән кцн)

СОЮЗНИК м и СОТбЗНИЦА ж союздаш; 
верный союзник тоғро союздаш

СОЮЗНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое союздаш(тар) 
...ы, союздашлыҡ ...ы; союзнические обя
зательства союздашлыҡ йөкләмәләре; союзниче
ский долг союздаштар бурысы

СОЮЗНЫЙ, ая, ое 1. союз ...ы; союзный 
бюджет союз бюджеты 2. союздаш; союзные ре
спублики союздаш республикалар 3. грам. тер
кәүесле; союзные конструкции теркәүесле кон
струкциялар

С бЯ  ж соя (ҡуҙаҡлылар гаиләһенә ҡараган 
культуралы цҫемлек); мука из сои соя оно 

СПАД м см. спасть — спадать 2; спад дав
ления баҫым төшөү; спад воды в реке йылғала
ғы һыуҙың кәмеүе; спад экономики иҡтисадтың 
түбәнәйеүе 
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СПАДАТЬ
СПАДАТЬ несов. 1. см. спасть 2. (свисать — 

об одежде, ткани) һалыныу, төшөү, һалынып 
(төшөп) тороу

СПАДАТЬСЯ несов. см. спасться 
СПАЗМ М и СПАЗМА ж спазм, спазма, киҫ

кен ҡыҫылыу, быуылыу; спазм кровеносного со
суда ҡан тамырының киҫкен ҡыҫылыуы

СПАЗМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое спазмалы, 
спазматик, быуылып ...ы; спазматйческий ка
шель спазмалы йүтәл

СПАИВАТЬ I несов. см. спойть 
СПАИВАТЬ II несов. см. спаять 
СПАИВАТЬСЯ I несов. страд, от спаивать I 
СПАИВАТЬСЯ II несов. 1. см. спаяться

2. страд, от спаивать II
СПАЙКА ж 1. см. спаять — спаивать II, 

спаяться — спаиваться II; спайка проводов сым 
дарҙы йәбештереү 2. йәбештерелгән урын; раз
рыв труб на спайках торбаларҙың йәбештерел
гән урынынан айырылыуы 3. перен. (спаян
ность) берҙәмлек, ойошҡанлыҡ; спайка сотруд
ников хеҙмәткәрҙәрҙең берҙәмлеге 4. биол., мед. 
тоташма, йәбешеү; боковая спайка век күҙ ҡа
баҡтарының ян-яҡ тоташмаһы; спайки в кишеч
нике эсәктәге йәбешеүҙәр

СПАИЩИК м йәбештереүсе (эшсе) 
СПАЛИТЬ сов. что 1. разг. яндырыу, янды

рып (яғып) бөтөрөү, үртәү; спалйть деревню 
ауылды үртәү; спалйть все дрова барлыҡ утын
ды яғып бөтөрөү 2. көйҙөрөү, көйҙөрөп (кипте
реп) бөтөрөү, бик ныҡ ҡыҙҙырыу; солнце спалй 
ло траву ҡояш үләнде көйҙөрөп бөтөргән
3. разг. яндырыу; спалйть спйну на солнце ар 
ҡаны ҡояшҡа яндырыу 4. разг. көйҙөрөү, өтөү; 
спалйть простыню утюгом йәймәне үтек менән 
көйҙөрөү

СПАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. йоҡо ...ы, йоҡлау 
...ы; спальное место йоҡлау урыны; спальный 
мешок йоҡо тоғо 2. в знач. сущ. спальная ж\ разг. 
см. спальня

СПАЛЬНЯ ж йоҡо бүлмәһе; детская спальня
балаларҙың йоҡо бүлмәһе

СПАНИЁЛЬ ж спаниель (эт тоҡомо) 
СПАРЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от спарить 1; 

2. прил. ҡуш, ҡушар, ҡушарлы; спаренные лод
ки ҡушарлы кәмә; спаренные столбы ҡушар ба
ғаналар

СПАРЖА ж спаржа, себен ҡыуағы; спаржа 
тонколйстная тар япраҡлы спаржа 

СПАРИВАТЬ несов. см. спарить 
СПАРИВАТЬСЯ несов. 1. см. спариться 

2. страд, от спаривать
СПАРИТЬ сов. кого-что 1. ишләү, ҡушлау, ҡу

шаҡлау, ҡушарлау, парлау; спарить лошадей ат
тарҙы ҡушаҡлау 2. с.-х. ҡасырыу, ҡушылдырыу, 
ҡаплатыу, тороҡтороу (мал-тыуарга ҡарата) 

СПАРИТЬСЯ сов. 1. прост, бергәләшеү, ҡу
шылыу, берләшеү; спариться для сенокоса бе

сән сабырға бергәләшеү 2. с.-х. ҡушылыу, ҡа
сыу, тороғоу

СПАРТАКИАДА ж спартакиада; зймняя 
спартакиада ҡышҡы спартакиада

СПАРТАНЕЦ М и с п а р т Ан к а  ж спартан; 
жить как спартанец спартан һымаҡ йәшәү

СПАРТАНСКИЙ, -ая, -ое спартан ...ы, спар- 
тандарса; спартанская жизнь спартандарса тормош 

СПАРЫВАТЬ несов. см. спороть 
СПАРЫВАТЬСЯ несов. 1. см. спороться 

2. страд, от спарывать
СПАС: спасу нет от кого-чего ҡотолор әмәл 

юҡ, сыҙар хәл юҡ
СПАСАТЬ несов. см. спастй 
СПАСАТЬСЯ несов. 1. см. спастйсь 2. страд, 

от спасать
СПАСЁНИЕ с 1. см. спастй, спастйсь; спасе 

ние утопающих батыусыларҙы ҡотҡарыу 2. (то 
(тот), что (кто) спасает, избавляет от кого- 
чего-л.) ҡотолоу (арыныу) сараһы (юлы)

СПАСЙБО частица 1. кому и без доп. рәх
мәт; спасйбо на добром слове яҡшы һүҙегеҙгә 
рәхмәт 2. в знач. сущ. спасйбо с нескл. рәхмәт; 
сказать спасйбо рәхмәт әйтеү 3. в знач. сказ., 
безл. рәхмәт инде, яҡшы әле, ярай әле; спасйбо 
соседу, что помог күршегә рәхмәт инде, ярҙам 
итте ♦ за (одно) спасйбо рәхмәт өсөн, бушҡа 

СПАСИТЕЛЬ м и СПАСИТЕЛЬНИЦА ж 
ҡотҡарыусы; поблагодарйть спасйтелей ҡотҡа
рыусыларға рәхмәт әйтеү

СПАСИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ҡотолоу ...ы, ҡот
ҡарыу ...ы, ҡотолорлоҡ; спасйтельное средство 
ҡотолоу сараһы

СПАСОВАТЬ сов. перед кем-чем ҡурҡыу, 
шөрләү, ҡурҡып (шөрләп) ҡалыу

СПАСТИ сов. кого-что ҡотҡарыу, һаҡлау, 
йолоу, ҡотҡарып (һаҡлап, йолоп) алып ҡалыу, 
аралау; спастй имущество от пожара мөлкәтте 
янғындан ҡотҡарыу; спастй от гйбели һәләкәт
тән аралау; спастй от врагов дошмандан йолоп 
алып ҡалыу

СПАСТИСЬ сов. ҡотолоу, ҡотолоп (һаҡла
нып) ҡалыу, арыныу; спастйсь от смерти үлем
дән ҡотолоу; спастйсь бегством ҡасып ҡотолоу; 
спастйсь от скуки һағыштан арыныу

СПАСТЬ сов. 1. с кого-чего төшөү, ысҡыныу, 
төшөп (ысҡынып) китеү; пальто спало с плеч 
пальто яурындан төшөп китте 2. (понизиться в 
уровне после разлива) ҡайтыу, кәмеү; вода спала 
һыу ҡайтҡан 3. (уменьшиться в силе проявле
ния) кәмеү; жара спала эҫелек кәмене 4. (умень
шиться в объёме) ҡайтыу, шиңеү; опухоль спа
ла шеш ҡайтҡан ♦ спасть с тела прост, бик ныҡ 
ябығыу

СПАСТЬСЯ сов. ҡайтыу, шиңеү 
СПАТЬ несов.', прям., перен. йоҡлау; крепко 

спать ҡаты йоҡлау; спать как убйтый үлек кеүек 
йоҡлау; чутко спать һаҡ йоҡлау; уложйть спать
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СПЕХ
йоҡларға һалыу; спать на ходу йоҡлап йөрөү 
♦ спать вечным (последним) сном см. сон; спать 
и (во сне) вйдеть төшкә инеү чужие лавры не 
дают спать см. лавр

СПАТЬСЯ несов. кому безл.; разг. йоҡо ки
леү (алыу), йоҡлау; не спалось ночью төндә йо
ҡо алманы; плохо спйтся насар йоҡланыла 

СПАЯННОСТЬ ж берҙәмлек, берләшкәнлек; 
спаянность коллектйва коллективтың берҙәмлеге 

СПАЯННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от спаять 
2. прил. берҙәм, берләшкән; спаянная группа бер
ҙәм төркөм

СПАЙТЬ сов. 1. что иретеп йәбештереү, паят
лау, ямау; спаять трубу торбаны паятлау 2. ко
го-что; перен. берләштереү, берҙәмләштереү; 
спаять коллектйв коллективты берләштереү 

СПАЙТЬСЯ сов. 1. йәбешеү, паятланыу, ире
теп йәбештерелеү, тоташыу; концы прбволки 
спаялись сымдың остары иретеп йәбештерелде 
2. перен. берләшеү, берҙәмләшеү; класс спаялся 
синыф берҙәмләште

СПЁВКА ж йыр күнекмәһе (хор тураһында) 
СПЕКАТЬСЯ несов. см. спёчься 2 
СПЕКТАКЛЬ м спектакль; ставить спектакль

спектакль ҡуйыу
СПЕКТР м спектр; солнечный спектр ҡояш 

спектры; световой спектр яҡтылыҡ спектры ♦ маг- 
нйтный спектр физ. магнит спектры

СПЕКТРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое спектр ...ы, спек
траль ♦ спектральный анализ спектраль анализ 

СПЕКТРбГРАФ  м спектрограф (оптик 
прибор)

СПЕКТРОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое спек 
трографик, спектрограф ...ы; спектрографйчес- 
кое исследование звёзд йондоҙҙарҙы спектро
график тикшереү

СПЕКТРбМЕТР м спектрометр, спектр үл
сәгес

СПЕКТРОСКбП м спектроскоп (нурҙарҙы 
кцҙәтец приборы)

СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЙ, ая, ое спект 
роскопия ...ы, спектроскоп ...ы; спектроско 
пйческая лаборатория спектроскопия лабора
торияһы

СПЕКТРОСКОПИЯ ж спектроскопия (физи
каның электромагнит нурҙарын өйрәнә торган 
бцлеге)

СПЕКУЛИРОВАТЬ несов. чем, на чём и без 
доп. 1. алыпһатарлыҡ менән шөғөлләнеү, алыпһа- 
тарлыҡ итеү; спекулйровать товарами тауар ме
нән алыпһатарлыҡ итеү 2. перен. -ҙан/-ҙән фай
ҙаланыу, -ҙан/-ҙән файҙаланып эш итеү; спеку
лйровать на трудностях ауыр хәлдән файҙаланыу 

СПЕКУЛЙНТ м и СПЕКУЛЙНТКА ж алып 
һатар, спекулянт

СПЕКУЛЙНТСКИЙ, -ая, -ое алыпһатар(ҙар) 
...ы, спекулянт(тар) ...ы; спекулянтские цёны
алыпһатарҙар хаҡы
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СПЕКУЛЯТИВНЫЙ, -ая, -ое спекулятив, 
спекуляция ...ы; спекулятйвная торговля спеку
лятив сауҙа

СПЕКУЛЙЦИЯ ж 1. спекуляция, алыпһатар
лыҡ (эше); заниматься спекуляцией алыпһатар
лыҡ менән шөғөлләнеү 2. перен. файҙаланыу, 
уйнау; спекуляция на дружеском доверии дуҫ 
лыҡ ышанысынан файҙаланыу 

СПЕЛЕНАТЬ сов. см. пеленать 
СПЕЛЕбЛОГ м спелеолог (мәмерйәләр 

белгесе)
СПЕЛЕОЛбГИЯ ж спелеология (мәмерйә

ләрҙе өйрәнә торган фән)
СПЁЛОСТЬ ж өлгөргәнлек, бешкәнлек, етеш

кәнлек, өлгөрөү; спелость пшенйцы бойҙайҙың 
өлгөргәнлеге; спелость яблока алманың бешкән- 
леге ♦ восковая спелость см. восковой; молоч
ная спелость һөт йыйған мәл; спелость почвы 
с.-х. тупраҡтың өлгөрөүе

СПЁЛЫЙ, -ая, -ое өлгөргән, бешкән, етеш
кән, еткән; спелая рожь өлгөргән арыш; спелая 
вйшня бешкән сейә

СПЕРВА нареч.; разг. башта, алда, Тәүҙә, 
элек, әүәл

СПЕРЁТЬ сов.', прост. 1. этеп (ҡыҫырыҡлап) 
ҡуйыу, шыуҙырыу 2. урлау, сәлдереү; сигареты 
спёрли тәмәкене сәлдергәндәр 3. ҡыҫыу, ҡыҫы
рыҡлау; спёрло дыхание тын ҡыҫылды

СПЁРЕДИ нареч. и предлог 1. нареч. алдан, 
алда, алғы яҡта; идтй спереди алда барыу 2. пред
лог с род. п. алдан, алғы яҡтан, алдынан

СПЕРЁТЬСЯ сов.', уст., прост. 1. (тесно 
сдвинуться) ҡыҫырыҡланыу, ҡыҫылыу 2. (о ды
хании) ҡыҫылыу

СПЁРМА ж; физиол. аталыҡ орлоғо, мәней, 
сперма

СПЕРМАТОЗбИД м\ физиол. ата енес күҙә
нәге, орлоҡ, мәней, сперматозоид

СПЕРТОСТЬ ж бөркөүлек, тынсыулыҡ; 
спёртость воздуха һауаның бөркөүлеге

СПЕРТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от сперёть 
2. прил. бөркөү, тынсыу; спёртый воздух тын
сыу һауа

СПЕСИВЫИ, -ая, -ое һауалы, тәкәббер, эре, 
мин-минлекле; спесйвый человек тәкәббер кеше 

СПЕСЬ ж эрелек, мин-минлек, һауалылыҡ, 
тәкәбберлек; сбить спесь эрелеген төшөрөү 

СПЕТЬ I сов. см. петь; спеть песню йыр 
йырлау

СПЕТЬ II несов. өлгөрөү, бешеү, етешеү; 
клубнйка спеет баҡса еләге өлгөрә; яблоки спе
ют алмалар бешә

СПЁТЬСЯ сов. 1. бергә йырларға өйрәнеү, өй
рәнеп етеү; хор спелся хор бергә йырларға өй
рәнгән 2. перен., разг., неодобр. уртаҡ тел табыу, 
һүҙ беркетеү, килешеү

СПЕХ м; прост, ашығыу, өтәләнеү, ҡабала
ныу ♦ не к спёху ашығыс (ҡабалан) түгел



СПЕЦ
СПЕЦ м белгес; спец по машйнам машиналар 

буйынса белгес
СПЕЦ... урыҫ телендә ҡушма һщҙәрҙең 

“махсус” мәғәнәһен белдергән тәцге өлөшө, мәҫ., 
спецотдел махсус бүлек; спецодежда махсус 
кейем

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ж см. специализиро
вать, специализироваться; проводить специали
зацию махсуслаштырыу үткәреү; специализация 
производства производствоны махсуслаштырыу 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. 
от специализйровать 2. прил. махсус, махсус
лаштырылған; специализйрованная бригада мах 
суслаштырылған бригада; специализйрованный 
магазйн махсус магазин

СПЕЦИАЛИЗЙРОВАТЬ сов., несоә. 1. кого- 
что һәнәр биреү; специализйровать студентов 
студенттарға һәнәр биреү 2. что махсуслашты
рыу, специалләштереү; специализйровать хо
зяйство хужалыҡты специалләштереү

СПЕЦИАЛИЗИРОВАТЬСЯ 1 . сов., несоә. 
махсуслашыу, специалләшеү; специализйровать 
ся по компьютерам компьютерҙар буйынса мах
суслашыу 2. только несоә. страд, от специали
зйровать

СПЕЦИАЛИСТ м и СПЕЦИАЛЙСТКА ж
белгес, специалист; специалйст по внутренним 
болезням эске ауырыуҙар буйынса белгес

СПЕЦИАЛЬНО нареч. 1. махсус, махсус рә
үештә; придтй специально махсус килеү; спе
циально приготовить махсус рәүештә әҙерләү 
2. разг. (намеренно) юрамал, юрый, махсус, бе
лә тороп; делать специально юрамал эшләү 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ж һәнәр; выбрать спе 
циальность һәнәр һайлау; работать по спе
циальности һәнәр буйынса эшләү

СПЕЦИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое махсус, айырым; 
специальное образование махсус белем; спе
циальный корреспондент махсус хәбәрсе; спе
циальные термины махсус терминдар

СПЁЦИИ мн. (ед. специя ж) тәмләткестәр; 
класть в суп специи ашҡа тәмләткестәр һалыу 

СПЕЦИФИКА ж үҙенсәлек, специфика; спе 
цйфика искусства сәнғәт үҙенсәлеге; спецйфика 
производства етештереү үҙенсәлеге

СПЕЦИФИКАЦИЯ ж; спец. 1. (уточнённая 
классификация) төркөмләү, төркөмдәргә айы
рыу; спецификация картйн картиналарҙы төр
көмләү 2. (документ) спецификация; составле
ние спецификаций на оборудование йыһазға спе 
цификация төҙөү

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое үҙенсәлекле, 
үҙенә генә хас (булған), үҙгәлекле; специфйче 
ский запах лекарства дарыуҙың үҙенә генә хас 
еҫе; специфйческое качество үҙгәлекле сифат 

СПЕЦИФИЧНОСТЬ ж үҙенә генә хас бу
лыу, үҙенсәлеклелек; специфйчность работы эш 
үҙенсәлеклелеге
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СПЕЦИФИЧНЫЙ, ая, ое см. специфйче 
ский

СПЕЦКбР м; разг. (специальный корреспон
дент) махсус хәбәрсе

СПЕЦКУРС м (специальный курс) махсус курс 
СПЕЦбВКА ж; разг. махсус эш кейеме 
СПЕЦОДЁЖДА ж махсус кейем 
СПЁЧЬСЯ сов. 1. см. запечься 2 , 3; кровь 

спеклась ҡан ойошҡан 2. спец, утта ҡыҙып сы
нығыу, яныу, үртәлеү; глйна спеклась балсыҡ 
янған; 5толь спёкся таш күмер янған 3. см. ис
печься

СПЁШИВАТЬ несов. см. спешить 
СПЁШИВАТЬСЯ несов. 1. см. спешиться 

2. страд, от спешивать
СПЁШИТЬ сов. кого-что йәйәүләтеү, аттан 

төшөрөү; спешить всадников һыбайлыларҙы ат
тан төшөрөү

СПЕШИТЬ несоә. 1. ашығыу, ҡабаланыу; 
спешйть на помощь ярҙамға ашығыу; спешйть 
на поезд поезға ҡабаланыу; не спешйть с отве
том яуап бирергә ашыҡмау 2. алға китеү (сәғәт
кә ҡарата); часы спешат сәғәт алға китә ♦ не 
спеша ашыҡмайынса, әкрен генә, һалмаҡ ҡына 

СПЁШИТЬСЯ сов. аттан төшөү; отряд 
спёшился отряд аттан төштө

СПЁШКА ж; разг. см. спешйть 1; в спешке 
ҡабалан

СПЁШНОСТЬ ж 1 . ашығыслыҡ; спешность 
работы эштең ашығыслығы 2. (торопливость) 
ашығыслыҡ, ҡабаланлыҡ

СПЁШНЫЙ, -ая, -ое 1. (срочный) ашығыс; 
спешное дёло ашығыс эш; спешная операция 
ашығыс операция 2. (совершаемый быстро, с 
торопливостью) ҡабалан, ашығыс; спешные 
шагй ҡабалан аҙымдар

СПИВАТЬСЯ несов. см. спиться 
СПИДбМЕТР м спидометр 
СПИКЕР м спикер (парламентта палата 

рәйесе)
СПИЛИВАТЬ несов. см. спилить 
СПИЛИВАТЬСЯ несоә. страд, от спйливать 
СПИЛИТЬ сов. что бысыу; спилйть дерево

ағас бысыу
СПИНА ж арҡа, һырт; ложйться на спину ар 

ҡаға ятыу; плавать на спине арҡала йөҙөү; по
хлопать по спине арҡанан һөйөү; повернуться 
спиной к ветру елгә һыртты ҡуйыу ♦ за спиной 
кого-чего артта, арттан; за спиной делать йәше
рен (йәшерен рәүештә) эшләү; на собственной 
спине (испытать, почувствовать) үҙ елкәндә (та 
тыу); не разгибая спины (работать, трудйться) 
алһыҙ-ялһыҙ (эшләү), бил яҙмай (эшләү); гнуть 
спйну см. гнуть; повернуться спиной арҡа менән 
боролоу, иғтибар итмәү; показать спйну арҡа 
биреү, арт менән әйләнеү; прятаться за спйну 
арҡаланыу; выезжать (ездить) на спине чьей-л. 
кемдеңдер елкәһендә ултырыу



СПЛАВКА
СПИНКА ж 1. уменъш.-ласк. от спина 2. арт; 

спйнка дивана диван арты; стул со спйнкой артлы 
ултырғыс 3. (тыльная сторона узких предметов) 
арт таҡта; спйнка шкафа шкафтың арт таҡтаһы 

СПИННИНГ м спиннинг, тәрәштәү (балыҡ 
тотоу ҡоралы)

спиннбй, -ая, -ое арҡа ...ы ♦ спиннбй 
мозг арҡа мейеһе; спиннбй хребет арҡа һөйәге 

СПИРАЛЬ ж спираль, ишелмә 
СПИРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое спираль һымаҡ, 

ишелмә; спиральная линия ишелмә һыҙыҡ; спи
ральное сверло спираль һымаҡ бырау 

СПИРАТЬ несов. см. сперёть 3 
СПИРАТЬСЯ несов. 1. см. спереться 

2. страд, от спирать
СПИРИТ м спирит (спиритизмы ышатан 

һәм шөгөлләнгән кеше)
СПИРИТИЗМ м спиритизм (цлгән кешенең ру

хы менән аралашыу мөмкин тигән мистик агым) 
СПИРИТЙЧЕСКИЙ, ая, ое спиритик; спи 

ритйческий сеанс спиритик сеанс
СПИРИТУАЛИЗМ м спиритуализм (фәлсә

фәләге идеалистик йцнәлеш)
СПИРИТУАЛИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое спи 

ритуалистик, спиритуализм ...ы; спиритуалис 
тйческие учения спиритуалистик тәғлимәт

СПИРбМЕТР м спирометр (цпкәнең һауа 
һыйҙырышлыгын цлсәц приборы)

СПИРТ м спирт; древесный спирт ағас спир
ты; камфарный спирт камфара спирты; настоять 
травы на спирту үләнде спиртта төнәтеү ♦ вин
ный спирт см. вйнный; муравьйный спирт см. му
равьиный; нашатырный спирт см. нашатырный 

СПИРТНбЙ, -ая, -ое 1. спирт ...ы; спиртной 
запах спирт еҫе 2. спиртлы, иҫерткес; спиртной 
напйток иҫерткес эсемлек 3. в знач. сущ. спирт
ное с спиртлы (иҫерткес) эсемлек; не употреб
лять спиртного иҫерткес эсемлектәрҙе ҡулланмау 

СПИРТОВАНИЕ с; спец. спиртлау, спирт 
өҫтәү

СПИРТОВАТЬ несов. что; спец. спиртлау, 
спирт өҫтәү; спиртовать вино шарапты спиртлау 

СПИРТОВАТЬСЯ несов. страд, от спир
товать

СПИРТбВКА ж спиртовка, спирт шәме 
СПИРТОВбЙ, -ая, -ое 1. спирт ...ы; спирто

вой запах спирт еҫе; спиртовой завод спирт за 
воды 2. спиртлы; спиртовая краска спиртлы бу
яу; спиртовой компресс спиртлы боҫлама

СПИРТОМЁР м спиртомер (спиртлы эсем
лектәрҙең ҡатылыгын цлсәгес)

СПИСАНИЕ с; спец. см. списать 4, 5, спи
саться 2; списание устарелого оборудования 
иҫкергән йыһаздарҙы иҫәптән сығарыу

СПИСАТЬ сов. 1. что, с чего күсереү, күсе
реп яҙыу (алыу); списать предложение һөйләмде 
күсереп яҙыу 2. что (о рисунке, картине) кү
сермәһен яһау; списать копию с картйны карти
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наның күсермәһен яһау 3. кого-что, с кого-чего 
күсереү, алыу, алып яҙыу; действующие лйца 
пьесы спйсаны с реальных лиц пьеса геройҙары 
ысынбарлыҡтан алып яҙылған 4. что; спец. 
иҫәптән сығарыу, сығымға ебәреү; списать тыся
чу рублей мең һумды иҫәптән сығарыу 5. кого; 
мор. хеҙмәттән бушатыу (экипаждан сыгарыу) 

СПИСАТЬСЯ сов. 1. с кем-чем яҙышыу, хат 
алышыу; списаться с другом дуҫ менән хат алы
шыу 2. мор. хеҙмәттән бушаныу (экипаждан сы- 
гыу); списаться с корабля карап хеҙмәтенән бу
шаныу

СПИСОК м 1. исемлек, теҙем; спйсок изби
рателей һайлаусылар исемлеге 2. (копия) кү
сермә; спйски родословной шәжәрә күсермәләре 

СПИСЫВАНИЕ с см. спйсывать 
СПИСЫВАТЬ несов. см. списать 
СПИСЫВАТЬСЯ несов. 1. см. списаться 

2. страд, от спйсывать
спитбй, -ая, -ое разг. шыйыҡ, эсә-эсә шы

йыҡланған; спитбй чай шыйыҡ сәй
СПИТЬСЯ сов. әсеүгә бирелеү, эскегә (эске

леккә) һабышыу
СПИХИВАТЬ несов. см. спихнуть
спихнуть сов. кого-что 1. разг. этеп (төр

төп) төшөрөү (ебәреү); спихнуть с места урын
дан этеп ебәреү 2. перен., прост, ебәреп (биреп) 
ҡотолоу; спихнуть замуж кейәүгә биреп ҡотолоу 

СПИЦА ж 1. (для вязания) энә; вязать нос 
кй на спйцах энә менән ойоҡбаш бәйләү 2. (в ко
лесе) тырнаҡ, араса; велосипедная спйца вело
сипед арасаһы 3. (стержень) теш; спйца вешал
ки элгес теше ♦ последняя спйца в колеснйце 
кто кәрәкле кишер япрағы (әһәмиәтһеҙлекте 
көсәйткәндә әйтелә)

СПИЧ м ҡотлау телмәре (берәй тантанала 
әйтелгән)

СПИЧЕЧНИЦА ж шырпы ҡабы өсөн тартма 
СПИЧЕЧНЫЙ, -ая, -ое шырпы ...ы; спйчеч 

ная коробка шырпы ҡабы
СПИЧКА ж шырпы; зажёчь спйчку шырпы 

ҡабыҙыу ♦ как спйчка таяҡ кеүек (цтә ябыҡ ке
шегә ҡарата)

СПЛАВ I м (смесь) иретмә; сплав меди с 
золотом баҡыр менән алтын иретмәһе

СПЛАВ II м см. сплавить II — сплавлять II 1; 
сплав брёвен бүрәнә ҡыуыу

СПЛАВИТЬ I сов. что иретмә яһау, ҡушып 
иретеү (металды)

СПЛАВИТЬ II сов. 1. что ҡыуыу, ағыҙыу, 
һаллау (агас); сплавить лес ағас ағыҙыу 2. кого- 
что; перен., прост, ебәреп (оҙатып) ҡотолоу, 
биреп ҡотолоу (уңайһыҙлыҡ тыуҙырган кеше
нән, кәрәкмәгән нәмәнән)

СПЛАВИТЬСЯ сов. иреп ҡушылыу (металл) 
СПЛАВКА I ж; разг. см. сплавить I — сплав

лять I; сплавка металлов металдарҙы ҡушып 
иретеү



СПЛАВКА
СПЛАВКА II ж\ разг. см. сплавить II 1 — 

сплавлять II 1; сплавка плотов һал ҡыуыу 
СПЛАВЛЙТЬI несов. см. сплавить I 
СПЛАВ ЛЙТЬ II несов. см. сплавить II 
СПЛАВЛЙТЬСЯ I несов. 1. см. сплавиться 

2. страд, от сплавлять I
СПЛАВЛЙТЬСЯ II несов. страд, от сплав

лять II
СПЛАВНбЙ, -ая, -ое 1. һал ...ы, һаллыҡ; 

сплавной лес һаллыҡ ағас 2. һал ағыҙыу ...ы; 
сплавная контора һал ағыҙыу контораһы 

СПЛАВЩИК м ҡыуғынсы, һалсы 
СПЛАНИРОВАТЬ I сов. см. планйровать I; 

спланйровать работу эш планлаштырыу
СПЛАНИРОВАТЬ II сов. см. планйровать II 
СПЛАЧИВАТЬ несов. см. сплотить 
СПЛАЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. сплотйться 

2. страд, от сплачивать
СПЛЕВЫВАТЬ несов. см. сплюнуть 
СПЛЕСНУТЬ сов. что', прост, һирпеп алыу, 

сайҡатыу; сплеснуть лицо биткә һыу һирпеп алыу 
♦ сплеснуть руками см. всплеснуть

СПЛЕСТИ сов. что 1. үреү, үреп яһау; 
сплести корзину кәрзин үреү 2. бәйләү; сплестй 
кружево селтәр бәйләү 3. ҡушып үреү, үреп ял
ғау (тоташтырыу); сплестй ленты таҫмалар ҡу
шып үреү 4. перен. бәйләү, ҡушыу

СПЛЕСТИСЬ сов. 1. уралыу, сырмалыу, үре
леү, ишелеү; корни дерева сплелйсь ағас та 
мырҙары ишелгән 2. перен. бәйләнеү, бергә ҡу
шылыу; интересы сплелйсь мәнфәғәттәр бергә 
ҡушылды; наши судьбы сплелйсь беҙҙең яҙ
мыштар бәйләнде

СПЛЕТАТЬ несов. см. сплестй 
СПЛЕТАТЬСЯ несов. 1. см. сплестись 

2. страд, от сплетать
СПЛЕТЁНИЕ с 1 . см. сплестй, сплестйсь

2. үрелмә, уралма; сплетение ветвей ботаҡтар 
үрелмәһе

СПЛЁТНИК м и СПЛЁТНИЦА ж ғәйбәтсе, 
ғәйбәт һатыусы

СПЛЕТНИЧАТЬ несов. ғәйбәт һатыу (һөй
ләү), һүҙ йөрөтөү

СПЛЁТНЯ ж ғәйбәт; пустйть сплетню ғәйбәт 
таратыу

СПЛЕЧА нареч. 1. киҙәнеп, һелтәнеп; рубйть 
сплеча ныҡ һелтәнеп сабыу 2. перен. уйлап тор
май, дыуамаллыҡ менән; решйть сплеча уйлап 
тормай хәл итеү

СПЛОТИТЬ сов. кого-что 1. спец, (доски, 
брёвна) нығытыу, бер-береһенә беркетеү, ҡы
ҫыу; сплотйть пол иҙәнде ҡыҫыу 2. (сбитъ в 
плоты) һаллау, һалға бәйләү 3. (сомкнутъ) ҡы
ҫыу, тығыҙлап ҡуйыу; сплотйть ряды демонст
рантов демонстранттарҙы рәттәргә тығыҙлап 
ҡуйыу 4. перен. берләштереү, туплау, ойошто
роу; сплотйть трудящихся хеҙмәтсәндәрҙе бер
ләштереү
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СПЛОТИТЬСЯ сов. 1. (сомкнуться) тығыҙ
ланыу, ҡыҫылыу, тартылыу; ряды сплотились 
сафтар тығыҙланды 2. перен. берләшеү, тупла
ныу, ойошоу; товарищество сплотится ширҡәт 
ойошор

СПЛбТОК м\ спец. бәйләм, беркетмә (бц- 
рәнәләр, таҡталар)

СПЛОХОВАТЬ сов.', разг. хата ебәреү (яһау), 
яңылышлыҡ эшләп ташлау

СПЛОЧЁНИЕ с см. сплотйть 3, 4, сплотйться; 
сплочение коллектйва коллективты берләштереү 

СПЛОЧЕННОСТЬ ж берҙәмлек, тупланған
лыҡ, ойошҡанлыҡ; наша сйла в сплочённости 
беҙҙең көс берҙәмлектә

СПЛОЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от спло
тйть 2. прил. берҙәм, тупланған, ойошҡан; спло
чённый коллектйв берҙәм коллектив

сплошнбй, -ая, -ое 1. (непрерывный) то
тош, өҙлөкһөҙ; сплошной лес тотош урман; 
сплошной поток льда өҙлөкһөҙ боҙ ағышы 
2. (распространяющийся на всё, всех) тотош, 
тоташлай; сплошная грамотность тотош грамота- 
лылыҡ 3. разг. (совершенный, законченный) 
бөтөнләй, тотошлайы менән, тулыһынса; сплош
ная чепуха бөтөнләй буш (һүҙ)

СПЛОШЬ нареч. 1. тоташтан, өҙлөкһөҙ; 
сплошь идут дождй өҙлөкһөҙ ямғыр яуа 2. (це
ликом) тотош, тулыһынса, баштан-аяҡ; зерно 
сплошь отборное иген тотош яҡшы ♦ сплошь и 
(да) рядом бик йыш, бик күп, гел генә тиерлек, 
аҙым һайын

СПЛУТОВАТЬ сов.; разг. алдашыу, мутла
шыу, хәйләләү

СПЛЫВАТЬ несов. см. сплыть 
СПЛЫВАТЬСЯ несов. см. сплыться
СПЛЫТЬ сов.', разг. 1. ағып китеү (төшөү); 

льдйны сплыли боҙ киҫәктәре ағып киткән 
2. (стечь) ағып сығыу (түгелеү); (перелиться 
через край) ташып ағыу ♦ был (была, было) да 
сплыл (сплыла, сплыло) бөттө-китте юғалды, 
үтте лә бөттө, эҙе лә юҡ, елдәр иҫкән

СПЛЫТЬСЯ сов.', разг. 1. йөҙөп килеү, йөҙөп 
килеп йыйылыу; брёвна сплылйсь бүрәнәләр 
йөҙөп килеп йыйылған 2. йәйелеү, ян-яҡҡа тара
лыу, ҡушылып бөтөү; краски сплылись буяуҙар 
йәйелгән

с п л н 5н у т ь  сов. төкөрөү; сплюнуть слюну
шайыҡты төкөрөү

с п л н 5с н у т ь  сов.; разг. см. сплющить 
СШПбСНУТЬСЯ сов.; разг. см. сплющиться 
с п л к 5щ и в а т ь  несов. см. сплющить 
СПЛібЩИВАТЬСЯ несов. 1. см. сплющить

ся 2. страд, от сплющивать
сплібщить сов. что йәмшәйтеү, ялпаҡлау, 

ҡыҫып (сүкеп) йәнсеү
сплібщиться сов. йәмшәйеү, ялпаҡла

ныу, йәнселеү; консервная банка сплющилась
консерва банкаһы йәмшәйгән



СПОСОБНОСТЬ
СПЛЯСАТЬ сов. см. плясать 
СПОДВЙЖНИК м и СПОДВЙЖНИЦА ж

көрәштәш, арҡалаш
СПОЗАРАНКУ и СПОЗАРАНОК нареч

разг. таңдан, иртүк, таң менән; встать спозаран
ку таңдан тороу

СПОИТЬ сов. кого-что 1. прост, эсереү; 
спойть корове ведро воды һыйырға бер биҙрә 
һыу эсереү 2. разг. (напоитъ допьяна) эсереп 
иҫертеү, иҫерткәнсе эсереү 3. разг. (сделать пья
ницей) араҡы эсергә (эскегә) өйрәтеү

СПОКбЙНО 1. нареч. тыныс ҡына, тын ғы
на; спать спокойно тыныс ҡына йоҡлау; жить 
спокойно тыныс ҡына йәшәү 2. в знач. сказ., 
безл. тыныс; здесь спокойно бында тыныс; на 
душе спокойно к^ңел тыныс

СПОКбЙНЫИ, ая, -ое 1. (неподвижный ) 
тын, тымыҙыҡ, тымыҡ; спокойное море тымыҡ 
диңгеҙ; спокойная улица тын урам 2. в разн. 
знач. тыныс, сабыр; спокойный человек сабыр 
кеше; спокойный сон тыныс йоҡо; спокойная 
жизнь тыныс тормош 3. разг. (удобный) уңай
лы, яйлы; спокойная обувь яйлы аяҡ кейеме
4. (не раздражающий — о цвете, свете) һүрә- 
ле, баҙыҡ (сағыу) булмаған, йомшаҡ; спокойный 
цвет моря диңгеҙҙең йомшаҡ төҫө ♦ со спокой
ной совестью см. совесть; спокойной ночи! ты 
ныс йоҡо!

СПОКбЙСТВИЕ с 1. (покой) тынлыҡ, һил
лек; установилось спокойствие тынлыҡ урын 
лашты 2. (душевное равновесие) тыныслыҡ, тын
ғылыҡ; утратить спокойствие тынғылыҡ юғалтыу 

СПОЛАСКИВАТЬ несов. см. сполоснуть 
СПОЛЗАТЬ несов. см. сползти 
СПОЛЗАТЬСЯ несов. см. сползтись 
СПОЛЗТИ сов. 1. шыуышып төшөү; сползтй 

с горы тауҙан шыуышып төшөү 2. шыуып төшөү 
(китеү); одеяло сползло юрған (өҫтән) шыуып 
төшкән

СПОЛЗТИСЬ сов. шыуышып (үрмәләп) ки
леп йыйылыу (тупланыу); змеи сползлйсь в яму 
йыландар соҡорға шыуышып килеп йыйылған 

СПОЛНА нареч. тулыһынса, тулы; получйть 
плату сполна түләүҙе тулыһынса алыу

СПОЛОСНУТЬ сов. что\ разг. сайҡап алыу 
(ҡуйыу), сайып ҡуйыу

СПОНТАННЫЙ, -ая, -ое книжн. үҙлегенән, 
үҙенән-үҙе, үҙ алдына; спонтанное брожение үҙе
нән-үҙе әсеү

СПОР м 1. бәхәс, һүҙ көрәштереү; научный 
спор ғилми бәхәс 2. дау, тауыш, талаш-тартыш; 
спор между соседями күршеләр араһындағы та
лаш-тартыш 3. дәғүә, низағ; спор о наследстве 
мираҫ тураһында дәғүә ♦ вне спора бәхәсһеҙ, 
тик шулай; на спор бәхәстән; спору нет вводи, 
сл. шикһеҙ, икеләнеүһеҙ

СПбРИТЬ несов. 1. бәхәсләшеү, һүҙ көрәш
тереү, еңешеү; спорить об искусстве сәнғәт ту

раһында бәхәсләшеү 2. (в суде) дәғүәләшеү, ни
зағлашыу 3. разг. (держатъ пари) бәхәсләшеү 
4. көрәшеү, ҡаршылашыу; спорить с судьбой 
яҙмыш менән көрәшеү

СПОРЙТЬСЯ и СПбРИТЬСЯ несоә.\ разг. 
ырау, уңыу, алға барыу; работа спорится эш 
ырай

СПбРНОСТЬ ж бәхәслелек; спорность вы
водов һығымталарҙың бәхәслелеге

СПбРНЫ Й, ая, ое 1. бәхәсле; спорный во
прос бәхәсле мәсьәлә 2. дәғүәле, низағлы; спор
ное дёло низағлы эш

СПОРОВИКИ мн. (ед. споровйк м); зоол. 
споралылар, саң-һеркәлеләр (бер кцҙәнәкле ябай 
организмдар-паразиттар; кешелә һәм хайуан
дарҙа төрлө ауырыу тыуҙыра)

СПбРОВЫ Й, -ая, -ое 1. споралы, саң-һеркә
ле; споровые растения споралы үҫемлектәр 2. спо
ра ярҙамында, саң-һеркә ярҙамында; споровое 
размножение саң-һеркә ярҙамында үрсеү

С П бРО К м һүтеп алынған тышлыҡ (өҫ кейе
мендәге)

СПОРбТЬ сов. что һүтеп (һыҙырып) алыу 
СПОРбТЬСЯ соә. һүтелеү 
СПОРТ м спорт; лыжный спорт саңғы спор

ты; заниматься спортом спорт менән шөғөлләнеү 
СПОРТ... ҡушма һцҙҙәрҙең “спорт” мәгәнәһен 

аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., спортплощадка 
спорт майҙаны; спорттовары спорт тауарҙары 

СПОРТЙВНЫЙ, ая, ое спорт ...ы; спор 
тйвный зал спорт залы; спортйвные йгры спорт 
уйындары ♦ из спортйвного интереса: 1) үҙ 
һәләтеңде тикшереп ҡарау өсөн генә; 2) былай 
ғына, эш юҡлыҡтан (ниҙер эшләц)

СПОРТСМЕН М и СПОРТСМЕНКА ж 
спортсы; выдающийся спортсмен атаҡлы спортсы 

СПОРХНУТЬ сов. 1. пырр итеп осоп китеү; 
воробей спорхнул с ветки турғай ботаҡтан пырр 
итеп осоп китте 2. перен. йүгереп китеү, елп 
итеп төшөү

СПбРЩ ИК М и СПбРЩ ИЦА ж бәхәссе, бә
хәсләшергә яратыусы кеше

СПбРЫ  мн. (ед. спора ж)\ биол. саң-һеркә
ләр, споралар (бәшмәк, ылымыҡ һәм мцктәрҙең) 

СПбРЫ И, -ая, -ое разг. 1. ырамлы, етеҙ; 
спорая работа ырамлы эш; спорые шаги етеҙ 
аҙымдар 2. уңышлы, үрсемле; спорые дрожжи 
уңышлы сүпрә

СПОРЫНЬЙ ж ата арыш (бәшмәк ауырыуы) 
СПбСОБ м ысул, алым, юл; способ изготов

ления бумаги ҡағыҙ эшләү ысулы; любым спо
собом ниндәй юл менән булһа ла; найтй способ 
юлын табыу

СПОСбБНОСТЬ ж 1. һәләт; мыслительная 
способность фекер йөрөтөү һәләте; способность 
двйгаться хәрәкәтләнеү һәләте 2. мөмкинлек, һә
ләт; покупательная способность населения ха
лыҡтың һатып алыу мөмкинлеге 3. обычно мн. 
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СПОСОБНЫ Й
способности һәләтлек, һәләт, булдыҡлылыҡ; 
музыкальные способности музыкаль һәләтлек; 
проявить способности һәләтлек күрһәтеү

СПОСбБНЫЙ, ая, -ое І. һәләтле; способ
ный ученик һәләтле уҡыусы 2. булдыҡлы, бул
ған, һәләтле, булдыра (тота һ.б.) алған; способ
ный к труду хеҙмәткә һәләтле; способный но
сить оружие ҡорал тота алған

СПОСбБСТВОВАТЬ несоә. кому-чему бу
лышыу, булышлыҡ (ярҙам) итеү; способство
вать успеху уңышҡа булышлыҡ итеү

СПОТКНУТЬСЯ сов. 1. һөрлөгөү, һөрөнөү, 
абыныу; споткнуться о порог тупһаға һөрөнөү
2. перен., разг. туҡтап ҡалыу, тотлоғоу; спотк
нуться на трудном слове ауыр һүҙҙә туҡтап ҡа
лыу 3. перен., разг. хаталаныу, һөрлөгөү (тор
мошта, эштә)

СПОТЫКАТЬСЯ несоә. 1. см. споткнуться, 
спотыкнуться 2. абына-һөрлөгә атлау (барыу) 

СПОТЫКНУТЬСЯ сов.', разг. см. споткнуться
СПОХВАТИТЬСЯ сов.', разг. ҡапыл иҫкә ки

леү (төшөрөү), иҫкә төшөрөп өлгөрөү, абайлап 
(һиҙеп) алыу; вовремя спохватиться ваҡытында 
һиҙеп алыу

СПОХВАТЫВАТЬСЯ несоә. см. спохватиться
СПРАВА нареч. (где) уңда, уң яҡта; (отку

да) уңдан, уң яҡтан; справа от дома өйҙән уң 
яҡта; писать справа налево уңдан һулға табан 
яҙыу

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ж 1. ғәҙеллек; спра
ведливость решения ҡарарҙың ғәҙеллеге; при
знать справедливость закона закондың ғәҙелле
ген таныу 2. хаҡлыҡ, дөрөҫлөк; бороться за 
справедливость хаҡлыҡ өсөн көрәшеү

СПРАВЕДЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. ғәҙел; спра- 
ведлйвые законы ғәҙел закондар; справедлйвый 
человек ғәҙел кеше 2. хаҡлы, нигеҙле, урынлы; 
справедливые требования урынлы талаптар
3. хаҡлы, хаҡ, дөрөҫ; справедливое суждение 
дөрөҫ фекер ♦ справедливые войны ғәҙел һу
ғыштар (милли азатлыҡ өсөн)

СПРАВИТЬ сов. что 1. разг. байрам итеү, 
үткәреү, уҙғарыу, билдәләп үтеү; справить день 
рождения тыуған көндө билдәләп үтеү 2. прост. 
һатып алыу, булдырыу, яһатыу, тектереү; спра
вить костюм костюм һатып алыу

СПРАВИТЬСЯ сов. 1. с чем үтәү, үтәй алыу, 
булдырыу, башҡарыу, башҡарып сығыу; спра
виться с работой эште үтәй алыу 2. с кем-чем 
еңеү, еңеп сығыу, еңә алыу; справиться с бо
лезнью ауырыуҙы еңеп сығыу; справиться с ху
лиганом хулигандарҙы еңеү 3. о ком-чём беле
шеү, һорашыу, мәғлүмәт һорау; справиться о 
здоровье һаулыҡ тураһында һорашыу ♦ спра
виться с собой үҙеңде ҡулға алыу, тынысланыу 

СПРАВКА ж 1 . см. справиться — справлять
ся 3; 2. (сведение) мәғлүмәт; стол справок мәғ
лүмәттәр өҫтәле 3. (документ) белешмә, справ
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ка; справка о зарплате эш хаҡы тураһында бе
лешмә

СПРАВЛЙТЬ несов. см. справить 
СПРАВЛЙТЬСЯ несоә. 1. см. справиться 

2. страд, от справлять
СПРАВОЧНИК м справочник, белешмә, бе

лешмә китабы
СПРАВОЧНЫЙ, -ая, -ое белешмәләр ...ы, 

белешмә; справочное бюро белешмәләр бюроһы 
СПРАШИВАТЬ несов. см. спросить 
СПРАШИВАТЬСЯ несоә. 1. см. спросйться 

2. страд, от спрашивать
СПРЕССОВАТЬ сов. что преслау, ҡыҫыу, 

баҫырыу; спрессовать сёно бесән преслау
СПРЕССОВАТЬСЯ сов. (уплотниться в ре

зультате прессования) пресланыу, ҡыҫылыу; 
(слежаться) баҫылыу, баҫып ҡыҫылыу, баҫы
рылыу

СПРЕССбВЫВАТЬ несов. см. спрессовать 
СПРЕССОВЫВАТЬСЯ несов. 1. см. спрес

соваться 2. страд, от спрессовывать
СПРИНТ м спринт (яҡын арага йцгерец, 

йөҙөц)
СПРЙНТЕР м спринтер
СПРИНЦЕВАТЬ несоә. кого-что һиптереп йы

уыу (йыуҙырыу); спринцевать рану яраны һип
тереп йыуыу

СПРИНЦЕВАТЬСЯ несоә. 1. һиптереп йыу- 
ҙырылыу (йыуылыу) 2. страд, от спринцевать 

СПРИНЦбВКА ж (прибор) спринцовка, һип
тергес (дарыу, һыу бөрккөс)

СПРОВАДИТЬ сов. кого-что', разг. оҙатып 
(ебәреп) ҡотолоу

СПРОВАЖИВАТЬ несов. см. спровадить 
СПРОВОЦИРОВАТЬ сов. см. провоциро

вать; спровоцировать на вооружённое выступ
ление ҡораллы сығышҡа ҡотҡо һалыу

СПРОЕКТИРОВАТЬ сов. см. проектйровать 
СПРОС м 1. прост, см. спросить — спраши

вать 1, 2 ; 2. һорау, ихтыяж; спрос на кнйги ки
тапҡа ихтыяж; спрос и предложение һорау һәм 
тәҡдим 3. разг. талап; с руководйтеля особый 
спрос етәксенән айырым талап ♦ без спроса 
(спросу) һорап тормай, рөхсәтһеҙ

СПРОСИТЬ сов. 1. кого, у кого, что, о чём 
һорау, һорашыу, һорап белеү; спросйть о здо
ровье һаулығы тураһында һорашыу; спросйть 
фамилию фамилия һорау 2. что, чего (попро
сить) һорау, үтенеү; спросйть совета кәңәш һо
рау; спросйть денег аҡса һорау 3. с кого (потре
бовать ответа) яуап талап итеү, һорау

СПРОСИТЬСЯ сов. 1. разг. (попросить раз
решения) һорау, рөхсәт һорау 2 . с кого безл.; 
разг. һорау, талап итеү; за это с нас спросится 
бының өсөн беҙҙән һорарҙар 3. у cm. см. спро
сйть 1, 2

СПРОСбНОК нареч/, разг. йоҡо аралаш, уя- 
ныр-уянмаҫ, уяулы-йоҡоло килеш



СПУТАТЬ
СПРОСТА нареч.; разг. 1. (по доверчивос

ти) артыҡ ышанып, бер ҡатлылыҡ менән 2. (без 
умысла) былай ғына, тиктомалға, артыҡ уйлап 
тормай, һис бер сәбәпһеҙ, буштан-бушҡа; спро 
сйть спроста былай ғына һорау 

СПРУТ м һигеҙаяҡ, спрут 
СПРЫГИВАТЬ несов. см. спрыгнуть 
СПРЫГНУТЬ сов. һикереү, һикереп төшөү; 

спрыгнуть с крыши ҡыйыҡтан һикереп төшөү 
СПРЫСКИВАТЬ несов. см. спрыснуть 
СПРЬІСНУТЬ сов. что; разг. 1. (һыу) бөр

көү, бөркөп еүешләү; спрыснуть цветы сәскәләр
гә һыу бөркөү 2. перен., шутл. йыуыу, һелтәп 
алыу (ниҙелер эске менән билдәләц); спрыснуть 
сделку килешеүҙе йыуыу

СПРЯГАТЬ несов. что; грам. зат, заман, һан 
менән үҙгәртеү; спрягать глагол ҡылымды зат, 
заман, һан менән үҙгәртеү

СПРЯГАТЬСЯ несов.', грам. 1. зат, заман, 
һан менән үҙгәреү 2. страд, от спрягать

СПРЯЖЁНИЕ с; грам. 1. см. спрягать 2. зат, 
заман, һан менән үҙгәреш 

СПРЯСТЬ СОв. СМ. прясть 
СПРЙТАТЬ сов. см. прятать 
СПРЙТАТЬСЯ сов. см. прятаться; спрятать

ся от преследователей эҙәрләүселәрҙән йәшенеү 
СПУГИВАТЬ несов. см. спугнуть 
СПУГНУТЬ сов. кого-что 1. ҡурҡытыу, өр

көтөү, ҡурҡытып ебәреү (осороу, ҡасырыу); спуг
нуть птиц ҡоштарҙы ҡурҡытып осороу 2. перен. 
ҡурҡытыу, һиҫкәндереү; спугнуть собеседника 
әңгәмәләшеүсене һиҫкәндереү

СПУД: из-под спуда (извлечь, вынуть и т.п.) 
уст. файҙаланылмай ятҡан (онотолған) ерҙән 
эшкә индереү; под спудом (лежать, держать 
и т.п.) ҡулланылмай (файҙаланылмай) ятыу 
(тотоу)

СПУСК м 1. см. спустйть — спускать 1, 6, 
спустйться — спускаться 1,2; спуск корабля на 
воду карапты һыуға төшөрөү; спуск флага флаг
ты төшөрөү 2. төшөү юлы (урыны); спуск к ре
ке йылғаға төшөү юлы 3. (крючок в оружии) 
саҡма 4. полигр. (пробел в верхней части стра
ницы) буш урын ♦ не давать (не дать) спуска 
(спуску) ҡаты тотоу, йомшаҡлыҡҡа урын ҡал
дырмау

СПУСКАЕМЫЙ, -ая, -ое прич. от спускать 
♦ спускаемый аппарат төшөрөлә торған аппарат 

СПУСКАТЬ несов. см. спустйть ♦ не спус
кать глаз с кого-чего: 1) (любоваться) күҙҙе ал
мау, һоҡланып ҡарап тороу; 2 ) (не упускать из 
виду) күҙҙән ыскындырмау

СПУСКАТЬСЯ несов. 1. см. спустйться 
2. ипкен (һарҡыу) булыу, төшөү (ер, яр һ.б. 
урын тураһында) 3. төшөү, төшөп (һалынып) 
тороу; волосы у него спускаются на щёки уның 
сәстәре сикәһенә төшөп тора 4. страд, от 
спускать
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СПУСКНбЙ, -ая, -ое (аҫҡа) төшә (төшөрә, 
ағыҙа) торған; спускной кран ағыҙа торған һемәк

СПУСКОВбЙ, -ая, -ое ысҡындырғыс, ыс
ҡындырып ебәрә торған; спусковой механизм ыс
ҡындырғыс механизм

СПУСТИТЬ сов. 1. кого-что төшөрөү, төшө
рөп ебәреү; спустйть ведро в колодец биҙрәне 
ҡоҙоҡҡа төшөрөп ебәреү; спустйть занавес ҡор
маны төшөрөү; спустйть чулкй ойоҡто төшөрөү
2. что (сплавить по течению) ағыҙыу; спус
тйть лес ағас ағыҙыу 3. что ебәреү, төшөрөү; 
спустйть директйву директива ебәреү 4. что 
(пустить на воду — о судне) һыуға төшөрөү, 
йөҙҙөрөп ебәреү; спустйть пароход пароходты 
һыуға төшөрөү 5. кого-что ыскындырыу, ыс
ҡындырып ебәреү; спустйть курок тәтене ыс
кындырыу; спустйть собаку этте (бәйҙән) ыс
кындырыу 6. что ағыҙыу, сығарыу (һыу, газ, 
һауа һ.б.)', спустйть воду из бочки мискәнең 
һыуын ағыҙыу; спустйть пар пар сығарыу 
7. что кәметеү, төшөрөү; спустйть уровень во
ды һыу кимәлен кәметеү 8. что и без доп.; разг. 
(дать поблажку) (иғтибарһыҙ) үткәреп ебәреү, 
әһәмиәт бирмәү; не спустйть ребёнку грубость 
баланың тупаҫлығын иғтибарһыҙ үткәреп ебәр
мәү 9. что; прост, һатыу, атҡарыу; спустйть 
чужую вещь кеше нәмәһен һатып ебәреү 
10. что; разг. (растратить) елгә осороу, са
рыф итеү ♦ спустйть на тормозах шау-шыуһыҙ 
ғына хәл итеү (үткәреп ебәреү); спустйть шкуру 
(три шкуры, семь шкур) прост, һырт ҡайышын 
алыу, һыҙырыу, ныҡ туҡмау; спустя рукава 
(делать) минән киткәнсе, эйәһенә еткәнсе; илке- 
һалҡы эшләү (башҡарыу)

СПУСТИТЬСЯ сов. 1. в разн. знач. төшөү; 
спустйться с горы тауҙан төшөү; спустйться по 
лестнице баҫҡыс буйлап төшөү; спустйться в 
погреб баҙға төшөү; самолёт спустйлся на аэро
дром самолет аэродромға төштө; чулок спустйл
ся ойоҡ төшкән; спустйться по рекё йылға буй
лап төшөү 2. перен. төшөү, ятыу, ҡаплау; темно
та спустйлась на зёмлю ергә ҡараңғылыҡ ятты
3. перен. (түбән) төшөү; спустйться до униже
ния хурлыҡҡа төшөү ♦ спустйться с облаков 
күктән ергә төшөү (хыялдар донъяһынан тор
мошҡа ҡайтыу)

СПУСТЙ предлог с вин. п. (по прошествии 
какого-л. времени) үткәс (уҙғас), -дан/-дән һуң; 
спустя месяц бер айҙан һуң, бер ай үткәс

СПУТАТЬ сов. 1. что сыуалтыу, сейәлтеү, 
сеймәлтеү; спутать нйтки еп сейәлтеү; спутать 
волосы сәсте сыуалтыу 2. что бутау, буталды
рыу, яңылыштырыу; спутать странйцы рукопи
си ҡулъяҙманың биттәрен бутау; спутать счёт 
иҫәпте бутау 3. с кем-чем и без доп. (принять 
одно за другое) бутау, буталау 4. кого; разг. бу
тау, буталдырыу; спутать допрашиваемого яуап 
биреүсене буталдырыу 5. кого-что тышау, ты-
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СПУТАТЬСЯ
шаулау, урау; спутать коня ат тышау 6. кого- 
что (запутать, усложнить) бутау, ҡатмарлаш
тырыу; спутать дёло эште бутау ♦ спутать кар
ты (планы, расчёты) см. карта; спутать по ру
кам и нотам аяҡ-ҡулды бәйләү

СПУТАТЬСЯ сов. 1. сыуалыу, сейәлеү, сей
мәлеү; нитки спутались ептәр сейәлгән 2. бута
лыу, тәртип юғалыу; карты спутались кәрттәр 
буталған 3. (сбиться) яңылышыу, буталыу; спу
таться в счёте иҫәптә буталыу 4. перен. буталыу, 
сыуалыу; мысли спутались фекерҙәр буталды 

СПУТНИК м 1. юлдаш; найтй спутника юл
даш табыу 2. юлдаш, эйәрсән; Луна — спутник 
Землй Ай — Ерҙең юлдашы 3. чего', перен. юл
даш; литература — спутник образованности әҙә
биәт — белемлелек юлдашы 4. см. искуственный 
спутник ♦ искусственный спутник спутник, 
яһалма юлдаш, яһалма спутник; спутник жйзни 
тормош иптәше (ир)

СПУТНИЦА ж см. спутник 1, 3 ♦ спутница 
жйзни тормош иптәше (ҡатып)

СПУТНИКОВЫЙ, -ая, -ое спутник, спутник 
...ы; спутниковая радиосвязь спутник радио 
бәйләнеше

СПУТЫВАТЬ несов. см. спутать 
СПУТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. спутаться 

2. страд, от спутывать
СПЬЙНА и СПЬЯНУ нареч.', разг. иҫерек 

баш менән, иҫерек килеш (хәлдә)
СПЙЧКА ж 1. (у животных) йоҡо, йоҡоға 

талыу; зймняя спячка ҡышҡы йоҡо 2. перен. 
(бездеятельность) ғәфләт йоҡоһо, һүлпәнлек, 
вайымһыҙлыҡ, моңһоҙлоҡ, ялҡаулыҡ

спйщий, -ая, -ее 1. прич. от спать 2. в 
знач. сущ. спящий м и спящая ж йоҡлаусы
♦ спящие почки бот. йоҡлаусы бәрәләр (эшмә
кәрлеген туҡтатҡан, әкренәйткән бәрәләр)

СРАБАТЫВАТЬ несов. см. сработать 
СРАБАТЫВАТЬСЯ I несов. см. сработаться I 
СРАБАТЫВАТЬСЯ II несов. см. срабо

таться II
СРАБбТАТЬ сов. 1. что\ прост, (сделать, 

изготовить) эшләү, яһау 2. (о механизме) хәрә
кәткә килеү, эшләп китеү; автомат сработал ав
томат эшләп китте

СРАБбТАТЬСЯ I сов. эштән сығыу, туҙыу, 
яраҡһыҙ булыу; станок сработался станок эш
тән сыҡҡан

СРАБОТАТЬСЯ II сов. (үҙ-ара) килешеп 
эшләү, татыу эшләп китеү; мы с ним сработа
лись беҙ уның менән килешеп эшләйбеҙ

СРАВНЕНИЕ с 1. см. сравнйть 2. сағышты
рыу; образные сравнения һынлы сағыштырыуҙар
♦ степени сравнения см. степень; в сравнении 
(по сравнению) с кем-чем кем-нимә менән сағыш
тырып ҡарағанда (сағыштырғанда); сравнения 
нет (не может быть) сағыштырыуы мөмкин түгел

СРАВНИВАТЬ I несов. см. сравнйть
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СРАВНИВАТЬ II несов. см. сравнять 
СРАВНИВАТЬ III несов. см. сровнять 
СРАВНИВАТЬСЯ I несов. страд, от срав

нивать I
СРАВНИВАТЬСЯ II несов. страд, от срав

нивать II
СРАВНИВАТЬСЯ III несов. 1. см. сров

няться 2. страд, от сравнивать III
СРАВНИТЕЛЬНО нареч. сағыштырмаса; 

сравнительно недолго сағыштырмаса оҙаҡ түгел 
♦ сравнительно с кем-чем кем-нимә менән са
ғыштырғанда, сағыштырып ҡарағанда

СРАВНИТЕЛЬНО ИСТОРИЧЕСКИЙ, ая, 
-ое сағыштырма-тарихи; сравнительно исто 
рйческий метод исследования тикшереүҙең са 
ғыштырма-тарихи ысулы

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. сағыштырма; 
сравнительная анатомия сағыштырма анатомия; 
сравнительные сведения сағыштырма мәғлүмәт
тәр 2. грам. сағыштырыу, сағыштырыу ...ы; 
сравнительные союзы сағыштырыу теркәүестә
ре; сравнйтельное придаточное предложение са 
ғыштырыу эйәрсән һөйләм 3. (относительный) 
сағыштырмаса, ярайһы уҡ; сравнйтельное за 
тйшье сағыштырмаса тынлыҡ ♦ сравнйтельная 
степень грам. сағыштырыу дәрәжәһе (сифат
тарҙа, рәцештәрҙә)

СРАВНИТЬ сов. кого-что 1. (сопоставить) 
сағыштырыу, сағыштырып ҡарау 2. с кем-чем 
(приравнять) тиңләү, тиңәү, тиңләштереү

СРАВНИТЬСЯ сов. с кем-чем тиңләшеү, ти- 
ңәшеү; я не могу с ним сравниться мин уға ти- 
ңәшә алмайым

СРАВНЙТЬ сов. кого-что тигеҙләү, тиң итеү; 
сравнять граждан в правах граждандарҙың хо
ҡуҡтарын тиң итеү

СРАВНЙТЬСЯ сов. тигеҙләшеү, тиңләшеү 
СРАЖАТЬ несов. см. сразить 
СРАЖАТЬСЯ несов. см. сразйться 
СРАЖЕНИЕ с 1. (ҙур) һуғыш; поле сра

жения һуғыш яланы; выиграть сражение һу 
ғышта еңеп сығыу 2. перен.', разг. алыш, көрәш; 
сражение за правду дөрөҫлөк өсөн көрәш

СРАЗИТЬ сов. кого-что 1. атып (һуғып һ.б.) 
үлтереү; сразить врага выстрелом дошманды 
атып үлтереү 2. перен. тетрәтеү, тетрәндереү, ғә
жәпкә ҡалдырыу; эта весть меня сразила был 
хәбәр мине тетрәндерҙе

СРАЗИТЬСЯ сов. 1. һуғышыу, алышыу; пол 
кй сразились полктар һуғышты 2. перен., разг. 
алышыу, көрәшеү; сразйться в шахматы шах
матта алышыу

СРАЗУ нареч. 1. (в один приём) бер юлы; 
рассказал не сразу бер юлы һөйләмәне 2. (одно
временно) тотош (бөтәһе) бергә; все заговорйли 
сразу бөтәһе бер юлы һөйләй башланы 3. (не
медленно) шунда уҡ, шул уҡ ваҡытта; ответить 
сразу шунда уҡ яуап биреү



СРЕЗАТЬСЯ
СРАМ м; разг. 1. оятлыҡ, хурлыҡ; испыты

вать срам хурлыҡ кисереү; какой срам! ниндәй 
оят! 2. в знач. сказ, оят, хурлыҡ; срам смотреть 
ҡарауы оят

СРАМИТЬ сов. кого-что 1. разг. хур итеү, 
хурлыҡҡа төшөрөү, оятҡа ҡалдырыу; срамйть 
фамилию фамилияны хур итеү 2. прост, хур
лау, әрләү, һүгеү; срамйть при народе халыҡ ал
дында хурлау

СРАМИТЬСЯ несов.; разг. хурға (оятҡа) ҡа
лыу, хурланыу

СРАМОТА ж; прост. 1. оятлыҡ, хурлыҡ 
2. в знач. сказ, оят, хурлыҡ

СРАСТАНИЕ с см. срастаться; срастание 
костей һөйәктәрҙең ялғанып үҫеп китеүе 

СРАСТАТЬСЯ несов. см. срастись 
СРАСТИСЬ сов. 1. йәбешеп (берегеп, бергә 

ҡушылып) үҫеү (үҫеп китеү), тоташып үҫеү; оре
хи срослись сәтләүектәр берегеп үҫкән 2. (о сло
манной кости) ялғаныу, берегеп үҫеү; кости срос
лись һөйәктәр ялғанған 3. перен. (соединиться) 
берегеү, берегеп китеү; мысли наши срослйсь 
беҙҙең уйҙар беректе

СРАСТИТЬ сов. что 1. (сломанную кость) 
ялғау, ялғандырыу 2. (соединитъ концы края 
при сварке и т.п.) беркетеү, ялғап ҡуйыу, то
таштырыу 3. перен. тығыҙ бәйләнеү

СРАЩЁНИЕ с 1. см. срастйть, срастись — 
срастаться; сращение краёв раны яра йөйҙәре 
нең тоташып үҫеүе 2. берлек; фразеологйческое 
сращёние фразеологик берлек

СРАЩИВАТЬ несов. см. срастйть 
СРАЩИВАТЬСЯ несов. 1. ялғаныу, тоташыу; 

при сварке трубы сращиваются иретеп йәбештер 
гәндә торбалар ялғана 2. страд, от сращивать 

СРЁБРЕНИК м боронғо ваҡ көмөш аҡса ♦ за 
трйдцать сребреников продать утыҙ тингә һатып 
ебәреү (аҡса өсөн кешене һатыу)

СРЕБРОНОСНЫЙ, -ая, -ое көмөшлө, көмөш
кә бай; среброносная порода көмөшкә бай тоҡом 

СРЕДА I ж 1. мөхит, тирә-яҡ, тирәлек; гео- 
графйческая среда географик мөхит; питатель
ная среда аҙыҡлы мөхит 2. мөхит, тирә-йүн, 
ара, әйләнә-тирә; рабочая среда эшселәр араһы; 
жить в интеллигентной среде зыялылар мөхи 
тендә йәшәү

СРЕДА II ж шаршамбы; сегодня среда бөгөн 
шаршамбы

СРЕДИ и СРЕДЬ предлог с род. п. 1. (в се
редине, в центре чего-л.; в промежутке между 
концом и началом какого-л. временного отрезка) 
уртаһында; стоять средй комнаты бүлмә урта
һында тороу; проснуться средй ночи төн урта
һында уяныу 2. (между, посреди, в окружении 
чего-л.) араһында; дом стоит средй сосен өй ҡа
рағайҙар араһында тора; средй родных туғандар 
араһында ♦ средй (средь) бела дня см. белый 

СРЕДИНА ж см. середина
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СРЕДЙННЫЙ, ая, ое см. середйнный
СРЁДНЕ нареч. уртаса, бер сама; учйться 

средне уртаса (ғына) уҡыу
СРЕДНЕ... урыҫ телендә ҡушма һщҙәрҙең 

“урта", “уртаса" мәгәнәләрен аңлатҡан берен
се өлөшө, мәҫ., среднеазиатский Урта Азия ...ы; 
среднегодовой уртаса йыллыҡ

СРЕДН ЕВЕКбВЫ Й , ая, ое урта бы 
уат(тар) ...ы, урта быуаттарға хас; средневеко
вый город урта быуат ҡалаһы

СРЕДНЕВЕКбВЬЕ с Урта быуат(тар) (бо
рото тарихтан яңы тарихҡаса булган дәцер); 
искусство Средневековья Урта быуаттар сәнғәте 

СРЁДНИЙ, -яя, -ее 1. урталағы, урта; сред
нее окно урталағы тәҙрә; среднее течение рекй 
йылғаның урта ағымы; средний ряд урта рәт 
2. (второй по возрасту из трёх детей) уртан
сы; средний сын уртансы ул 3. в разн. знач. ур
таса; человек среднего роста уртаса буйлы ке
ше; средний вес уртаса ауырлыҡ; средняя ско
рость поезда поездың уртаса тиҙлеге; средний 
надой молока һөттөң уртаса һауымы 4. (посред
ственный) урта ҡул, уртаса; средний ученйк ур
таса уҡыусы ♦ в среднем уртаса алғанда; нечто 
среднее тегеләй ҙә, былай ҙа түгел; средние ве
ка урта быуаттар; среднее образование урта бе
лем; средний палец урта бармаҡ; средней рукй 
урта ҡул, бер сама; среднее ухо анат. урта ҡо
лаҡ; средних лет кто урта йәштәрҙәге

СРЕДОТбЧИЕ с үҙәк, тупланыш; средо
точие интеллигенции зыялылар тупланышы 

СРЁДСТВО с 1. сара, юл, әмәл; средство вос
питания тәрбиә сараһы 2. обычно мн. средства 
сара, средство; средства производства етештереү 
саралары; средства связи элемтә саралары; тех- 
нйческие средства техник саралар 3. дарыу, им, 
дауалау сараһы (нәмәһе); средство от кашля йү
тәл дарыуы; перевязочные средства яра бәйләү 
нәмәләре 4. мн. средства (деньги) аҡса, байлыҡ, 
мал-мөлкәт, средство; остаться без средств аҡ
саһыҙ ҡалыу

СРЕДЬ предлог см. средй
СРЕЗ м 1. спец. см. срезать — срезать 1;

2. (место) киҫем, ҡырҡым, киҫелеш; срез на 
дереве ағастағы киҫем

СРЁЗАТЬ сов. 1. что ҡырҡып (киҫеп) алыу, 
ҡыйып (ҡырҡып) төшөрөү; срезать ветку ботаҡ
ты ҡырҡып алыу 2. кого үлтереү, ҡыйыу (атып, 
шартлатып)', выстрел срёзал утку атыу өйрәк- 
те ҡыйҙы 3. что; перен., разг. ҡырҡыу, кәметеү; 
срезать лимиты лимитты кәметеү 4. кого; перен. 
(оборвать чью-л. речь) һүҙен бүлдереү, туҡта
тыу 5. кого-что; разг. (на экзамене) батырыу, 
ҡырҡыу, насар билдә ҡуйыу 6. что; спорт, ки
ҫеү, ҡыялатып тибеү (тупты)

СРЕЗАТЬ несов. см. срёзать 
СРЁЗАТЬСЯ сов. 1. разг. (на экзамене) уңыш

һыҙлыҡҡа осрау, икеле алыу; срезаться на экза-
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СРЕЗАТЬСЯ
мене имтиханда икеле алыу 2. прост, (всту
питъ в спор) эләгешеү, һүҙгә килешеү

СРЕЗАТЬСЯ несоә. 1. см. срезаться 1; 
2. страд, от срезать

СРЁЗЫВАТЬ несов. см. срезать 
СРИСОВАТЬ сов. что күсереп һүрәт төшө

рөү, һүрәтте күсереп яһау
СРИСбВЫВАТЬ несов. см. срисовать 
СРОВНЙТЬ сов. что тигеҙләү; сровнять яму 

соҡорҙо тигеҙләү ♦ сровнять с землёй ер менән 
тигеҙләү, емереп ташлау

СРОВНЯТЬСЯ сов. с кем-чем 1. (стать ров
ным) тигеҙләнеү 2 . (двигаясь, оказаться рядом) 
тапҡырына (тәңгәленә) килеп етеү

СРОДНИ нареч.; разг. 1. кому туған, ҡәрҙәш; 
он доводится мне сродни ул миңә туған тейеш 
2 . чему; перен. (близко по характеру) яҡын, 
күңелгә ятышлы

СРОДНИТЬ сов. кого дуҫлаштырыу, яҡын
лаштырыу, туғанлаштырыу; нас сроднйла общ
ность интересов мәнфәғәттәр уртаҡлығы беҙҙе 
яҡынлаштырҙы

СРОДНИТЬСЯ сов. 1. с кем-чем (стать близ
ким) дуҫлашыу, яҡынлашыу, туғанлашыу 2 . с чем 
(привыкнутъ) эйәләшеп (өйрәнеп) китеү, күнегеү 

СРОДСТВб с; книжн. оҡшашлыҡ, яҡынлыҡ; 
сродство характеров холоҡтарҙың оҡшашлығы 

С РбД У  нареч.; прост, (с отрицанием “не”) 
һис, һис бер, һис кенә лә, ғүмерҙә, бер ҙә; сроду 
не вйдел һис кенә лә күргәнем юҡ

СРОК м ваҡыт, мәл, осор, срок; испытатель
ный срок һынау осоро; срок службы в армии 
армияла хеҙмәт итеү ваҡыты; назначить срок 
отъезда китеү мәлен билдәләү; приехать к сроку 
ваҡытына ҡайтып етеү ♦ в срок ваҡытында; на 
срок билдәле бер ваҡытҡа; дай(те) срок бер аҙ 
ваҡыт бир(егеҙ), ашыҡтырма(ғыҙ)

СРбСТОК м ҡушылып (йәбешеп) үҫкән (нә
мә), ҡуш (ҡушалы); сросток алмаза ҡушылып 
үҫкән алмас

СРбЧНОСТЬ ж 1. ашығыслыҡ, кисектерге- 
һеҙлек; срочность заказа заказдың ашығыс
лығы; что за срочность! ниндәй ашығыслыҡ ул! 
2 . билдәле срокка бирелеү (һалыныу), ваҡыты 
билдәләнеү, сикләү; срочность ссуды ссуданың 
билдәле срокка бирелеүе

СРбЧНЫ Й, -ая, -ое 1. ашығыс, кисектер
геһеҙ; срочное дело ашығыс эш; срочные меры 
ашығыс саралар 2 . билдәле бер ваҡытҡа иҫәп
ләнгән, ваҡыт менән сикле, билдәле срокка һа
лынған (бирелгән); срочный вклад билдәле 
срокка һалынған аҡса

СРУБ м 1. см. срубйть — срубать 1; 2. (де
ревянное сооружение из нескольких венцов, 
скреплённых в форме четырёхугольника) бура; 
сруб дома өй бураһы; рубйть сруб бура бурау; 
ставить сруб бура күтәреү

СРУБАТЬ несов. см. срубйть 1, 2

СРУБИТЬ сов. что 1. ҡырҡыу, ҡырҡып 
алыу, ҡырҡып ташлау, сабыу, сабып ташлау; 
срубйть дерево ағас ҡырҡыу; срубйть лес ур 
манды ҡырҡып ташлау 2. сабыу, ватыу; срубйть 
лёд боҙҙо сабыу 3. см. рубйть 6 ; срубйть дом өй 
бурау

СРЫВ м 1. см. сорвать — срывать 14 — 6, со
рваться 1—3, 6, 8 — срываться I; 2. өҙөклөк, 
уңышһыҙлыҡ; срывы в работе эштәге өҙөклөк
тәр 3. (обрыв) ярлау

СРЫВАТЬ I несов. см. сорвать 
СРЫВАТЬ II несов. см. срыть 
СРЫВАТЬСЯ I несов. 1. см. сорваться 

2. страд, от срывать I
СРЫВАТЬСЯ II несов. страд, от срывать II 
СРЫВЩИК м и с р Ыв щ и ц а  ж\ прост, эш

те өҙөүсе, эшкә аяҡ салыусы
СРЫГИВАТЬ несов. см. срыгнуть 
СРЫГНУТЬ сов. что и без доп.; разг. кике

реп кире сығарыу
СРЫТЬ сов. что 1. ҡаҙып тигеҙләү (ташлау); 

срыть бугорок түмәләсте ҡаҙып тигеҙләү 2. (снес
ти) һүтеп (емереп) ташлау (ҡоролманы); срыть 
землянку ер өйҙө һүтеп ташлау

ССАДИНА ж һыҙырылған (ҡырҡылған, тыр
налған) урын, (бәләкәй генә) яра

ССАДИТЬ I сов. кого-что төшөрөү, төшөрөп 
ҡалдырыу; ссадить с поезда поездан төшөрөп 
ҡалдырыу

ССАДИТЬ II сов. что һыҙыртыу, тырнатыу, 
ҡырҡтырыу

ССАЖИВАТЬ I несов. см. ссадйть I 
ССАЖИВАТЬ II несов. см. ссадйть II
ССЕК м (частъ говяжьей туши) бот ите 
ССЕКАТЬ несов. см. ссечь 
ССЕЧЬ сов. что сабып өҙөү (ташлау); ссечь 

ветви дерева ағастың ботаҡтарын сабып ташлау 
ССбРА  ж талаш, ыҙғыш, талаш-тартыш, яман

лашыу
ССбРИТЬ несов. кого талаштырыу, ыҙғыш

тырыу, яманлаштырыу, ара боҙоу
ССбРИТЬСЯ несов. с кем талашыу, ыҙғы

шыу, яманлашыу, боҙолошоу; ссориться с сосе
дом күрше менән ыҙғышыу

ССбХНУТЬСЯ сов. 1. кибеү, кибеп ҡалта
йыу (кәкрәйеү); доска ссохлась таҡта кибеп ҡал
тайған 2. кибеп ҡатыу; глйна ссохлась балсыҡ 
кибеп ҡатҡан

СС^ДА ж ссуда, аҡсалата бурыс; получить 
ссуду ссуда алыу; погашение ссуды ссуданы ҡай
тарыу

ССУДИТЬ сов. кого-что, кому, чем бурысҡа 
биреп тороу, ссуда биреү

ССУДНЫЙ, -ая, -ое ссуда(лар) ...ы, ссуда 
биреү (алыу) ...ы; ссудная ведомость ссудалар 
ведомосы; ссудный банк ссуда банкыһы 

ССУЖАТЬ несов. см. ссудить 
ССУЧИВАТЬ несов. см. ссучйть
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ССУЧЙТЬ сов. еп ҡатлау, (епте) ҡушып си
ратыу

ССЫЛАТЬ несов. см. сослать 
ССЫЛАТЬСЯ I несов. страд, от ссылать 
ССЫЛАТЬСЯ II несов. см. сослаться 
ССЫЛКА I ж 1. см. сослать ссылать

2. һөргөн; побывать в ссылке һөргөндә булыу 
ССЫЛКА II ж 1. см. сослаться — ссылать

ся II; 2. (цитата) тоҫҡама, һылтанма; постра
ничные ссылки биттәге һылтанмалар

ССЫЛОЧНЫЙ, ая, -ое һылтанма итеп кил
терелгән; ссылочные примечания һылтанма итеп 
килтерелгән иҫкәрмәләр

ссыльный, -ая, -ое 1. һөргөнгә ебәрелгән, 
һөргөндә булған 2. е знач. сущ. ссыльный м и 
ссыльная ж һөргөнсө, һөргөнгә ебәрелгән (һөр
гөндәге) кеше

ССЫПАТЬ сов. что 1. бушатыу, һалыу, тул
тырыу; ссыпать муку в ящик ондо әрйәгә буша
тыу 2. (доставив куда-л., сдать) тапшырыу; 
ссыпать зерно в элеватор игенде элеваторға тап 
шырыу

ССЫПАТЬ несов. см. ссыпать
ССЫПАТЬСЯ сов. ҡойолоу, ҡойолоп төшөү; 

песок ссыпался в яму ҡом соҡорға ҡойолдо 
ССЫПАТЬСЯ несов. 1. см. ссыпаться 

2. страд, от ссыпать
ССЫПКА ж см. ссыпать — ссыпать; ссыпка 

зерна иген тапшырыу
ссыпнбй, -ая, -ое тапшырыу ...ы; ссыпнбй 

пункт иген тапшырыу пункты
ССЫХАТЬСЯ несов. см. ссохнуться
СТАБИЛИЗАТОР м; спец, стабилизатор; ста

билизатор автомобйля автомобилдең стабилиза
торы; стабилизатор напряжения көсөргәнеш ста 
билизаторы

СТАБИЛИЗАЦИЯ ж 1. стабиллек, стабиллә
шеү; стабилизация цен хаҡтарҙың стабиллэше- 
үе; стабилизация экономики иҡтисадтың стабил- 
ләшеүе 2. спец, стабиль хәлдә тотоу (һаҡлау); 
стабилизация бензйна бензинды стабиль хәлдә 
һаҡлау

СТАБИЛИЗЙРОВАТЬ сов., несов. что тото- 
роҡландырыу, стабилләштереү; стабилизиро
вать валюту валютаны тотороҡландырыу

СТАБИЛИЗЙРОВАТЬСЯ 1. сов., несов. то 
тороҡланыу, стабилләшеү 2. только несов. 
страд, от стабилизйровать

СТАБИЛИЗОВАТЬ сов., несов. см. стабили
зйровать

СТАБИЛИЗОВАТЬСЯ 1. сов., несов. см. 
стабилизироваться 2. только несов. страд, от 
стабилизовать

СТАБИЛЬНОСТЬ ж тотороҡлоҡ, стабиллек; 
показатель стабйльности тотороҡлоҡ күрһәткесе 

СТАБИЛЬНЫЙ, -ая, -ое тотороҡло, стабиль; 
стабильные цены тотороҡло хаҡтар

СТАВЕНЬ м и СТАВНЯ ж  тәҙрә ҡапҡасы
453

СТАВИТЬ несов. 1. кого баҫтырыу, баҫтырып 
ҡуйыу, торғоҙоу; ставить на ноги аяҡҡа баҫты
рыу 2. что ҡуйыу, терәп (теҙеп) ҡуйыу, ултыр
тыу; ставить столб бағана ултыртыу; ставить по
суду в шкаф һауыт-һабаны шкафҡа ҡуйыу 
3. что ҡуйыу, һалыу; ставить компресс боҫлама 
ҡуйыу; ставить банки банка һалыу 4. кого; разг. 
ҡуйыу, тәғәйенләү; ставить на пост посҡа ҡу
йыу; ставить нового председателя яңы рәйес тә 
ғәйенләү 5. что и без доп. (в азартных играх, 
спорах) ҡуйыу; ставить деньги аҡса ҡуйыу;
6. что ҡуйыу, ҡороу, һалыу, күтәреү; ставить 
телефон телефон ҡуйыу; ставить силкй тоҙаҡ 
ҡороу 7. что ҡуйыу, баҫыу, һалыу; ставить пе
чать мисәт баҫыу; ставить подпись ҡул ҡуйыу; 
ставить знаки препинания тыныш билдәләрен 
ҡуйыу 8. что; разг. (строить) ҡуйыу, һалыу, 
күтәреү, төҙөү; ставить дом өй һалыу 9. что (ор
ганизовывать) ойоштороу, яйлау, яйға һалыу; 
ставить добычу золота алтын табыуҙы ойошто
роу 10. что сәхнәгә ҡуйыу; ставить оперу опе
раны сәхнәгә ҡуйыу 11. что (выдвигать) ҡу
йыу, күтәреп сығыу, тәҡдим итеү; ставить воп
рос на обсуждение мәсьәләне тикшереүгә ҡуйыу 
12. кого-что хәлгә ҡуйыу; ставить в трудное по
ложение ауыр хәлгә ҡуйыу 13. (рассматривать 
как что-л.) иҫәпләү, итеп ҡуйыу; ставить в ви
ну ғәйеп итеп ҡуйыу; ставить в пример үрнәк 
итеп ҡуйыу ♦ ставить в тупйк аптырашта ҡалды
рыу; ставить на одну доску см. одйн; ставить 
палки в колёса см. палка; ставить под вопрос 
см. вопрос; ставить знак равенства тиң итеп 
ҡарау; ставить точки над “и” эште аҙағына етке
реү, ослап ҡуйыу; ставить во главу угла см. гла
ва; ставить на вид см. вид; ни в грош не ставить 
см. грош; ставить на карту см. карта

СТАВКА ж 1. воен. ставка; ставка командо
вания командованиеның ставкаһы 2. на кого- 
что; перен. (расчёт) иҫәп, таяныс; ставка на 
механизацию механизацияға тотолған иҫәп 3. (ок
лад) эш хаҡы; повышение ставок эш хаҡтарын 
күтәреү 4. фин. норма, күләм; ставки налога һа
лым нормалары 5. (в азартных играх) ҡуйыл
ған аҡса; выиграть ставку ҡуйылған аҡсаны отоу 

СТАВЛЕННИК М и СТАВЛЕННИЦА ж кем
деңдер кешеһе, ҡуйылған кеше (әазифага өҫтән 
кцрһәтеп ҡуйылган кеше)

СТАВНЙК м; рыб. нәрәтә 
СТАВРИДА ж ставрида (диңгеҙ балыгы) 
СТАДИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое книжн. стадиаль, 

стадиялы; стадиальное развитие стадиялы үҫеш 
СТАДИбН м стадион; трибуны стадиона ста 

дион трибуналары
СТАДИЯ ж стадия, осор; стадия развйтия

үҫеш стадияһы
СТАДНОСТЬ ж өйөрлөк, көтөү булып ойош

ҡанлыҡ, өйөр (көтөү) булып йөрөү сифаты; ин 
стйнкт стадности өйөрлөк инстинкты
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СТАДНЫ Й
СТАДНЫЙ, -ая, -ое 1. өйөрлө (өйөр {көтөц) бу

лып йәшәгән); стадные животные өйөрлө мал 2. пе- 
рен. өйөр ...ы; стадные правила өйөр ҡағиҙәләре 

СТАДО с 1. көтөү; стадо коров һыйыр көтөүе 
2 . {стая) көтөү; (о животных и птицах) туп, 
өйөр; (о рыбах) эркеү

СТАЖ м стаж; трудовой стаж хеҙмәт стажы 
СТАЖЁР м стажер
СТАЖИРОВАТЬ и СТАЖИРОВАТЬ несов.

стажировка үтеү; стажировать в институте ин
ститутта стажировка үтеү

СТАЖИРОВАТЬСЯ и СТАЖИРОВАТЬСЯ
несов. см. стажировать

СТАЖИРОВКА ж стажировка; проходить 
стажировку стажировка үтеү 

СТАИВАТЬ несов. см. стаять
СТАЙЕР м стайер {алыҫ арага йцгерецсе, йѳ- 

ҙөцсе спортсы)
с т а й н ы й , -ая, -ое өйөр (туп) булып йәшәү

се; стайные птйцы туп булып йәшәүсе ҡоштар 
СТАКАН м стакан; гранёный стакан ҡырлы 

стакан
СТАЛАГМИТ м сталагмит {мәмерйә иҙәненә 

тцшәмдән тамып цҫкән эзбиз ташбармаҡ) 
СТАЛАГМИТОВЫЙ, -ая, -ое 1. сталагмит(тар) 

...ы; сталагмитовые образования сталагмит 
яһалмалары 2. сталагмитлы; сталагмйтовая пе
щера сталагмитлы мәмерйә

СТАЛАКТИТ м сталактит {мәмерйә тцшәмен- 
дә ҡатып аҫылытан эзбиз ташбармаҡ)

СТАЛАКТИТОВЫЙ, -ая, -ое 1. сталактит(тар)
. . .ы; сталактйтовые образования сталактит яһал 
малары 2. сталактитлы; сталактитовая пещера 
сталактитлы мәмерйә

СТАЛЕБЕТбН и СТАЛЬБЕТбН м ҡорос 
бетон

СТАЛЕВАР м ҡороссо {ҡорос иретецсе) 
СТАЛЕЛИТЕЙНЫЙ, -ая, -ое ҡорос ҡойоу 

...ы; сталелитейный цех ҡорос ҡойоу цехы 
СТАЛЕЛИТЁЙЩИК М ҡорос ҡойоусы 
СТАЛЕПЛАВЙЛЫЦИК м ҡорос иретеүсе 
СТАЛЕПРОКАТНЫЙ, -ая, -ое ҡорос прокат

лау ...ы; сталепрокатный цех ҡорос прокатлау 
цехы

СТАЛЕПРОКАТЧИК м ҡорос прокатлаусы 
СТАЛКИВАТЬ несов. см. столкнуть 
СТАЛКИВАТЬСЯ несов. 1. см. столкнуться 

2. страд, от сталкивать
СТАЛЬ ж ҡорос; нержавеющая сталь тутыҡ

май торған ҡорос; варка стали ҡорос иретеү ♦ да
масская сталь см. дамасский

СТАЛЬНбЙ, -ая, -ое 1. ҡорос, ҡоростан ҡо
йолған (яһалған); стальная проволока ҡорос сым 
2. ҡорос ...ы, ҡорос эшләй торған; стальной завод 
ҡорос заводы 3. перен. ҡорос, ҡоростай, ҡорос һы
маҡ (ҡаты, ныҡ); стальная воля ҡорос ихтыяр; 
стальной голос ҡорос һымаҡ ҡаты тауыш 4. (о 
цвете) тимер күк
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СТАМЁСКА ж ҡасау
СТАН I м {корпус человека) һын, кәүҙә, 

буй-һын
СТАН II м 1. в разн. знач. стан; полевой стан

ҡыр станы; вражеский стан дошман станы; 
управление стана стан идараһы 2. кого-чего, ка
кой; перен. {общественная группа) ҡапма-ҡар
шы яҡ (төркөм)

СТАН III м стан (1. механизмдарҙы берке
теп тора торган нигеҙ ҡоролма 2. металл эш
кәртә торган преслы механизмдар системаһы) 

СТАНДАРТ м 1. үрнәк, стандарт; изготов
лять по стандарту үрнәк буйынса эшләү 2. {шаб
лон, трафарет) ҡалып, стандарт; подгонять под 
стандарт ҡалыпҡа ҡыуыу

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ж 1. стандартлашты
рыу; стандартизация деталей деталдәрҙе стан
дартлаштырыу 2 . бер ҡалыпҡа һалыу

СТАНДАРТИЗИРОВАТЬ сов., несов. что 
стандартлаштырыу, стандартҡа һалыу, стандарт 
итеү

СТАНДАРТИЗЙРОВАТЬСЯ 1 . сов., несов. 
стандартлашыу, стандарт булыу 2 . только не
сов. страд, от стандартизйровать

СТАНДАРТИЗОВАТЬ сов., несов. см. стан
дартизировать

СТАНДАРТИЗОВАТЬСЯ 1. сов., несов. см. 
стандартизироваться 1; 2. только несов. страд, 
от стандартизовать

СТАНДАРТНОСТЬ ж стандартлыҡ, стан
дартлы булыу; стандартность изделий изделие
ларҙың стандартлығы

СТАНДАРТНЫЙ, -ая, -ое 1. стандартлы, 
стандарт буйынса эшләнгән; стандартная мебель 
стандарт буйынса эшләнгән йорт йыһазы 2 . бер 
ҡалыпҡа һалынған, бер үк төрлө, стандарт; стан
дартные темы бер үк төрлө темалар

СТАНИНА ж станина (1. машинаның, ста
ноктың һ.б. нигеҙе 2. хәрб. туптың лафеты) 

СТАНИЦА ж станица {казактарҙың ҙур 
ауылы)

СТАНИЧНИК м станицала йәшәүсе 
СТАНКбВЫ Й, -ая, -ое 1. станок ...ы; стан

ковое оборудование станок ҡоролмалары 2. әо- 
ен. станоклы; станковый пулемёт станоклы пу
лемет 3. иск. станокта башҡарлыған (эшләнгән); 
станковая жйвопись станокта башҡарылған һын
лы сәнғәт

СТАНКОСТРОЕНИЕ с станоктар төҙөү 
(етештереү, эшләү)

СТАНКОСТРОЙТЕЛЬ м станоктар төҙөүсе 
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое станок

тар төҙөү (эшләү) ...ы; станкостроительный за
вод станоктар эшләү заводы

СТАНОВИТЬСЯ I несов. см. стать I 1 — 4, 6 
СТАНОВЙТЬСЯ II несов. см. стать II 3
СТАНОВИЩЕ с 1. туҡталыу урыны, туҡта

лыш 2. ауыл (гәҙәттә йылт буйындагы)
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СТАНОВЛЁНИЕ с; книжн. үҫеш, нығыныу, 
формалашыу; становление новых форм хозяй
ствования хужалыҡ итеүҙәге яңы формалар 
үҫеше; становление характера характер фор
малашыу

СТАНОВОЙ, -ая, -ое ист. 1. стан ...ы; ста
новое управление стан идараһы 2. в знач. сущ. 
становой м (становой пристав) становой ♦ ста
новой хребет чего арҡа һөйәге (мөһим нәмә) 

СТАНбК м 1. в разн. знач. станок; ткацкий 
станок туҡыу станогы; типографский станок ти 
пография станогы; токарный станок ҡырыу ста
ногы; ставить картину на станок картинаны ста 
нокка ҡуйыу; станок для ковки лошадей ат 
дағалау станогы 2. (стойло) кәртә, аран; станок 
для телят быҙау кәртәһе

СТАНбЧНИК м и СТАНбЧНИЦА ж ста 
ноксы (станокта эшләцсе)

СТАНбЧНЫЙ, -ая, -ое станок(тар) ...ы; ста
ночное оборудование станоктар ҡорамалы 

СТАНЦИбННЫЙ, ая, ое станция . . .ы; стан 
цибнный зал станция залы

СТАНЦИЯ ж', в разн. знач. станция; желез
нодорожная станция тимер юл станцияһы; се
лекционная станция селекция станцияһы; теле
фонная станция телефон станцияһы ♦ орбиталь
ная станция орбиталь станция (йыһан аппараты) 

СТАПЕЛЬ м стапель (судноны төҙөц, ре
монтлау һәм һыуга төшөрөц өсөн ауыш баҫма 
кецек бетонланған ҡоролма)

СТАПТЫВАТЬ несоә. см. стоптать 
СТАРАНИЕ с тырышлыҡ; приложить стара

ние тырышлыҡ һалыу
СТАРАТЕЛЬ м 1. уст., прост, бағыусы, хәс

тәрләүсе 2 . (золотоискатель) алтын йыуыусы 
(эҙләүсе), старатель

СТАРАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое тырыш; стара 
тельный ученик тырыш уҡыусы

СТАРАТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое алтын йыуыу- 
сы(лар) ...ы, старателдәр ...ы; старательская 
артель старателдәр артеле

СТАРАТЕЛЬСТВО с алтын йыуыу эше, ста
рателлек; заниматься старательством старател 
лек менән шөғөлләнеү

СТАРАТЬСЯ несоә. 1. тырышыу; стараться 
изо всех сил бар көскә тырышыу 2. с неопр. баш
ҡарырға (үтәргә) ынтылыу, тырышыу; старать
ся быть полезным файҙалы булырға тырышыу 

СТАРЕЙШИНА м\ ист. ырыу башлығы, аҡ
һаҡал ♦ совет старейшин аҡһаҡалдар ҡоро 

СТАРЁТЬ несоә. 1. ҡартайыу, олоғайыу; все 
стареют бөтәһе лә ҡартая 2. иҫкереү; тема уста
рела тема иҫкерҙе 3. спец. эшлектән сығыу; ме
талл стареет металл эшлектән сыға

СТАРЕЦ м 1. (старик) ҡарт (оло) кеше 
2 . (отшельник) ҡарт монах, монахтар остаҙы 

СТАРИК м 1. бабай, ҡарт, ҡарт (оло) кеше 
2. мн. старики оло кешеләр, ҡарттар, ололар
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СТАРИКбВСКИЙ, -ая, -ое ҡарт(тар) ...ы, 
ҡарттарға хас; стариковские привычки ҡарттар 
ғәҙәте

СТАРИНА 1. ж боронғо (элекке) заман, күп
тәнге заман; в старину борон заманда 2. ж бо
ронғо (иҫке) ғөрөф-ғәҙәттәр, боронғо (иҫке) нә
мәләр, иҫкелек; собирать предметы старины бо 
ронғо нәмәләр йыйыу 3. м; разг. (в обращении) 
ҡарт, ҡартлас ♦ тряхнуть стариной йәштәрсә ҡы
ланып алыу; бер йәшлектә, бер ҡартлыҡта

СТАРИНКА ж\ разг., ласк, от старина 1, 2 
♦ по старйнке: 1) иҫке ғәҙәт буйынса 2 ) иҫкесә 

СТАРИННЫЙ, -ая, -ое 1. боронғо, элекке, 
бик күптәнге; старинные монеты боронғо аҡса
лар; старйнное здание бик күптәнге бина 2. иҫ
ке, күптәнге; старйнный друг иҫке дуҫ

СТАРИТЬ несоә. кого ҡартайтыу, ҡарт күр
һәтеү; морщины вас старят һырҙар һеҙҙе ҡарт 
күрһәтә

СТАРИТЬСЯ несоә. ҡартайыу 
СТАРИЦА I ж см. старец 2
СТАРИЦА II ж иҫке үҙән, үле йылға 
СТАРИЧбК м ҡартыҡай, бабаҡай 
СТАРКА ж старка (араҡы төрө)
СТАРО... урыҫ телендә ҡушма һщҙәрҙең 

“иҫке”, “борото” мәғәнәһен белдергән беренсе 
өлөшө, мәҫ., старославянский иҫке славян ...ы; 
старокупёческий боронғо сауҙагәрҙәр ... ы

СТАРОВЁР м 1. старовер (христиандарға 
иҫке дин кешеһе) 2 . перен. иҫке ҡарашлы кеше, 
иҫкегә йәбешеп ятыусы

СТАРОДАВНИЙ, -яя, -ее 1. боронғо, элекке, 
бик күптәнге; стародавние времена бик боронғо 
замандар 2. борондан килгән, боронғо, иҫке; ста
родавние предания боронғо риүәйәттәр

СТАРОЖИЛ м 1. электән (бик күптән) йә
шәүсе 2. обычно мн. старожйлы (коренные 
жители) төп (ерле) халыҡ, борондан йәшәгән 
кешеләр

СТАРОЗАВЕТНЫЙ, -ая, -ое 1. иҫке ҡараш
лы, иҫкесә йәшәүсе, иҫке заман ...ы; старозавет
ный человек иҫке ҡарашлы кеше 2. иҫке, борон
дан килгән; старозаветные взгляды иҫке ҡараштар 

СТАРОМОДНЫЙ, -ая, -ое 1. иҫке модалы 
(фасонлы); старомодная одежда иҫке модалы 
кейем 2 . иҫке ҡарашлы, иҫкелеккә йәбешеп ят
ҡан; старомодный человек иҫке ҡарашлы кеше 

СТАРООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое ҡарт күренгән, 
оло сырайлы

СТАРООБРЙДЕЦ м и СТАРООБРЯДКА ж
старообрядсы

СТАРООБРЯДЧЕСТВО с старообрядсылыҡ
СТАРОСТА м староста; сельский староста

ауыл старостаһы; староста класса синыф ста
ростаһы

СТАРОСТЬ ж 1. ҡартлыҡ; старость не ра
дость ҡартлыҡ — шатлыҡ түгел 2. (ветхость, 
изношенность) иҫкергәнлек, туҙғанлыҡ; жёлтое
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от старости бельё иҫкереп һарғайған эске кейем
♦ на старости лет см. лета 

СТАРТ м старт; дать старт старт биреү; вы
ходить на старт стартҡа сығыу ♦ на старт! старт
ҡа! (теҙелергә)

СТАРТЕР и СТАРТЁР м стартер (1. старт 
сигналын бирецсе 2. эске яныу лы дәигателдәр- 
ҙе эшләтеп ебәрә торган ҡулайлама); нажать 
на стартер стартерға баҫыу

СТАРТОВАТЬ сов., несов. старт алыу, ярыш 
башлау; мотогонщики стартуют мотоуҙышсылар 
старт ала

СТАРТОВЫЙ, -ая, -ое 1. старт ...ы; старто
вый пистолет старт пистолеты 2. стартты билдә
ләгән, старт ...ы; стартовая лйния старт һыҙығы 

СТАРУХА ж әбей, ҡарсыҡ 
СТАРУШКА ж әбекәй
СТАРЧЕСКИЙ, -ая, -ое ҡарттарға хас бул

ған, ҡарттарса, ҡартлыҡ ...ы; старческие болез
ни ҡартлыҡ ауырыуҙары

СТАРШЕКЛАССНИК м и с т а р ш е к л А с  
СНИЦА ж юғары синыф уҡыусыһы

СТАРШЕКУРСНИК м и СТАРШЕКУРС 
НИЦА ж юғары курс студенты, юғары курста 
уҡыусы студент

СТАРШИЙ, -ая, -ее 1. оло, өлкән; старший 
сын оло ул 2. в знач. сущ. старшие мн. (взрослые) 
ололар, өлкәндәр 3. (стоящий выше по званию, 
чину, должности и т.п.) өлкән; старший мастер 
өлкән мастер; старший научный сотрудник өлкән 
ғилми хеҙмәткәр 4. в знач. сущ. старший м и стар
шая ж етәксе, башлыҡ; старший отделения бүлек 
башлығы 5. юғары; старший класс юғары синыф 

СТАРШИНА м; в разн. знач. старшина; стар 
іііипа роты рота старшинаһы; волостной старши
на волость (улус) старшинаһы

СТАРШИНСТВб с ололоҡ (йәш, дәрәжә һ.б. 
буйынса)', занимать места по старшйнству оло 
лоҡ буйынса урындар алыу

СТАРЫЙ, -ая, -ое 1. ҡарт, оло, ҡары; старый 
человек ҡары кеше; старое дерево ҡарт ағас; я 
уже стар оломон инде 2. иҫке, элекке, әүәлге, 
күптәнге; старый друг күптәнге дуҫ; старая рана 
элекке яра; старый сад иҫке баҡса; старый анек
дот иҫке мәҙәк 3. иҫке, иҫкергән; старый учеб
ник иҫке дәреслек; старое платье иҫке күлдәк; 
старый билет иҫке билет 4. иҫке, элекке; старая 
квартира элекке фатир; старые газеты иҫке гәз
иттәр 5. (старинный) боронғо, элекке; старая 
посуда боронғо һауыт-һаба; старая монета бо
ронғо аҡса 6. (опытный) тәжрибәле, ҡарт; ста
рый воин ҡарт яугир; старый лесоруб тәжрибә
ле урман ҡырҡыусы 7. (относящийся к урожаю 
или запасам предшествующего года) иҫке, үт
кән йылғы, былтырғы; старый хлеб иҫке иген
8. в знач. сущ. старое с иҫке(ләр), элекке(ләр), 
иҫкелек; помнить старое элеккеләрҙе иҫләү
♦ старая дёва ҡарт (ултырған) ҡыҙ; старая пёс-
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ня иҫке йыр (кцп ҡабатлатан, тапалган һцҙ, 
фекер, тәҡдим һ.б.У, старый стиль иҫке стиль, 
элекке иҫәп (борошо йыл иҫәбе)\ и старый и ма
лый; и стар и мал; и стар и млад йәше ҡарты, 
бөтә булғаны, барыһы ла, олоһо-кесеһе; по ста
рой памяти элекке танышлыҡ (дуҫлыҡ) буйынса 

СТАРЬЁ с собир.; разг. иҫке-моҫҡо (нәмәләр), 
иҫкергән (күренеш); торговать старьём иҫке-моҫ
ҡо менән һатыу итеү

СТАРЬЁВЩИК м и СТАРЬЁВЩИЦА ж иҫ
ке-моҫҡосо, иҫке-моҫҡо менән һатыу итеүсе 

СТАСКАТЬ сов. кого-что', разг. ташыу, та
шып ҡуйыу (бөтөрөү, алыу); стаскать сёно бе
сәнде ташып бөтөрөү

СТАСКИВАТЬ несов. см. стащйть 1—3, 
стаскать

СТАСКИВАТЬСЯ несов. 1. разг. (снимать
ся — об одежде, обуви) сиселеү 2 . страд, от 
стаскивать

СТАСОВАТЬ сов. что бутау, аралаштырыу 
(кәрт тураһында)

СТАСОВАТЬСЯ сов. буталыу, аралашыу 
(кәрт тураһында)

СТАТИКА ж статика (1. механиканың бер 
бцлеге 2. тынлыҡ хәле, тик торош)

СТАТЙСТ м и СТАТЙСТКА ж статист 
(театрҙа һцҙһеҙ ролдәрҙе йәки ярҙамсы ролдәр 
башҡарыусы актёр)

СТАТИСТИК м статистик (статистика 
белгесе)

СТАТИСТИКА ж; статистика (1. ижтимаги 
тормоштоң, йәмгиәттең төрлө кцренештәре- 
нең иҫәбен алып, һан кцрһәткестәрен сагыш- 
тырып өйрәнгән фән 2. халыҡ хужалыгы тар
маҡтары цҫешен иҫәпкә алыу 3. төрлө фәндә 
һан кцрһәткесе менән эш итец, өйрәнец, тик- 
шеренец ысулы); заниматься статистикой ста
тистика менән шөғөлләнеү; статйстика рождае
мости тыуыу статистикаһы

СТАТИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. статистик; 
статистические сведения статистик мәғлүмәттәр 
2. статистика ...ы; статистйческий отдел статис
тика бүлеге

СТАТИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. статик; статйче 
ская теория статик теория 2. см. статйчный

СТАТИЧНЫЙ, -ая, -ое статик, хәрәкәтһеҙ; 
статйчное состояние статик хәл

СТАТНЫЙ, -ая, -ое зифа, зифа буйлы, һом
ғол, матур һынлы; статная девушка зифа буйлы 
ҡыҙ; быть статным һомғол булыу

СТАТОР м статор (электр машиналарының, 
турбиналарҙың әйләнмәй торган өлөшө)

СТАТУС м (правовое положение) статус; ста
тус языка телдең статусы

стАтус квб м нескл.; юр. (сложившееся 
положение) статус-кво, хәл

СТАТУТ м статут; статут ордена Славы Дан 
ордены статуты; статут ООН БМО-ның статуты
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СТАТУЭТКА ж статуэтка, һын; статуэтка из
бронзы бронзанан яһалған һын

СТАТУЯ ж статуя, һын
СТАТЬ I сов. 1. баҫыу, тороу; ни стать, ни 

сесть баҫып та, ултырып та булмай; стать на цы
почки аяҡ осона баҫыу; стать у стены стена эргә
һенә баҫыу; стать в очередь сиратҡа тороу; стать 
на вахту вахтаға тороу; стать на замену алмашҡа 
баҫыу 2. туҡтау, туҡтап тороу (ҡалыу), туҡталыу; 
лошадь стала ат туҡтаны; часы стали сәғәт туҡ
таған 3. (расположиться, поместиться) урынла
шыу, туҡтау, туҡталыу; отряд стал в школе отряд 
мәктәптә урынлашты; стать на ночёвку ҡунырға 
туҡталыу 4. (подняться для борьбы) күтәрелеү; 
стать на защиту йстины хаҡлыҡты яҡлар өсөн кү
тәрелеү 5. кому-чему, во что\ разг. төшөү, тороу; 
стать в копеечку бик арзанға төшөү 6. перен., 
разг. килеп сығыу, ҡалҡыу; стал вопрос мәсьәлә 
килеп сыҡты ♦ во что бы то ни стало ни генә бул
маһын, нисек кенә булмаһын; стать в тупйк ауыр 
хәлдә ҡалыу; стать грудью см. грудь; стать горой 
см. гора; стать на одну доску см. доска; стать по
перёк дороги см. дорога; стать между кем кем
деңдер араларына инеү, араларын боҙоу; стать на 
колени теҙ сүгеү, буйһоноу; река стала йылға 
туңды; стать на ноги: 1) һауығыу, аяҡҡа баҫыу; 
2) үҙаллылыҡ алыу, аяҡҡа баҫыу; стать поперёк 
горла см. горло; стать у власти хакимлыҡты алыу

СТАТЬ II сов. 1. с неопр. (входит в состав 
сложного сказуемого в значении “начать") баш
лау; он стал учйться ул уҡый башланы; стало 
светать яҡтыра башланы 2. с неопр. (употреб
ляется для образования будущего времени глаго
лов несовершенного вида) -асаҡ/ ясаҡ; не стану 
спать йоҡламаясаҡмын; он этого не станет де
лать ул быны эшләмәйәсәк 3. (употребляется в 
значении связки) булыу, китеү, төшөү, булып 
китеү; стать взрослым өлкән кеше булыу; стать 
агрономом агроном булып китеү; стать постар
ше олоғая төшөү; стало светло яҡтырып китте; 
мне стало не по себе безл. уңайһыҙланып кит
тем 4. с кем-чем и без доп. (произойти, случить
ся) булыу; у меня что-то стало с сердцем йөрә
гемә әллә ни булды 5. безл. (с отрицанием — 
перестать быть в наличии) бөтөү, юҡ булыу, 
юҡҡа сығыу; не стало сил көс бөттө 6. (уме
реть) үлеү, вафат булыу; его не стало ул үлде 
♦ стало быть вводи, сл. Тимәк, шулай булғас; 
станет с кого -нан/-нән булыр (көт тә тор)

СТАТЬ III ж 1. (осанка) һын, буй-һын, кәү
ҙә; красйвая стать матур һын 2. обычно мн. ста
ти (у животных, преимущественно у лошадей) 
һын, тороҡ, кәүҙә 3. перен., уст. (характер) хо
лоҡ ♦ под стать: 1) чему (подобен) оҡшаш булыу, 
һымаҡ (кеүек) булыу; 2) кому-чему (в соответ
ствии с кем-чем) -ға/-гә тура килеү (килеп то
роу); с какой стати? ни өсөн әле?, нишләп әле?, 
нилектән әле?

СТАТЬСЯ сов.\ разг. булыу; что с ним ста
нется ни булыр тиһең уға ♦ может статься 
вводи, сл. шулай ҙа булыуы мөмкин

СТАТЬЙ ж 1. мәҡәлә; газетная статья гәзит 
мәҡәләһе; передовая статья баш мәҡәлә 2. (са
мостоятельный раздел в юридических и фи
нансовых документах, словарях) статья; статья 
уголовного кодекса енәйәт кодексы статьяһы; 
статья дохода керем статьяһы; словарная статья 
һүҙлек статьяһы 3. (разряд) статьялы; старшина 
первой статьй беренсе статьялы старшина

СТАФИЛОКбКК м; мед. (бактерия) стафи
лококк

СТАФИЛОКбККОВЫЙ, ая, -ое мед. ста 
филококк ...ы; стафилококковая ангйна стафи 
лококк ангинаһы

СТАЦИОНАР м стационар (һәр ваҡыт бер 
урында булган учреждение)

СТАЦИОНАРНЫЙ, -ая, -ое 1. (не передвиж
ной) стационар; стационарная библиотека стаци
онар китапхана; стационарная больнйца стацио
нар больница (хәстәхана) 2. (не амбулаторный) 
хәстәханала (больницала) ятып дауаланыусы; 
стационарный больной хәстәханала ятып дауа 
ланыусы ауырыу

СТАЧАТЬ сов. что (ҡуша) тегеп сығыу (те
геү); стачать голенйще сапога итеккә ҡуныс 
тегеү

СТАЧЕЧНИК м стачкасы (стачкала ҡатна
шыусы)

СТАЧЕЧНЫЙ, -ая, -ое стачка ...ы; стачеч
ный комитет стачка комитеты; стачечная борьба
стачка көрәше

СТАЧИВАТЬ I несов. см. стачать 
СТАЧИВАТЬ II несов. см. сточйть 
СТАЧИВАТЬСЯ I несов. страд, от стачи

вать I
СТАЧИВАТЬСЯ II несов. 1. см. сточйться 

2. страд, от стачивать II
СТАЧКА ж стачка, эш ташлау; стачка ра

бочих эшселәр стачкаһы
СТАЩИТЬ сов. 1. кого-что һөйрәп (тартып) 

төшөрөү, тартып сығарыу; стащйть мешок с те
леги тоҡто арбанан һөйрәп төшөрөү; стащйть 
скатерть со стола ашъяулыҡты өҫтәлдән тартып 
төшөрөү; стащйть лодку в воду кәмәне һыуға 
һөйрәп төшөрөү 2. что\ разг. (снять одежду, 
обувь с кого-л.) һалдырыу, һалдырып алыу, си
сендереү, сисендереп алыу; (с себя) һалып таш
лау; стащйть сапогй итек һалдырыу 3. кого-что 
(таща, собрать в одно место) (һөйрәп) ташып 
алыу (ҡуйыу); стащйть мешкй в амбар тоҡтарҙы 
келәткә ташып алыу 4. кого-что; разг. (украсть) 
сәлдереү, урлау

СТАЯ ж 1. көтөү; (животных, птиц) өйөр, 
туп; (рыб) эркеү; стая волков бүреләр өйөрө; 
журавлйная стая торналар тубы 2. перен. төр
көм, өйөр; стая ребятйшек балалар төркөмө 
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СТАЯТЬ сов. иреү, иреп бөтөү (ҡар, боҙ һ.б. 
тураһында)

СТВОЛ м 1. (дерева, кустарника) олон; 
ствол дерева ағас олоно 2. кәбәк; ствол ружья
мылтыҡ көбәге; ствол орудия туп көбәге 3. горн. 
шахта үҙәге (шахтаның тәрәнлеген кцрһәткән 
вертикаль юл) 4. анат. көпшә; нервный ствол 
нервы көпшәһе; корень и ствол волоса сәстең 
тамыры һәм көпшәһе

стволйстый, -ая, -ое 1. (күп) олонло; 
стволистое дерево олонло ағас 2. көпшәле; ство 
лйстая свёкла көпшәле сөгөлдөр

ствбльный, -ая, -ое олонло, кәбәк ...ы, 
кәбәкле; ствольная коробка ружья мылтыҡтың 
кәбәк тартмаһы

СТВОРАЖИВАТЬ несов. см. створожить 
СТВОРАЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. створо

житься 2. страд, от створаживать
СТВбРКА ж ҡапҡас (тәҙрәнең, ишектең 

һ.б.)', створки ставней тәҙрә ҡапҡастары
СТВОРбЖ ИТЬ сов. что 1. (превратить в 

творог) эремсек яһау, эретеү 2. (заставить свер
нуться) эретеү; створожить молоко һөт эретеү 

СТВОРбЖ ИТЬСЯ сов. 1. (превратиться в 
творог) эремсеккә әйләнеү, эремсек булыу 
2. (свернуться) эреү

СТВбРЧАТЫЙ, -ая, -ое ике яҡҡа асылмалы 
(тәҙрә, шкаф һ.б.)

СТЕАРИН м стеарин (шәм, һабын һ.б. яһау- 
га китә торган май)

СТЕАРИНОВЫЙ, -ая, -ое 1. стеарин, стеа
риндан яһалған; стеарйновые свёчи стеарин шәм
дәр 2. стеарин ...ы; стеарйновый завод стеарин 
заводы

СТЁБЕЛЬ м 1. һабаҡ; стебель растения үҫем
лек һабағы; выпустить стебель һабаҡ ебәреү 
2. спец. (часть предмета, устройства, имею
щая вид трубки, стержня) һап; стебель пера 
перо һабы

СТЕБЕ ЛЬКбВЫ Й, -ая, -ое бот. һабаҡлы; 
стебельковое растение һабаҡлы үҫемлек

СТЁБЕЛЬНЫЙ, -ая, ое бот. см. стебель
ковый

СТЕБЁЛЬЧАТЫЙ, ая, ое (имеющий вид 
стебля) һабаҡ кеүек (һымаҡ) ♦ стебельчатый 
шов сүпләп сигеү

СТЕБЛЕВАНИЕ с; бот. һабаҡҡа ултырыу, 
һабаҡ сығарыу, көпшәләнеү

СТЕБЛЙСТЫЙ, -ая, -ое күп һабаҡлы (тар
маҡлы)

СТЕГАНКА ж\ разг. һырма (йылы өҫ кейеме) 
СТЕГАНЫЙ, -ая, -ое һырыған, һырылған; 

стёганое одеяло һырыған юрған
СТЕГАТЬ I несов. что һырыу; стегать 

одеяло юрған һырыу
СТЕГАТЬ II несов. кого-что прям., перен. 

(хлестать) сыбыҡлау, сыбыртҡылау, ҡамсы
лау, һыҙырыу, һыҙырып (эләктереп) һуғып ебә

реү, өтөү, яндырыу; резкий ветер стегал лицо
әсе ел битте өтә ине

СТЕГНУТЬ сов. см. стегать II; стегнуть коня
атты ҡамсылап алыу

СТЕЖКА I ж 1. см. стегать I; 2. йөй, сәнсем; 
крупная стёжка эре сәнсемле йѳй; мелкая стёж
ка ваҡ сәнсем

СТЕЖКА II ж\ трад.-поэт. һуҡмаҡ, бер
ләм юл

СТЕЖ бК м сәнсем (тегец эшендә)', шить 
мелкими стежками ваҡ сәнсем менән тегеү

СТЕЗЙ ж 1. уст. юл, оло юл 2. перен., вы
сок. эшмәкәрлек, тормош юлы

СТЕК м ат сыбығы (осонда ҡайыш тоҡанлы 
ат ҡыуа торган шыйыҡ сыбыҡ)

СТЕКАТЬ несов. 1. см. стечь 2. ағып төшөү 
СТЕКАТЬСЯ несов. см. стечься 
СТЕКЛЕНЁТЬ несов. быяла кеүек булыу; 

глаза стали стекленеть күҙҙәре быяла кеүек бу
ла башланы

СТЕКЛИЛЬЩИК м; спец. күн шымартыусы 
СТЕКЛИТЬ несов. что 1. быяла ҡуйыу 

2. спец. (шлифовать кожу) күн шымартыу 
СТЕКЛб с в разн. знач. быяла; зеркальное 

стекло көҙгө быялаһы; ламповое стекло лампа 
(шәм) быялаһы; увеличительное стекло ҙурайт
ҡыс быяла

СТЕКЛО... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 
“быяла" мәгәнәһен аңлатҡан беренсе өлөшө, 
мәҫ., стекловарение быяла ҡайнатыу

СТЕКЛОВАР м быяла ҡайнатыусы (эшсе) 
СТЕКЛОВАРЁНИЕ с быяла ҡайнатыу 
СТЕКЛОВАРНЫЙ и СТЕКЛОВАРОЧНЫЙ, 

-ая, -ое быяла ҡайнатыу ...ы; стекловарная печь 
быяла ҡайнатыу мейесе

СТЕКЛОВИДНЫЙ, -ая, -ое быялаға оҡшаш, 
быяла һымаҡ (кеүек)

СТЕКЛОВОЛОКНб с быяла сүс 
СТЕКЛбГРАФ м стеклограф (быяла менән 

китап баҫыу приборы)
СТЕКЛОГРАФИРОВАТЬ сов., несов. что 

стеклографиялау
СТЕКЛОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое стекло 

графия ...ы, стеклографик
СТЕКЛОГРАФИЯ ж стеклография, быяла 

баҫма
СТЕКЛОДУВ м быяла өрөүсе (быяланан төр

лө әйберҙәр яһаусы)
СТЕКЛОДУВНЫЙ, -ая, -ое быяланан (өрөп) 

эшләү ...ы
СТЕКЛОЗАВбД м быяла заводы 
СТЕКЛОНИТЬ ж быяла еп (быяла сцсенән) 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ м быяла таҙартҡыс 

(автомобилдә һ.б.)
СТЕКЛОРЁЗ м 1. (рабочий) быяла ҡырҡыу

сы 2. (инструмент) быяла ҡырҡҡыс
СТЁКЛЫШКО с 1. уменьш. от стекло 2. (ос

колок) быяла ярсығы ♦ как стёклышко: 1) (со- 
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СТЕРВЯТНИ К
эершенно чистый) тап-таҙа; 2 ) (совершенно 
трезвый) ап-айнытс; 3) (безупречный в мораль
ном отношении) күңеле саф, рухы таҙа

СТЕКЛЙННИЦА ;/ с (бабочка) быяла күбәләге 
СТЕКЛЙННЫЙ, -ая, -ое 1. быяла; стек

лянная посуда быяла һауыт-һаба 2. (застеклён
ный) быялалы, быяла ҡуйылған; стеклянная дверь 
быялалы ишек 3. быяла кеүек; стеклянный блеск 
быяла кеүек ялтыр 4. перен. (безжизненный, не
подвижный) туң, мәғәнәһеҙ, быяла кеүек; стек
лянные глаза быяла кеүек күҙҙәр ♦ держать под 
стеклянным колпаком; под стеклянным колпа
ком (жить, находйться) см. колпак

СТЕКЛЙРУС м быяла мунсаҡ (оҙонса) 
СТЕКЛЙШКА ж; разг. быяла киҫәге, быяла

нан биҙәү әйберҙәре
СТЕКбЛЬНЫЙ, -ая, -ое быяла ...ы; сте

кольный завод быяла заводы; стекольная про
мышленность быяла сәнәғәте

СТЕКбЛЬЩ ИК м быяласы (быяла ҡуйыусы) 
СТЁЛА ж стела (һәйкәл итеп ҡуйылган яҙыу

лы йәки һцрәтле таҡтаташ)
СТЕЛИТЬ н е со вр а зг . см. стлать 
СТЕЛИТЬСЯ несов/, разг. см. стлаться 
СТЕЛЛАЖ м стеллаж, кәштә 
СТЁЛЬКА ж олтораҡ
СТЁЛЬНАЯ быуаҙ (һыйыр малына, филгә 

һ.б. ҡарата)
СТЕМНЁТЬ сов., безл. ҡараңғы төшөү, ҡа

раңғыланыу
СТЕНА ж 1. стена, диуар; бревенчатая стена

бүрәнә стена; крепостная стена ҡәлғә стенаһы 
2. перен. кәртә, ҡаршылыҡ; между ними вырос
ла стена улар араһында ҡаршылыҡ тыуҙы 3. пе
рен. (тесный ряд, сплошная масса) стеналай (сте
на кеүек) тороу (килеү, барыу); народ стоял сте
ной халыҡ стена кеүек торҙо ♦ стена в стену; 
стена об стену: 1) яҡында, эргәлә; 2 ) күршелә, 
күрше бүлмәлә (квартирала); встать стеной бер
ҙәм (бер төптән) тороу; прижать к стене; припе
реть к етене ҡыҫымға алыу; лезть на стену см. 
лезть; в четырёх стенах сидеть (жить) өйҙән сыҡ 
май ултырыу, гел өйҙә булыу; как об стену горох 
см. горох; как за каменной стеной (быть, нахо 
дйться) бик тыныс ҡына (йәшәү, булыу), ыша
ныслы (арҡалана алырлыҡ) хәлдә (булыу); хоть 
головой об стену бейся башыңды ташҡа бәрһәң 
дә (цтәй алмаҫлыҡ эш, ауыр хәл тураһында) 

СТЕНАТЬ несов. иңрәү, һыҡрау 
СТЕНГАЗЁТА ж • (стенная газета) стена 

гәзите
СТЕНД м стенд (1. кцргәҙмәлә экспонаттар 

ҡуйыла торган ҡоролма 2. тех. заводта маши
наларҙы йыйнау һәм һынау урыны)

СТЁНКА ж 1. уменьш. от стена 2. (боковая 
сторона полого предмета) сит, ҡыр, яҡ; стенки 
кастрюли кәстрүл сите 3. анат. кѳп; стенки 
желудка ашҡаҙандың көбө 4. (комплект мебе

ли, сконструированный для размещения вдоль 
стены квартиры) стенка ♦ гимнастйческая стен
ка; (шведская) стенка спорт, гимнастик стенка 

СТЕННбЙ, ая, ое 1. стена . . .ы; стенные ча
сы стена сәғәте 2. (выполненный на стене) сте
наға төшөрөлгән, стеналағы, стена ...ы; стенная 
роспись стенаға төшөрөлгән рәсем

СТЕНОБЙТНЫЙ, -ая, -ое ист. стена вата 
(емерә) торған; стенобйтное орудие стена вата 
торған ҡорал

СТЕНОВбЙ, -ая, -ое спец. стена ҡороу өсөн; 
стеновой кирпйч стена ҡороу өсөн кирбес

СТЕНОГРАММА ж стенограмма (телмәрҙе 
айырым билдәләр менән яҙыу)

СТЕНбГРАФ м стенограф (стенография ысу
лы менән яҙыусы)

СТЕНОГРАФЙРОВАТЬ несов. что стено
графиялау, стенография менән яҙыу

СТЕНОГРАФЙСТ м и СТЕНОГРАФЙСТКА
ж стенографист

СТЕНОГРАФЙЧЕСКИЙ, ая, ое 1. стено
графия ...ы; стенографйческий алфавйт стено 
графия алфавиты 2. стенографик; стенографй
ческий отчёт стенографик отчёт

СТЕНОГРАФИЯ ж стенография (телмәрҙе 
айырым билдәләр, ҡыҫҡартмалар менән яҙыу 
ысулы)

СТЕНОКАРДИЯ з к; мед. йөрәк өйәнәге, сте
нокардия

СТЕНОПЙСНЫЙ, -ая, -ое стенаға рәсем (би
ҙәк) төшөрөү ...ы, стена биҙәү ...ы; стенопйсное 
искусство стена биҙәү сәнғәте

СТЁНОПИСЬ ж стенопись (стенага рәсем 
төшөрөц сәтәте)

СТЕПЁННОСТЬ ж олпатлылыҡ, һапалылыҡ 
СТЕПЁННЫЙ, -ая, -ое 1. (рассудительный, 

серьёзный) олпатлы, һапалы; степенный чело
век олпат кеше 2. (свойственный такому чело
веку) сабыр, тыйнаҡ; степенное поведение са
быр холоҡ

СТЁПЕНЬ ж; в разн. знач. дәрәжә; возвести 
в степень мат. дәрәжәгә күтәреү; учёная 
степень ғилми дәрәжә; диплом третьей степени 
өсөнсө дәрәжәле диплом; достичь высоких сте
пеней юғары дәрәжәләргә ирешеү ♦ степени 
сравнения грам. сағыштырыу дәрәжәләре; ни в 
какой (малейшей) степени бөтөнләй, бөтөнләйгә 

СТЕПНбЙ, -ая, -ое дала ...ы, далалағы; 
степная растительность дала үҫемлектәре; степ
ные районы дала райондары

СТЕПНЙК м 1. дала кешеһе, далала йәшәүсе
2. (лошадь, разводимая в степи) дала аты
3. (степная птица) дала ҡошо

СТЕПЬ ж 1. геогр. дала; ковыльная степь 
ҡылғанлы дала 2. уст. (пустыня) сүл

СТЕРВЕНЁТЬ несов.', разг. ярһыу, ҡоторо
ноу, сығырҙан сығыу, ныҡ асыу килеү

СТЕРВЙТНИК м үләкһә бөркөтө, ҡарағош
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С Т Е Р Е О М А Г Н И Т О Ф О Н

СТЕРЕОМАГНИТОФОН м стереомагни
тофон

СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое стерео 
метрик, стереометрия ...ы; стереометрйческая 
задача стереометрик мәсьәлә

СТЕРЕОМЕТРИЯ ж стереометрия (геомет
рияның бер бцлеге)

СТЕРЕОСКОП м стереоскоп (оптик прибор) 
СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИЙ, ая, ое стереоско

пик; стереоскопйческое кино стереоскопик кино 
СТЕРЕОТИП м стереотип (баҫма ысулы) 
СТЕРЕОТИПНЫЙ, -ая, -ое 1. типогр. сте

реотип, стереотиптан баҫылған; стереотйпное из
дание стереотип баҫма 2. перен. күп ҡабатлан
ған, бер үк төрлө, үҙгәрешһеҙ; стереотйпная фра
за күп ҡабатланған фраза

СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ, ая, ое стереофо 
ник; стереофонйческая аппаратура стереофоник 
аппаратура

СТЕРЕТЬ сов. что 1. (вытереть) һөртөү, 
һөртөп алыу; стереть пыль туҙанды һөртөп алыу 
2. (уничтожитъ) бөтөрөү, юйыу; стереть рису
нок рәсемде юйыу 3. перен. (изгладитъ) юйыу, 
юҡҡа сығарыу, юғалтыу; время стёрло воспоми
нания ваҡыт хәтирәләрҙе юйҙы 4. (повредитъ 
трением) ҡырҙырыу, өйкәтеү, ҡырылыу, өйкә
леү; стереть ногу аяҡты ҡырҙырыу 5. (измель
читъ) (иҙеп) онтаҡлау, онтаҡ итеү; стереть мел 
в порошок аҡбурҙы (ыуып) онтаҡлау; стереть 
краски буяуҙарҙы иҙеү ♦ стереть в порошок кө 
лөн күккә осороу; стереть с лица землй см. лицо 

СТЕРЕТЬСЯ сов. 1. һөртөлөү, яғылыу, һөр
төлөп (яғылып) бөтөү; пудра стёрлась пудра һөр
төлөп бөткән 2 . ҡырылыу, ҡырылып бөтөү, аша
лыу, ашалып бөтөү, юйылыу; подошва обуви 
стёрлась аяҡ кейеменең табаны ашалған; надпись 
на камне стёрлась таштағы яҙыу юйылған 3. пе
рен. (исчезнутъ, изгладиться) юйылыу, иҫтән 
сығыу; стереться в памяти онотолоу, иҫтән сығыу 

СТЕРЁЧЬ несов. кого-что 1. (охранять) һаҡ
лау, ҡарауыллау, ҡарау; стеречь дом өйҙө һаҡлау; 
стеречь огород баҡсаны һаҡлау 2. (подстере
гать) һағалау, аңдыу; стеречь зверя йыртҡысты 
аңдыу

СТЕРЁЧЬСЯ несов. страд, от стеречь
СТЁРЖЕНЬ м 1. кендек, күсәр, стержень; 

стержень поршня бешкәк кендеге 2. үҙәк; стер
жень ствола дерева ағас олононоң үҙәге 3. чего\ 
перен. үҙәк, нигеҙ; стержень исследования тик
шеренеүҙең нигеҙе

СТЕРЖНЕВбЙ, -ая, -ое 1. стерженлы; стерж
невой трансформатор стерженлы трансформатор 
2. прям., перен. үҙәк, төп; стержневая проблема 
үҙәк проблема; стержневой корень кустарника
ҡыуаҡтың үҙәк тамыры

СТЕРИЛИЗАТОР м стерилизатор (стерил- 
ләц аппараты)

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ж стерилизация, стерилләү
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СТЕРИЛИЗОВАТЬ сов., несов. 1. что (сде
лать стерильным) стерилләү, стерилизациялау 
2. кого-что; мед. (сделать неспособным к дето
рождению) стерилләү, бестереү

СТЕРИЛЬНОСТЬ ж стериль булыу, стериллек 
СТЕРЙЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. стерилле, сте

риль, йоғошһоҙландырылған; стерйльный бинт 
стерилле бинт 2. биол, стериль (црсец һәләте 
булмаган)', стерйльная клетка стериль күҙәнәк 

с т е р л и н г  м стерлинг (Англияныц көмөш 
һәм алтын тәңкәләренең законлы стандарты) 
♦ фунт стерлингов см. фунт II 

с т ё р л я д ь  ж сөгә, уҡбалыҡ 
СТЕРЛЙЖИЙ, -ья, -ье 1. сөгә ...ы, уҡбалыҡ 

...ы; стерляжья икра сөгә ыуылдырығы 2. сөгә 
балығы ...ы, уҡбалыҡ ...ы, сөгә балығынан (уҡ- 
балыҡтан) бешерелгән; стерляжья уха уҡбалыҡ 
һурпаһы

СТЕРНЙ и СТЕРНЬ ж 1. (сжатое поле) 
урылған баҫыу 2. (остатки жнивья на корню) 
ҡамыл, сүкер

СТЕРПЁТЬ сов. что и без доп. сыҙау, түҙеү, 
сыҙап (түҙеп) тороу; стерпеть боль ауыртыуға 
түҙеү; стерпеть обйду рәнйетеүгә түҙеү

СТЕРТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от стереть 
2. прил. (повреждённый трением) ашалған, ҡы
рылған, өйкәлгән; стёртая монета шымарған тәң
кә 3. прил., перен. күп ҡабатланған, күп сәйнәл
гән; стёртые фразы күп ҡабатланған фразалар 

СТЕСАТЬ сов. что сутлау, юныу, сутлап 
(юнып) төшөрөү (сығыу); стесать брёвна бүрә
нәләрҙе сутлап сығыу

СТЕСНЁНИЕ с 1. см. стеснйть — стеснять, 
стеснйться — стесняться 3; стеснение в грудй
күкрәк ҡыҫыу 2. (ощущение неловкости) тарты
ныу, оялыу; без стеснения тартынмайынса, оят
һыҙ рәүештә

СТЕСНЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от стес
нйть 2. прил. ҡыҫынҡы, ҡыйын; стеснённые об
стоятельства ҡыҫынҡы хәлдәр

СТЕСНИТЕЛЬНОСТЬ ж оялсанлыҡ, тарты- 
ныусанлыҡ; ему присуща стеснительность уға 
оялсанлыҡ хас

СТЕСНЙТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (застенчивый) 
оялсан, оялыусан, тартыныусан

СТЕСНИТЬ сов. кого-что 1. (сжатъ) ҡыҫыу, 
ҡыҫырыҡлау 2. (заставитъ потесниться, жить 
теснее) ҡыҫыу, ҡыҫырыҡлау, уңайһыҙлау 3. (ли
шитъ свободы действия) ҡамасаулау, мәшәҡәт 
тыуҙырыу, мәшәҡәтләү 4. (ограничитъ кого-л. в 
чём-л.) ҡыҫыу, сикләү; стеснйть себя в расхо
дах сығымдарҙа үҙеңде ҡыҫыу 5. (сдавитъ грудъ, 
горло) ҡыҫыу; стеснйть грудь күкрәк ҡыҫыу 

СТЕСНИТЬСЯ сов. 1. (тесно сдвинуться) 
ҡыҫылыу, тығыҙланыу, ҡыҫылып (тығыҙланып) 
китеү 2. разг. (ограничитъ себя в чём-л.) ҡыҫы
лыу, үҙен ҡыҫыу (сикләү) 3. (о дыхании) ҡыҫы
лыу, тарайыу



стихия
СТЕСНЙТЬ несов. см. стеснить 
СТЕСНЙТЬСЯ несов. 1. см. стеснйться 2. ко-

го-чего и без доп. (смущаться) тартыныу; стес
няться петь йырларға тартыныу 3. страд, от 
стеснять

СТЕСЫВАТЬ несов. см. стесать
СТЕТОСКбП м стетоскоп (һулышты һәм 

йөрәк тибешен тыңлау приборы)
СТЕЧЕНИЕ с 1. см. стечься 1; 2. (скопле

ние) йыйылыу, йыйылып китеү; большое стече
ние народа халыҡ күпләп йыйылыу 2. бергә ту
ра килеү, тупланыу; стечение обстоятельств 
төрлө хәлдәрҙең бергә тура килеүе

СТЕЧЬ сов. ағып төшөү, йыйылыу; вода стек
ла в канаву һыу канауға ағып төштө

СТЁЧЬСЯ сов. 1. (о ручьях и т.п.) ағып ки
леп ҡушылыу, ағып төшөү; ручьи стеклись в ре
ку гөрләүектәр йылғаға ағып төштө 2. перен. 
ағылыу, йыйылыу; на площадь стеклось много 
народу майҙанға күп халыҡ ағылды 

СТИЛЁТ м өс ҡырлы хәнйәр 
СТИЛИЗАТОР м стилизатор (оҫта стил- 

ләштерецсе)
СТИЛИЗАТОРСКИЙ, -ая, -ое стилизатор 

...ы, оҫта стилләштереү ...ы; стилизаторский
приём оҫта стилләштереү алымы

СТИЛИЗАЦИЯ ж 1. (подражание) стилиза
ция, стилләштереү 2. (произведение, представ
ляющее собой подражание какому-л. стилю) 
стилләштерелгән әҫәр (берәй стилгә һалышан) 

СТИЛИЗОВАТЬ сов., несов. что стилләште
реү, стилгә һалыу

СТИЛИСТ м стилист (оҫта яҙыусы) 
СТИЛИСТИКА ж стилистика (1. телмәр 

стилдәре тураһындагы фән 2. әҙәбиәт теория
һының художестволы әҫәр теле цҙенсәлеген һәм 
тасуирлау сараларын өйрәнә торган бцлеге) 

СТИЛИСТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое стилистик, сти
листика ...ы, стиль ...ы; стилистйческие особен
ности стилистик үҙенсәлектәр

СТИЛЬ I м; в разн. знач. стиль; готический 
стиль готик стиль; газетный стиль гәзит стиле; 
стиль руководства етәкселек итеү стиле; стиль 
писателя яҙыусы стиле; работать над стилем 
стилде эшкәртеү; костюм в английском стиле 
инглиз стилендәге костюм

СТИЛЬ II м (способ летоисчисления) стиль 
(йыл иҫәбе төрө); новый стиль яңы стиль; по 
старому стйлю иҫке стиль буйынса

стильный, -ая, -ое стилле, билдәле бер 
стилдә -ған/-гән; стйльная мебель стилле өй 
йыһазы

СТИМУЛ м стимул, дәрт, дәртләндереү; мо
ральный стимул мораль дәртләндереү; мате
риальный стимул матди дәртләндереү

СТИМУЛИРОВАНИЕ с см. стимулйровать
СТИМУЛЙРОВАТЬ сов., несов. кого-что 

дәртләндереү, стимул булып тороу (биреү)
461

СТИМУЛЯТОР м; спец. стимулятор, көс би
реүсе; стимулятор роста растений үҫемлектәргә 
үҫергә көс биреүсе

СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое стипендия 
...ы; стипендиальный фонд стипендия фонды 

СТИПЕНДИАТ м и СТИПЕНДИАТКА ж
стипендиат, стипендия алыусы; президентский 
стипендиат президент стипендияһын алыусы 

с т и п е н д и я  ж стипендия; получать сти
пендию стипендия алыу

СТИРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое кер ...ы, кер йыуыу 
...ы, кер йыуа торған; стиральная машина кер 
йыуыу машинаһы; стиральный порошок кер йы
уыу порошогы

СТИРАНЫИ, -ая, -ое разг. 1. (выстиран
ный) йыуған, йыуылған; стйраное бельё йыуыл
ған кер 2. (не новый) йыуылған, кейеп йыуыл
ған, кейелгән; стйраное платье йыуылған күлдәк 

СТИРАТЬ I несов. см. стереть 
СТИРАТЬ II несов. что и без доп. йыуыу, 

кер йыуыу; стирать бельё кер йыуыу
СТИРАТЬСЯ I несов. 1. см. стереться 

2. страд, от стирать I
СТИРАТЬСЯ II несов. 1. (поддаваться стир

ке) йыуылыу, йыуылып бөтөү, йыуылып алы
ныу 2. разг. (находиться в стирке) йыуыуҙа 
булыу, йыуыуға бирелеү 3. страд, от стирать II 

СТЙРКА ж см. стирать II 
СТЙСКИВАТЬ несов. см. стйснуть 
СТЙСКИВАТЬСЯ несов. 1. см. стйснуться 

2. страд, от стйскивать
СТИСНУТЬ сов. кого-что; в разн. знач. ҡы

ҫыу; стйснуть руку ҡулды ҡыҫыу ♦ стйснуть в 
объятиях ҡосаҡҡа ҡыҫыу; стиснув зубы (сде
лать) теште ҡыҫып, үҙеңде ҡулға алып

СТИСНУТЬСЯ сов.; разг. ҡыҫылыу; (о гу
бах) ҡымтылыу; (о пальцах) йомарланыу

СТИХ I м 1. мн. стихй шиғыр; стихй о Сала
вате Юлаеве Салауат Юлаев тураһында шиғыр
ҙар; читать стихй шиғыр уҡыу 2. (короткий аб
зац в стихотворном произведении) бүлексә 
♦ белые стихй см. белый

СТИХ II: стих нашёл: 1) (о настроении) 
көйө булыу, көйөнә килеү; 2 ) (о сумасбродстве, 
дури, овладевшими кем-л.) дыуамалланыу 

СТИХАТЬ несов. см. стихнуть 
СТИХИЙНОСТЬ ж 1. стихиялылыҡ (емер

гес тәбигәт көстәренә хас булыу) 2. ойошма
ғанлыҡ, үҙенән-үҙе булыу, стихиялылыҡ

стихииныи, -ая, -ое 1. стихиялы (емергес 
тәбигәт көстәренә хас); стихийное бедствие 
афәт, стихиялы бәлә-ҡаза 2 . стихиялы, ойошторол
маған; стихййное восстание стихиялы күтәрелеш 

СТИХИЯ ж 1. (неуправляемое явление при
роды) тәбиғи көстәр, стихия; (общественной жиз
ни) стихия; водная стихия һыу стихияһы; сти
хия инфляции инфляция стихияһы 2. кого-чего, 
какая; перен. (привычная среда, окружение)



СТИХНУТЬ
күнегелгән мөхит, өйрәнгән тормош; попасть в 
родную стихию күнегелгән мөхиткә эләгеү

СТЙХНУТЬ с о в в разн. знач. тымыу, шы
мыу, туҡтау; ветер стих ел тымды; песня стихла
йыр туҡтаны; шаги стихли аяҡ тауыштары тымды 

СТИХОВЁДЕНИЕ с (наука о стихосложе
нии) шиғриәт ғилеме

СТИХОВЕДЧЕСКИЙ, -ая, -ое шиғриәткә ҡа
раған, шиғриәт тураһындағы; стиховедческие 
изыскания шиғриәт тураһындағы тикшеренеүҙәр 

СТИХОВОЙ, ая, ое шиғри; стиховая речь
шиғри телмәр

СТИХОПЛЕТ м; разг., пренебр. шиғыр әтмә
ләүсе, шағир йораты

СТИХОСЛОЖЕНИЕ с 1. (сочинение сти
хов) шиғыр сығарыу (яҙыу) 2. лит. (построе
ние стихотворной речи) шиғыр төҙөлөшө

СТИХОТВОРЕНИЕ с шиғыр; сочинйть сти
хотворение шиғыр яҙыу

СТИХОТВбРЕЦ м шағир (шиғыр яҙыусы) 
СТИХОТВбРНЫ Й, ая, ое 1. шиғыр ...ы; 

стихотворный размер шиғыр үлсәүе, шиғыр 
вәзене 2. (написанный стихами) теҙмә, шиғри 

СТЛАТЬ несоә. что йәйеү, түшәү, һалыу; 
стлать ковёр келәм түшәү; стлать лён етен түшәү 

СТЛАТЬСЯ несоә. 1. йәйелеү, түшәлеү; доро
га стелется юл йәйелеп ята 2. (о растениях) тү
шәлеү, йәйелеү; плющ стелется по земле үрмәле 
үлән ергә түшәлә 3. (распространяться) йәйе
леү, таралыу, ҡаплау; туман стелется по рекё 
томан йылға буйлап тарала 4. страд, от стлать 

СТО числ. йөҙ; сто раз йөҙ тапҡыр (мәртәбә); 
сто рублей йөҙ һум ♦ на все сто бик шәп, бына 
тигән

стог м кәбән; стог сёна бер кәбән бесән; ме
тать стог кәбән һалыу ♦ как иголка в стогу сёна
һыуға батҡандай юҡ булыу

СТОГОВАТЬ несоә. что\ с.-х. кәбән һалыу 
(ҡойоу)

стоговбй, -ая, -ое кәбән ...ы, кәбәндәге; 
стоговое сёно кәбәндәге бесән

СТОГОМЕТАНИЕ с кәбән һалыу (ҡойоу) 
СТОГОМЕТАТЕЛЬ м кәбән һалыу (ҡойоу) 

машинаһы, кәбән һалғыс (ҡойғос)
стбик м стоик (1. стоицизм фәлсәфәһен 

яҡлаусы  2. кцсм. ныҡ характерлы, ныҡлы кеше) 
стбимость ж 1. ж . ҡиммәт; меновая стби

мость алмашыу ҡиммәте 2. (цена) хаҡ, баһа; 
стбимость билёта билет хаҡы; стбимость пере
возки ташыу хаҡы; продажная стбимость һатыу 
хаҡы ♦ прибавочная стбимость өҫтәлмә ҡиммәт 

стбить несоә. 1. (иметь цену) тороу, тө
шөү, хаҡы тороу; билёт стоит дорого билет хаҡы 
ҡиммәт (тора) 2. кого-чего (быть достойным) 
лайыҡ (булыу), тороу; стоит внимания иғтибар
ға лайыҡ 3. (требовать каких-л. затрат, уси
лий) тороу; это ему ничего не стоит был уға бер 
ни тормай; не стоит никакого труда һис бер ни
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түгел, һис бер ни тормай 4. с неопр. безл. (на
до, следует) -ға/-гә кәрәк (була, ярай, мөмкин); 
эту кнйгу стоит прочесть был китапты уҡып сы
ғырға була 5. с неопр. безл. -дымы/-деме, -рға 
ғына/-ргә генә кәрәк (етә); стоит ему только на
помнить уның иҫенә төшөрөргә генә кәрәк ♦ не 
стоит бер ни түгел (рәхмәткә яуап рәцешендә); 
ничего не стоит с неопр. бер ҡыйынлығы ла юҡ; 
игра не стоит свеч бер тинлек ҡуян, ун тинлек 
зыян; овчйнка выделки не стоит см. овчйнка; 
дёшево стбить см. дёшево; мизйнца не стоит см. 
мизинец; выеденного яйца не стоит см. выесть; 
гроша медного (ломаного) не стоит см. грош 

СТОИЦИЗМ м 1. филос. стоицизм (антик 
фәлсәфәләге ағым) 2. перен. ныҡлыҡ, түҙемлек, 
сыҙамлылыҡ

СТОЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. филос. стоик(тар) 
...ы, стоик; стоическая философия стоиктар 
фәлсәфәһе 2. перен. стоиктарса, стоиктарға хас, 
ныҡлы, түҙем, сыҙам; стойческий характер ныҡ
лы характер; стойческое спокойствие стоиктар
са тыныслыҡ

СТбЙБИЩЕ с 1. (становище кочевников 
Сибири) тораҡ, йәшәгән урын, туҡталыу урыны 
2. саңлау, туплау (көтөцлектәге мал торған 
урын)

СТбЙКАI ж 1. (үрә, ҡатып) тороу 2. спорт. 
стойка, баш түбән тороу 3. охот, тын ҡалыу, 
(хәрәкәтһеҙ) ҡатыу (һунар эте тураһында)', со
бака сделала стойку эт ҡатып ҡалды ♦ стойка 
смирно воен., спорт, туп-тура (смирно) баҫып 
тороу

СТбЙКА II ж 1. (вертикальный брус, под
порка) Терәк (механизмдарҙа)', терәү таяу (ҡо
ролмаларҙа) 2. (стоячий воротник) ултырма 
яға; рубашка со стойкой ултырма яғалы күлдәк 

стбйкий, -ая, -ое 1. тотороҡло, ныҡ(лы); 
стбйкий запах тотороҡло еҫ; стойкая краска то 
тороҡло буяу; стбйкий кирпйч ныҡ кирбес 2. пе
рен. ныҡлы, ҡаҡшамаҫ, түҙем, түҙемле, тотанаҡ
лы, сабыр, бирешмәҫ; стбйкий характер тота
наҡлы холоҡ; стбйкий человек бирешмәҫ кеше 

...стбйкий, -ая, -ое урыҫ телендә ҡушма 
һцҙҙәрҙең “сыҙам", “тцҙем", “сыҙамлы", “тц- 
ҙемле” мәғәнәләрен биргән икенсе өлөшө, мәҫ., 
огнестойкий утҡа бирешмәҫ, утҡа сыҙамлы 

стбйкость ж тотороҡлолоҡ, ныҡлыҡ, би
решмәүсәнлек

стбйло с аран (аҙбарҙа бер генә ат йәки 
һыйыр өсөн эшләнгән урын)

стбйловый, -ая, -ое аҙбарҙа аҫрау ...ы; 
стойловое содержание скота малды аҙбарҙа аҫрау; 
стбйловый перйод (малды) аҙбарҙа аҫрау осоро 

стоймй нареч. аяҡ үрә, аяҡ өҫтө, баҫты
рып; ставить стоймя аяҡ өҫтө (баҫтырып) ҡуйыу 

СТОК м 1. см. стекать — стечь 2. гидр, аҡма 
(билдәле ваҡыт эсендә кцлгә, йылғаға, диңгеҙгә 
ағып төшкән һыу кцләме) 3. (канава, труба)



столп
улаҡ, торба (һыу агыу өсөн) 4. ағыҙылған һыу
ҙар; стоки промышленных предприятий сәнәғәт 
предприятиеларынан ағыҙылған һыуҙар

СТОКРАТ нареч.; книжн. йөҙ тапҡыр, йөҙ 
мәртәбә, йөҙләтә

СТОКРАТНЫЙ, -ая, -ое 1. (увеличенный в 
сто раз) йөҙ тапҡыр артыҡ, йөҙгә арттырып, йөҙ
ләтә; в стократном размере йөҙ тапҡыр артты
рылған күләмдә 2. (многократный) күп тапҡыр 
(мәртәбә) ҡабатланған

стол м 1. өҫтәл; круглый стол түңәрәк өҫ
тәл; обеденный стол аш өҫтәле; пйсьменный стол
яҙыу өҫтәле; ящик стола өҫтәл тартмаһы 2. та
бын, өҫтәл; собирать на стол өҫтәл әҙерләү; при
глашать к столу өҫтәл янына саҡырыу 3. (вид 
еды, пищи) ашау, туҡланыу; вегетарианский стол 
итһеҙ ашау; мясной стол ит ашау 4. чего, какой 
өҫтәл, бүлек; адресный стол адрестар өҫтәле; 
стол находок табылған нәмәләр өҫтәле ♦ за круг
лым столом см. круглый; зелёный стол йәшелсә 
менән туҡланыу

СТОЛБ м; прям., перен. бағана; телеграф
ный столб телеграф бағанаһы; верстовой столб 
саҡрым бағанаһы; водяной столб һыу бағанаһы; 
столб пыли туҙан бағанаһы; дымовой столб тә 
төн бағанаһы ♦ пригвоздить к позорному стол
бу оятҡа ҡалдырыу; стоять столбом бағаналай 
ҡатып ҡалыу; позвоночный столб умыртҡа баға
наһы; дым столбом см. дым

СТОЛБЕНЁТЬ несов. бағаналай ҡатыу, ҡа
тып ҡалыу, бағана булып ҡатыу

СТОЛБЁЦ м бағана (гәзит, журнал битен
дә)', журнальный лист в два столбца ике бағана 
лы журнал бите

СТбЛБИК м 1. уменьш. от столб 2. (стоп
ка) өйөм; столбик монет тимер аҡсалар өйөмө 
3. (масса вещества, заключённая в длинную, уз
кую трубку) бағана; столбик ртути терегөмөш 
бағанаһы 4. см. столбец

СТОЛБНЙК м 1. тартышыу, ҡарыштырыу 
ауырыуы 2. разг. ҡатыу, һын (шаҡ) ҡатыу; на 
него нашёл столбняк уның һыны ҡатты

СТОЛБНЙЧНЫЙ, -ая, -ое тартышыу ...ы, 
ҡарыштырыу ...ы; столбнячная палочка тарты
шыу таяҡсаһы

СТОЛБОВбЙ I, -ая, -ое бағана ...ы; столбо
вая опора бағана терәге ♦ столбовая дорога уст. 
саҡрым бағаналы (оло) юл

СТОЛБОВбЙ II, -ая, -ое ист. атаҡлы (затлы) 
нәҫелдән (сыҡҡан), яҡшы тоҡомдан; столбовой 
дворянйн атаҡлы нәҫелдән сыҡҡан дворянлы 

СТОЛЁТИЕ с 1. (век) быуат; двадцатое сто 
лётие егерменсе быуат 2. (годовщина) йөҙ йыл, 
йөҙ йыллыҡ; отмечать столетие писателя яҙыу 
сының йөҙ йыллығын билдәләү

СТОЛЁТНИЙ, -яя, -ее 1. йөҙ йыллыҡ; сто
летнее господство йөҙ йыллыҡ хакимлыҡ 2. йөҙ 
йәшлек, йөҙ йәшәгән, йөҙ йәшәр; столетний ста

рец йөҙ йәшәр ҡарт; столетний дуб йөҙ йәшәгән 
имән 3. йөҙ йыллыҡ; столетний юбилей йөҙ йыл
лыҡ юбилей ♦ Столетняя война ист. Йөҙ йыл
лыҡ һуғыш

с т о л е т н и к  м йөҙ йәшәр (сәнскеле бцлмә 
гөлө)

СТОЛЙЦА ж баш ҡала 
столйчный, -ая, -ое 1. баш ҡала ...ы, баш 

ҡалала ...ы; столичные улицы баш ҡала урамда
ры; столйчный жйтель баш ҡалала йәшәүсе 
2 . баш ҡала ...ы, баш ҡалаға хас, баш ҡала ке
шеһенә хас; столичные моды баш ҡала модаһы 

СТОЛКНОВЕНИЕ с 1. см. столкнуться 1, 2;
2. (конфликт, противоречие) ҡаршылашыу, ҡар
шылыҡ тыуҙырыу 3. (стычка, схватка) бәрелеш, 
бәрелешеү; вооружённое столкновение ҡораллы 
бәрелеш

СТОЛКНУТЬ сов. кого-что 1. әтеү, этеп ебә
реү, этеп (төртөп) төшөрөү; столкнуть лодку в 
воду кәмәне һыуға этеп төшөрөү; столкнуть с 
лестницы баҫҡыстан төртөп төшөрөү 2. бәрҙе
реү, бәрелештереү; столкнуть лбами маңлайҙары 
менән бәрелештереү 3. перен. бәрелештереү; 
столкнуть интересы мәнфәғәттәрҙе бәрелеште
реү 4. с кем (заставитъ встретиться) осраш
тырыу, ҡара-ҡаршы килтереү, йөҙгә-йөҙ килте
реү; столкнуть с врагом дошман менән йөҙгә-йөҙ 
килтереү 5. с чем; перен. дусар итеү; столкнуть 
с трудностями ҡыйынлыҡтарға дусар итеү

СТОЛКНУТЬСЯ сов. 1. (наткнуться друг 
на друга) бәрелешеү, бер-береңә бәрелеү; льдй 
ны столкнулись боҙҙар бәрелеште 2. перен. тура 
килмәү; столкнуться во взглядах на проблему 
проблемаға бәйле ҡараштарҙың тура килмәүе
3. с кем (көтмәгәндә) осрашыу, бәрелешеү; 
столкнуться со старым другом көтмәгәндә элек 
ке дуҫ менән осрашыу 4. с чем; перен. (узнать, 
испытать) юлығыу, тура килеү, дусар булыу; 
столкнуться с трудностями ҡыйынлыҡтарға 
юлығыу

СТОЛКОВАТЬСЯ сов.; разг. уртаҡ тел та
быу, килешеү; столковаться между собой үҙ-ара 
уртаҡ тел табыу

СТОЛКбВЫВАТЬСЯ несов. см. столковаться
СТОЛОВАТЬСЯ несов. ашау, ашап-эсеү, 

туҡланыу
СТОЛбВАЯ ж 1. (комната в квартире) аш 

бүлмәһе 2. (предприятие общепита) ашхана 
столбвый, -ая, -ое 1. өҫтәл ...ы; столовая 

ножка өҫтәл аяғы 2. аш ...ы; столовая соль аш 
тоҙо; столовая ложка аш ҡалағы; столбвый при
бор аш һауыт-һабаһы 3. аш ...ы, ашай торған; 
столовая свёкла ашай торған сөгөлдөр

столбчь сов. что; разг. төйөү, төйөп алыу; 
столбчь соль тоҙ төйөү

СТОЛбЧЬСЯ с о в р а з г .  төйөлөү 
СТОЛП м 1. уст. см. столб 2. перен. таяныс, 

Терәк; столпы общества йәмғиәттең терәктәре 
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столпиться
столпиться сов. йыйылыу, йыйылышыу, 

өйөлөшөү
СТОЛПОТВОРЁНИЕ с; разг. сиктән тыш 

шау-шыу, мәхшәр, ҡиәмәт
СТОЛЬ нареч. шул тиклем, ул тиклем (ҡәҙәр, 

хәтле); это не столь уж нужно был ул хәтле үк 
кәрәк түгел

стблько мест, и нареч. шул тиклем (саҡ
лы, ҡәҙәр, хәтле), был тиклем (саҡлы, ҡәҙәр, 
хәтле); где ты был стблько времени? һин шул 
тиклем ваҡыт ҡайҙа булдың?; стблько много! 
шул тиклем күп!

стбльный, -ая, -ое у cm. баш ҡала ...ы 
СТОЛЯР м ағас эше оҫтаһы, балта оҫтаһы 
СТОЛЙРНИЧАТЬ несоө.; разг. ағас эше ме

нән шөғөлләнеү
СТОЛЙРНЫЙ, -ая, -ое ағас, ағастан эшлән

гән; столярные изделия ағас әйберҙәр, ағастан 
эшләнгән әйберҙәр ♦ столярный клей ағас елеме 

СТОМАТИТ м; мед. ауыҙ шешеү, ауыҙ иҙелеү 
СТОМАТбЛОГ м стоматолог (стоматология 

белгесе)', работать стоматологом стоматолог бу
лып эшләү

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое стомато
логия ...ы, стоматологик; стоматологйческий ка
бинет стоматология кабинеты

СТОМАТОЛбГИЯ ж стоматология (медици
наның ауыҙ эсендәге ауырыуҙарҙы, яңаҡты, 
тештәрҙе өйрәнец һәм дауалау бцлеге)

СТОН м 1. ыңғырашыу, ыңғыраш, ыңғырашыу 
тауышы 2. перен. (жалоба, сетование) зар, зарла
ныу ♦ стон стоит: 1) туҡтауһыҙ илау, ыңғырашыу, 
зарланыу; 2 ) (о шуме, гуле) шау-шыу, геүләү 

СТОНАТЬ несоө. 1. ыңғырашыу; стонать от 
боли ауыртыуҙан ыңғырашыу 2. перен., разг. 
зарланыу; стонать от горя ҡайғынан зарланыу 
3. перен. (страдать) яфаланыу, иҙелеү ♦ сто
ном стонать: 1) бик ныҡ, оҙаҡ ыңғырашыу; 2 ) үтә 
ныҡ зарланыу; 3) оҙаҡ яфа сигеү, ыҙа сигеү 

СТОП межд. 1. (команда) туҡта, туҡтат, туҡ
татырға 2. в знач. сказ.; разг. туҡтаны, туҡта
нылар; едем и вдруг — стоп китеп барабыҙ һәм 
ҡапыл туҡтаныҡ 3. в знач. сущ. стоп м нескл. 
туҡтатыу; сигнал стоп туҡтатыу сигналы

СТОПА I ж 1. (нижняя частъ ноги) табан, 
кәтмән 2. обычно мн. стопы; трад.-поэт., книжн. 
(ноги) аяҡ ♦ идтй по стопам чъим-л. кемдеңдер 
юлынан барыу, үрнәк алыу

СТОПА II ж; лит. стопа (ритмик быуын) 
СТОПА III ж 1. бер өйөм, бер ҡосаҡ; стопа 

книг бер өйөм китап 2. стопа, мең табаҡ (ҡагыҙ 
иҫәпләц берәмеге)

СТбПКА I ж см. стопа III 
СТбПКА II ж стойка (бәләкәй генә стакан) 
СТОП КРАН м стоп кран; нажать на стоп

кран стоп-кранға баҫыу
СТбПОР м стопор (механизмды туҡтатыу 

өсөн яйланма)

СТбПОРИТЬ несоө. что и без доп. туҡта
тыу; стопорить машину машинаны туҡтатыу 

СТбПОРИТЬСЯ несоө. 1. (останавливать
ся — о машине) туҡтау 2. перен., разг. (замед
ляться в развитии) әкренәйеү, тотҡарланыу 
3. страд, от стопорить

СТбПОРНЫ Й, -ая, -ое (машинаны) туҡта
тыу ...ы; стопорный кран туҡтатыу краны 

СТОПРОЦЁНТНЫЙ, ая, ое 1. йөҙ процент 
лы; стопроцентный соляной раствор йөҙ про 
центлы тоҙ иретмәһе 2. йөҙ процент(ҡа); сто
процентное выполнение плана планды йөҙ 
процентҡа үтәү 3. разг. ысын (мәғәнәһендә), 
ысын ысындан; стопроцентный иностранец ысын 
мәғәнәһендәге сит ил кешеһе

СТОПТАТЬ сов. 1. (обувъ) тапап бөтөрөү, 
ҡыйыш баҫып боҙоу, ҡыйшайта баҫыу 2. разг. 
(вытоптать) тапау, әрәм итеү

СТОПТАТЬСЯ сов. тапалыу, ҡыйыш баҫы
лып боҙолоу (аяҡ кейеме тураһында)

СТОПУДбВЫЙ, -ая, -ое йөҙ ботлоҡ (ауырлыҡ) 
СТОРГОВАТЬСЯ сов. һатыулашыу, һатыу

лашып килешеу
СТОРЙЦЕИ и СТОРЙЦЕЮ нареч.; у cm., 

книжн. (ә сочетании с глаголами “датъ", “воз
дать" , “получитъ" и т.д.) күпләтә, күп мәртәбә 
арттырып, йөҙ тапҡыр арттырып, йөҙләтә; земля 
воздала сторйцею ер йөҙләтә арттырып ҡайтарҙы 

СТбРО Ж  м и разг. СТОРОЖЙХА ж ҡара 
уылсы, һаҡсы

СТОРОЖЕВЙК м; разг. һаҡсы (ҡарауылсы) 
катер

СТОРОЖ ЕВбЙ, -ая, -ое 1. ҡарауыл ...ы; 
сторожевая вышка ҡарауыл вышкаһы 2. ө знач. 
сущ. сторожевой м ҡарауылсы, һаҡсы; менять 
сторожевых ҡарауылсыларҙы алыштырыу

СТОРОЖИТЬ несоө. кого-что ҡарауыллау, 
һаҡлау

СТОРбЖ КА ж ҡарауыл өйө (аласығы) 
СТОРОНА ж 1. яҡ, тараф, йүнәлеш; в сторо

ну леса урман яғына; подветренная сторона 
ышыҡ яҡ; противоположные стороны ҡаршы 
яҡтар; со всех сторон төрлө тарафтан 2. сит, ян- 
яҡ; посмотреть в сторону ситкә ҡарау; по сторо
нам дороги юлдың ян-яғына 3. разг. яҡ, юл, ил; 
родная сторона тыуған яҡ; чужая сторона сит 
яҡ 4. яҡ, ян; скалйстая сторона берега ярҙың 
ҡаялы яғы 5. мат. яҡ, ҡыр; стороны много
угольника күпмөйөштөң ҡырҙары 6. прил. яҡ, 
сифат; художественная сторона рассказа хикә 
йәнең художество яғы 7. мн. стороны яҡтар; до
говаривающиеся стороны килешеүсе яҡтар; пре
ния сторон в суде судта яҡтарҙың һүҙе ♦ быть 
на стороне чьей берәйһе яҡлы булыу; стоять в 
стороне от кого-чего-л.: 1) (кешеләрҙән) ситтә 
тороу; 2 ) (кешеләр менән) аралашмау, айырым
ланыу; со стороны яғынан, тарафынан; с одной 
стороны с другой стороны в знач. вводи, сл. 
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СТРАДАЛЕЦ
бер яҡтан икенсе яҡтан; встать на сторону 
чью кемдеңдер яғына сығыу, яҡлы булыу; идтй 
(отправляться) на все четыре стороны дүрт яғы 
ҡибла

СТОРОНИТЬСЯ несоә. 1. (отодвигаться в 
сторону) ситкә тайпылыу, юл биреү 2 . кого-че- 
го; перен. ситтә тороу, ситләшеү, аралашмау, 
яҡын бармау (килмәү)

СТОРОННИЙ, -яя, -ее 1. сит, ят 2. сит, 
башҡа, бүтән

СТОРбННИК М и СТОРбННИЦА ж яҡлы, 
яҡлаусы, яғында тороусы, тарафдар; сторонни
ки мйра тыныслыҡ яҡлы кешеләр

СТОРУБЛЕВКА ж; разг. йөҙ һумлыҡ (аҡса) 
СТОСКОВАТЬСЯ сов. о ком-чём, по кому- 

чему, по ком-чём; разг. һағыныу, һағынып ки
теү (бөтөү)

СТОЧИТЬ сов. что 1. (снятъ неровности) 
сарлау, сарлап ҡуйыу, ҡайрау, ҡайрап алыу 
2 . сарлап бөтөрөү, сарлап (ҡайрап) йоҡартыу; 
сточйть нож бысаҡты ҡайрап йоҡартыу

СТОЧИТЬСЯ сов. сарлай-сарлай (ҡайрай- 
ҡайрай) йоҡарып (ашалып) бөтөү; нбжик сто 
чйлся бәке ҡайрай-ҡайрай йоҡарып бөттө

с т б ч н ы й , -ая, -ое 1. ағып төшә торған, 
ағып төшөп йыйылған; сточные воды ағып тө
шөп йыйылған һыу 2. һыу ағыҙа торған; сточ
ные трубы һыу ағыҙа торған торбалар 3. (имею
щий сток) ағар, ағып сыға торған (ятҡан); 
сточное озеро ағар күл

СТОШНИТЬ сов. кого безл. күңел болғаныу, 
ҡоҫоу

с т б я  нареч. баҫып, аяҡ үрә; читать стбя аяҡ 
үрә уҡыу

с т о й к  м (для опоры) таяу, терәү (багана 
һ.б. кецек); (для соединения) торба

СТОЯЛЫЙ, -ая, -ое 1. тик торған, хәрәкәтһеҙ 
(һыу, һауа һ.б.У, стоялая вода торған һыу, үле 
һыу (кцл һ.б.) 2. оҙаҡ торған, ултырған; стоя
лый мёд ултырған бал 3. (застоялый) оҙаҡ егел
мәгән; стоялый конь оҙаҡ егелмәгән ат

СТОЙНКА ж 1. туҡтау, туҡтап тороу, туҡта
лыу; стоянка поезда пять минут поезд биш ми 
нутҡа туҡтай 2. (место) туҡталыу урыны; стоян
ка зимовщиков ҡышлаусыларҙың туҡталыу уры
ны 3. (для транспорта) туҡталҡа, туҡталыш; 
стоянка трамваев трамвайҙар туҡталышы 4. то- 
ра(лар) (борошо кешеләр торган урын); стоян
ка каменного вёка таш быуат торалары

с т о й т ь  несов. 1. тороу, баҫып тороу; стоять 
у окна тәҙрә янында тороу 2. (һаҡта) тороу; 
стоять в почётном карауле почёт ҡарауылында 
тороу 3. (располагаться) урынлашыу, туҡтау, 
туҡталыу; стоять лагерем лагерь булып урынла
шыу; рота стойт в лесу рота урманда урын
лашҡан 5. за кого-что; перен. яҡлау; стоять за 
мир тыныслыҡты яҡлау; стоять за правду дө
рөҫлөктө яҡлау 6. за чем; перен., разг. (с отри-
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цанием) тормау, ҡарамау; не стоять за ценой ха
ҡына ҡарамау 7. (бытъ, находиться) тороу, 
үҫеп ултырыу; берёза стойт у дома ҡайын өй 
янында тора 8 . на чём ҡуйылыу, ҡоролоу, һалы
ныу; дом стойт на фундаменте өй нигеҙгә һа 
лынған 9. ҡуйылыу, һалыныу, һуғылыу; на бу
маге стойт печать ҡағыҙға мисәт һуғылған 10. туҡ
тау, туҡтап тороу, тороу; поезд долго стоял на 
станции поезд станцияла оҙаҡ торҙо 11. туҡтау, 
йөрөмәү; часы стоят сәғәт туҡтаған 12. перен. 
туҡталыу, туҡталып тороу; работа стойт эш туҡ
талды 13. бар булыу, күренеү, тороу, ине; луна 
стояла высоко над домом ай өй тапҡырында 
юғарыла күренә ине; стояла зима ҡыш ине
14. повел. стбй(те)! туҡта(ғыҙ)!, тороп тор(оғоҙ)! 
♦ стоять во главе башында тороу, етәкселек итеү; 
стоять грудью см. грудь; стоять как вкопанный 
бағаналай (бағана кеүек) ҡатып тороу; стоять 
над душой см. душа; стоять на задних лапках 
см. лапка; стоять на ложном путй яңылыш юлға 
баҫыу; стоять на путй (дороге, поперёк дороги) 
юлына арҡыры төшөү; стоять на равной ноге с 
кем кем менәндер тиңләшеү (тиң булыу); стоять 
на (свойх, собственных) ногах аяғыңда ныҡ ба 
ҫып тороу (тормошта ныҡлы урын биләц); сто
ять на своём үҙ һүҙен бирмәү; стоять насмерть 
йәнде аямау; стоять на страже һаҡта (һағында) 
тороу; стоять одной ногой в могйле (в гробу) 
см. могйла; стоять на хорошей (правильной) до 
роге; стоять на хорошем (правильном) путй 
дөрөҫ юлда булыу; стоять на часах ҡарауылда 
тороу; стоять поперёк горла тамаҡҡа арҡыры 
тороу; стоять у власти власть башында тороу 
(булыу); стоять у ворот (у порога) яҡынлашып 
килеү, етеп килеү (кцбеһенсә тәбигәт миҙгелдә
ре тураһында); стоять за спиной у кого кемдең
дер артында тороу (аҫтыртын яҡлау, ярҙам итеү) 

стойчий, -ая, -ее 1. текә, баҫып торған, ул
тырма; стоячий воротнйк ултырма яға 2. (не 
проточный) аҡмаған, аҡмаҫ, бөркөү, үле; стоя
чая вода үле һыу; стоячий воздух бөркөү һауа 

стбящий, -ая, -ее 1. прич. от стоить 
2. прил.; разг. әһәмиәтле, лайыҡлы; стоящее пред
ложение әһәмиәтле тәҡдим; стбящий человек ла 
йыҡлы кеше

СТРАВИТЬ сов. кого-что 1. (о животных) 
һөсләтеү, һөскөртөү; стравйть собак эттәрҙе һөс
ләтеү 2 . перен., разг. (подстрекнутъ к спору, 
драке) ҡотортоу, ара боҙоу, талаштырыу 

СТРАВЛИВАТЬ несов. см. стравйть 
СТРАГИВАТЬ несов. см. стронуть 
СТРАГИВАТЬСЯ несоә. 1. см. стронуться 

2. страд, от страгивать
СТРАДА ж 1. ураҡ, бесән, ураҡ (бесән) өҫтө 

(йәйге ҡыҙыу эш ваҡыты) 2 . перен. ҡыҙыу 
(ауыр) саҡ (ваҡыт, мәл)

СТРАДАЛЕЦ М и СТРАДАЛИЦА ж яфа си 
геүсе, интегеүсе, нужа күреүсе



СТРАДАЛЬЧЕСКИЙ
СТРАДАЛЬЧЕСКИЙ, -ая, -ое аҙаплы, ғазап

лы, интеккән, яфаланған; страдальческий вид ға
заплы төҫ

СТРАДАНИЕ с ғазап, яфа, михнәт, ғазап 
(яфа) сигеү, михнәт күреү

СТРАДАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. уст. см. стра
дальческий 2. книжн. ауырлыҡ күргән, интек
кән 3. грам. йүнәлеш, төр; страдательное при
частие үткән заман сифат ҡылым; страдательный 
залог төшөм йүнәлеше

СТРАДАТЬ несоә. 1. от чего, за кого-что и 
без доп. интегеү, яфаланыу, ғазапланыу, аҙапла
ныу, ғазап сигеү, ғазап (яфа) сигеү (күреү); стра
дать от головной боли баш ауырыуынан интегеү; 
страдать от мысли, что тип ғазапланыу, (берәй) 
фекерҙән яфаланыу; страдать от любвй мөхәббәт 
утынан ғазапланыу; страдать за свой убеждения 
үҙеңдең ҡараштарың өсөн яфа сигеү 2. за кого- 
что (сочувствовать) ҡайғырыу, йөрәк өҙөлөү, 
күңел әрнеү (һыҙланыу) 3. чем\ перен. булыу, 
м ау/ мәү, ы у / еү; страдать незнанием правил 

движения хәрәкәт ҡағиҙәләрен белмәү 4. от ко- 
го-чего (терпеть ущерб, урон) зарар (зыян) 
күреү, зарар (зыян) килеү; посевы страдают от 
сорняков ҡый үләндәренән сәсеүлектәргә зыян 
килә 5. разг. аҡһау, насар (түбән) булыу; у уче
ника страдает грамотность уҡыусының грамота 
лылығы аҡһай 6. по кому-чему (тосковать) һа
ғыныу, зарығыу

СТРАДНЫЙ и уст. СТРАДНбЙ, -ая, -ое
1. ураҡ ...ы, бесән ...ы, ураҡ, бесән, ураҡ (бе
сән) өҫтө ...ы; страдная пора ураҡ ваҡыты
2. уст. ғазап (аҙап, ыҙа) сиккән 3. книжн. (ис
полненный страданий) михнәтле

СТРАЖ м; высок, ҡораллы һаҡсы 
СТРАЖА ж ҡораллы һаҡсылар ♦ на страже 

(быть, стоять) һаҡта тороу; встать на стражу һаҡ 
ларға (һаҡҡа) баҫыу; быть (содержаться) под 
стражей һаҡ аҫтында (төрмәлә) булыу

СТРАЖНИК м стражник (реәолюцияга тик
лем Рәсәйҙә ауылдагы иң тцбән полицей чины) 

СТРАНА ж\ в разн. знач. ил; развивающие
ся страны үҫешеүсе илдәр; горная страна тауҙар 
иле, таулы ил; жаркие страны эҫе яҡ илдәре 
♦ страны света геогр. донъя тарафтары

СТРАНЙЦА ж 1. бит; странйцы кнйги китап 
биттәре 2. в чём, чего, какая; перен. сәхифә; стра
нйцы истории тарих сәхифәләре ♦ открыть новую 
странйцу яңы бит асыу (яңы эш башлап ебәрец) 

СТРАННИК м и СТРАННИЦА ж 1. илги
ҙәр, мосафир 2. уст. см. паломник

СТРАННОСТЬ ж 1. ғәжәплек, сәйерлек, ғә
жәп (сәйер) нәмә; странность взглядов ҡараш
тар сәйерлеге 2. обычно мн. странности сәйер 
ҡыланыштар (ғәҙәттәр)

СТРАННЫЙ, -ая, -ое сәйер, ғәжәп; странный 
вид сәйер ҡиәфәт ♦ странное дело в знач. 
вводи, сл. ғәжәп (хәл), ҡыҙыҡ (аптырарлыҡ) эш
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СТРАНОВЕДЕНИЕ с илдәр өйрәнеү фәне 
(эше)

СТРАНСТВИЕ с ил гиҙеү, сәйәхәт итеү, 
сәйәхәт

СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ, -ая, -ое илдәр өйрә
неү ... ы

СТРАНСТВОВАТЬ несоә. ил гиҙеү, сәйәхәт 
итеү (ҡылыу), сәйәхәттә булыу

СТРАСТНЫЙ, -ая, -ое 1. ялҡынлы, ҡыҙыу, 
тәьҫирле; страстная речь ялҡынлы телмәр; страст
ные споры ҡыҙыу бәхәстәр 2. (увлекающийся) 
әүәҫ (һәүәҫ), күңел биреүсе (һалыусы), дәртле; 
страстный рыболов әүәҫ балыҡсы; страстный 
любйтель музыки музыкаға күңел биреүсе кеше 
3. (проявляющий страсть, пылкий) дәртле, ял
ҡынлы; страстный человек дәртле кеше; страст
ная любовь ялҡынлы мөхәббәт

СТРАСТЬ ж 1. дәрт, көслө (ялҡынлы) теләк; 
обуздать свой страсти дәртеңде тыйыу 2. (силь
ная увлечённость) дәрт, юғары рух; делать со 
страстью дәрт менән эшләү 3. к чему и без доп. һә
үәҫ (әүәҫ) булыу, һәүәҫлек (әүәҫлек), бирелгәнлек; 
страсть к музыке музыкаға бирелгәнлек; страсть 
к чтению китап уҡырға әүәҫ булыу 4. (предмет 
сильного увлечения) мауыҡтырған нәмә, бире
леп яратҡан нәмә 5. дәртле мөхәббәт, ғишыҡ; 
воспылать страстью дәртле мөхәббәт ҡабыныу 

СТРАТЁГ м стратег; стратег революции рево
люция стратегы

СТРАТЕГЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое стратегия ...ы, 
стратегик; стратегическое вооружение стратегик 
ҡорал

СТРАТЕГИЯ ж стратегия (1. һугыш алып ба
рыу оҫталыгы 2. кцсм. ижтимаги, сәйәси көрәш
тә етәкселек итец оҫталыгы)

СТРАТОНАВТ м стратонавт (стратосфера- 
га осоусы)

СТРАТОСТАТ м стратостат (стратосфераға 
кцтәрелец аппараты)

СТРАТОСФЕРА ж стратосфера (атмостфе- 
раның өҫкә ҡатламы)

СТРАТОСФЕРНЫЙ, -ая, -ое стратосфера .. .ы; 
стратосферные слой стратосфера ҡатламдары 

СТРАУС м дөйәғош, страус 
СТРАУСОВЫЙ, -ая, -ое страус ...ы, дөйәғош 

...ы; страусовое перо страус ҡауырһыны
СТРАХ м 1. ҡурҡыу, ҡурҡыныс нәмә (ваҡи

ға), ҡот осоу; страх смерти үлем ҡурҡынысы; 
дрожать от страха ҡурҡыуҙан (ҡурҡып) ҡалты
рау 2. обычно мн. страхи; разг. ҡурҡыуҙар, 
ҡурҡыш; ночные страхи төнгө ҡурҡыуҙар ♦ не 
за страх, а за совесть см. совесть; под страхом 
смерти үлем ҡурҡынысы аҫтында; у страха гла
за великй ҡурҡҡанға ҡуш күренә; (действовать) 
на свой страх и риск ҡурҡмайынса, тәүәккәллек 
менән (эш итеү), ҡурҡмай (тәүәккәл) эш итеү 

СТРАХКАССА ж страхкасса (страховка 
кассаһы)



СТРЕМГЛАВ
СТРАХКАССОВЫЙ, -ая, -ое страхкасса ...ы; 

страхкассовый бланк стархкасса бланкыһы; 
страхкассовый служащий страхкасса хеҙмәткәре

СТРАХОВАНИЕ с 1. страховкалау; страхо
вание жйзни ғүмерҙе страховкалау 2. см. стра
ховать 2, 3 ♦ социальное страхование см. со 
циальный

СТРАХОВАТЕЛЬ м страховкалаусы (учреж
дение йәки шәхес)

СТРАХОВАТЬ несов. кого-что 1. страховка
лау; страховать имущество мөлкәт страховкалау
2. кого һаҡлау, һаҡлау сараһын күреү, страхов
калау; страховать спортсмена спортсыны стра
ховкалау 3. кого; перен. һаҡлау, һаҡланыу са
раһын күреү; страховать себя от рйска үҙеңде 
хәүеф-хәтәрҙән һаҡлау

СТРАХОВАТЬСЯ несов. 1. страховкаланыу; 
страховаться от пожара янғындан страхов 
каланыу 2. перен. (ограждать себя от чего-л. 
неприятного, нежелательного) һаҡланыу, һаҡ
ланыу сараларын күреү, страховкаланыу; альпи
нисты страхуются альпинистар страховкалана
3. страд, от страховать

СТРАХбВКА ж 1. см. страховать 2. разг. 
страховка аҡсаһы; получйть страховку страхов
ка аҡсаһын алыу

СТРАХбВЩ ИК м страховкалаусы (учрежде
ние йәки шәхес)

СТРАШЁННЫЙ, -ая, -ое прост, бик ныҡ, ҡот 
осҡос; страшенный мороз ҡот осҡос һыуыҡтар

СТРАШИЛИЩЕ л и с ;  разг. ҡурҡыныс, ҡот 
осҡос, имәнес (нәмә, кеше һ.б.)

СТРАШИТЬ несов. кого-что ҡурҡытыу, ҡур
ҡыу һалыу, ҡотто алыу (осороу)

СТРАШИТЬСЯ несов. кого-чего ҡурҡыу, ҡот 
осоу, ҡот алыныу

СТРАШНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡурҡыныс, ҡот осҡос, 
имәнес; страшный сон ҡурҡыныс төш; страшный 
случай ҡот осҡос ваҡиға 2. разг. (очень сильный 
или очень большой — о степени проявления, ин
тенсивности чего-л.) бик (үтә) көслө (ҡаты, ныҡ, 
ҙур), ҡот осҡос; страшная боль бик ныҡ ауыр
тыу; страшный туман бик көслө томан; страш
ный холод бик ҡаты һалҡын, ҡот осҡос һалҡын

СТРЁЖЕНЬ м көслө ағым (йылғаның ур
таһындағы)

СТРЕКАЧ: дать (задать) стрекача һыпыр 
тыу, сабып сығып китеү

СТРЕКОЗА ж энәғараҡ
СТРЕКбЗИ Й, ья, ье и СТРЕКОЗЙНЫЙ,

-ая, -ое энәғараҡ ...ы; стрекозйные крылья энә
ғараҡ ҡанаттары

СТРЁКОТ м сыр-сыу итеү, сырылдау, сы
рылдаған тауыш; стрекот кузнечиков сиңерткә
ләр сырылдауы

СТРЕКОТАНИЕ с см. стрекотать
СТРЕКОТАТЬ несов. 1. сырылдау 2. перен., 

разг. ләпелдәү, туҡтауһыҙ һөйләү

СТРЕКОТНЙ ж; разг. см. стрёкот 
СТРЕЛА ж 1. уҡ; пустйть стрелу уҡ атыу 

2. уҡ, көйәнтә; стрела крана кран көйәнтәһе 3. см. 
стрелка 2; 4. в знач. нареч. стрелой (очень бы
стро) уҡ кеүек (тиҙ), атылған уҡ кеүек; лететь 
стрелой уҡ кеүек тиҙ осоу 5. в знач. нареч. стре
лой (очень прямо) уҡ һымаҡ тура, туп-тура (бу
лып), төп-төҙ 6. см. стрелка 6

СТРЕЛЁЦ м 1. стрелец ( X V I - X V I I  бб. 
Рәсәйҙә айырым хоҡуҡтар менән файҙаланыл
ған хәрби) 2. астр. Уҡсы (йондоҙлоҡ)

СТРЁЛКА ж 1. уменьш. от стрела 1; 2. (у 
растений) һабаҡ, көпшә 3. стрелка, тел, уҡ; 
стрелка часов сәғәт теле; стрелка компаса ком 
пас уғы 4. ж.-д. стрелка 5. (мыс при слиянии 
двух рек) морон 6. (знак) уҡ (билге)

СТРЕЛКбВЫ Й, -ая, -ое 1. уҡсы(лар) ...ы; 
стрелковый полк уҡсылар полкы 2. атыу ...ы, 
атыу буйынса ...ы; стрелковый спорт атыу спорты 

СТРЕЛОВИДНЫЙ, -ая, -ое уҡ һымаҡ, осло, 
ослайып торған

СТРЕЛбК м уҡсы, атыусы 
СТРЁЛОЧНИК м и СТРЕЛОЧНИЦА ж стре

лочник (тимер юлында стрелканы кцсерецсе) 
с т р е л о ч н ы й , -ая, -ое стрелка ...ы, стрел

ка күсереү ...ы; стрелочные устройства стрелка 
күсереү ҡулайламаһы

СТРЕЛЬБА ж см. стрелять 1 
СТРЁЛЬБИЩЕ с стрельбище, атыу (атырға 

өйрәнеү) урыны
СТРЕЛЬНУТЬ сов. 1. атыу, атып ебәреү 

2. безл. сәнсеп ебәреү (китеү); стрельнуло в ухо 
ҡолаҡ сәнсеп ебәрҙе

СТРЁЛЬЧАТЫЙ, -ая, -ое 1. уҡ һымаҡ, осла
йып торған, осло; стрельчатый свод ослайып тор
ған көмбәҙ 2 . көпшә, көпшәле, көпшәгә ултыр
ған; стрельчатый лук көпшәгә ултырған һуған 

СТРЁЛЯНЫЙ, -ая, -ое 1. атып үлтерелгән (тө
шөрөлгән, алынған); стреляная дичь атып алынған 
кейек ҡош 2. (побывавший в боях) ут аҫтында 
булған, һуғыш эсендә (һуғышта) булған; стреля
ный солдат һуғышта булған һалдат 3. атылған, 
атып файҙаланылған; стреляная гйльза атылған 
гильза ♦ стреляный воробей ҡарт бүре (кцпте 
кцргән, тәжрибәле кеше тураһында)

СТРЕЛЯТЬ несов. 1. атыу; стрелять из пис
толета пистолеттан атыу; стрелять уток өйрәк 
атыу 2. безл.; разг. сәнсеү, сатнау; в правом ухе 
стреляет уң ҡолаҡ сәнсә ♦ стрелять глазами: 
1) күҙ атыу (ян-яҡҡа ҡараныу); 2 ) күҙ уйнатыу; 
стрелять из пушки по воробьям ат менән сәпсек 
баҫтырыу

СТРЕЛЙТЬСЯ несов. 1. разг. (стрелять с 
целью самоубийства) атылыу, атылып үлеү, 
үҙен-үҙе атып үлтереү 2. с кем и без доп.; уст. 
дуэлдә атышыу 3. страд, от стрелять 1

СТРЕМГЛАВ нареч. бик тиҙ, атылып, күҙ 
асып йомғансы
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СТРЕМ ЕННОЙ
СТРЕМЕННбЙ и СТРЕМЙННЫЙ, -ая, -ое

1. өҙәңге ...ы; стременной ремень өҙәңге ҡайы
шы 2. в знач. сущ. стременной и стремянный м;
уст. ат ҡараусы, ялсы

СТРЁМЕЧКО с 1. уменьш. от стремя 1;
2 . анат. өҙәңге һөйәге (урта ҡолаҡта) 

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. урғылып
-ған/-гән; стремительный поток урғылып аҡҡан 
(ташҡын) һыу 2 . ашҡыныулы, (бик) ҡыҙыу, ашы- 
ғыусан; стремйтельная жизнь ҡыҙыу тормош 

СТРЕМИТЬСЯ несоә. 1. тиҙ хәрәкәт итеү 
2. к чему и с неопр. ынтылыу, атлығыу; стре 
мйться к знаниям белемгә ынтылыу 3. перен.
(о чувствах) ашҡыныу; стремйться сердцем йө- 
рәк менән ашҡыныу

СТРЕМЛЕНИЕ с 1. книжн. см. стремйть
ся 1; 2. ынтылыш, ынтылыу, ниәт; стремление к 
мйру тыныслыҡҡа ынтылыу

СТРЕМНИНА ж 1. (в реке) шаршы, шаран; 
ловить рыбу на стремнйне шаршыла балыҡ то 
тоу; попасть в стремнйну шаранға эләгеү 2. у cm. 
(обрыв) текә ҡая, ярлау; стоять у стремнйны те- 
кә ҡая ситендә тороу 3. уст. (пропасть) упҡын 

СТРЁМЯ с 1. өҙәңге; опираться на стремя 
өҙәңгегә баҫыу 2. анат. см. стремечко 2 ♦ стре
мя в стремя (ехать) йәнәш барыу (һыбай)

СТРЕМЙНКА ж (переносная) таған баҫҡыс; 
(подвесная) бау баҫҡыс

СТРЕНбЖЕННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 
стреножить 2. прил. тышаулы; стреноженная 
лошадь тышаулы ат

СТРЕНбЖИВАТЬ несов. см. стреножить
СТРЕНбЖ ИТЬ сов. кого кеҙәләү, кешәнләү, 

кешәнләп тышау
СТРЁПЕТ м биҙгәләк, ҡарһаҡ туғаҙаҡ (дала 

ҡошо)
СТРЕПТ О К бК К  м\ мед. (бактерия) стреп

тококк; стрептококк гноеродный эренләткес 
стрептококк

СТРЕСС м стресс (эске көсөргәнеш) 
с т р е с с о в ы й , -ая, -ое стресс ...ы; стрессо

вое состояние стресс хәле
СТРЕХА ж (край крыши) ҡыйыҡ сите 
СТРИГУН и СТРИГУНбК М ҡырҡмыш, 

ҡырҡмыш тай
СТРИГУЩИЙ, -ая, -ее прич. от стричь 

♦ стригущий лишай мед. ҡырҡылсан тимрәү 
СТРИЖ м яр ҡарлуғасы, керәшә 
СТРЙЖЕНЫЙ, -ая, -ое 1. сәсе (йөнө) ҡыр

ҡылған (алынған), ҡыҫҡа сәсле 2 . ҡырҡылған; 
стрйженая трава ҡырҡылған үлән

СТРИЖКА ж 1. см. стричь; стрижка волос 
сәс алыу 2. (сәс) ҡырҡыу (ысулы); модная стрйж- 
ка модалы итеп сәс ҡырҡыу

СТРИХНИН м стрихнин (көслө агыу төрө) 
СТРИЧЬ несоә. ҡырҡыу, алыу; стричь волосы 

сәс алыу; стричь ногти тырнаҡ ҡырҡыу ♦ стричь 
(всех) под одну гребёнку бер ҡалыпҡа һуғыу

468

СТРИЧЬСЯ несоә. 1. алдырыу, киҫтереү; 
коротко стрйчься сәсте ҡыҫҡа итеп алдырыу 
2. страд, от стричь

СТРОГАЛЬНЫЙ, -ая, -ое йышыу ...ы; стро
гальный станок йышыу станогы

СТРОГАТЬ несоә. что йышыу, йышҡылау; 
строгать рубанком йышҡы менән йышыу

СТРбГИЙ, -ая, -ое 1. (требовательный) та
лапсан, талап итеүсән; строгий учитель талапсан 
уҡытыусы 2. ҡаты, ҡәтғи; строгий выговор ҡаты 
шелтә 3. теүәл, ныҡ, ныҡлы; строгий учёт ныҡ
лы иҫәп 4. әҙәп ҡағиҙәләрен тотҡан (һаҡлаған); 
человек строгих правил әҙәп ҡағиҙәләрен тотҡан 
кеше 5. күҙгә ташланып (айырылып) тормаған, 
ябай, килешле; строгое пальто ябай пальто 6. ҡо
ро, ҡырыҫ, ҡәтғи; строгий голос ҡәтғи тауыш

СТРбГОСТЬ ж 1. талапсанлыҡ; строгость 
учйтеля уҡытыусының талапсанлығы 2. ҡырыҫ
лыҡ, ҡәтғилек; строгость голоса тауыштың ҡы
рыҫлығы 3. теүәллек, ҡатылыҡ; строгость учёта 
хисаптың теүәллеге 4. мн. строгости; разг. ҡаты 
тәртип ♦ по всей строгости закона закон талап 
тарына ярашлы рәүештә

СТРОЕВбЙ I, -ая, -ое воен. строевой; строе
вые части строевой частар; строевая служба 
строевой хеҙмәт

СТРОЕВбЙ II, ая, ое 1. (о деревьях) төҙө
лөшкә яраҡлы, төҙ һәм тигеҙ; строевой лес төҙө
лөшкә яраҡлы ағас 2 . (о строительных мате
риалах) төҙөлөш ...ы

СТРОЕНИЕ с 1. (постройка) йорт, ҡаралты; 
кирпйчное строение кирбес ҡаралты 2. (струк
тура) ҡоролош, төҙөлөш; строение атома физ. 
атом төҙөлөшө; строение корня бот. тамыр тө
ҙөлөшө

СТРОИТЕЛЬ м 1. төҙөүсе; работать строите
лем төҙөүсе булып эшләү 2. чего\ перен., высок. 
төҙөүсе, ҡороусы; строители новой жизни яңы
тормош төҙөүселәр

СТРОИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое төҙөү ...ы, төҙө
лөш ...ы; строительный материал төҙөлөш мате
риалы; строительный лес төҙөлөш ағасы

СТРОИТЕЛЬСТВО c l .  төҙөү, һалыу эше, 
ҡороу, төҙөлөш; стройтельство жилых домов тор
лаҡ йорттар төҙөү 2 . (строящееся здание, соору
жение) төҙөлөш, ҡоролма; огнестойкое стройтель
ство янғынға сыҙамлы төҙөлөш 3. чего, какое; 
перен. төҙөү, төҙөлөш; культурное стройтельство 
мәҙәниәт төҙөлөшө

СТРбИТЬ несоә. 1. что и без доп. төҙөү, һа
лыу, ҡороу; строить завод завод ҡороу; строить 
дом өй һалыу 2. что и без доп. (изготовлять) 
төҙөү, яһау, эшләү; строить самолёты самолет
тар эшләү 3. что\ перен. төҙөү, ҡороу; строить 
планы пландар ҡороу 4. что\ мат. һыҙыу, яһау; 
строить треугольник өсмөйөш һыҙыу 5. что (со
ставлять) төҙөү, ойоштороу; правильно строить 
предложение һөйләмде дөрөҫ төҙөү 6. что (ос-
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повывать на чём-л.) яһау; строить выводы һы
ғымта яһау 7. кого-что (сафҡа) теҙеү; строить 
рбту ротаны теҙеү ♦ строить (делать) глазки см. 
глазок; строить из себя кого үҙеңде әллә кемгә 
ҡуйыу; строить (построить) на песке йомшаҡ ни 
геҙгә ҡороу (уй-ниәтте Һ.б.)', строить козни ко
му хөсөтлөк эшләү

СТРбИТЬСЯ несоѳ. 1. (строить для себя) 
үҙеңә йорт (ҡаралты) һалыу 2 . төҙөлөү, ҡоролоу, 
һалыныу; на верфи строится корабль верфтә ка 
pan төҙөлә 3. перен. барлыҡҡа килеү, булдыры
лыу; строится новая жизнь яңы тормош барлыҡ
ҡа килә 4. ҡоролоу, төҙөлөү; строятся планы 
пландар ҡорола 5. (сафҡа) теҙелеү 6. страд, от 
строить

СТРОИ м 1. какой төҙөлөш, ҡоролош; об
щественный строй йәмғиәт ҡоролошо; ф ео
дальный строй феодаль ҡоролош 2. саф, строй; 
стоять в строю сафта тороу; выйти из строя саф 
тан сығыу 3. (система построения чего-л.) тө
ҙөлөш; строй языка тел төҙөлөшө 4. муз. кѳйлэ- 
неш, кѳй ♦ вступйть в строй эшләй башлау; вы
ходить из строя рәттән сығыу, эшлектән сығыу; 
вывести из строя эштән сығарыу

СТРОИ... и ...СТРОИ ҡушма һцҙҙәрҙең 
“төҙөң”, “төҙөлөш” мәгәнәһен белдергән өлөшө, 
мәҫ., стройматериалы төҙөлөш материалдары 

СТРбЙКА ж 1. (строительство) төҙөлөш; 
работать на стройке төҙөлөштә эшләү 2. (стро
ящееся здание, сооружение) төҙөлөш, ҡоролма; 
новая стройка яңы ҡоролма

СТРбЙНОСТЬ ж 1. (пропорционально и 
красиво сложенный) зифалыҡ, һомғоллоҡ, зифа 
буйлылыҡ; стройность фигуры буй-һындың 
зифалығы 2. перен. (правильность располо
жения) төҙөклөк, тәртиплелек 3. (логичность) 
йыйнаҡлыҡ, аныҡлыҡ, төҙөклөк; композицион
ная стройность произведения әҫәрҙең компози 
цион йыйнаҡлығы; стройность мыслей фекер 
аныҡлығы 4. (гармоничность) аһәңле яңғыраш, 
аһәңлелек

СТРбЙНЫ Й, -ая, -ое 1. зифа, һомғол, матур 
кәүҙәле, зифа буйлы; девушка со стройной фи
гурой зифа буйлы ҡыҙ; стройная сосна һомғол 
ҡарағай 2. тигеҙ, төҙөк, төҙ; стройные ряды ти
геҙ сафтар 3. дөрөҫ ойошторолған (төҙөлгән); 
стройная речь дөрөҫ төҙөлгән телмәр 4. (гармо
ничный) ҡолаҡҡа ятышлы, аһәңле; стройное пе
ние ҡолаҡҡа ятышлы йыр 5. (логичный) йый
наҡ, аныҡ, төҙөк

СТРОЙОТРЙД м төҙөлөш отряды; студенче
ский стройотряд студенттарҙың төҙөлөш отряды 

СТРОЙПЛОЩАДКА ж төҙөлөш майҙансығы 
СТРОКА ж юл; прозаические строки сәсмә 

юлдар; стихотворные строки шиғри юлдар 
♦ красная строка см. красный; строка в строку 
һүҙмә-һүҙ; читать между строк яҙыуҙа әйтеп бө
төрмәгән уйҙарҙы тотоп алыу, кинәйәне аңлау
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СТРбНУТЬ сов. кого-что', разг. урынынан 
ҡуҙғатыу, ҡуҙғатып ебәреү

СТРбНУТЬСЯ сов., разг. (урындан) ҡуҙға
лыу, ҡуҙғалып китеү

СТРОП м; спец, строп (арҡан, канат йәки 
трос)

СТРОПЙЛО с обычно мн. стропила асамай, 
атлама (ҡаралты ҡыйынында); ставить стропи
ла асамай ҡуйыу

СТРОПЙЛЬНЫИ, -ая, -ое асамайлыҡ, атла- 
малыҡ; стропильный материал асамайлыҡ ма
териал

СТРОПТИВЫЙ, -ая, -ое арҡыры, кире, кеҙе, 
үҙ һүҙле; строптивый человек кеҙе кеше

СТРОФА ж 1. лит. строфа (шшырҙыц билдә
ле бер цлсәм, ритм, интонацион-синтаксик тө
ҙөлөшө менән, ә рифмалы шиғырҙарҙа урынла
шыу тәртибе ягынан бәйләнгән өлөшө) 2. обыч
но мн. строфы шиғыр

СТРбФ И КА ж; лит. строфика (1. шиғыр
ҙың строфаларға бцленеше 2. шиғыр төҙөлөшө 
тураһындағы фәндең строфаларға бағышлан
ған бцлеге)

СТРОЧЕНЫЙ, -ая, -ое 1. (прошитый строч
кой) ҡайылған, буйлап тегелгән 2. (вышитый 
строчкой) буйлап сигелгән

СТРОЧИТЬ несоә. 1. что йәйләү, йөйләп 
(йүрмәп) тегеү, ҡайыу; строчйть карманы кеҫә
ләрҙе ҡайыу 2. что и без доп.; разг. тегеү; стро
чйть на швейной машйнке тегеү машинаһында 
тегеү 3. что и без доп.; перен., разг. (о письме) 
тиҙ-тиҙ яҙыу, (тиҙ генә) яҙып ташлау; (о речи) 
теле-телгә йоҡмау; строчйть письмо хат яҙып 
ташлау 4. разг. (стрелять) ут һиптереү (яуҙы
рыу), атыу; строчйть из пулемёта пулеметтан ут 
яуҙырыу

СТРбЧКА I ж 1. см. строчйть 1; 2. (шов) 
йөй; мелкая строчка ваҡ йөй 3. перен., разг. 
(короткая очередь из пулемёта, автомата) ут 
һиптереү (яуҙырыу), атыу

СТРбЧКА II ж см. строка ♦ строчка в 
строчку см. строка в строку

СТРОЧНбИ и СТРбЧНЫ Й, ая, ое бәлә 
кэй, юл; строчная буква бәләкәй хәреф, юл хә
рефе (яҙыуҙа, баҫмала)

СТРОЧбК м тубырсыҡбаш бәшмәк 
СТРУГ I м (ручной инструмент) йышҡы 
СТРУГ II м (старинное русское речное суд

но) аталғы (ишкәкле һәм елкәнле ағас карап) 
СТРУГАТЬ несоә. см. строгать 
СТРИЖКА ж тап, юнысҡы; стружка дерева 

ағас юнысҡыһы; стружка железа тимер юныс
ҡыһы

СТРУЙСТЫЙ, -ая, -ое һыҙылып (һуҙылып) 
аҡҡан

СТРУЙТЬСЯ несоә. 1. (о жидкости) туҡтау
һыҙ (өҙлөкһөҙ) ағып тороу, шыбырлап ағыу; по 
лицу струится пот биттән шыбырлап тир аға



СТРУКТУРА
2 . перен. (распространяться струёй) бөркө
лөү, һибелеү, таралыу; струйтся аромат цветов 
сәскәләрҙең хуш еҫе тарала

СТРУКТУРА ж төҙөлөш, структура; струк
тура почвы тупраҡ структураһы; структура по
севных площадей сәсеү майҙандарының струк
тураһы

СТРУКТУРНЫЙ, -ая, -ое структуралы, төҙө
лөш ...ы, структур, структура ...ы; структурные 
почвы с.-х. структуралы тупраҡ; структурные 
формулы төҙөлөш формулалары

СТРУНА ж ҡыл; струны гитары гитара ҡыл
дары ♦ слабая струна см. слабый

СТРУНКА ж; уменьш. от струна ♦ по струн
ке ходйть перед кем кемдер алдында бейеп кенә 
йөрөү

СТРУННЫЙ, -ая, -ое 1. ҡыллы; струнные 
инструменты ҡыллы ҡоралдар 2. ҡыллы, ҡыллы 
музыка ҡоралдары ...ы; струнный оркестр ҡыл
лы музыка ҡоралдары оркестры

СТРУП м ҡутыр (яралы урындағы) 
СТРУСИТЬ сов. ҡурҡып (шөрләп) ҡалыу, 

шөрләү
СТРУХНУТЬ сов.; разг. бик ныҡ ҡурҡыу 
СТРУЧКбВЫ Й, -ая, -ое ҡуҙаҡлы; стручко

вый пёрец ҡуҙаҡлы борос
СТРУЧбК м ҡуҙаҡ; стручок гороха борсаҡ 

ҡуҙағы
СТРУЙ ж 1. (воды) аҡма (аҡҡан) һыу, ағым; 

(воздуха) һауа ағымы; (света) ут яҡтылығы, 
яҡтылыҡ, нур 2 . перен. (направление) йүнәлеш 
♦ влить (внести) живую (свежую) струю яңы
йүнәлеш биреү

СТРЙПАТЬ несов. что; разг. 1. аш бешереү, 
аш-һыу әҙерләү; стряпать обед төшкө аш әҙерләү 
2 . перен., пренебр. әтмәләү, маташтырыу, -ып/-еп 
маташыу; стряпать стишок шиғыр әтмәләү

СТРЯПНЙ ж; разг. 1. см. стряпать 2. (то, 
что состряпано) бешерелгән ашамлыҡ, аш, аш- 
һыу; невкусная стряпня тәмһеҙ аш 3. перен. 
(о грубом, неискусном сочинении, пьесе и т.п.) 
насар яҙылған (әтмәләнгән) әҫәр

СТРЯПУХА ж; разг. аш бешереүсе, аш әҙер
ләүсе, ашнаҡсы

СТРЙПЧИЙ м стряпчий (1. тар. Рәсәй дэц- 
ләтендә батша һарайында хужалыҡ эштәре 
менән шөғөлләнецсе хеҙмәтсе 2. X IX  б. Рәсәйҙә 
суд эштәрен алып барыу тәртибен кцҙәтецсе 
чиновник)

СТРЯСАТЬ несов. см. стрясти 
СТРЯСАТЬСЯ I несов. см. стрястйсь 
СТРЯСАТЬСЯ II несов. страд, от стрясать
СТРЯСТИ сов. что һелкетеп (ҡағып) төшө

рөү; стрястй яблоки с дерева алмағастың алма
ларын һелкетеп төшөрөү

СТРЯСТИСЬ сов.', разг. булыу, килеп сы
ғыу; что с тобой стряслось? һиңә ни булды? 

СТРЙХИВАТЬ несов. см. стряхнуть

СТРЯХНУТЬ сов. 1. кого-что һелкеп (ҡа
ғып) төшөрөү, ҡағыу, һелкеү 2 . что; перен. ҡо
толоу; стряхнуть тяжёлые мысли ауыр уйҙарҙан 
ҡотолоу

СТУДЕНИСТЫЙ, -ая, -ое ҡойҡа һымаҡ; сту- 
денйстое вещество ҡойҡа һымаҡ матдә

СТУДЁНТ м и СТУДЕНТКА ж студент; сту
дент университета университет студенты

СТУДЕНЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. студент(тар) 
...ы; студенческое общежитие студенттар ятағы 
2. студент ...ы, студентлыҡ ...ы; студенческие 
годы студент йылдары

СТУДЕНЧЕСТВО с 1. собир. студенттар; 
башкирское студенчество башҡорт студенттары 
2. студентлыҡ; годы студенчества студентлыҡ 
йылдары

СТУДЕНЫЙ, -ая, -ое разг. ыҙғыр, ыҙғырлы, 
бик һалҡын (һыуыҡ)

СТУДЕНЬ м ҡойҡа, дерелдәк 
СТУДИИНЫИ, -ая, -ое студия ...ы, студия

нан тапшырыла торған; студийные работы сту
дия эштәре

СТУДИТЬ несов. что; разг. 1. (охлаждать) 
һыуытыу, һыуындырыу; студйть чай сәйҙе һы
уытыу 2 . (холодить) өшөтөү

СТУДИТЬСЯ несов.', разг. 1. һыуыныу
2 . прост, (мёрзнуть) өшөү, һалҡын тейҙереү
3. страд, от студйть

СТУДИЯ ж; в разн. знач. студия; музыкаль
ная студия музыкаль студия; студия художника
рәссамдың студияһы

СТ^ЖА ж; разг. сатлама (ҡаты) һыуыҡ 
СТУК I м шаҡылдау, шаҡыу, туҡылдаған 

(шаҡылдаған) тауыш, таҡылдау; стук копыт то
яҡ таҡылдауы

СТУК II межд. 1. туҡ; стук-стук туҡ-туҡ 
2. в знач. сказ.; разг. шап итеп һуҡты; она стук 
кулаком ул йоҙроҡ менән шап итеп һуҡты 

СТЕКАТЬ несов. см. стукнуть 1, 2 
СТЕКАТЬСЯ несов. см. стукнуться 
СТУКНУТЬ сов. кого, чем и без доп. 1. (уда

рить) һуғыу, һуғып ебәреү, дөп итеп һуғыу; 
стукнуть кулаком по столу йоҙроҡ менән өҫтәл
гә һуғыу; стукнуть по макушке түбәһенә һуғыу 
2. (постучать) туҡылдатыу, шаҡылдатыу; стук
нуть в окно тәҙрә туҡылдатыу 3. кому безл.; 
разг. (наступить, исполниться) тулыу; ей стук
нуло сорок лет уға ҡырҡ йәш тулды ♦ стукну
ло в голову кому; прост, (ҡапыл) башына килде 

СТУКНУТЬСЯ сов. бәрелеү, һуғылыу, төкөү, 
төкөтөү; сйльно стукнуться ныҡ бәрелеү; стук
нуться ногой о камень аяҡ менән ташҡа бәрелеү 

СТУКОТНЙ ж; разг. шаҡылдаған тауыш, 
шаҡ-шоҡ итеү

СТУЛ м 1. ултырғыс; стул со спйнкой артлы 
ултырғыс; сесть на стул ултырғысҡа ултырыу 
2. мед. оло ярау, тиҙәк ♦ сидеть между двух
стульев ике яҡҡа ла ярарға тырышыу 
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СУБАНТАРКТИЧЕСКИЙ
СТУЛЬЧАК м бәҙрәф ултырғысы 
СТУЛЬЧИК м бәләкәй ултырғыс 
СТ^ПА ж киле; деревянная ступа ағас киле 

♦ толочь воду в ступе см. вода
СТУПАТЬ несов. 1. см. ступйть 2. китеү, ба

рыу 3. повел, ступай(те) кит(егеҙ), бар(ығыҙ); 
ступай к отцу атайың янына бар

СТУПЁНЧАТЫЙ, -ая, -ое 1. баҫҡыслы, кирт
ләс-киртләс, киртләсле; ступенчатые скалы кирт
ләс-киртләс ҡаялар 2. перен. фазалы; ступенча
тое созревание хлебов игендең фазалы өлгөрөүе 

СТУПЕНЬ ж 1. (часть лестницы) баҫҡыс, 
баҫма 2. чего (выступ, уступ) киртләс, баҫҡыс 
3. перен. (этап в развитии) баҫҡыс 4. (разряд) 
дәрәжә, баҫҡыс; школа второй ступени икенсе 
баҫҡыс мәктәп

СТУПЁНЬКА ж; уменыи. от ступень 1—3
СТУПИТЬ сов. 1. (шагнутъ) атлау, аяҡ ат

лау (баҫыу); некуда ступйть аяҡ баҫыр урын юҡ 
2. на что\ разг. (шагая, стать) баҫыу; грузно 
ступйть ауыр баҫыу 3. (войти куда-л.) атлап 
(барып) инеү, аяҡ атлау; ступйть на террасу 
террасаға барып инеү 4. (очутиться где-л.) аяҡ 
баҫыу ♦ шагу нельзя ступйть см. шаг 

СТУПИЦА ж тәгәрмәс көпсәге, көпсәк 
СТОПКА ж; уменыи. от ступа 
СТУПНЯ ж 1. (стопа) аяҡ башы 2. (подош

ва) табан, аяҡ табаны
СТОПОР м\ мед. ступор (хәрәкәтһеҙ ҡатып 

ҡалыу кцренеше)
СТУЧАТЬ несов. 1. (производить шум при 

ударах, толчках и т.п.) шаҡылдау, шаҡылда
тыу, таҡылдау, туҡылдау; (посудой) шалтыра
тыу; (клювом — о дятле) суҡыу; колёса стучат 
тәгәрмәстәр шаҡылдай; копыта стучат ат тояҡта
ры таҡылдай; пулемёт стучйт пулемёт тыҡыл
дай; стучать молотком сүкеш менән туҡылдау 
2. (сильно биться) ҡағыу, тыҡ-тыҡ итеү, дөпөл
дәү; сердце стучйт йөрәк ҡаға 3. шаҡылдау, ту
ҡылдау, шаҡылдатыу, шаҡыу, ҡағыу; (сильно) 
дөбөрләтеү; стучать в дверь ишек шаҡылдатыу; 
стучать в окно тәҙрә шаҡыу

СТУЧАТЬСЯ несов. 1. разг. (ударяться) бә
релеү, шап-шоп итеп бәрелеү 2. см. стучать 3; 
стучаться в дверь ишек шаҡылдатыу ♦ стучать
ся в дверь ишекте ҡағыу

СТУШЕВАТЬСЯ сов.', разг. (смутиться) оя
лып китеү, ҡаушап ҡалыу, ҡурҡып ҡалыу

СТУШЁВЫВАТЬСЯ несов. см. стушеваться 
СТЫД м 1. оят, хая, ғәрлек; потерять стыд 

оятты юғалтыу, оятһыҙланыу; чувство стыда оя
лыу тойғоһо 2. разг. (позор) хурлыҡ; натерпеть
ся стыда хурлыҡтан ғазап сигеү ♦ ни стыда ни 
совести ояты ла, намыҫы ла юҡ; к стыду свое
му в знач. вводи, сл. оятҡа ҡаршы

СТЫДИТЬ несов. кого 1. (укорять) оялтыу, 
ғәрләндереү 2. разг. (позорить) хур итеү, хур
лыҡҡа төшөрөү, хурлау
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СТЫДИТЬСЯ несов. кого-чего, с неопр. и 
без доп. оялыу, намыҫ итеү, хурланыу; стыдить
ся людей кешеләрҙән оялыу

стыдлйвость ж оялсанлыҡ, оялыусанлыҡ 
стыдливый, -ая, -ое оялсан, оялыусан; 

стыдливый человек оялыусан кеше
СТЫДНО кому в знач. сказ., безл. оят; мне 

стыдно за вас һеҙҙең өсөн миңә оят
СТЫК м тәкәмә, ялғау (берәй нәмәнең то

ташҡан урыны)
СТЫКбВКА ж; спец. тоташыу, тоташтырыу 
стыковбй, -ая, -ое спец. тоташҡан (тоташ

тырылған, беркетелгән) урындағы; стыковбй 
шов тоташтырылған урындағы йөй 

СТЫНУТЬ несов. см. стыть 
СТЫТЬ и СТЬІНУТЬ несов. 1. һыуыныу; 

суп стынет һурпа һыуына 2. (замерзать) туңыу 
♦ кровь стынет в жйлах см. кровь

СТЫЧКА ж бәрелеш, бәрелешеү, һуғыш; 
стычка отрядов отрядтарҙың бәрелеше

СТібАРД и СТЮАРД м стюард (диңгеҙ суд
ноһында йәки самолётта пассажирҙарҙы хеҙ- 
мәтләндерецсе официант)

СТЮАРДЕССА ж стюардесса (һауа йәки диң
геҙ флотында пассажирҙарга хеҙмәт кцрһә- 
тецсе)

СТЯГ м; высок, әләм, тыу, байраҡ 
СТЙГИВАТЬ несов. см. стянуть 1—4, 6 — 8 
СТЙГИВАТЬСЯ несов. 1. см. стянуться 

2. страд, от стягивать
СТЯЖАТЕЛЬ м и СТЯЖАТЕЛЬНИЦА ж 

байлыҡ туплаусы, мал йыйыусы (щул шөгөлгә 
мөкиббән кеше)

СТЯЖАТЬ сов., несов. что 1. книжн. бай
лыҡ туплау, мал йыйыу 2. высок, ҡаҙаныу, та
нылыу, ирешеү, эйә булыу; стяжать славу дан 
ҡаҙаныу; стяжать известность исеме танылыу 

СТЯНУТЬ сов. что 1. (затянуть) тартып 
бәйләү, тарттырып бәйләп ҡуйыу 2. (туго пе
ревязать) ҡыҫып бәйләү, ныҡ итеп тарттырып 
ҡуйыу 3. (собрать) бер ергә йыйыу, туплау, 
тарттырыу; стянуть войска ғәскәрҙе бер ергә туп
лау 4. (стащить) тартып төшөрөү, тартыу; стя
нуть одеяло юрғанды тартып төшөрөү 5. разг. 
(украсть) сәлдереү, сиртеү 6. что (снять с 
трудом) тартып-һуҙып сисеү 7. (сморщить) йы
йырыу, йыйырып тегеү; стянуть шов при строч
ке теккәндә йөйөн йыйырыу 8. тех. (скрепить) 
тарттырып нығытып ҡуйыу

СТЯНУТЬСЯ сов. 1. (затянуться) ныҡ тар
тылыу, ҡыҫып бәйләнеү 2. разг. (стянуть себя 
чем-л.) билде ҡыҫып быуыу, ҡыҫып бәйләп ҡу
йыу 3. (собраться) бер ергә йыйылыу, тупла
ныу; войска стянулись к лесу ғәскәр урманға 
тупланды 4. тартылыу, йыйырылыу; шов стя
нулся йөй йыйырылды

СУ БАНТ АРКТЙЧЕСКИЙ: субантарктйче 
ский пбяс Антарктика эргәһе поясы



СУБАРЕНДА
СУБАРЕНДА ж субаренда (ҡуртымға алған 

мөлкәтте ҡуртымш бирец)
СУБАРКТЙЧЕСКИИ: субарктйческий пояс

Арктика эргәһе поясы
СУББОТА ж шәмбе; завтра суббота иртәгә 

шәмбе
СУББбТНИЙ, -яя, -ее шәмбе, шәмбе ...ы; 

субботний отдых шәмбе ялы
СУББбТНИК м шәмбе өмәһе, өмә; принять 

участие в субботнике өмәлә ҡатнашыу
СУБОРДИНАЦИЯ ж\ книжн. субординация 

(кесе хеҙмәткәрҙәрҙең цҙенән ютры хеҙмәт
кәрҙәргә буйһоноуы)

СУБПОДРЯД м\ спец, субподряд (подряд ки- 
лешеце буйынса башҡарырға алған эште ҡай
танан подрядҡа тапшырып эшләц) 

СУБПОДРЙДЧИК м субподрядсы 
СУБСИДИРОВАТЬ сов., несоә. кого-что суб

сидия биреү, аҡсалата ярҙам итеү
СУБСИДИЯ ж субсидия (аҡсалата ярҙам) 
СУБСТАНТИВАЦИЯ ж\ лингв, исемләшеү 
СУБСТАНТИВИРОВАННЫЙ, ая, -ое лингв. 

исемләшкән; субстантивйрованные прилагатель
ные исемләшкән сифаттар

СУБСТАНЦИЯ ж субстанция (1. фәлс. мета
физик фәлсәфәлә әйберҙең цҙгәрмәҫ асылы 2. кит. 
берәй нәмәнең асылы, нигеҙе)

СУБСТРАТ м 1. филос. субстрат 2. спец. 
субстрат, ерлек

СУБТРбПИКИ только мн.\ геогр. субтропик
тар, тропик аралары (тропиктарҙан төньяҡта 
һәм көньяҡта урынлашҡан әлкәләр)

СУБТРОПИЧЕСКИЙ, -ая, -ое геогр. субтро
пик, тропик араларындағы; субтропйческий клй- 
мат субтропик климат

СУБЪЁКТ м 1. филос., юр. субъект, шәхес; 
субъект и объект субъект һәм объект; субъект 
права хоҡуҡ субъекты; субъект преступления
енәйәт субъекты 2. лог. субъект (һцҙ барған пред
мет, эш-хәрәкәттең эйәһе) 3. грам. эйә (һөй
ләмдә) 4. разг. зат, әҙәм, кеше; подозрительный 
субъект шикле кеше

СУБЪЕКТИВИЗМ м 1. филос. субъективизм 
(объектив ысынбарлыҡты һанға һуҡмай, тә
биғәт һәм йәмғиәттең объектив закондарын 
инҡар иткән фәлсәфәци йцнәлеш) 2. (отсут
ствие объективности) субъективлыҡ, субъек
тив ҡараш

СУБЪЕКТИВИСТСКИЙ, -ая, -ое филос.
субъективистик; субъективйстское толкование
субъективистик аңлатыу

СУБЪЕКТИВНЫЙ, -ая, -ое 1. (личный, ин
дивидуальный) субъектив, шәхси; субъектйвные 
взгляды субъектив ҡараштар 2. (предвзятый) 
субъектив, бер яҡлы; субъектйвное мнение 
субъектив фекер

СУВЕНИР м йәдкәр, сувенир (иҫтәлекле 
бцләк)
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СУВЕРЕНИТЕТ м\ полит, суверенитет, су
веренлыҡ, үҙаллылыҡ (1. өҫтөн хоҡуҡлылыҡ
2. эске һәм тышҡы сәйәсәттә дәцләттең бой
ондороҡһоҙ булыуы)

СУВЕРЕННОСТЬ м; полит, үҙаллылыҡ, 
мөстәҡиллек, суверенлыҡ

СУВЕРЕННЫЙ, -ая, -ое үҙ аллы, мөстәҡил, 
суверен, суверенлы; суверенные государства үҙ 
аллы дәүләттәр

СУВбРОВЕЦ м суворовсы 
С УВбРО ВСКИ Й : Суворовское училище 

Суворовсылар училищеһы
СУГЛИНИСТЫЙ, -ая, -ое ҡыҙыл балсыҡлы, 

балсыҡһыл; суглйнистая почва ҡыҙыл балсыҡ
лы тупраҡ

СУГЛИНОК м (ҡыҙыл) балсыҡлы тупраҡ 
СУГРбБ м көрт, һырынды; провалйться в 

сугроб көрткә батыу
СУГУБЫЙ, -ая, -ое айырата ҙур (көслө); су

губое внимание айырата ҙур иғтибар
СУД м 1. суд, хөкөм; народный суд халыҡ 

суды; отдать под суд хөкөмгә биреү; суд при
сяжных присяжныйҙар суды (присяжный засе
дателдәр ҡатнашлығындағы суд) 2. (обществен
ный орган) суд; товарищеский суд иптәштәр суды
3. собир. судьялар, суд; совещание суда суд кә
ңәшмәһе 4. (суждение, мнение) фекер, хөкөм; 
отдать на суд хөкөмгә биреү (тапшырыу) ♦ суд 
чести намыҫ хөкөмө; на нет и суда нет юҡтың 
башы ауыртмай; пока суд да дело улай-былай 
иткәнсе

СУДАК м һыла, һыла балығы 
СЁДДРЬ м\ у cm. әфәндем (ир-атҡа мөрә

жәғәт формаһы)', сударыня ж\ у cm. ханым (ҡа
тын-ҡыҙға мөрәжәғәт формаһы)

СУДАЧИТЬ несоә.', разг. ләстит һатыу, ғәй
бәт һөйләү

СУДЁБНИК м\ ист. закондар йыйылмаһы, 
закондар китабы

СУДЁБНО МЕДИЦЙНСКИЙ, ая, ое суд
медицина . ..ы; судебно-медицйнская экспертйза
суд-медицина экспертизаһы

СУДЕБНЫЙ, -ая, -ое суд ...ы, хөкөм ...ы; 
судебная практика хөкөм практикаһы; судеб
ный процесс суд барышы; судебное разбиратель
ство суд тикшереүе

с у д е й с к и й , -ая, -ое судья(лар) ...ы; су
дейские обязанности судья бурыстары 

СУДЁЙСТВО с; спорт, судъялыҡ 
СУДЙЛИЩЕ с; ирон., неодобр. см. суд 1, 3, 4 
СУДИМОСТЬ ж\ юр. хөкөм ителгәнлек, хө

көмдә булыу, хөкөмгә тартылыу; иметь суди
мость хөкөмгә тартылған булыу

СУДИТЬ 1 . несоә. о ком-чём и без доп. фекер 
йөрөтөү, уйлау; судйть по внешности тышҡы 
ҡиәфәтенә ҡарап фекер йөрөтөү 2. несоә. кого- 
что хөкөм итеү; судйть преступника енәйәтсене 
хөкөм итеү 3. несоә. кого-что', разг. (осуждать)
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ғәйепләү, яманлау, тикшереү; не будем судить 
её строго уны артыҡ ғәйепләмәйек 4. несоә. что 
и без. доп.; спорт, судья вазифаһын үтәү 5. соө., 
несоә. что и с неопр. яҙыу, насип булыу; вйдно, 
не суждено им встретиться күрәһең, уларға ос 
рашырға яҙмаған ♦ судйть да рядйть прост, фе
кер йөрөтөү

СУДИТЬСЯ несоә. 1. с кем (вести тяжбу) 
судлашыу, даулашыу; судйться из-за имущества 
милек өсөн судлашыу 2. страд, от судйть 2 — 4 

СУДНО I с судно (пароход, карап, баржа 
Һ.6.); судно на подводных крыльях һыу аҫты 
ҡанатлы судноһы

СУДНО II с; мед. ярау итеү һауыты 
СУДНЫЙ, -ая, -ое суд ...ы, хөкөм ...ы 

♦ Судный день рел. Ҡиәмәт көнө, Хисап көнө 
СУДОВОДИТЕЛЬ м судно йөрөтөүсе 
СУДОВОЖДЕНИЕ С судно йөрөтөү 
СУДО ВбЙ , -ая, -ое судно ...ы; судовой ме

ханик судно механигы
С У ДбК м 1. (чашка, миска) һауыт (ҡаймаҡ 

һ.б. һалыу өсөн) 2. (столовый прибор) судок 
(борос, тоҙ һауыттарын бергә ҡуя торган оя)
3. мн. судкй судок (береһенең өҫтөнә икенсеһе 
ултыртылган ваҡ аш сецәтәләре)

СУ ДОМ бЙКА ж һауыт-һаба йыуыусы (ҡа
тын-ҡыҙ)

СУДОПРОИЗВбДСТВО с; юр. суд эштәрен 
(хөкөм эштәрен) башҡарыу

СУ ДОРЕМ бНТ м суднолар ремонтлау 
СУДОРЕМОНТНЫЙ, -ая, -ое суднолар ре

монтлау ...ы; судоремонтный завод суднолар 
ремонтлау заводы

СУДОРОГА ж тартышыу; (конечностей) кө
ҙән йыйырыу; бйться в судорогах тартышып үр
һәләнеү; сводйть ноги судорогой аяҡты көҙән 
йыйырыу

СУДОРОЖНЫЙ, -ая, -ое 1. көҙән йыйырыу - 
лы, тартышыу ...ы 2. перен. ашыҡ-бошоҡ; судо
рожные сборы ашыҡ-бошоҡ йыйыныу 

СУДОСТРОЕНИЕ С судно төҙөү 
СУДОУСТРОЙСТВО с; юр. суд ҡоролошо 
СУДОХОДНЫЙ, -ая, -ое судоходство өсөн; 

судоходная река судоходство өсөн йылға
СУДОХОДСТВО с судоходство; морское су

доходство диңгеҙ судоходствоһы
СУДЬБА ж 1. яҙмыш, күрәсәк, тәҡдир; предо

пределяться судьбой тәҡдиргә яҙылыу 2. обыч
но мн. судьбы күрәсәк, яҙмыш; исторйческие 
судьбы народных песен халыҡ йырҙарының та
рихи яҙмышы ♦ какйми судьбами? ниндәй елдәр 
ташланы?; на произвол судьбы яҙмыш ҡарама
ғына; не судьба кому-чему и с неопр. яҙмаған, 
насип булмаған; ирония судьбы см. ирония 

СУДЬБИНА ж; уст., трад.-поэт. см. судьба 1 
СУДЬЙ м 1. судья, хөкөмдар; народный 

судья халыҡ судьяһы 2. спорт, судья; судья 
первой категории беренсе категориялы судья
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СУЕВЁРИЕ с хөрәфәт, төрлө ырымдарға 
ышаныу

СУЕВЁРНЫЙ, -ая, -ое 1. хөрәфәткә (төрлө 
ырымдарға) ышаныусан; суеверный человек хө
рәфәткә ышаныусан кеше 2. хөрәфәти; суе
верные приметы хөрәфәти ырымдар (юрауҙар) 

СУЕТА ж 1. (мелочные житейские интере
сы) юҡ-бар эш, юҡ-бар нәмә 2. (хлопоты, бе
готня) мәшәҡәт, ығы-зығы; праздничная суета 
байрам мәшәҡәттәре ♦ суета суёт см. суета 1 

СУЕТИТЬСЯ несоә. ығы-зығыланыу, ығы- 
зығы килеү, сабыулау, сәбәләнеү; суетиться по 
хозяйству хужалыҡ буйынса ығы-зығы килеү; 
суетйться без причйны юҡҡа сәбәләнеү

СУЕТЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. ығы-зығы килеүсән, 
сәбәлән; суетливый человек ығы-зығы килеүсән 
кеше 2. (торопливый) ығы-зығылы, ашыҡ-бошоҡ; 
суетлйвые движения ығы-зығылы хәрәкәттәр 

СУЕТНОСТЬ ж 1. (ничтожность) юҡ-бар 
2. ығы-зығы; суетность жизни тормош ығы- 
зығыһы

СМЕТНЫЙ, -ая, -ое книжн. 1. юҡ-бар, буш; 
суетные желания буш теләктәр 2. ығы-зығылы, 
тынысһыҙ; суетный день ығы-зығылы көн 

СУЕТНЙ ж; разг. см. суета 2 
СУЖАТЬ несов. см. сузить 
СУЖАТЬСЯ несоә. 1. см. сузиться 2. страд, 

от сужать
СУЖДЕНИЕ с 1. (мнение) фекер, фекер йө

рөтөү; самостоятельность суждений фекерҙәр 
ҙең үҙаллылығы; детское суждение балаларса 
фекер йөрөтөү; разные суждения төрлө фекер 
2. (заключение) хөкөм; высказывать суждение 
хөкөм сығарыу 3. лог., фекер, һығымта

СУЖЁНИЕ с см. сузить — сужать, сузить
ся — сужаться; сужение кровеносного сосуда 
ҡан тамырының тарайыуы

СУЖЕНЫЙ м; уст., трад.-поэт. кейәү, йә- 
рәшелгән егет; суженая ж; уст., трад.-поэт. 
кәләш, йәрәшелгән ҡыҙ

СУЖИВАТЬ несов. см. сузить 
СУЖИВАТЬСЯ несоә. 1. см. сузиться 

2. страд, от суживать
СУЗИТЬ сов. что 1. тарайтыу; сузить платье 

күлдәкте тарайтыу 2. сикләү; сузить деятель
ность эшмәкәрлекте сикләү 3. ҡыҫҡартыу, кәме
теү; сузить тему теманы ҡыҫҡартыу

СУЗИТЬСЯ сов. 1. тарайыу; долйна сузи
лась үҙән тарайған 2. (ограничиться) сикләнеү 

СУК м ботаҡ; сидеть на суку ботаҡта ултырыу 
СУКА ж 1. кәнтәй (инә эт, бцре, төлкө һ.б.) 

2. груб.-прост, кәнтәй (әрләц һцҙе)
СУКНО с (фабричное) буҫтау; (домотканое) 

тула; (толстое, грубое) мәллә; валять сукно ту
ла баҫыу ♦ класть под сукно ҡарамай ятҡырыу, 
ҡарауҙы һуҙыу

СУКНОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое буҫтау (тула) ба
ҫыу ...ы, буҫтау баҫҡанда ҡулланылған; сукно-
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вальная машйна буҫтау баҫыу машинаһы; сукно
вальная глйна буҫтау баҫҡанда ҡулланылған 
балсыҡ

СУКНОВАЛЬНЯ ж буҫтау (тула) баҫыу оҫ- 
таханаһы

СУКОВАТЫЙ, -ая, -ое ботаҡлы, ботаҡ-сатаҡ
лы; суковатая палка ботаҡлы таяҡ 

СУКбНКА ж  буҫтау (тула) киҫәге 
СУКбННЫ Й, -ая, -ое 1. тула, буҫтау; сукон

ные брюки тула салбар; суконное пальто буҫтау 
пальто 2. буҫтау ...ы; суконная фабрика буҫтау 
фабрикаһы ♦ суконный язык; суконная речь 
ағас тел

СУКРОВИЦА ж  һүл, ҡанлы эрен, яра бүлен
деге; из раны сочгітся сукровица яранан һүл һарҡа 

СУКРОВИЧНЫЙ, -ая, -ое һүлле, ҡанлы эрен 
...ы; сукровичные пятна ҡанлы эрен таптары 

СУЛЕМА ж сулема (тыулы матдә)  

СУЛИТЬ несоә. что 1. разг. ( обещать) вәғә
ҙә итеү, ышандырыу 2. что ( предвещать) (ал
дан) күрһәтеү, әйтеп тороу

СУЛТАН I м (титул) солтан, батша 
СУЛТАН II м (украшение) солтан (баш ке

йеменә ҡаҙап ҡуйыла торган ҡауырһын, сәс, 
ҡыл суҡ)

СУЛЬФАТЫ мн. (ед. сульфат м); хим. суль
фаттар (көкөрт әсемәһе тоҙҙары)

СУЛЬФИДЫ мн. (ед. сульфйд м) сульфидтар 
СУЛЬФИТЫ мн. (ед. сульфит зг); хим. суль

фиттар (көкөртлө әсемә тоҙҙары)
СУМА ж 1. см. сумка 1; 2. муҡса (хәйерсе

лек билдәһе) ♦ пустйть с сумбй бөлдөрөү; хо- 
дйть с сумбй хәйерселәү

СУМ АСБРбД м и СУМ АСБРбДКА ж \  

разг. дыуамал (кеше)
СУМАСБРбДНИЧАТЬ несов. дыуамалланыу 
СУМАСБРбДНЫЙ, -ая, -ое дыуамал; сума

сбродный человек дыуамал кеше
СУМАСБРбДСТВО с дыуамаллыҡ 
СУМАСШЕДШИЙ, -ая, -ее 1. аҡылдан яҙ

ған, тиле, диуана, хыялый; сумасшедший человек 
аҡылдан яҙған кеше; стать сумасшедшим хыя
лыйға әйләнеү 2. в знач. сущ. сумасшедший м и 
сумасшедшая ж аҡылдан яҙған кеше, диуана 
(кеше) 3. разг. (безрассудный) аҡылһыҙ, дыуа
мал 4. разг. (исключительный по величине, си
ле, степени проявления) сиктән тыш ҙур (юға
ры), аҡылға һыймаҫлыҡ; сумасшедшие цены 
сиктән тыш юғары хаҡтар

СУМАСШЕСТВИЕ с 1. (потеря рассудка) 
аҡылдан яҙыу, хыялыйлыҡ, диуаналыҡ 2. разг. 
(безрассудство) аҡылһыҙлыҡ, дыуамаллыҡ 
♦ до сумасшествия бик, үтә, аҡылдан яҙырлыҡ 
дәрәжәлә

СУМАТбХА ж 1. (суета) ығы-зығы; в сума
тохе ығы-зығы эсендә 2. (переполох) сыуалыш, 
мәхшәр; поднялась суматоха мәхшәр ҡупты 

СУМАТбШЛИВЫЙ, ая, ое см. суматошный

СУМАТбШНЫЙ, -ая, -ое разг. 1. (о челове
ке) ығы-зығылы, ҡаңғырыҡ; суматошный чело
век ҡаңғырыҡ кеше 2. шау-шыулы, ығы-зығы
лы; суматошный день шау-шыулы көн; сума
тошная жизнь ығы-зығылы тормош

СУМБУР м буталсыҡлыҡ, сыуалсыҡлыҡ 
СУМБУРНЫЙ, -ая, -ое сыуалсыҡ, буталсыҡ 
СУМЕРЕЧНЫЙ, -ая, -ое 1. эңер ...ы, эңер- 

меңер; сумеречный час эңер ваҡыты 2. ярым 
ҡараңғы; сумеречный день ярым ҡараңғы көн 
3. перен. (безрадостный) күңелһеҙ, төшөнкө; 
сумеречная жизнь күңелһеҙ тормош; сумереч
ное настроение төшөнкө кәйеф 4. зоол. эңер ...ы  
♦ сумеречное состояние мед. миңрәүлек хәле 
(психик ауырыуҙан)

СУМЕРКИ мн. ҡараңғылыҡ, ҡараңғы; (вечер
ние) эңер, аҡшам; наступление вечерних сумерек
эңер төшөү; утренние сумерки таң ҡараңғыһы 

СУМЕРНИЧАТЬ несов.', разг. эңерҙә утһыҙ 
ғына һөйләшеп ултырыу

с у м ё т ь  сов. с неопр. алыу, эшләй (булды
ра) алыу, ҡулдан килеү, белеү; суметь ответить 
яуап бирә алыу; суметь сделать эшләй алыу 

СУМКА ж 1. муҡса, сумка; (кожаная) сәрмә; 
(перемётная) артмаҡ; хозяйственная сумка ху
жалыҡ муҡсаһы 2. анат. ҡап, муҡса; сумка сус
тава быуын ҡабы 3. зоол. муҡса (ҡайһы бер 
йәнлектәрҙә) ♦ пастушья сумка см. пастуший 

СУММА ж 1. мат. ҡушылдыҡ, сумма; сумма 
трёх чйсел өс һандың ҡушылдығы; сумма раци
ональных дробей рациональ кәсерҙәрҙең сумма
һы 2. (общее количество) йыйылма, барыһы, 
барлығы, сумма; сумма всех данных бөтә мәғлү
мәттәрҙең йыйылмаһы 3. (количество денег) сум
ма, аҡса; крупная сумма ҙур сумма

СУММАРНЫЙ, -ая, -ое суммалар, дөйөм, 
дөйөмләштерелгән, бөтөнөһө бергә; суммарное 
число дөйөмләштерелгән һан; суммарные дан
ные дөйөм мәғлүмәт

СУММИРОВАТЬ сов., несов. что 1. мат. 
сумманы иҫәпләп сығарыу; суммйровать чйсла 
һандарҙың суммаһын иҫәпләп сығарыу 2. (обоб
щатъ) дөйөмләштереү, һөҙөмтә сығарыу; сум
мйровать опыт тәжрибәне дөйөмләштереү

СУММИРОВАТЬСЯ 1. сов., несоә. дөйөм
ләшеү 2. только несоә. страд, от суммйровать 

с Ум н и ч а т ь  соө.', разг. аҡыл һатыу 
СУМНЙСЯ и СУМНЙШЕСЯ: ничтбже сум 

няшеся см. ничтбже
с Ум о ч к а  ж; уменыи. от сумка 1 
с Ум р а к  м ярым ҡараңғылыҡ; (вечерний) эңер 
СУМРАЧНОСТЬ ж 1. (сумрак) ярым ҡараң

ғылыҡ; (вечерний сумрак) эңер 2. перен. (мрач
ность) ҡараңғы сырайлыҡ, күңелһеҙлек

СУМРАЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (окутанный мра
ком) ярым ҡараңғы, ҡараңғылы-яҡтылы; сумрач
ный лес ярым ҡараңғы урман 2. йонсоу, болот
ло; сумрачный день йонсоу көн 3. перен. ҡараң- 
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ғы сырайлы, күңелһеҙ; сумрачный человек ҡа
раңғы сырайлы кеше

СЁМЧАТЫЙ, -ая, -ое І. зоол., бот. муҡсалы; 
сумчатые млекопитающие муҡсалы имеҙеүселәр 
2. в знач. сущ. сумчатые мн.; зоол. муҡсалылар 

СУМЙТИЦА ж; разг. ығы-зығы, шау-шыу, 
мәхшәр

СУНД^К м һандыҡ; железный сундук тимер 
һандыҡ; узорчатый сундук семәрле һандыҡ 

СУНДУЧНЫЙ, -ая, -ое һандыҡ ...ы; сун
дучный замок һандыҡ йоҙағы 

СЁННА ж; рел. Сөннә
СУННИЗМ м (одно из главных направлений 

ислама) сѳнниселек
СУННИТЫ мн. (ед. суннйт м) сөнниселәр 
СУНУТЬ сов. см. совать 
СУНУТЬСЯ сов. см. соваться 1
СУП м аш, һурпа; мясной суп итле аш 
СУПЕРМЁН м\ upon, супермен (цҙен бөтә

һенән дә өҫтөн һанаган кеше)
СУПЕРОБЛбЖ КА ж суперобложка, супер- 

тышлыҡ (китаптың ҡатырга тышлыгы өҫтөнә 
ҡаплашан ҡагыҙ тыш)

СУПЕРФОСФАТ м суперфосфат (ашлама)', 
двойной суперфосфат икеләтелгән суперфосфат 

СУПЕРЭЛИТА ж\ с.-х. суперэлита (иң юга
ры сифатлы орлоҡ)

СЁПЕСОК м см. супесь 
СУПЕСЧАНЫЙ, ая, ое ҡомло, ҡомһол; су

песчаная почва ҡомло тупраҡ
СЁПЕСЬ ж; спец. ҡомло тупраҡ (составын

да 60 — 80% ҡом булган)
СУПОВбЙ, -ая, -ое 1. һурпа ...ы; суповая 

мйска һурпа сеүәтәһе 2. һурпалыҡ; суповое мя
со һурпалыҡ ит

СУПбНИТЬ несов. кого-что тамаҡбауҙы тар
тыу (ат еккәндә)

СУПбНЬ ж тамаҡбау, сөйөлдөрөк, түшелде
рек (ҡамытта)', распустйть супбнь тамаҡбауҙы 
бушатыу

СУПОРбСАЯ и СУПОРбСНАЯ быуаҙ (сус- 
ҡага ҡарата)

СУПОРбСНОСТЬ ж быуаҙлыҡ (сусҡага ҡа
рата)

СУПОСТАТ м 1. уст., высок, дошман, яуыз 
(кеше) 2. прост, алама, әшәке (кеше)

СУПРЁТ м 1. ир, иптәш 2. мн. супруги ирле- 
ҡатынлы, ир-ҡатын, ир менән ҡатын

СУПРЁТА ж ҡатын, йәмәғәт, хәләл ефет, 
иптәш

СУПРУЖЕСКИЙ, -ая, -ое ирле-ҡатынлы, ир 
менән ҡатын ...ы; супружеская жизнь ир менән 
ҡатын тормошо

СУПРУЖЕСТВО с ғаилә ҡороу, ирле-ҡатын
лы йәшәү, ирле-ҡатынлы булыу 

с у р г Уч  м сургуч, һурғыс 
СУРГУЧНЫЙ, -ая, -ое 1. һурғыс ...ы, сургуч 

...ы; сургучный запах һурғыс еҫе 2. һурғыс, сур-

СУСЛИК
гуч, һурғыстан яһалған; сургучная печать һур
ғыс мөһөр

СУРДЙНКА: под сурдинку: 1) шым, тауыш- 
тын сығармай; 2 ) (тайком) аҫтыртын, йәшерен, 
йәшертен

СУРДОКАМЕРА ж сурдокамера (космонаә- 
тарҙы абсолют тынлыҡта эшләргә әҙерләц өсөн 
файҙаланыла торган махсус бцлмә)

СУРДОПЕДАГбГИКА ж сурдопедагогика 
(ҡолаҡҡа ҡаты йәки ишетмәгән балаларҙы тәр- 
биәләц һәм уҡытыу тураһындагы фән)

СУРЁПКА ж тиле шалҡан, бүҙәнә ҡуҙағы 
(ҡый цләне)

СУРЁПНЫЙ, -ая, -ое тиле шалҡан ...ы; су
репное масло тиле шалҡан майы

СУРЖА и с Ур ж и к  ж\ с.-х. бойҙайлы арыш 
(көҙгө бойҙай менән арыш ҡатнашмаһы)

с Ур и к  м сурик (ҡыҙыл һары йәки ҡыҙыл кө
рән буяу)

СУРИКОВЫЙ, -ая, -ое ҡыҙғылт һары, ҡыҙ
ғылт көрән

СУРКбВЫ Й, -ая, -ое байбаҡ ...ы; сурковая
норка байбаҡ өңө

СУРбВЕТЬ несов. ҡырыҫлана (киҫкенләшә, 
ҡатылана) барыу (төшөү)

СУРбВОСТЬ ж 1. ҡатылыҡ, һалҡынлыҡ; су
ровость зимы ҡыштың һалҡынлығы 2. ауырлыҡ, 
ҡатылыҡ; суровость слов һүҙҙәрҙең ауырлығы 
3. перен. ҡатылыҡ, ҡырыҫлыҡ; суровость харак
тера холоҡтоң ҡырыҫлығы; суровость наказа
ния язаның ҡатылығы

СУРбВЫ Й I, -ая, -ое 1. (о человеке) ҡырыҫ, 
ҡаты күңелле, уҫал; суровый человек ҡырыҫ ке
ше 2. (трудный для жизни) ҡаты, һалҡын; су
ровая зима һалҡын ҡыш 3. ҡаты; суровая крй 
тика ҡаты тәнҡит 4. (тяжёлый) ауыр, әсе; су
ровая доля әсе яҙмыш

СУРбВЫ Й II, -ая, -ое (грубый, небелёный — 
о ткани и т.п.) сей, ағартылмаған; суровое по
лотно сей киндер туҡыма

С У РбК  м һыуыр, байбаҡ (йәнлек) 
СУРРОГАТ м суррогат (цҙенең ҡайһы бер 

сифаттары менән генә ысын продуктты һ.б. 
алмаштыра ала торган нәмә)

СУРРОГАТНЫЙ, -ая, -ое суррогат; сурро
гатный продукт суррогат продукт

СУРЬМА л  : (металл, краска) һөрмә; окись 
сурьмы хим. һөрмә әсемәһе

СУРЬМЙТЬ несов. что һөрмәләү, һөрмә яғыу 
(тартыу); сурьмйть брови ҡашҡа һөрмә тартыу 

СУСАК м сәскәғамыш; сусак зонтичный са
тырлы сәскәғамыш

СУСАЛЬ ж собир.; спец, сусаль (биҙәц эшендә 
ҡулланылған йоҡа гына алтын-көмөш пластина) 

СУСАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. сусаль; сусальное 
золото сусаль алтын 2. перен. артыҡ сөсө; су
сальные разговоры артыҡ сөсө һүҙҙәр

СУСЛИК м йомран; суслик-свистун сәкей
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СУСЛИЧИЙ
сусличий, -ья, -ье йомран ...ы; сусличья 

шкура йомран тиреһе
СУСЛО с 1. һоҫла (араҡы, һыра яһай тор

ға н ҡуйы шыйыҡлыҡ) 2. (сок из отжимаемого 
винограда) йөҙөм һуты

СУСЛбН м; с.-х., обл. һоҫлан, ҡаҙғанат; по
ставить снопы в суслон көлтәне ҡаҙғанатҡа ул
тыртыу

СУСПЁНЗИЯ ж; физ., тех. суспензия 
СУСТАВ м быуын; локтевой сустав тер

һәк быуыны; тазобедренный сустав янбаш-бот 
быуыны

СУСТАВНбЙ, -ая, -ое быуын ...ы; сустав
ной ревматйзм быуын ревматизмы

СУСТАВЧАТЫЙ, ая, ое биол., тех. быуын
лы, быуынтыҡлы, быуын-быуын; суставчатый 
стебель быуынтыҡлы һабаҡ; суставчатые трубы 
быуынлы торбалар

СУТАНА ж сутана (католик руханиҙарының 
өҫ кейеме)

СУТЕНЁР м сутенёр
С^ТКИ мн. тәүлек; двое суток ике тә үлек 
СУТОЛОКА ж; разг. ығы-зығы, этеш-төртөш 
СУТОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. тәүлек, тәүлеклек, 

тәүлек эсендәге; суточный срок тәүлеклек срок; 
суточный удбй тәүлек һауым; суточный зарабо
ток тәүлеклек эш хаҡы; суточное вращение Зем- 
лй астр. Ерҙең тәүлек әйләнәһе 2. в знач. сущ. 
суточные мн. тәүлек аҡсаһы

СУТУЛИТЬ несов. что бөкрәйтеү, көмрәйтеү 
СУТУЛИТЬСЯ несов. көмрәйеү, бөкрәйеү, 

көмрөләнеү
СУТУЛОСТЬ ж көмрөлөк, бөкрөлөк 
СУТУЛЫЙ, -ая, -ое көмрө, бөкрө; сутулый 

человек бөкрө кеше
СУТЬ I ж айыш, асыл, нигеҙ; разобраться в

сути айышына төшөнөү; суть проблемы эштең 
нигеҙе ♦ по сути дёла асылда, ысынында

СУТЬ II ж; книжн. (в 3 л. ед. и мн. ч. наст. 
вр. — от “бытъ") булыу, булып тороу, һаналыу; 
онй суть разные формы одного явления улар 
бер үк күренештең айырым формалары булып 
тора ♦ это не суть важно бының әһәмиәте әллә 
ни ҙур түгел

СУТЙГА м и ж) разг. см. сутяжник 
СУТЯЖНИК м и СУТЯЖНИЦА ж дәғүәсе 

(даусы, ғауғасыл, дәғүәләшергә яратыусы) кеше 
СУТЙЖНИЧАТЬ несов/, разг. дәғүәләшеү, 

даулашыу, ғауғалашыу, судлашыу
СУТЙЖНИЧЕСКИЙ, ая, ое дәғүәсегә хас 
СУТЙЖНИЧЕСТВО с дәғүәселлек, судла

шып йөрөү
СУТЙЖНЫЙ, ая, ое 1. (склонный к сутяж

ничеству) даусыл, дәғүәсел, ғауғасыл (кеше); су
тяжный человек даусыл кеше 2. даулы, дәғүәле 
(эш Һ.6.); сутяжное дело дәғүәле эш

СУФИЗМ м суфыйсылыҡ (ислам динендә 
мистик йцнәлеш)

С^Ф ИЙ м суфый (суфыйсылыҡ яҡлы кеше) 
СУФЙИСКИИ, -ая, -ое суфыйсылыҡ ...ы, 

суфыйҙар; суфййская литература суфыйсылыҡ 
әҙәбиәте

СУФЛЁ с нескл. суфле (тәм-том эшләцҙә 
ҡулланылған йомортҡалы тәмләткес)

СУФЛЕР м суфлер (сәхнәлә актерҙарға рол- 
дәрҙең һцҙҙәрен әйтеп тороусы)

СУФЛЁРСКИЙ, -ая, -ое суфлер ...ы; суф
лёрская будка суфлер будкаһы

СУФЛИРОВАТЬ несов. суфлёрлыҡ итеү, 
суфлёр булыу

СУФФИКС м; грам. суффикс (һцҙ яһаусы 
ялғау)

СУФФИКСАЛЬНЫЙ, ая, ое грам. суф 
фиксаль, суффиксы булған, суффикслы 

СУХАРНИЦА ж шөкәрә һауыты 
СУХАРНЫЙ, -ая, -ое шөкәрә ...ы, шөкәрә- 

нән яһалған; сухарный квас шөкәрә кеүәҫе 
СУХАРЬ м 1. сохарый, шөкәрә; ржаной су

харь арыш шөкәрәһе; сушйть сухарй сохарый 
киптереү 2. перен., разг. (о чёрством человек) 
ҡоро (ҡаты күңелле) кеше; быть сухарём ҡоро 
кеше булыу

CtfXO 1. нареч. (холодно, сдержанно) ҡоро, 
һалҡын; сухо отвечать ҡоро яуап биреү 2. в знач. 
сказ., безл. (о сухой погоде) ҡоро; на улице сухо 
тышта ҡоро

СУХОВАТЫЙ, -ая, -ое ҡорораҡ 
СУХОВЁЙ м ҡыуан, ҡыуан (эҫе) ел 
СУХОГРУЗ м ҡоро йөк ташый торған карап 
СУХОГРУЗНЫЙ, -ая, -ое ҡоро йөк ташый 

торған; сухогрузная баржа ҡоро йөк ташый тор
ған баржа

СУХОДбЛ м сағыл, ҡоро үҙән, ҡул 
СУХОДбЛЬНЫ Й, -ая, -ое сағыл ...ы; сухо

дольная растительность сағыл үҫемлектәре 
СУХОЖЙЛИЕ с тарамыш, һеңер; сухожи

лия рук ҡул тарамыштары
С УХ бИ , -ая, -ое 1. (не сырой) ҡоро, кипкән; 

сухой вётер ҡоро ел; сухйе фрукты кипкән 
емештәр 2. ҡоро, ҡороған; сухая ветка ҡороған 
ботаҡ 3. ҡорғаҡ, ҡоро; сухая погода ҡорғаҡ көн
4. разг. (худощавый) сандыр, ҡоро һөйәкле, 
ябыҡ 5. перен. ҡыҙығы булмаған, ҡоро, һалҡын; 
сухой рассказ ҡыҙығы булмаған хикәйә; сухой 
приём һалҡын ҡаршы алыу 6. спец. ҡоролай; 
сухая перегонка ҡоролай ҡыуыу 7. (приго
товленный в виде порошка или концентрата) 
киптерелгән, кипкән; сухое молоко киптерел
гән һөт 8. мед. (без жидких выделений) ҡоро; 
сухой кашель ҡоро йүтәл ♦ сухая гроза ям 
ғырһыҙ йәшен; сухйм путём ҡоро ерҙән; сухое 
вино йөҙөм шарабы; сухой закон араҡы эсеү ты
йылған

СУХОЛЮБЙВЫЙ, -ая, -ое бот. ҡороға сы
ҙам, ҡоро һөйәр (ҡоро урындарҙа цҫецгә яраҡ
лашҡан цҫемлек)
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СУХОМЙТКА ж; разг. ҡоро-һары; жить на 
сухомятке ҡоро-һары менән тороу

СУХОПАРЫЙ, -ая, -ое разг. ябыҡ; (о чело
веке) сандыр, ҡаҡса; (о животных) ҡаңғыл; су
хопарая лошадь ябыҡ ат; сухопарый старше сан 
дыр ҡарт

СУХОПУТНЫЙ, -ая, -ое ҡоро ер ...ы; сухо
путный транспорт ҡоро ер транспорты 

СУХОПУТЬЕ с; разг. ҡоро ер юлы 
СУХОРУКИЙ, -ая, -ое разг. ҡороған (кип

кән) ҡуллы, к^лы ҡороған
СУХОСТбИ м 1. собир. ҡоро-һары, ҡыу ағас, 

ҡыуа (тамыры ҡороган); собирать сухостой ҡо
ро-һары йыйыу 2. с.-х. һыуалған (һыйырга ҡа
рата)

СУХОСТбЙНЫЙ, ая, ое 1. ҡыу; сухо 
стбйное дерево ҡыу ағас 2. с.-х. һөт бирмәгән, 
һыуалған; сухостойный перйод һыуалған осор 

СУХОСТЬ ж ҡоролоҡ, кипкәнлек; сухость 
листьев япраҡ ҡоролоғо; сухость воздуха һауа
ның ҡоролоғо

СУХОТА ж 1. прост. (сухость) кипкәнлек, 
кибеү, ҡороу; сухота во рту ауыҙ кибеү 2. разг. 
(сушь) ҡоролоҡ, ҡоро эҫе һауа

СУХОФРУКТЫ мн. кипкән еләк-емеш, кип
терелгән емештәр

СУХОЩАВОСТЬ ж сандырлыҡ, ябыҡлыҡ, 
ҡаҡсалыҡ

СУХОЩАВЫЙ, -ая, -ое ябыҡ, сандыр, 
ҡаҡса; сухощавый человек ҡаҡса кеше

СУЧЕНЫИ, -ая, -ое сиратылған, ҡатылған 
(еп тураһында)

СУЧЙЛО с ҡалтырса (киндер, тула һуҡҡан
да сцрегә еп урай торган ҡорал)

СУЧИЛЬНЫЙ, -ая, -ое еп сиратыу ...ы, еп ҡа
тыу ...ы; сучильный аппарат еп сиратыу аппараты 

СУЧИТЬ несов. что сиратыу, еп ҡатлау; су
чить нйтки еп сиратыу; сучйть туго сираҡ итеп 
сиратыу

СУЧКА ж см. сука
СУЧКОВАТЫЙ, -ая, -ое ботаҡлы 
СУЧКОРЁЗ м ботаҡ ҡырҡҡыс (машина) 
СУЧбК м (ваҡ) ботаҡ; разветвлённый сучок 

тарбаҡлы ботаҡ ♦ ни сучка, ни задоринки см. 
задоринка

С^ША ж ҡоро, ҡоро ер; на суше и на море
ҡоро ерҙә һәм диңгеҙҙә

СУШЁНИЕ с см. еушйть 1,2; сушение фрук
тов емештәр киптереү

СУШЕНИЦА ж кипкәр (дарыу цләне) 
СУШЕНЫЙ, -ая, -ое кипкән, киптерелгән;

(вяленый) ҡаҡлаған; сушёные фрукты кипкән 
емеш

СУШЁНЬЕ с киптерелгән еләк-емеш, кипкән 
еләк-емеш

СУШИЛКА ж 1. (приспособление для суш
ки) киптергес; паровая еушйлка пар киптергесе 
2. (помещение) киптереү урыны (бүлмәһе)
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СУЩ НОСТЬ
с у ш и л ь н ы й , -ая, -ое киптереү ...ы, кипте

реп әҙерләү ...ы; еушйльный шкаф киптереү 
шкафы

СУШИЛЬНЯ ж см. сушилка
СУШИТЬ несов. 1. что киптереү; еушйть 

бельё кер киптереү 2. что киптереү, ҡоротоу; еу
шйть сёно бесән киптереү 3. кого; перен. (мучая, 
делать худым, болезненным) киптереү, ябыҡ
тырыу 4. кого-что; перен. (делать чёрствым) 
ҡатырыу, шәфҡәтһеҙ итеү

СУШИТЬСЯ несов. 1. (сушить одежду на 
себе) кибенеү, өҫ-башты киптереү; сушйться у 
костра ут янында кибенеү 2. (сохнутъ) кибеү; 
сёно С5ЧНИТСЯ бесән кибә 3. страд, от еушйть 1, 2 

СЗЧИКА ж 1. см. еушйть 1, 2; сушка зерна 
ашлыҡ киптереү; сушка на солнце ҡояшта кип
тереү 2. (баранка) сушка, ваҡ керәндил

СУШЬ ж; разг. 1. (жара) ҡоро, ҡоролоҡ, 
йәйге селлә; июльская сушь июлдәге ҡоролоҡ 
2. собир. ҡоро-һары, ҡыуа, ҡыу ағас, ҡоро бо
таҡ 3 . см.  суша

СУЩЕСТВЕННОСТЬ ж әһәмиәтлелек, мө
һимлек

СУЩЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое әһәмиәтле, мө
һим, етди; существенный вопрос мөһим мәсьәлә 

СУЩЕСТВЙТЕЛЬНЫЙ: ймя существйтель 
ное грам. исем; существйтельное с; грам. исем 

СУЩ ЕСТВб I с асыл, нигеҙ, төп; существо 
вопроса һорауҙың нигеҙе; существо дёла эштең 
асылы ♦ говорйть по существу мәсьәләнең асы
лын әйтеү; по существу (говоря) в знач. вводи, 
сл. асылда, нигеҙҙә, дөрөҫө

СУЩ ЕСТВб II с зат, әҙәм, кеше, йән эйәһе; 
живое существо тере йән эйәһе ♦ всем свойм 
существом бөтә йәне-тәне (барлығы) менән 

СУЩЕСТВОВАНИЕ с 1. йәшәйеш, ысынбар
лыҡ, йәшәү; существование мйра донъя ысын
барлығы; формы существования материи ма 
терияның йәшәү формалары 2. йәшәү, тороу, 
тереклек итеү, көн күреү (итеү); борьба за су
ществование йәшәү өсөн көрәш; средства к су
ществованию йәшәү кәрәк-яраҡтары

СУЩЕСТВОВАТЬ несов. 1. йәшәү, йәшәп ки
леү, (бар) булыу; существующие порядки бул
ған тәртиптәр; книгопечатание существует давно 
китап баҫыу күптән бар 2. йәшәү, тороу; сущест
вовать ради детей балалар хаҡына йәшәү 3. чем, 
на что йәшәү, тереклек итеү, көн күреү (итеү); 
существовать свойм трудом үҙ хеҙмәтең менән 
көн итеү

сЩций, -ая, -ее 1. разг. (истинный) ысын, 
ысын мәғәнәлә, хаҡ булған, йәшәп килгән; сущая 
правда ысын дөрөҫлөк; сущий вздор ысын мәғә
нәлә буш һүҙ 2. в знач. сущ. сущее с см. бытиё 1 

СУЩНОСТЬ ж асыл, төп нигеҙ; сущность 
жизни тормош нигеҙе; сущность явления күре
нештең асылы ♦ в сущности (говоря) в знач. 
вводи, сл. асылда, нигеҙҙә, ысынын әйткәндә



СУЯГНАЯ
СУЙГНАЯ быуаҙ (кәзә, һарыҡ)', суягная ко

за быуаҙ кәзә
СУЙГНОСТЬ ж быуаҙлыҡ 
СФАБРИКОВАТЬ сов. см. фабриковать 2 , 3; 

сфабриковать статьй мәҡәләләрҙе күпләп яҙыу; 
сфабриковать слухи ялған хәбәр таратыу

СФАГНОВЫЙ, -ая, -ое һаҙ мүге ...ы, һаҙ мү
ге булған (ҡаплаған); сфагновый покров һаҙ мү
ге ҡапламы; сфагновый торф һаҙ мүге торфы 

СФАГНУМ м һаҙ мүге
СФАЛЬШИВИТЬ сов. см. фалыийвить; не 

дать сфальшивить ике йөҙлөләнергә бирмәү 
СФЁРА ж 1. сфера; земная сфера Ер сфера

һы 2. чего сфера, әлкә; сфера деятельности эш
мәкәрлек әлкәһе; сфера притяжения планеты 
планетаның тартыу сфераһы; сфера производ
ства етештереү әлкәһе 3. (среда) тирә-йүн, мө
хит, даирә, урата; чувствовать себя в своей 
сфере үҙ мөхитендә һиҙеү 4. мн. сферы сфера, 
даирәләр; высшие сферы юғары даирәләр; дип- 
ломатйческие сферы дипломатик сфера

СФЕРЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. шар һымаҡ (ке
үек), шарға оҡшаған, түңәрәк, сферик; сфериче
ские тела шар һымаҡ есемдәр 2. мат. сферик; 
сферйческая геометрия сферик геометрия; сфе- 
рйческие треугольники сферик өсмөйөштәр; сфе- 
рйческие функции сферик функциялар

СФЕРИЧНЫЙ, -ая, -ое шар һымаҡ (кеүек), 
шарға оҡшаған

С Ф ЕРбИ Д м\ спец, сфероид (эллипстың ар- 
ҡырыга булган әйләнмәһе)

СФЕРОИДАЛЬНЫЙ, -ая, -ое спец, сферо
идалъ, сфероид формаһындағы (һымаҡ)

СФИГМбГРАФ м сфигмограф (пульстың 
графигын яҙыусы прибор)

с ф и г м о г р а ф и я  ж сфигмография (сфигмо
граф ярҙамында пульстың график һцрәтен алыу) 

СФИНКС м сфинкс (1. Борошо Мысырҙа 
кеше башлы арыҫлан һцрәтендәге таш һын 
2. борото грек мифологияһында кәцҙәһе арыҫ
ландыҡы, башы-тцше ҡатындыҡы кецек бул
ган, ҡаяла йәшәгән ҡанатлы зат)

СФОКУСИРОВАТЬ сов. см. фокусировать 
СФОКУСИРОВАТЬСЯ сов. см. фокусйро- 

ваться 1; внимание сфокусйровалось на чём-л. 
нимәгәлер иғтибар тупланыу

с ф о р м и р о в а т ь  сов. что 1. формалашты
рыу; сформировать крону дерева ағас сатырын 
формалаштырыу; сформировать характер холоҡ
то формалаштырыу 2. ойоштороу, төҙөү; сфор
мировать правительство хөкүмәт төҙөү; сформи
ровать дивйзию дивизия ойоштороу

СФОРМИРОВАТЬСЯ сов. 1. формалашыу; 
сформировался взгляд на жизнь тормошҡа ҡа 
раш формалашты; характер сформировался хо
лоҡ формалашты 2. ойошоу, төҙөлөү; коллектив 
сформировался коллектив ойошто
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с ф о р м о в а т ь  сов. см. формовать 1 
с ф о р м о в а т ь с я  сов. см. формоваться 1 
СФОРМУЛИРОВАТЬ сов. см. формулйро- 

вать; сформулировать выводы һығымталар яһау 
СФОТОГРАФИРОВАТЬ сов. см. фотогра- 

фйровать
СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ сов. см. фото 

графйроваться 1
СХВАТИТЬ сов. кого-что 1. эләктереү, то

тоу, алыу, эләктереп (тотоп) алыу; схватйть за 
руку ҡулдан тотоп алыу; схватйть ружьё мыл
тыҡты эләктереү 2. эләктереү, йоҡтороу, тейҙе
реү; схватйть насморк тымау тейҙереү 3. разг. 
йәбешеү, тотоу, (быуып) алыу; схватйло живот 
безл. эскә йәбешеү; схватйла лихорадка биҙгәк 
тотто 4. перен., разг. аңлап (тотоп, эләктереп) 
алыу, төшөнөү, үҙләштереү; схватйть основную 
мысль төп фекерҙе эләктереп алыу 5. ҡатыу; гипс 
ещё не схватйло гипс ҡатмаған әле

СХВАТИТЬСЯ сов. 1. за кого-что тотоноу, 
тотоношоу, йәбешеү; схватйться за руки ҡулға- 
ҡул тотоношоу; схватйться за ружьё мылтыҡҡа 
тотоноу 2. алышыу, айҡашыу, көрмәкләшеү; схва
тйться с врагом дошман менән алышыу 3. разг. 
(спохватиться) ҡапыл иҫкә төшөрөү (килеү), иҫ
кә төшөрөп өлгөрөү, абайлап (һиҙеп) алыу ♦ схва
тйться за голову ни эшләргә белмәү

СХВАТКА ж  1. алыш, бәрелеш, һуғыш; во
оружённая схватка ҡораллы бәрелеш 2. спорт. 
көрәш, алыш 3. обычно мн. схватки ҡатыу алыу; 
(родовые) тулғаҡ (тотоу); началйсь схватки тул
ғаҡ тота башланы; схватки в животе эсте ҡатыу 
алыу 4. спец. тотҡос, эләктергес, беркетмә 

СХВАТЫВАТЬ несов. см. схватйть 
СХВАТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. схватйться 

2. страд, от схватывать
СХЁМА ж 1. схема, һыҙма, һыҙым; схема ра

диоприёмника радиоалғыс һыҙмаһы; схема теле
фонного аппарата телефон аппаратының һыҙма
һы 2. схема; схема доклада доклад схемаһы; 
схема произведения әҫәр схемаһы

СХЕМАТИЗАЦИЯ ж см. схематизировать 
СХЕМАТИЗИРОВАТЬ сов., несов. что схе

малаштырыу, схема рәүешендә генә биреү
СХЕМАТИЗМ м схемалылыҡ, схематизм; 

освободйться от схематйзма схемалылыҡтан ҡо 
толоу

СХЕМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. схематик, 
схема рәүешендәге; схематйческая карта схема
тик карта; схематйческое изображение схема 
рәүешендәге һүрәт 2. схематик; схематйческий 
показ действйтельности ысынбарлыҡты схема
тик күрһәтеү

СХЕМАТИЧНОСТЬ ж схематиклыҡ; схема
тичность описания тасуирлауҙың схематиклығы 

СХЕМАТЙЧНЫЙ, ая, ое см. схематйче
ский 2 ; схематйчное изложение схематик һөйләү



СХЁМНЫЙ, -ая, -ое схема ...ы; схемные осо
бенности телевйзора телевизорҙың схема үҙен
сәлектәре

СХИТРИТЬ сов. хәйләләү, хәйлә ҡороу, мут
лашыу

СХЛЫНУТЬ сов. 1. ағып китеү, кире китеү 
(ҡайтыу), кире ағып төшөү; волна схлынула тул
ҡын кире ағып китте 2. перен. бөтөү, юҡ булыу, 
юҡҡа сығыу; страх схлынул ҡурҡыу юҡҡа сыҡты 

СХОД м 1. см. сойтй 1; 2. төшөү юлы (уры
ны), юл, төшә торған юл (урын); крутой сход 
текә юл 3. сход, йыйылыш; волостной сход олоҫ 
сходы; сельский сход ауыл йыйылышы

СХОДИТЬ I несоә. 1. см. сойтй 1; 2. (с от
рицанием) -май/ мәй; больной не сходит с по
стели ауырыу урынынан тормай; улыбка не схо
дит с лица йылмайыу йөҙөнән китмәй ♦ не схо- 
дйть с языка (с уст) телдән төшмәү

СХОДИТЬ II сов. 1. барып килеү, барып 
ҡайтыу; сходйть на базар баҙарға барып килеү; 
сходйть в лес урманға барып ҡайтыу 2. см. хо- 
дйть 12, 15

СХОДИТЬСЯ несов. см. сойтись 
СХЙДКА ж  с х о д , йътйътлътттт; сходка крестьян 

крәҫтиәндәр сходы; студенческая сходка студент
тар йыйылышы

С ХбДН И  мн. (ед. схбдня ж) баҫма (пароход
тан, кәмәнән яр ш  сығыр өсөн ҡуйыла торған 
баҫма)\ убрать сходни баҫманы алыу

схбдность ж 1. оҡшашлыҡ; сходность 
характеров холоҡтарҙың оҡшашлығы 2. осһоҙ- 
лоҡ, ярарлыҡ (хаҡ йәһәтенән)', схбдность цены 
хаҡтың осһоҙлоғо

СХбДНЫ И, -ая, -ое 1. (похожий) оҡшаш; 
сходные по значению слова мәғәнәләре яғынан 
оҡшаш һүҙҙәр 2. разг. (приемлемый) осһоҙ, ярар
лыҡ, ҡулай; сходная цена ярарлыҡ хаҡ; сходные 
условия ҡулай шарттар

СХОДСТВЕННЫЙ, ая, ое см. сходный 
СХОДСТВО с оҡшашлыҡ; внешнее сходство 

тышҡы оҡшашлыҡ; сходство мнений фекерҙәр 
оҡшашлығы

СХОЖЕСТЬ ж; разг. оҡшашлыҡ 
схбжий, -ая, -ее разг. см. сходный 1; схо

жие имена оҡшаш исемдәр
СХОЛАСТ м схоласт (1. схоластика яҡлы ке

ше 2. схоластик рәцештә фекер йөрөткән кеше) 
СХОЛАСТИКА ж схоластика (1. формаль, 

яһалма логик дәлилдәр ярҙамында дин догмат
тарына теоретик аңлатма бирец маҡсатын 
ҡуйған Урта быуаттағы фәлсәфәци йцнәлеш 
2. тормоштан, тәжрибәнән айырылған фор
маль белем', буш аҡыл һатыу)

СХОЛАСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. схоластик; 
схоластйческие школы схоластик мәктәптәр 
2. схоластик, формаль; схоластйческая крйтика 
схоластик тәнҡит
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СХОЛАСТИЧНЫЙ, ая, ое см. схоластйче 
ский 2

СХОРОНИТЬ сов. кого-что күмеү, ерләү 
СЦАРАПАТЬ сов. кого-что тырнау, ҡырыу, 

ҡырып (тырнап) алыу; сцарапать краску буяуҙы 
ҡырып алыу

СЦАРАПНУТЬ сов. что ҡырып (тырнап) алыу 
СЦАРАПЫВАТЬ несоә. см. сцарапать 
СЦЕДЙТЬ сов. что 1. һарҡытыу; сцедйть сы

воротку с творога эремсектең һыуын һарҡытыу 
2. һөҙөү, һөҙөп алыу; сцедйть молоко һөттө һөҙөү 

СЦЁЖИВАТЬ несов. см. сцедйть 
СЦЁЖИВАТЬСЯ несоә. страд, от сцеживать 
СЦЕМЕНТИРОВАТЬ сов. 1. что цементлау, 

цементлап нығытыу 2. кого-что', перен. берләш
тереү, нығытыу

СЦЁНА ж і .  в разн. знач. сәхнә; вращающа
яся сцена әйләнмәле сәхнә; мастер сцены сәхнә 
оҫтаһы 2. күренеш; финальная сцена финал кү
ренеше 3. ваҡиға, күренеш; наблюдать за улич
ной сценой урамдағы ваҡиғаны күҙәтеү 4. (ссо
ра, объяснение) разг. талаш, ҡысҡырыш, ыҙғыш, 
ғәләмәт; семейная сцена ғаиләләге ыҙғыш; сцена 
ревности көнләшеү ғәләмәте 5. перен. (поле де
ятельности) эш, майҙан, хеҙмәт майҙаны; вы
ступить на сцену всемйрной истории донъя та 
рихы майҙанына сығыу ♦ сойтй со сцены эштән 
ситләшеү (китеү)

СЦЕНАРИИ м сценарий; написать сценарий 
кинофйльма кинофильмдың сценарийын яҙыу 

СЦЕНАРИСТ м сценарист (сценарий авторы) 
СЦЕНЙЧЕСКИЙ, ая, ое сәхнә ы; сце 

нйческая площадка сәхнә майҙаны; сценйческая 
речь сәхнә телмәре; сценйческое искусство сәх
нә сәнғәте

СЦЕНЙЧНОСТЬ ж сәхнәлә уйнарлыҡ (ҡу
йырлыҡ) булыу; сценйчность пьесы пьесаның 
сәхнәгә ҡуйырлыҡ булыуы

СЦЕНЙЧНЫЙ, -ая, -ое сәхнә өсөн яраҡлы, 
сәхнәлә уйнарлыҡ (ҡуйырлыҡ); пьеса не сце- 
нйчна пьеса сәхнәгә ҡуйырлыҡ түгел

СЦЁНКА ж 1. уменьш. от сцена 1—3; 2. бә
ләкәй сәхнә әҫәре

СЦЕП м; спец. 1. см. сцепйть — сцеплять
2. ырғаҡ, эләктергес, тоташтырғыс; вагонные 
сцепы вагон эләктергестәре 3. тағылма; сцеп 
двух сеялок ике сәскес тағылмаһы

СЦЕПИТЬ сов. кого-что 1. тағыу, тоташты
рыу, эләктереү; сцепйть вагоны вагондарҙы та
ғыу 2. сатрашлау (бармаҡтарҙы)', сцепйть паль
цы бармаҡтарҙы сатрашлау 3. разг. ҡыҫыу 
(теште, яңаҡты)', сцепйть зубы теште ҡыҫыу 

СЦЕПИТЬСЯ сов. 1. чем и без доп. тоташыу, 
эләгеү, эләгешеү; шестернй сцепйлись тешле тә
гәрмәстәр эләкте 2. перен. (соединиться в одно 
целое) тоташыу, тотоношоу, йәбешеү, берегеү
3. разг. эләгешеү, бәрелешеү, талаша (һуғыша) 
башлау; собаки сцепйлись эттәр талаша башланы

С Ц Е П И Т Ь С Я



СЦЕПКА
СЦЁПКА ж 1. см. сцепйть — сцеплять 2. см. 

сцеп 2, 3
СЦЕПЛЁНИЕ с 1. см. сцепйть — сцеплять

2. эләктергес, тоташтырғыс; сцепления вагонов 
вагондарҙы тоташтырғыс 3. см. сцепйться — 
сцепляться 1, 2; сцепление молекул молекула 
ларҙың тоташыуы

СЦЕПЛЙТЬ несов. см. сцепйть 
СЦЕПЛЙТЬСЯ несов. 1. см. сцепйться 

2. страд, от сцеплять
СЦЕПНбЙ, -ая, -ое 1. эләктергес, эләктерә 

(эләктереп ҡуйыла) торған; сцепной механизм 
эләктергес механизм; сцепное устройство эләк
терә торған ҡулайлама 2. спец. тартыу ...ы; 
сцепная мощность трактора тракторҙың тартыу 
ҡеүәте

СЦЁПЩИК м тағыусы, эләктереүсе (вагон
дарҙы)

СЧАЛИВАТЬ несов. см. счалить 
СЧАЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. счалиться 

2. страд, от счаливать
СЧАЛИТЬ сов. что бәйләп (тарттырып, эләк

тереп, тоташтырып) ҡуйыу; счалить плоты һал
дарҙы бәйләп ҡуйыу

СЧАЛИТЬСЯ сов. тоташтырып (эләктереп, 
тарттырып) бәйләнеү

СЧАСТЛЙВЕЦ м и СЧАСТЛЙВИЦА ж
бәхетле (ырыҫлы, өлөшлө) кеше

СЧАСТЛИВЧИК м ; разг. см. счастливец 
СЧАСТЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. бәхетле, ырыҫлы, 

ҡотло, мөбәрәк; счастлйвое детство бәхетле бала 
саҡ; счастлйвый брак бәхетле никах; счастлй 
вый взгляд бәхетле ҡараш; счастлйвый ребёнок 
ырыҫлы бала 2. бәхетле, өлөшлө; счастлйвый иг
рок өлөшлө уйынсы 3. бәхетле, хәйерле; счаст
лйвый исход хәйерле нәтижә ♦ счастлйвый путь; 
счастлйвого путй! хәйерле юл!; юлың уң бул
һын!; счастлйво оставаться һау булығыҙ, иҫән- 
һау тороғоҙ; родйться под счастлйвой звездой 
см. звезда

СЧАСТЬЕ с 1. бәхет, ырыҫ, ҡот; народное 
счастье халыҡ бәхете; семейное счастье ғаилә 
бәхете; принестй счастье ҡот килтереү; стремйть 
ся к счастью бәхеткә ынтылыу; терять счастье
ырыҫ кәмеү 2. ҡаҙаныш, далан; счастье в игре 
уйындағы далан ♦ к счастью; на счастье; по
счастью в знач. вводи, сл. бәхеткә ҡаршы, дала
нына күрә

СЧЕРТИТЬ сов. что\ разг. күсереп һыҙыу, 
һыҙып күсермәһен алыу; счертйть схему схема
ның күсермәһен алыу

СЧЁРЧИВАТЬ несов. см. счертйть 
СЧЁРЧИВАТЬСЯ несов. страд, от счер

чивать
СЧЕСАТЬ сов. что 1. разг. тарау, тарап 

алыу; счесать пух с козы кәзәнең дебетен тарап 
алыу 2. тәрәшләү, тетеү, тарау; счесать лён етен 
тәрәшләү
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СЧЕСАТЬСЯ сов. таралыу, тарап алыныу; сче
салось много пуху бик күп дебет тарап алынды 

СЧЕСТЬ сов. 1. что (определить количество 
чего-л.) һанау, һанап (иҫәпләп) сығыу 2. (опре
делить сумму чего-л., пользуясь какими-л. еди
ницами измерения) иҫәбенә сығыу, һанын (иҫә
бен) билдәләү 3. (воспринять как-л.) тип уйлау 
(иҫәпләү) ♦ не счесть; не сочтёшь кого-чего иҫә
бенә (осона) сығырлыҡ түгел, иҫәпһеҙ-хисапһыҙ, 
һанап бөтөргөһөҙ; дни сочтены см. день

СЧЁСТЬСЯ сов. 1. разг. иҫәпләшеү, иҫәп-хи
сап яһау 2 . үҙ-ара мөнәсәбәтте аныҡлау, иҫәп
ләшеү, әйтешеү

СЧЁТ м 1. см. считать I 1—4; порядок счёта
һанау тәртибе; счёт до ста йөҙгә тиклем һанау; 
обучение счёту и письму һанарға һәм яҙырға 
өйрәтеү; сбйться со счёта һанағанда яңылышыу 
2. иҫәп, һан; закончить матч со счётом 3:1 матч 
ты 3:1 иҫәбе менән тамамлау; работать в счёт сле
дующего года киләһе йыл иҫәбенә эшләү 3. счёт; 
открыть счёт в банке бухг. банкыла счёт асыу; 
счета по вкладам бухг. вкладтар буйынса счёт
тар; уплатйть по счёту счёт буйынса түләү 4. мн. 
счёты иҫәптәр, иҫәп-хисап, мөнәсәбәттәр; свестй 
счёты иҫәп-хисапты өҙөү; лйчные счёты шәхси 
мөнәсәбәттәр ♦ без счёту иҫәпһеҙ-һанһыҙ, хиса- 
бы юҡ; быть на хорошем (плохом) счету яҡшы 
лар (насарҙар) иҫәбендә булыу; в два счёта см. 
два; в конечном (последнем) счёте һуңғы (ахыр) 
сиктә; в счёт чего иҫәбенә, хисабына; за счёт ко- 
го-чего иҫәбенә, хисабына; на счету иҫәптә; на 
этот счёт был яҡтан (йәһәттән); не (идтй) в счёт 
һаналмай, иҫәпкә инмәй; покончить счёты араны 
өҙөү; принять на свой счёт үҙеңә (үҙ иҫәбеңә) 
алыу; терять счёт иҫәп-хисабын (иҫәбен) юғал
тыу; что за счёты нимә иҫәпләшеп торорға; 
круглый счёт; круглым счётом см. круглый 

СЧЕТНЫЙ, -ая, -ое иҫәпләү ...ы, хисаплау 
...ы, иҫәп-хисап ...ы; счётная комиссия иҫәпләү 
комиссияһы; счётная машина хисаплау машина
һы; счётная линейка иҫәпләү линейкаһы; счёт
ные документы иҫәп-хисап документтары

СЧЕТОВбД м хисапсы; счетовод колхоза 
колхоз хисапсыһы

СЧЕТОВбДНЫЙ, -ая, -ое иҫәп-хисап ...ы, 
иҫәпләү ...ы; счетоводные книги иҫәп-хисап ке
нәгәләре

СЧЕТОВбДСТВО с хисапсылыҡ; заниматься 
счетоводством хисапсылыҡ менән шөғөлләнеү 

СЧЕТОВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое хисапсы(лар) 
...ы, хисапсылыҡ ...ы; счетоводческие курсы
хисапсылар курсы

СЧЕТЧИК м 1. иҫәпсе, хисапсы, иҫәпләүсе, 
хисаплаусы, иҫәп (хисап) алыусы; счётчики по 
переписи населения халыҡ иҫәбен алыусылар 
2. счётчик, иҫәпләгес, һанағыс; счётчик электро
энергии электр энергияһы счётчигы; счётчик 
скорости тиҙлек һанағыс



СЪЕЗЖ АТЬСЯ
СЧЁТЧИЦА ж см. счётчик 1 
СЧЕТЫ мн. счёт; считать на счётах счётта 

һанау
СЧИСЛЁНИЕ с; мат. иҫәпләү, һанау; деся- 

тйчная система счисления унарлы иҫәпләү сис 
темаһы

СЧИСТИТЬ сов. что таҙартыу, әрсеү; счис
тить снег с путей юлдарҙы ҡарҙан таҙартыу; счис
тить кожуру с апельсина әфлисун ҡабығын әрсеү 

СЧИСТИТЬСЯ сов. сығып бөтөү, таҙарыу, әр
селеү; краска счйстилась буяу сығып бөткән; ко
жура счйстилась ҡабыҡ әрселде 

СЧИТАЛКА ж\ разг. һанағыс 
СЧИТАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от счи

тать I; 2. прил. һанаулы, хисаплы, иҫәпле; счй 
танные деньги һанаулы аҡса; счйтанные дни хи 
саплы көндәр

СЧИТАТЬ I несоә. кого-что 1. һанау; счи
тать до ста йөҙгә тиклем һанау 2. һанау, иҫәп
ләү, хисаплау; считать деньги аҡса иҫәпләү; счи
тать на счётах счётта хисаплау 3. иҫәпләү; счи
тать в килограммах килограмдар менән иҫәпләү
4. һанай (иҫәпләй) башлау, һанау; два года, счи
тая с осени көҙҙән башлап һанағанда, ике йыл
5. тип уйлау (иҫәпләү, һанау, табыу); считать 
ДР5ТОМ дуҫ тип иҫәпләү; считать лйшним артыҡ 
тип һанау ♦ не считая иҫәпкә алмағанда; не счи
тать денег аҡсаны мул (иҫәпһеҙ) тотоноу; счи
тать ворон ауыҙ асып тороу

СЧИТАТЬ II сов. что сағыштырып уҡыу 
(уҡып сығыу); считать вёрстку с рукописью 
вёрстканы ҡулъяҙма менән сағыштырып уҡыу 

СЧИТАТЬСЯ несоә. 1. разг. иҫәпләшеү; мы с 
ним ещё не считались беҙ уның менән иҫәпләш
мәнек әле 2. с кем-чем иҫәпләшеү, хисаплашыу, 
һанлау, һанға алыу (һуғыу); считаться с мнением 
другйх башҡаларҙың фекере менән иҫәпләшеү 
3. иҫәпләнеү, иҫәбендә булыу, һаналыу, тип уй
ланыу; считаться хорошим инженером яҡшы ин 
женерҙарҙан һаналыу 4. иҫәпләнеү; его деньги 
считались миллионами уның аҡсаһы миллиондар 
менән иҫәпләнә ине; до деревни считалось де
сять километров ауылға тиклем ун километр 
иҫәпләнә ине 5. страд, от считать I 2, 3, 5 

СЧИТКА ж 1. см. считать II — счйтывать; 
счйтка машйнописи с авторским текстом машин 
кала баҫылғанды автор тексы менән сағыштырып 
уҡыу 2. театр, пьесаны ролдәргә бүлеп уҡыу 

СЧЙТЫВАТЬ несоә. см. считать II 
СЧИТЫВАТЬСЯ несоә. страд, от счйтывать 
СЧИЩАТЬ несов. см. счистить 
СЧИЩАТЬСЯ несоә. 1. см. счйститься 

2. страд, от счищать
СШИБАТЬ несоә. см. сшибйть 
СШИБИТЬ сов. кого-что; разг. 1. бәреп (һу

ғып) төшөрөү, (бәреп) йығыу; сшибйть палкой 
таяҡ менән бәреп йығыу 2. (столкнутъ вместе) 
бәрелдереү, бәрелештереү, һуғылдырыу; сши
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бйть лбами маңлайҙарын бәрелештереү ♦ сши
бйть спесь с кого кикереген төшөрөү

СШИБИТЬСЯ сов.', разг. 1. (столкнуться) 
бәрелеү, һуғылыу, бәрелешеү; лошади сшйблись 
аттар бәрелеште 2. (сойтись в бою) бәрелешеү, 
һуғышыу

сшивАльныи, -ая, -ое ялғай (тегә) тор
ған, тегеү ...ы; сшивальная машйна тегә торған 
машина

СШИВАЛЬЩИК М и СШИВАЛЬЩИЦА ж
ялғаусы, ҡораусы; сшивальщица мёха тиреләрҙе 
ҡораусы; сшивальщик фанеры фанер ялғаусы 

СШИВАТЬ несов. см. сшить 1, 2 
СШИВАТЬСЯ несоә. страд, от сшивать 
СШИВКА ж\ спец., разг. 1. см. сшить — 

сшивать 2. ҡорап тегелгән урын, йөй
сшивнби, -ая, -ое ҡушып тегелгән, йөйлө; 

сшивной рукав ҡушып тегелгән ең
СШИТЬ сов. что 1. ҡушыу, ялғап (ҡушып) 

тегеү, ҡорау; сшить кускй материи ҡорама 
ҡорау; сшить беличьи шкурки тейен тиреләрен 
ҡорау 2. спец. сигәләү, ҡорау; сшить листы же
леза ҡалай сигәләү 3. см. шить 1 

СЪ... приставка см. с ...
СЪЕДАТЬ несов. см. съесть 
СЪЕДАТЬСЯ несоә. страд, от съедать 
СЪЕДЁНИЕ: (отдать, оставить, остаться) на 

съедение кому-л.: 1) ашарға (аҙыҡ итеп) биреү 
(ҡалдырыу); 2 ) перен. (в полную власть ко- 
му-л.) ҡулына, ҡарамағына (биреү, ҡалдырыу) 

СЪЕДбБНЫ Й, -ая, -ое ашай торған, ашарға 
яраҡлы, ашарлыҡ; съедобная трава ашай торған 
үлән; съедобный гриб ашарға яраҡлы бәшмәк 

СЪЕЖИВАТЬ несов. см. съёжить 
СЪЁЖИВАТЬСЯ несоә. 1. см. съёжиться 

2. страд, от съёживать
СЪЕЖИТЬ сов. кого-что; разг. 1. (губы) 

бөршәйтеү, йыйырыу; (лицо, нос) сирылдырыу, 
сырыштырыу, йыйырсыҡландырыу 2. (повести, 
пожатъ плечами) йыйырыу 3. (сжатъ тело) 
бөршәйтеү, ҡороштороу

СЪЕЖИТЬСЯ сов. 1. йомарланыу, бөгәрлә
неү, сырышыу; (о коже) сирышыу, бөрөшөү, 
йыйырсыҡланыу; (о листьях) бөрөшөү; съёжить
ся от стйрки йыуғандан сырышыу 2. (стянуть
ся — о губах) бөршәйеү, йыйырылыу; (о лице, 
носе) сырышыу, йыйырсыҡланыу 3. (сжаться в 
комок) бөршәйеү, ҡорошоу; съёжиться от холо
да һыуыҡтан бөршәйеү

СЪЕЗД м 1. см. съезжаться 2; съезд гостей 
ҡунаҡтар йыйылыу 2 . съезд, ҡоролтай, йыйын; 
съезд учителей уҡытыусылар съезы 3. төшә тор
ған ер, төшөү юлы; съезд к рекё йылғаға төшөү 
юлы 4. см. съезжать 1—3

СЪЁЗДИТЬ сов. барып ҡайтыу (килеү); 
съездить к родным туғандарға барып ҡайтыу 

СЪЕЗЖАТЬ несов. см. съехать 
СЪЕЗЖАТЬСЯ несов. см. съехаться
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СЪЁМКА
СЪЁМКА ж 1. см. снять — снимать 1, 5, 6, 

10, 11; съёмка плодов емештәрҙе йыйып алыу; 
натурная съёмка натуранан төшөрөү; съёмка 
фйльма фильм төшөрөү 2. геод. төшөрөү, күсер
мә алыу (планға, картаға); глазомерная съёмка 
күҙ үлсәме менән төшөрөү

СЪЁМНЫЙ, -ая, -ое 1. алынмалы, алмалы; 
съёмный замок алынмалы йоҙаҡ; съёмный про
тез алынмалы протез 2. с.-х. йыйырға әҙер, өл
гөргән, (өҙөргә) ярарлыҡ; съёмные плоды өл
гөргән емештәр

СЪЁМОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. кино. кино төшө
рөү ...ы; съёмочная группа кино төшөрөү төркө
мө 2. кино. кино төшөрөү ...ы; съёмочный аппа
рат кино төшөрөү аппараты 3. геод. күсермә 
алыу ...ы, төшөрөү ...ы; съёмочные работы 
күсермә алыу эштәре

СЪЁМЩИК м и СЪЁМЩИЦА ж 1. (ваҡыт
лыса) файҙаланыуға алыусы (алып тороусы); 
(квартиры, комнаты) фатирға инеүсе, кеше фа
тирында тороусы; съёмщик дачи дачаны фай
ҙаланыуға алып тороусы 2. геод. төшөрөүсе, кү
сермә алыусы

СЪЕСТНбЙ, -ая, -ое 1. аҙыҡ ...ы, ашамлыҡ 
...ы, ризыҡ ...ы; съестные запасы аҙыҡ запасы 
2. в знач. сущ. съестное с аҙыҡ, ашамлыҡ, ри
зыҡ; запасти съестное аҙыҡ әҙерләү

СЪЕСТЬ сов. кого-что 1. ашау, ашап бөтө
рөү; съесть кусок пирога бер киҫәк бәлеш ашау 
2. ашау, киҫеү, ҡырҡыу; моль съёла сукно буҫ
тауҙы көйә ашаған 3. разг. (искусать — о насе
комых) тешләү, тешләп бөтөрөү 4. (о едких, 
ядовитых веществах, ржавчине) ашау, ҡыр
ҡыу, уйыу; ржавчина съёла кровлю ҡыйыҡ ябы
уын тут ашаған 5. перен., разг. (извести при
дирками, бранью) ҡыйырһытыу, бәйләнеү, игәү
6. разг. ғазаплау, интектереү, йөҙәтеү; тоска съе
дает һағыш ғазаплай ♦ собаку съел см. собака 

СЪЁХАТЬ сов. 1. төшөү, түбән төшөү, шы
уып төшөү; съехать на санках с горы тауҙан са
нала шыуып төшөү 2. төшөү, боролоу; машйна 
съехала с дороги машина юлдан төштө 3. разг. 
китеү, күсеп китеү, сығыу, сығып китеү; съехать 
с квартйры фатирҙан күсеү 4. разг. төшөү, ҡый
шайыу, ҡырынайыу; шапка съехала бүрек 
ҡырынайған 5. на что; перен., прост, төшөү; 
съехать со ста рублей на восемьдесят йөҙ һум 
дан һикһәнгә төшөү

СЪЕХАТЬСЯ сов. 1. (едучи, встретиться 
где-л. с кем-л.) осрашыу; съехаться на путй юл
да осрашыу 2. килеү, йыйылыу; гости съеха
лись ҡунаҡтар йыйылды

СЪЕХИДНИЧАТЬ сов.; разг. мыҫҡыллап 
һүҙ әйтеү

СЪЯЗВИТЬ сов.; разг. төрттөрөү, әсе көлөү 
СЬІВОРОТКА ж 1. эремсек һыуы 2. һүл, сы

воротка; сыворотка крови ҡан һүле; противодиф
терійная сыворотка дифтерияға ҡаршы сыворотка

СЫВОРОТОЧНЫЙ, ая, ое 1. эремсек һыуы; 
сывороточное производство эремсек һыуы етеш 
тереү 2. сыворотка ...ы, сыворотка менән; сыво
роточное лечение сыворотка менән дауалау 

СЫГРАННОСТЬ ж ойошҡанлыҡ, уйынға бер
ҙәмлек; сыгранность футбольной команды фут 
бол командаһының ойошҡанлығы

СЫГРАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от сыграть 
2. прил. ойошҡан, берҙәм уйнаған; сыгранная 
хоккейная команда берҙәм уйнаған хоккей ко
мандаһы

СЫГРАТЬ сов. 1. см. играть; сыграть в шах
маты шахмат уйнап алыу; сыграть на скрипке
скрипкала уйнау 2. сов. башҡарыу, уйнау; сыг
рать роль Салавата Юлаева Салауат Юлаев ро 
лен башҡарыу ♦ сыграть шутку уҫал шаяртыу, 
насарлыҡ эшләү; сыграть в ящик груб.-прост. 
аяҡты һуҙыу, үлеү

СЫГРАТЬСЯ сов. бергә уйнарға оҫтарыу, 
бергә уйнарға күнегеү; музыканты сыгрались 
музыканттар бергә уйнарға оҫтарған

СЫ ГРбВКА ж оркестр репетицияһы; собрать
ся на сыгровку оркестр репетицияһына йыйылыу 

СЫГРЫВАТЬСЯ несоә. см. сыграться 
СЫЗНОВА нареч.; разг. яңынан, өр-яңынан, 

иң баштан, ҡайтанан; начать сызнова өр-яңынан 
башлау

СЫН м 1. ул; старший сын оло ул; сын сво
его народа высок, үҙ халҡының улы 2. мн. сы
ны чего; высок, улдар, уландар; отважные сыны 
Родины Ватандың ғәййәр улдары

СЫНИШКА м; уменыи.-ласк. от сын 1 
СЫНОВИЙ, ья, ье см. сыновний 
СЫ НбВНИЙ, -яя, -ее уллыҡ, балалыҡ ...ы; 

сыновний долг уллыҡ бурысы; сыновняя любовь 
балалыҡ һөйөүе

сынбк м; разг. 1. уменьш.-ласк. от сын 1; 
2. (в обращении) улым ♦ маменькин сынбк см. 
маменькин

СЫПАТЬ несоә. 1. что һалыу, тултырыу; сы
пать зерно в мешок ашлыҡты тоҡҡа тултырыу; 
сыпать соль в суп ашҡа тоҙ һалыу 2. что, чем 
һибеү, сәсеү; сыпать песок ҡом һибеү 3. (об осад
ках) һибәләү, ҡойоу, яуыу; дождь сыплет ямғыр 
һибәләй 4. что; перен., разг. һиптереү, яуҙырыу, 
яуыу; сыпать из пулемёта пулеметтан һиптереү; 
сыпать остротами тапҡыр һүҙҙәр яуҙырыу

СЫПАТЬСЯ несоә. 1. ҡойолоу, түгелеү, шау
рап төшөү; зерно сыплется ашлыҡ ҡойола; с го
ры сыплются камни тауҙан таштар шаурап төшә 
2. һибелеү, таралыу, сәсрәү; искры сыпались из- 
под подков дағаларҙан осҡондар сәсрәй 3. пе
рен. яуыу; снаряды сыплются снарядтар яуа; 
предложения сыпались со всех сторон төрлө 
яҡтан тәҡдимдәр яуҙы 4. разг. (о ткани) һүре
леү 5. страд, от сыпать 1 ,2  4 песок сыплется 
бик ҡарт, ҡартайып хәлдән тайған, ҡомо ҡойола 

СЫПЁЦ м; с.-х. тиреҫ онтағы 
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СЮ ЖЕТ
сыпкии, -ая, -ое разг. см. сыпучий 
СЫПНбЙ: сыпной тиф сабыртмалы (тимгел

ле) тиф
СЫПНОТИФбЗНЫ Й, ая, ое і .  сабыртма

лы (тимгелле) тиф ...ы; сыпнотифозная эпи
демия сабыртмалы тиф эпидемияһы 2. в знач. 
сущ. сыпнотифозный м и сыпнотифозная ж са
быртмалы (тимгелле) тиф менән ауырыусы, са
быртмалы (тимгелле) тифле

СЫПНЙК м; разг. см. сыпнбй тиф 
СЫПУЧЕСТЬ ж ҡойолоусанлыҡ, һибелеү- 

сәнлек, ярмалылыҡ, ыуалыусанлыҡ; сыпучесть 
почвы тупраҡтың ярмалылығы; сыпучесть зерна 
ашлыҡтың ҡойолоусанлығы

СЫПУЧИЙ, -ая, -ее 1. бөртөклө, ярмалы, 
сәсмә; сыпучая почва ярмалы тупраҡ; сыпучие 
тела бөртөклө есемдәр 2. (тиҙ) ҡойолоусан, һи
белеүсән, сәселеүсән, түгелеүсән; сыпучий мак 
тиҙ ҡойолоусан мәк

СЫПЬ ж 1. әҫпе, сабыртма, һипкел, тимгел; 
аллергйческая сыпь аллергия сабыртмаһы; по
явление сыпи әҫпе ҡалҡыу

СЫР м сыр; голландский сыр голланд сыры; 
головка сыру бер баш сыр ♦ как сыр в масле 
кататься бал да май эсендә йөҙөү, май эсендәге 
бөйөр һымаҡ йәшәү

СЫРЁТЬ несов. дымланыу, еүешләнеү, дым 
тартыу; стены сыреют стеналар еүешләнә

СЫРЁЦ м сей (эшкәртелмәгән) нәмә, сей; 
кирпйч сырёц сей кирбес; шёлк сырёц эшкәр 
телмәгән ебәк

СЫРКбВЫЙ: сырковая масса (иҙелгән) тат 
лы эремсек

СЫРНИК м; кул. эремсек ҡабартмаһы 
СЫРНЫЙ, -ая, -ое сыр ...ы; сырный завод

сыр заводы
СЫРОВАР м сыр ҡайнатыусы 
СЫРОВАРЁНИЕ с см. сыроделие 
СЫРОВАРЕННЫЙ, -ая, -ое сыр ҡайнатыу 

(яһау) . ..ы; сыроваренная промышленность сыр
яһау сәнәғәте

СЫРОВАРНЫЙ, ая, ое см. сыроваренный 
СЫРОДЁЛ м сыр яһаусы (ҡайнатыусы) 
СЫРОДЁЛИЕ с сыр ҡайнатыу, сыр яһау 
с ы р о д ё л ь н ы й , -ая, -ое сыр ...ы, сыр 

яһау ...ы; сыродельный завод сыр яһау заводы 
СЫРОЁЖКА ж һарыҡ бәшмәге 
СЫ РбЙ , -ая, -ое 1. еүеш, дымлы, сей; сырое 

бельё еүеш кер; сырые дрова сей утын 2. сей, беш
мәгән, ҡайнамаған, сейле-бешле; сырое мясо беш
мәгән ит; пить сырую воду ҡайнамаған һыу эсеү; 
сырой хлеб сейле-бешле икмәк 3. прям., перен. 
сей, эшкәртелмәгән; сырая кожа сей күн; сырой ва
риант рассказа хикәйәнең эшкәртелмәгән варианты 

СЫ РбК м татлы эремсек 
СЫРОМЙТНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡоба, иләнмә

гән, эшкәртелмәгән, ҡайыш; сыромятные кожи 
ҡоба күндәр; сыромятные овчйны иләнмәгән һа

рыҡ тиреләре; сыромятный пояс ҡайыш билбау; 
сыромятные сапогй ҡоба итек 2. ҡоба ...ы, ҡа
йыш ...ы; сыромятный промысел ҡоба эшләү кә
себе; сыромятный цех ҡайыш цехы

СЫРОМЙТЬ ж ҡоба тире, ҡоба күн, ҡайыш, 
йолон

СЫРОСТЬ ж дым, дымлылыҡ, еүешлек; сы
рость земли ерҙең еүешлеге; вечерняя сырость
киске дымлылыҡ

СЫ РЦбВЫ Й, -ая, -ое эшкәртелмәгән, сей; 
сырцовый шёлк эшкәртелмәгән ебәк; сырцовый 
кирпйч сей кирбес

СЫРЬЁ с собир. сеймал, сырье (сей, эшкәр
телмәгән нәмә); источник сырья сеймал сығанағы 

СЫ РЬЕВбЙ, -ая, -ое сеймал ...ы, сырьё ...ы; 
сырьевые ресурсы сеймал сығанаҡтары; сырье
вые богатства сеймал байлыҡтары

сыск м 1. у cm. см. сыскать 2. (енәйәтселәр
ҙе) эҙләү, эҙәрләү, эҙәрлекләү; заниматься сыс
ком эҙәрләү менән шөғөлләнеү

СЫСКАТЬ сов. кого-что; разг. табыу, эҙләп 
табыу; нигде его не сыщешь уны бер ерҙә лә та
ба алмаҫһың ♦ днём с огнём не сыскать көндөҙ 
сыра яндырып эҙләһәң дә таба алмаҫһың

СЫСКАТЬСЯ сов.; разг. табылыу; пропав
шие кнйги сыскались юғалған китаптар табылды 

сыскнбй, -ая, -ое эҙләү ...ы, эҙәрләү ...ы; 
сыскная полйция эҙләү полицияһы; сыскное от
деление эҙәрләү бүлеге

сытный, -ая, -ое туҡлыҡлы, һыйлы; сыт
ный обёд туҡлыҡлы төшкө аш; сытная жизнь 
һыйлы тормош

СЫТОСТЬ ж туҡлыҡ, туҡ булыу 
СЫТЫН, ая, ое 1. туҡ; сытый ребёнок туҡ 

бала 2. разг. (упитанный) һимеҙ, көр; сытый 
скот көр мал 3. перен., разг. мул, бай, туҡ; сы
тая жизнь мул тормош; сытые люди бай кеше
ләр 4. разг. туҡлыҡлы, һыйлы; сытый ужин һый
лы киске аш ♦ сыт по горло туйған, ғарҡ булған 

СЫЧ м һупайҙы ♦ сычом (как сыч) глядеть 
(смотреть, сидеть) ҡараңғы сырай менән ҡарау, 
сырай һытыу

СЫЧУГ м күҙләнсек, таҙ ҡарын 
СЫЧУЖИНА ж эреткес (таҙ ҡарын һуты 

ферменты)
СЫЧУЖНЫЙ, -ая, -ое күҙләнсек ...ы, таҙ 

ҡарын ...ы; сычужная вытяжка күҙләнсек һы- 
ғынтыһы

СЫЩИК М ШЫМСЫ 

сэконбмить С О в .  С М . ЭКОНОМИТЬ 1

СЭР м сэр (Англияла, АҠШ-та ирҙәргә өн- 
дәшец һцҙе һәм титул)

сэсбн м; обл. (импровизатор, сказитель) 
сәсән

СЮДА нареч. бында, был яҡҡа; иди сюда 
кил бында

СЮЖЁТ м сюжет; развитие сюжета сюжет 
үҫеше; сюжет для рассказа хикәйә өсөн сюжет
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СЮ Ж ЕТНЫ Й
СЮЖЁТНЫЙ, -ая, -ое 1. сюжет ...ы; сю

жетная лйния романа романдың сюжет һыҙығы 
2. (имеющий сюжет) сюжетлы; сюжетный фильм 
сюжетлы фильм

СЮЗЕРЁН м сюзерен (1. тар. эре феодал 
2 . юр. икенсе бер дәцләтте цҙ бойондороғонда 
тотҡан дәцләт)

СЮЗЕРЕНИТЕТ м\ ист. сюзеренлыҡ
СЮЗЕРЁННЫЙ, -ая, -ое сюзерен ...ы, сюзе

ренлыҡ ...ы; сюзеренные права сюзеренлыҡ хо
ҡуҡтары

СЮИТА ж\ ө разн. знач. сюита; балётная 
сюйта балет сюитаһы; симфонйческая сюйта сим
фоник сюита

СЮЙТНЫЙ, -ая, -ое сюита ...ы

СЮРПРИЗ м 1. сюрприз, көтөлмәгән бүләк; 
сюрпрйз ко дню рождения тыуған көнгә көтөл 
мәгән бүләк 2 . (неожиданность) көтөлмәгән хәл, 
көтөлмәгәнлек, яңылыҡ

СЮРТУК м сюртук (ирҙәр кейеме) 
СЮРТУЧНЫЙ, -ая, -ое сюртук ...ы; сюр

тучные пуговицы сюртук төймәләре
с ю с к 5к а т ь  несов.', разг. сүселдәү, сүсел

дәп һөйләшеү; сюсюкать с ребёнком бала менән 
сүселдәп һөйләшеү

СЯЖКЙ и СЯЖКИ мн.\ зоол. мыйыҡтар 
(бөжәктәрҙә)

СЯК: и так и сяк; то так, то сяк; так-сяк см. так 
СЯКОЙ, ая, ое мест. см. такой сякбй 
СЯМ: там и сям; там-сям; то там, то сям см. там

ТА ж мест. см. тот
ТАБАК м; в разн. знач. тәмәке; листовой та

бак япраҡ тәмәке; душйстый табак бот. хуш еҫ
ле тәмәке; нюхательный табак еҫкәй торған тә
мәке; выращивать табак тәмәке үҫтереү; курйть 
табак тәмәке тартыу ♦ дело табак! прост, эш 
мөшкөл!, эше бөткән!

ТАБАКЁРКА ж тәмәке һауыты
ТАБАКОВЕ) Д м тәмәке үҫтереүсе, тәмәке буй

ынса белгес
Т АБАКОВбДСТВО с тәмәкеселек (тәмәке 

цҫтерец эше)
ТАБАКОВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое тәмәкеселек 

...ы, тәмәке үҫтереү менән шөғөлләнгән; табако
водческий совхоз тәмәке үҫтереү менән шөғөл
ләнгән совхоз

ТАБАНИТЬ несов.', мор. кирегә ишеү (кәмәлә 
йөрөгәндә)

ТАБАЧНИК м; прост, тәмәкесе (тәмәке тарт
ҡан йәки еҫкәгән кеше)

ТАБАЧНЫЙ, ая, ое 1. тәмәке .. .ы; табачная 
фабрика тәмәке фабрикаһы; табачный дым тәмәке 
төтөнө 2 . (о цвете) тәмәке төҫлө, көрәнһыу йәшел

ТАБЕЛЬ м и у cm. табель ж табель (1. өлгөрөш 
ведомосы 2. эшкә йөрөцҙе иҫәпкә алыу таблицаһы) 
♦ Табель о рангах ист. Рангылар исемлеге (Рә
сәйҙә Пётр I  тарафынан индерелгән хәрби, граж
дандар һ.б. дәрәжәләрҙең баҫҡыслы системаһы)

ТАБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое табель ...ы; табельная 
доска табель таҡтаһы; табельная система табель 
системаһы

ТАБЕЛЬЩИК М и ТАБЕЛЬЩИЦА ж табелсе
ТАБЛЁТКА ж таблетка; таблетка от головной 

боли баш ауыртҡандан таблетка; принимать таб
летки таблетка йотоу (ҡабул итеү)

ТАБЛЁТОЧНЫЙ, -ая, -ое таблеткалы, һиҙәп
ле; таблеточное лекарство һиҙәпле дарыу

ТАБЛЙЦА ж таблица, йәҙүәл; таблйца умно
жения ҡабатлау таблицаһы; таблйца выигрышей
отош таблицаһы

ТАБЛИЧНЫЙ, -ая, -ое таблица ...ы, йәҙүәл 
...ы; таблйчные сведения таблица мәғлүмәттәре 

ТАБЛб с нескл.', спец. табло; световое табло 
яҡтыртыла торған табло

ТАБОР м табор; цыганский табор сиғандар 
таборы

ТАБОРНЫЙ, -ая, -ое табор ...ы; таборные
песни табор йырҙары

ТАБУ с нескл. 1. табу (тыйылған нәмә, эш 
йәки һцҙ); наложйть табу табу һалыу 2. перен. 
(что-л. запретное) тыйыу

ТАБУН м \ прям., перен. өйөр, көтөү; табун 
лошадей йылҡы өйөрө; табун мальчйшек малай
ҙар өйөрө

ТАБУННЫЙ, -ая, -ое өйөр ...ы, көтөү ...ы; 
табунный скот өйөр малы; табунное коневодство
өйөр йылҡысылығы

ТАБУНЩИК м йылҡысы, йылҡы көтөүсеһе 
ТАБУРЁТ М и ТАБУРЁТКА ж табуретка 

(артһыҙ ултырғыс)', сесть на табуретку табу- 
реткаға ултырыу

ТАВЁРНА ж таверна (бәләкәй трактир) 
ТАВОЛГА ж еркәүек
ТАВРЁНЫЙ, -ая, -ое тамғалы; таврёный скот

тамғалы мал
ТАВРИТЬ несов. кого-что; спец. тамғалау, 

тамға һалыу; таврйть скот малға тамға һалыу 
Т А В Рб с тамға; выжечь тавро тамға баҫыу 
ТАВРОВЫЙ, -ая, -ое тамға ...ы; тавровый 

знак тамға билдәһе ♦ тавровое железо спец. 
тамға тимере

ТАВТОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое лит. тав 
тологик; тавтологйческая ошйбка тавтологик 
хата
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ТАКЕЛАЖ
ТАВТОЛбГИЯ ж; лит. тавтология (бер цк 

төшөнсәне икенсе һщҙәр менән ҡабатлау) 
ТАГАН м таған, өс таған, өсаяҡ; поставить та

ган өс таған ҡуйыу
ТАГАНбК м бәләкәй таған 
ТАДЖИКИ мн. тажиктар, тажик халҡы / /  

ед. таджик м тажик ир-аты; таджичка ж тажик 
ҡатын-ҡыҙы

ТАДЖЙКСКИЙ, -ая, -ое тажик ...ы; таджйк- 
ский язык тажик теле

ТАЕЖНИК м тайга кешеһе, тайгала йәшәүсе 
ТАЁЖНЫЙ, -ая, -ое тайга ...ы, тайгалағы; 

таёжный лес тайга урманы; таёжный пожар тай 
галағы янғын

ТАЗ I м тас; медный таз баҡыр тас 
ТАЗ II м; анат. янбаш, таз һөйәге 
ТАЗОБЁДРЕННЫЙ, -ая, -ое анат. янбаш-бот 

...ы; тазобедренный сустав янбаш-бот быуыны 
ТАЗОВЫЙ I, -ая, -ое тас ...ы 
ТАЗОВЫЙ II, -ая, -ое анат. янбаш ...ы; 

тазовая кость янбаш һөйәге
ТАИ мн. (группа народов в странах Индоки

тая, Южном Китае и Северо-Восточной И н
дии,) таи халҡы, тайҙар

ТАИНСТВЕННОСТЬ ж йәшеренлек, серлелек 
ТАИНСТВЕННЫЙ, ая, ое 1. серле, бил 

дәһеҙ; тайнственное явление природы тәбиғәт 
тең билдәһеҙ күренеше; тайнственный шорох 
серле ҡыштырлау 2. (скрывающий что-л.) сер
ле; с тайнственный вйдом серле төҫ менән

ТАИНСТВО с 1. книжн. см. тайна 2. (рели
гиозный обряд) серле (тылсымлы) йола, сер (тыл
сым) көсө

ТАИТЬ несоә. что 1. (скрывать, держатъ в 
тайне) һаҡлау, сер итеп тотоу, йәшереү; тайть 
злобу асыу һаҡлау 2. (заключатъ в себе) һаҡ
лау, тотоу; земля тайт в себе много богатств ер 
үҙендә күп байлыҡ һаҡлай ♦ нечего греха тайть 
йәшерен-боҫороно юҡ

ТАИТЬСЯ несоә. 1. (прятаться) йәшеренеп 
ятыу 2. (заключаться в ком-чём-л., не проявля
ясь) ятыу, һаҡланыу 3. разг. (не высказывать, 
скрывать что-л.) йәшереү, эсендә һаҡлау; гово
рить не таясь йәшермәй әйтеү

ТАНГА ж тайга; сибйрская тайга Себер тай
гаһы; жить в тайге тайгала йәшәү

ТАЙКбМ  нареч. йәшерен рәүештә, йәшерен 
генә, йәшенеп-боҫоп ҡына, шыпырт ҡына; про
бираться тайком йәшерен генә үтеү; разговари
вать тайком шыпырт ҡына һөйләшеү; приходйть 
тайком йәшенеп-боҫоп ҡына килеү

ТАИМ м; спорт, тайм (уйындың бер өлөшө); 
перерыв между таймами таймдар араһындағы 
тәнәфес

ТАЙМЁНЬ м ҡыҙылбалыҡ 
ТАЙНА ж; в разн. знач. сер; военная тайна 

хәрби сер; тайна перепйски хатлашыу сере; за
ветная тайна йөрәк сере; разгласйть тайну серҙе

асыу (сисеү); держать в тайне сер итеү; выда
вать тайну серҙе фаш итеү

ТАИНИК м 1. йәшерен урын 2. бот. сер үлән 
ТАЙНО нареч. йәшерен, аҫтыртын; дёлать 

тайно аҫтыртын эшләү
ТАИНОПИСЬ ж йәшерен яҙыу, шартлы яҙыу 
т а й н ы й , -ая, -ое в разн. знач. йәшерен, аҫ

тыртын; тайная мечта йәшерен хыял; тайное 
голосование йәшерен тауыш биреү; тайные вы
боры йәшерен һайлау; тайные дела йәшерен эш
тәр; тайный враг аҫтыртын дошман 

ТАЙФУН м тайфун, диңгеҙ ҡойоно 
ТАК нареч., частица и союз 1. нареч. (таким 

образом) шулай, ана шулай; йменно так тап ана 
шулай; сделай так ана шулай эшлә 2. нареч. (до 
такой степени, настолько) шул тиклем; так мно
го ягод еләк шул тиклем күп 3. нареч. (без по
следствий) шулай ғына, шул көйөнсә генә; это 
так не пройдёт был эш шулай ғына үтмәҫ 4. на
реч. (без особого намерения) тик, былай ғына, һүҙ 
ыңғайында; сказать просто так былай ғына әй
теү 5. нареч. (подобно этому) шулай, улай, 
шулай ул; нехорошо так говорить улай әйтеү 
ярамай 6. частица огранич. (для указания на при
близительное количество, время и т.п.) самаһы, 
самаһында; лет так шестйдесяти йәше шул алт- 
мыштар самаһы 7. частица (напртмер, к примеру) 
мәҫәлән, әйтәйек; днём жарко: так, температура 
доходит до сорока градусов көндөҙ эҫе: мәҫәлән, 
эҫелек ҡырҡ градусҡа тиклем етә 8. частица (сле
довательно, значит) Тимәк, шулай итеп; так ты 
мне не веришь? Тимәк, һин миңә ышанмайһың?
9. нареч. (тогда, в таком случае) инде, ул саҡта 
(ваҡытта), шулай (улай) булғас; работу додела
ла, так можно отдыхать эшемде эшләп бөттөм, ин
де ял итеп була 10. союз (вследствие этого, по
тому) шуға күрә, инде; сегодня холодно, так 
надо одеться потеплее бөгөн һыуыҡ, шуға күрә 
йылыраҡ кейенергә кәрәк 11. союз (однако) лә
кин, әммә; ведь я говорйл, так ты не послушал 
мин әйттем бит, ләкин һин ҡолаҡ һалманың ♦ и 
так далее см. далее; как бы не так см. как; как 
же так разг. бына һиңә тағы, бына һиңә кәрәк бул
һа; давно бы так см. давно; (и) так и сяк; (и) так 
и этак төрлөсә, тегеләй ҙә былай ҙа, улай ҙа бы
лай ҙа; то так, то сяк; то так, то этак әле улай, 
әле былай; так-сяк в знач. сказ, ярай инде шу
лай, уртаса, бер хәл (сама); не так ли? разг. шу
лай түгелме ни?, улай түгелме ни?; так и знай 
разг. белеп төр; так и надо разг. шулай кәрәк тә; 
так и быть см. быть; так или иначе см. иначе; так 
сказать әйтмешләй; так что шуға күрә; так как 
сөнки; так-то (оно) так шулайын шулай ҙа ул; 
раз так шулай (улай) икән (булғас), улай булһа 

ТАКЕЛАЖ м такелаж (1. диңг. арҡан-бауҙар 
2. махс. йөктө кцтәрец һәм бер урындан икен
се урыта кцсерец өсөн ҡулланыла торган ҡо
рамалдар)
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ТАКЕЛАЖНИК
ТАКЕЛАЖНИК м такелажсы 
ТАКЕЛАЖНЫЙ, -ая, -ое мор., спец, таке

лаж ...ы; такелажные работы такелаж эштәре 
ТАКЖЕ нареч. и союз 1. нареч. {тоже, рав

ным образом) шулай уҡ, да/дэ; она также при
шла на собрание ул да йыйылышҡа килде 2. со
юз присоед. (в сочет. с союзами “а”, “и”, “но") 
һәм ... да/дә; шулай уҡ ... да/дә; да/дә, ... 
да/дә; он, а также я выступили на конференции 
ул да, мин дә конференцияла сығыш яһаныҡ 

ТАКИ и -ТАКИ частица', разг. барыбер, шу
ға ҡарамаҫтан, шулай ҙа; она такй уехала ул ба
рыбер китте; он пришёл-таки ул барыбер килгән 

ТАКбВ, а, -о мест, в знач. сказ, (бына) 
шундай; таковы наши планы беҙҙең пландар бы
на шундай ♦ (и) был таков разг. юҡ булды, 
күҙҙән юғалды

ТАКО ВбЙ , -ая, -ое мест. 1. шундай, шулай, 
ундай, бындай 2. книжн. ул, улар, был, ошо, 
шул; если получен приказ, то таковой нужно 
выполнять приказ алынған икән, уны үтәргә кә
рәк ♦ как таковой үҙе, үҙенән-үҙе

ТАКбЙ , -ая, -ое мест. і .  (как отвлечённое 
обозначение качества, свойства, указываемого 
в предшествующей или последующей речи) 
ошондай, шундай, бындай; он и действительно 
был такой ул ысынлап та шундай ине 2. (имен
но) бындай, ошондай, ундай 3. (для усиления 
оценки, свойства, качества) шундай, шул тик
лем; она такая красйвая ул шундай сибәр 4. в 
знач. сущ. такое с шундай нәмә, ундайҙар; та
кое увйдеть шундай нәмә күреү ♦ в таком слу
чае улай булғас, улайһа; такйм образом см. об
раз I; до такой степени шул тиклем (саҡлы, дә
рәжәлә); что такое? кто-что был нимә?, кем 
ул?, ул үҙе кем?; что же тут такого? бында иҫ 
китерлек нимә бар һуң?

ТАКбЙ  С ЯКбЙ , -ая-сякая, -ое-сякое мест.', 
разг. фәлән-төгән, тегендәй-бындай, фәлән-фәс
мәтән

ТАКбЙ  ТО, -ая-то, -ое-то мест, фәлән, фә
лән-фәлән; в такое-то время фәлән ваҡыт; та 
кбй-то человек фәлән кеше

ТАКСА I ж (расценка) такса (әйбергә алдан 
ҡуйылган хаҡ); платить по таксе такса буйынса 
түләү; почтовая такса почта таксаһы 

ТАКСА II ж такса (эт тоҡомо)
ТАКСАТОР м таксатор (1. такса ҡуйыусы, 

баһа билдәләцсе 2. таксация белгесе)
ТАКСАЦИЯ ж такса ҡуйыу, таксалау (1. так

са билдәләц, баһа ҡуйыу 2. махс. урманда агас- 
тар иҫәбен алыу 3. а.х. уңыш иҫәбен билдә
ләц); таксация товара спец, тауарҙы таксалау 

ТАКСЙ с нескл. такси; грузовое такси йөк 
таксийы; взять такси такси алыу; приехать на 
такси таксиҙа килеү

ТАКСЙРОВАТЬ сов., несов. что; спец. так
са ҡуйыу, баһа билдәләү
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ТАКСИРбВЩ ИК м такса ҡуйыусы, баһа 
билдәләүсе

ТАКСИСТ м; разг. такси йөрөтөүсе, таксист 
ТАКСОВЫЙ, ая, ое такса ...ы; таксовая ко- 

мйссия такса комиссияһы
ТАКСбМЕТР м таксометр (таксиҙа цткән 

юл өсөн кцпме хаҡ тцләргә кәрәклекте кцрһә- 
тецсе иҫәпләгес)

ТАКСОМОТбР м таксомотор 
ТАКСОМОТбРНЫЙ, -ая, -ое таксомотор- 

(ҙар) ...ы; таксомоторный парк таксомоторҙар 
паркы

ТАКСОНбМИЯ ж таксономия 
ТАКСОПАРК м таксопарк (таксиҙар пар

кы); диспетчер таксопарка таксопарк диспетчеры 
ТАКСОФ бН м таксофон (киң ҡулланыусылар 

өсөн металл аҡса һалып йәки жетон, карточка 
ярҙамында һөйләшә торган телефон-автомат) 

ТАК СЙК в знач. сказ. см. так 
ТАКТ I м такт (1. муз. тауыштарҙың билдә

ле бер цлсәм менән әйтелеше 2. һөйл. бер ти
геҙ хәрәкәттең һәр өлөшө 3. физ., тех. бер йц- 
нәлештәге хәрәкәт)

ТАКТ II м ип, әҙәп, такт; держать себя с так
том үҙеңде ипле тотоу; чувство такта әҙәплелек 
тойғоһо, әҙәп һаҡлау

ТАК-ТАКИ частица; разг. (всё же) барыбер, 
шуға ҡарамаҫтан, шулай ҙа; так таки сумел сде
лать шулай ҙа эшләй алды

ТАКТИК м тактик (тактика оҫтаһы) 
ТАКТИКА ж; прям., перен. тактика; разра

ботать тактику ведения войны һуғыш алып ба 
рыу тактикаһын эшләү; революционная тактика 
пролетариата пролетариаттың революцион так
тикаһы; хйтрая тактика хәйләле тактика

ТАКТЙЧЕСКИЙ, ая, ое тактик; тактйче 
ская задача тактик бурыс; тактйческое руковод
ство тактик етәкселек

ТАКТИЧНОСТЬ ж әҙәплелек, иплелек, такт- 
лылыҡ; проявйть тактйчность әҙәплелек күрһәтеү 

ТАКТИЧНЫЙ, -ая, -ое әҙәпле, ипле, тактлы; 
тактичный человек әҙәпле кеше

ТАКТОВЫЙ, -ая, -ое муз. такт(тар) ...ы; 
тактовая черта такт һыҙығы

ТАЛАНТ м 1. һәләтлелек, һәләт; музыкаль
ный талант музыкаға һәләт; развивать свой та
лант үҙ һәләтеңде үҫтереү 2. (одарённый чело
век) һәләтле кеше, талант; молодые таланты йәш 
таланттар

ТАЛАНТЛИВОСТЬ ж талантлылыҡ, талант
лы булыу, талант эйәһе булыу

ТАЛАНТЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. (о человеке) та
лантлы, һәләтле; талантливый художник талант
лы рәссам 2. (о художественном произведении) 
уңышлы, талантлы (яҡшы) яҙылған; талантли
вый рассказ яҡшы яҙылған хикәйә

ТАЛЕР I м талер, талир тәңкә (немецтарҙа 
борошо көмөш аҡса)



ТАНТАЛ
ТАЛЕР II м; типогр. талер (баҫыу машина

һының бер өлөшө)
ТАЛИ мн. тали (йөк кцтәргес яйланма) 
ТАЛИСМАН м талсым, бетеү 
ТАЛИЯ ж бил; тонкая талия нескә бил ♦ в 

талию билле
ТАЛЛИИ м таллий (химик элемент, ялтыр 

төҫтәге тиҙ ирецсән металл)
ТАЛМ^Д м 1. Талмуд (йәһцдтәрҙең дин, 

хоҡуҡ, көнкцреш мәсьәләләре хаҡындағы ҡағи
ҙәләр йыйынтығы) 2. перен., разг., шутл. тал
муд (ҡалын китап)

ТАЛМУДЙЗМ м талмудсылыҡ 
ТАЛМУДИСТ м 1. Талмуд белгесе, талмудсы 

2. перен. (схоласт) талмудсы
ТАЛОН м талон, йорҡа; талон на бензйн бен

зин талоны; отрывной талон йыртма йорҡа 
ТАЛбННЫ Й, -ая, -ое талон ...ы, йорҡа ...ы; 

талонная система талон системаһы
ТАЛЫН, -ая, -ое ирегән, иреү; (о снеге) еп

шек, мәреү; талый снег мәреү ҡар; талая земля 
иреү ер; талая рыба иреү балыҡ; талый лёд ире
гән боҙ

ТАЛЬК м тальк (аҡ йәки йәшкелт төҫтәге 
йомшаҡ минерал)', посыпать тальком тальк һи
беү; залежи талька тальк ятҡылығы

ТАЛЬНИК м 1. ҡыуаҡ тал (тал ағасының ҡы
уаҡлы төрө) 2. собир. талсыбыҡ (ошо ҡыуаҡ
тың сыбыҡтары)

ТАЛЬНИКбВЫЙ, -ая, -ое ҡыуаҡ тал ...ы; 
тальниковые заросли ҡыуаҡ тал әрәмәлеге

ТАЛЬЙНКА ж; прост., муз. тальян, тальян 
гармун; играть на тальянке тальянда уйнау 

ТАМ нареч. 1. (ә том месте) унда, шунда, 
тегендә; там вдали за рекой тегендә йылға аръ
яғында 2. (потом, затем) унда, унан һуң, аҙаҡ; 
там вйдно будет аҙаҡ күҙ күрер 3. в знач. час
тицы, разг. (для усиления отрицания чего-л., 
возражения на что-л.) ҡайҙа ул, унда; какйе там 
у неё дела! уның унда ниндәй эше бар! ♦ там и 
сям; там-сям; там и тут тегендә лә бында ла, те
гендә-бында, унда ла бында ла; то тут, то там; 
то там, то сям әле тегендә, әле бында; чего там 
юҡты ни (бошмау, тартынмауҙы белдерә) 

ТАМАДА м аяҡсы, табынсы, тамада 
ТАМБУР I м 1. ж.-д. тамбур (пассажир ваго

нының ике башында ла булған өҫтө ябыҡ май
ҙансыҡ) 2. архит. солан, алғы бүлмә

ТАМБУР II м (род вышивки) ҡабартма ҡа
йыу, ҡабартмалы сигеү, тамбур

ТАМБУР м; муз. тамбур (ҡыллы музыка ҡо
ралы)

ТАМБУРИН м; муз. 1. (барабан с удлинён
ным корпусом) тамбурин 2. (род бубна) шөңгөр 

ТАМГА ж; этн., уст., обл. (знак собствен
ности) тамга; тамга в виде серпа ай (ураҡ) там
га; тамга родового подразделения ырыу-ара 
тамғаһы

Т АМ бЖ ЕННИК м таможня хеҙмәткәре, та
можняла хеҙмәт итеүсе

ТАМбЖЕННЫЙ, -ая, -ое таможня ...ы; та
моженная пошлина таможня пошлинаһы

ТАМ бЖ НЯ ж таможня (ил сиге аша цтә 
торған тауарҙарҙы тикшерецсе һәм махсус пош
лина алыу эштәрен башҡарыусы учреждение) 

ТАМОШНИИ, -яя, -ее разг. ундағы, шунда
ғы, тегендәге; тамошний житель шундағы кеше 

ТАМПбН м тампон (яра эсенә ҡуйыла тор
ған махсус әҙерләнгән мамыҡ йәки марля киҫә
ге)-, заложить тампон в рану яраға тампон һалыу 

ТАМПОНИРОВАТЬ сов., несов. что; мед. 
тампон һалыу (ҡуйыу)

ТАМ СЙМ нареч. см. там 
ТАМТАМ м; муз. тамтам (Африка халыҡта

рында ҙур барабандың бер төрө); звуки там
тама тамтам тауыштары

ТАНГЕНС м; мат. тангенс (мөйөштөң три
гонометрик функцияларының береһе)

ТАНГО с нескл. танго (бейец һәм шуға яҙыл
ған көй)

ТАНДЫР м (печь) тандыр; печь хлеб в тан
дыре тандырҙа икмәк бешереү

ТАНЕЦ м 1. танса, бейеү; бальные танцы бал 
бейеүҙәре; народный танец халыҡ бейеүе; испол
нять танец бейеү башҡарыу 2. (вид искусства) 
бейеү; мастерство танца бейеү оҫталығы 3. мн. 
танцы танса; пригласить на танцы тансаға саҡырыу 

ТАНИН м танин (дуплаусы матдә); богатые 
танином растения танинға бай үҫемлектәр

ТАНК м танк; лёгкий танк еңел танк; водйть 
танк танк йөрөтөү

ТАНКЕР м танкер (судно тѳрѳ); нефтяной 
танкер нефть танкеры

ТАНКЁТКА ж танкетка (тиҙ йөрөшлө бәлә
кәй танк)

ТАНКЁТКИ мн. (ед. танкетка ж) танкетка 
(ҡатын-ҡыҙҙарҙың аяҡ кейеме)

ТАНКИСТ м танкист, танк йөрөтөүсе; быть 
танкйстом танкист булыу; День танкиста Тан
кист кѳнѳ

ТАНКО... ҡушма һцҙҙәрҙең “танк" мәғәнә
һендәге беренсе өлөшө, мәҫ., танковождение 
танк йөрөтөү

ТАНКОВЫЙ, ая, ое танк ...ы; танковые 
войска танк ғәскәрҙәре; танковый десант танк 
десанты

ТАНКОДРбМ  м танкодром (танкыларҙы һы
нау урыны)

ТАНКОСТРОЕНИЕ с танкылар төҙөү (эш
ләп сығарыу)

ТАНКОСТРОЙТЕЛЬ м танк төҙөүсе 
ТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое танк тә

ҙөү (эшләү) ...ы; танкостроительная промыш
ленность танк эшләү сәнәғәте

ТАНТАЛ м тантал (химик элемент, бик ҡа
ты металл)
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Т А Н Т А Л О В

ТАНТАЛОВ: танталовы муки үҙ үҙеңде ға 
заплау, йән ғазабы

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое бейеү ...ы, танса 
...ы; танцевальный вечер бейеү кисәһе

ТАНЦЕВАТЬ несоә. что и без доп. бейеү; 
уметь танцевать бейей белеү

ТАНЦМЁЙСТЕР м бейеү ҡуйыусы, бейеүгә 
өйрәтеүсе

ТАНЦбВЩ ИК м и ТАНЦбВЩ ИЦА ж бе
йеүсе; танцовщик балета балетта бейеүсе

ТАНЦбР м 1. бейеүсе, бейей белеүсе; хо
роший танцор яҡшы бейеүсе 2. у cm. см. тан
цовщик

ТАНЦПЛОЩАДКА ж танса майҙаны 
ТАНЦУЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от танце

вать 2. прил. бейегән кеүек, бейегәнгә оҡшаған; 
танцующая походка бейегән кеүек атлау 3. ө 
знач. сущ. танцующие мн. бейеүселәр

ТАПЕР м и разг. тапёрша ж тапёр (бейец ки
сәләрендә ялланып уйнаған музыкант)

ТАПИР м тапир (Американың һәм Көньяҡ- 
Көнсығыш Азияның тропик урмандарында йә- 
шәцсе йомро тояҡлы эре имеҙецсе хайуан) 

ТАПКИ мн. (ед. тапка ж) сүбәк, шипатай, та
почка

ТАПОЧКИ мн. (ед. тапочка ж); разг. см. тап
ки; ходйть в тапочках сүбәк кейеп йөрөү

ТАРА ж тара (1. тауар һала торған төрлө 
һауыт', шундай һауыттарҙың ауырлығы 2. та
уар ташый торған вагондар, автомашиналар 
ауырлығы)

ТАРАБАНИТЬ несоә.', прост, дөбөрҙәтеү, 
дөбөр-шатыр итеп ҡағыу

ТАРАБАРСКИИ, -ая, -ое перен., разг. аңла
йышһыҙ, мәғәнәһеҙ; тарабарская речь аңлайыш
һыҙ телмәр

ТАРАБАРЩИНА ж\ разг. аңлайышһыҙ (мә
ғәнәһеҙ) булыу

ТАРАКАН м тараҡан; чёрный таракан ҡара 
тараҡан

ТАРАКАНИЙ, -ья, -ье тараҡан ...ы; тара
каньи усы тараҡан мыйыҡтары

ТАРАН м 1. ист. ҡусҡарбаш, таран (боронғо 
һуғыштарҙа ҡәлғә стеналарын емерец ҡоралы) 
2. воен. таран (дошман самолётын, карабын 
йәки танкыһын цҙ самолётың, карабың йәки 
танкың менән бәрҙерец)', идти на таран таранға 
барыу ♦ гидравлйческий таран гидравлик таран 

ТАРАНИЙ, ья, ье таран . . .ы; таранья икра 
таран ыуылдырығы

ТАРАНИТЬ несов. что таранлау, төкөтөү; 
таранить стену стенаны таранлау; таранить са
молёт самолётты таранлау

ТАРАНТАС м кырандас, ситән арба 
ТАРАНТЁЛЛА ж тарантелла (Италияла ха

лыҡ бейеце һәм шуға яҙылған музыка әҫәре) 
ТАРАНТУЛ м тарантул, бөйө (ағыулы цр- 

мәксе)

ТАРАНЬ ж таран (балыҡ)', (мелкая таранъ) 
тарансай

ТАРАРАМ м ; разг. ғауға, тауыш, янъял; под
нять тарарам янъял ҡуптарыу

ТАРАРАХАТЬ несов. см. тарарахнуть
ТАРАРАХНУТЬ сов.', разг. шатыр-шотор ки

леү, шатырлау, гөрһөлдәү
ТАРАТАЙКА ж ҡуян арба (ике тәгәрмәсле 

арба)
ТАРАТбРИТЬ несов. что и без доп.', разг. 

лығырлау, лабырлау, таҡылдау, бытырлау
ТАРАТбРКА м и ж) разг. лабырлаҡ, лығыр

лаҡ, һүҙсән, таҡылдаҡ, лыҡылдаҡ
ТАРАХТЁТЬ несов.', разг. 1. даһырлау, ты

рылдау, дыңғырлау; (о моторе) тырылдау; трак
тор тарахтйт трактор тырылдай 2. (быстро, без 
умолку говоритъ) бытырлау, лығырлау, лабыр
лау, таҡылдау

ТАРАЩИТЬ несов. что; разг. таҫрайтыу, 
аҡайтыу, аҡшайыу; таращить глаза күҙ таҫрайтыу 

ТАРАЩИТЬСЯ несоә.', разг. 1. (широко рас
крываться — о глазах) таҫрайыу, аҡайыу, аҡ
шайыу 2. на кого-что аҡайып ҡарау

ТАРБАГАН м тарбаған (дала һыуыры) 
ТАРБАГАНИЙ, -ья, -ье тарбаған ...ы; тарба 

ганья нора тарбаған ояһы
ТАРЁЛКА ж 1. тәрилкә, таштабаҡ; глубокая 

тарёлка тәрән тәрилкә 2. мн. тарелки; муз. та
релка (бер-береһенә һуғып уйнай торған музы
ка ҡоралы) ♦ летающая тарёлка осоусы тәрил
кә; быть не в своей тарёлке кәйеф булмау, кү
ңел төшөү

ТАРИФ м тариф (берәй нәмә өсөн бил
дәләнгән тцләц)', железнодорожный тарйф ти 
мер юл тарифы; тарифы оплаты труда эш хаҡы 
тарифтары; едйные тарйфы берҙәм тарифтар 

ТАРИФИКАЦИбННЫ Й, ая, ое тарифика 
ция .. .ы; тарификационный справочник тарифи 
кация белешмәһе

ТАРИФИКАЦИЯ ж тарификация, тарифи- 
кациялау, тариф билдәләү; тарификация зара
ботной платы эш хаҡын түләү тарификацияһы 

ТАРИФИЦИРОВАТЬ сов., несоә. что та
рификация үткәреү, тарификациялау, тариф 
билдәләү

ТАРИФИЦИРОВАТЬСЯ несов. страд, от 
тарифицировать

ТАРИФНЫЙ, -ая, -ое тариф ...ы; тарйфная 
ставка тариф ставкаһы

ТАРНЫЙ, -ая, -ое тара ...ы; тарный ящик та
ра йәшниге

ТАРПАН м тарпан (ҡырағай am)
ТАРТАР м 1. (в древнегреческой мифологии: 

подземное царство мёртвых) Тартар 2. (ад, пре
исподняя) тамуҡ, йәһәннәм

ТАРТАРАРЫ мн. нескл.; разг. см. тартар 2 
♦ провалйться в тартарары разг. йәһәннәм аҫты 
на китеү, бөтөнләй юҡ булыу 
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ТАРХАН м; ист. тархан (1. феодаль заман
дарҙа эре ер биләцсе 2. шул өҫтөнлөктәр менән 
файҙаланыу грамотаһы)

ТАРХАНСТВО с; ист. тарханлыҡ; получить 
тарханство тарханлыҡ алыу

т Ар ы -б Ар ы , т Ар ы  д а  б Ар ы , т Ар ы
БАРЫ РАСТАБАРЫ мн. нескл.; прост, юҡ- 
бар һүҙ

ТАСКАТЬ несоә. 1. кого-что ташыу, күтәреп 
ташыу, йөрөтөү; таскать дрова утын ташыу; та
скать волоком һөйрәп йөрөтөү 2. кого; разг. 
(дёргать) тартыу; таскать за уши ҡолағынан 
тартыу 3. разг. (воровать) урлау 4. что; разг. 
(носить — об одежде, обуви) кейеү, кейеп йө
рөү ♦ еле (с трудом) ноги таскать разг. аяҡты 
саҡ һөйрәү, хәлдән тайыу

ТАСКАТЬСЯ несоә. 1. разг., неодобр. ҡы
ҙырыу, эшһеҙ (буш, тик) йөрөү, һәптәнләү; тас
каться по улицам урамда тик йөрөү 2. с чем кү
тәреп йөрөтөү; таскаться с сумкой сумка күтә
реп йөрөү 3. страд, от таскать

ТАСОВАТЬ несоә. что аралаштырыу, бутау; 
тасовать карты кәрттәрҙе аралаштырыу 

ТАТАРНИК м сәнскәк, шайтан таяғы 
ТАТАРСКИЙ, -ая, -ое татар ...ы; татарский 

народ татар халҡы
ТАТАРЫ мн. татарҙар, татар халҡы / /  ед. 

татарин м татар ир-аты; татарка ж татар ҡатын- 
ҡыҙы

ТАТСКИЙ, -ая, -ое тат ...ы; татский язык тат
теле

ТАТУИРОВАТЬ сов., несоә. кого-что тәнгә 
биҙәк (һүрәт) яһау

ТАТУИРОВАТЬСЯ 1. сов., несов. тәнгә би
ҙәктәр яһау, татуировкалау 2. несоә. страд, от 
татуйровать

ТАТУИРбВКА ж 1. см. татуйровать — та 
туйроваться 1; 2. (рисунок на коже) татуировка 
(энә менән сәнсеп, буяп тәнгә яһалган һцрәт) 

ТАТЫ мн. таттар, тат халҡы / /  ед. тат м тат 
ир-аты; татка ж тат ҡатын-ҡыҙы

ТАУ САГЫЗ м тау һағыҙы (каучуклы кцп 
йыллыҡ цҫемлек)

ТАФТА ж тафта (йоҡа ебәк туҡыма) 
ТАХИКАРДИЯ ; к; мед. тахикардия (йөрәк 

тибеценең йышайыуы)
ТАХТА ж тахта (артһыҙ киң диван) 
ТАЧАНКА ж тачанка (пар атҡа егелә тор- 

ган йәки пулемёт ҡуйылған еңел арба)
ТАЧАТЬ несов. что тегеү, типсеп тегеү; та

чать сапогй итек тегеү 
ТАЧКА I ж см. тачать
ТАЧКА II ж тачка (бер тәгәрмәсле ҡул ар

баһы)
ТАЩИТЬ несоә. 1. что; разг. ташыу, күтә

реп алып барыу, һөйрәү; тащйть санки сана һөй
рәү; тащйть бревно бүрәнәне күтәреп алып ба
рыу 2. кого; разг. (везти или вести за собой)

алып барыу, һөйрәү; тащйть на верёвке козу ар
ҡан менән кәзәне һөйрәү 3. (извлекать) һурып 
сығарыу; тащйть гвоздь ҡаҙауҙы һурып сығарыу 
4. что (снимать) тартып сисеү (сығарыу); та
щйть сапог с ногй итекте тартып сисеү 5. разг. 
(красть) урлау, урлап китеү ♦ тащйть (тянуть) 
за уши ҡолағынан тартып йөрөтөү (артыҡ әпәц- 
ләц, ҡурсалау)

ТАЩИТЬСЯ несоә. 1. разг. (передвигаться 
медленно, с трудом) саҡ ҡуҙғалыу, бик әкрен ба
рыу; телега тащится по дороге арба юл буйлап 
әкрен генә бара 2. (волочиться по земле) һөйрә
леү; верёвка тащится по земле бау ерҙән һөйрә
леп бара 3. страд, от тащйть

ТАЯНИЕ ж см. таять; таяние снегов ҡар иреүе 
ТАЯТЬ несоә. 1. иреү; лёд тает боҙ ирей 

2. безл. иретеү; на улице тает тышта иретә 3. пе- 
рен. (постепенно исчезать) кәмеү, кәмей (юға
ла) барыу; силы тают көс кәмей бара 4. перен., 
разг. (млеть) иреп китеү, күңел йомшау; таять 
от удовольствия рәхәтлектән иреп китеү 5. пе
рен. (худеть, чахнуть) һулыу, һыҙыу; таять от 
горя ҡайғынан һулыу

ТВАРЬ ж 1. уст., прост, (живое существо) 
януар, хайуан, мәхлүк 2. прост., бран. (о чело
веке) меҫкен, мәхлүк, хайуан

ТВЕРДЁТЬ несов. ҡатыу, ҡатыланыу 
ТВЕРДИТЬ несоә. 1. что, о чём тылҡыу, ту

ҡыу, ҡат-ҡат әйтеү; твердйть постоянно туҡып 
тороу; твердйть своё үҙенекен тылҡыу 2. что; 
разг. (заучивать) ятлау, ҡабатлау; твердйть урок 
дәресте ятлау

ТВЕРДОКАМЕННЫЙ, -ая, -ое (непоколеби
мый) таштай ныҡ, таш кеүек ҡаты

ТВЕРДО ЛбБЫ Й , -ая, -ое разг. таш (ҡаҡ, 
ҡаты) маңлай, туң, аңра

ТВЕРДОСТЬ ж 1. физ. ныҡлыҡ, ҡатылыҡ; 
твёрдость тёла матдәнең ныҡлығы; твёрдость 
древесины үҙағастың ҡатылығы 2. перен. (не
поколебимость) ҡаҡшамаҫлыҡ, тотороҡлолоҡ, 
ҡатылыҡ; проявить твёрдость тотороҡлолоҡ 
күрһәтеү

ТВЕРДОТбПЛИВНЫ Й, -ая, -ое спец. ҡаты 
яғыулыҡлы; твердотопливные ракеты ҡаты яғыу 
лыҡлы ракеталар

ТВЕРДЫЙ, -ая, -ое 1. ныҡ, ҡаты; твёрдые 
тела ҡаты матдәләр 2. ҡаты, суй; твёрдый грунт 
ҡаты грунт; твёрдая земля ҡаты ер 3. перен. 
(непоколебимый) ныҡлы; твёрдое убеждение 
ныҡлы ышаныс 4. (безошибочный) төплө; твёр
дые знания төплө белем 5. перен. (прочный, ус
тойчивый) тотороҡло, ҡаты, ныҡ(лы); твёрдые 
цёны тотороҡло хаҡтар; твёрдая дисциплйна ҡа
ты тәртип; твёрдый шаг ныҡлы аҙым ♦ твёрдый 
знак ҡатылыҡ билдәһе; твёрдые согласные лингә. 
ҡалын тартынҡылар

ТВЕРДЫНЯ ж 1. высок, (крепость) нығыт
ма 2. перен. (оплот) ныҡлы таяныс, Терәк 
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ТВЕРДЬ
ТВЕРДЬ ж; уст., трад.-поэт. ҡоро ер 
ТВИН м твин (туҡыма төрө)
ТВИНДЁК м; мор. твиндек (ике палуба ара

һында йөк һәм пассажирҙар өсөн буш урын) 
ТВИСТ м твист (ике кеше башҡара торған 

характерлы ритмик бейец)
ТВОЕ с мест. см. твой 
ТВОИ мн. мест. см. твой 
ТВОИ м (твоя ж, твоё с) мест. 1. һинең; 

твоя кнйга һинең китабың 2. в знач. сущ. твой 
мн.; разг. һинекеләр; как твой поживают? һине- 
келәр нисек йәшәй? 3. в знач. сущ. твоё с; разг. 
һинеке; твоего мне не нужно һинеке миңә кәрәк
мәй 4. в знач. сущ. твой м и твоя ж һинеке (up 
һәм ҡатын) ♦ твоё дёло һинең эш (цҙең хәл 
итәһең); не твоё дёло һинең эшең түгел (ҡы
ҫылма)

ТВОРЁНИЕ с 1. у cm. см. творйть 1; 2. (про
изведение) әҫәр; творения Мустая Карйма Мос
тай Кәрим әҫәрҙәре 3. уст. (живое существо) зат 

ТВОРЁЦ м 1. высок, (создатель) тыуҙырыу
сы, ижад итеүсе, ижадсы; народ — творец исто
рии халыҡ — тарихты тыуҙырыусы 2. рел. (Бог) 
Хоҙай, Тәңре, Алла

ТВОРИЛО м; спец. иҙеү (иретеү) һауыты 
(балсыҡ, эзбиз һ.б. иҙә торган)

ТВОРЙТЕЛЬНЫЙ: творйтельный падёж
грам. творительный падеж (килеш)

ТВОРИТЬ несоә. 1. кого-что (создавать в 
процессе творчества) булдырыу, тыуҙырыу, 
ҡороу, ижад итеү, барлыҡҡа килтереү, төҙөү; тво
рйть произведёния әҫәрҙәр тыуҙырыу 2. (совер
шать, делать) атҡарыу, эшләү; творйть добро 
изгелек эшләү

ТВОРИТЬСЯ несоә. 1. разг. (совершаться, 
происходить) булыу, булып ятыу, эшләнеп ятыу; 
что здесь творйтся? ни булып ята бында? 
2. страд, от творйть

ТВО РбГ и ТВбРО Г м эремсек; творог со 
сметаной ҡаймаҡ менән эремсек; красный тво
рог ҡыҙыл эремсек

ТВОРбЖ ИСТЫ Й, -ая, -ое эремсек кеүек 
(һымаҡ), эремсектәй; творожистая масса эрем
сек кеүек масса

ТВО РбЖ ИТЬ несоә., что эретеү, эремсеккә 
әйләндереү, эремсек яһау

ТВОРбЖ ИТЬСЯ несоә. 1. эреү, эремсеклә
неү, эремсеккә әйләнеү 2. страд, от творожить 

ТВО РбЖ Н И К м; кул. эремсек ҡабартмаһы 
ТВО РбЖ НЫ Й , -ая, -ое эремсек ...ы; тво

рожный пирог эремсек бәрәмәсе
ТВбРЧЕСКИЙ, -ая, -ое ижад, ижади; твор

ческий путь писателя яҙыусының ижад юлы; 
творческая работа ижади эш; творческая дея
тельность ижади эшмәкәрлек

ТВОРЧЕСТВО с 1. (деятельность) ижади 
эш, ижад, ижад итеү, ижадсылыҡ; заниматься 
творчеством ижади эш менән шөғөлләнеү; ху

дожественное творчество художестволы ижад 
2. ижад; народное творчество халыҡ ижады 

твой ж мест. см. твой
ТЕ мн. мест. см. тот; пришлй те и другйе бы

лары ла, тегеләре лә килде
ТЕАТР м 1. ө разн. знач. театр; драматйче 

ский театр драма театры; увлекаться театром 
театр менән мауығыу; идтй в театр театрға ба
рыу 2. чего; перен. (место, где происходит 
что-л.) майҙан, ҡыр; театр воённых дёйствий 
һуғыш майҙаны

ТЕАТРАЛ м театр яратыусы, театр һөйөүсе 
ТЕАТРАЛИЗбВАННЫЙ, ая, ое 1. прич. 

от театрализовать 2. прил. театрлаштырылған; 
театрализованное представлёние театрлашты 
рылған тамаша

ТЕАТРАЛИЗОВАТЬ сов., несов. что сәхнә
ләштереү; театрализовать роман романды сәхнә
ләштереү

ТЕАТРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. театр ...ы, теа
траль; театральный билёт театр билеты; театраль
ный сезон театраль сезон 2. перен. (неестест
венный) яһалма, тәбиғи булмаған; театральный 
жест яһалма хәрәкәт

ТЕАТРОВЁД м театрҙы өйрәнеүсе, театр сән- 
ғәте белгесе

ТЕАТРОВЁДЕНИЕ с театр сәнғәте белеме 
т е б е н е в Ат ь  несоә. тибендә йөрөү 
ТЕБЕНЕВКА ж тибен, тибендә йөрөтөү (ҡыш 

көнө малдарҙы, кцберәк йылҡыларҙы, яланда 
йөрөтөц)

ТЕВТбНСКИЙ , -ая, -ое тевтондар ...ы; 
♦ Тевтонский орден ист. Тевтондар ордены 
(X III  —X IV  бб. немец рыцарҙарының рухани- 
хәрби ойошмаһы)

ТЕВТбНЫ  мн. тевтондар (борошо герман 
ҡәбиләләре)

ТЁЗИС м тезис (1. доклад, лекция һ.б. поло
жениелары 2. лог. иҫбатланырға тейеш поло
жение 3. фәлс. идеалистик фәлсәфәлә цҫеш 
процесының беренсе стадияһы)

ТЕЗКА м и ж] разг. аҙаш; он мой тёзка ул 
минең аҙашым

ТЕИЗМ м теизм (донъя Алла ихтыяры менән 
барлыҡҡа килтерелгән һәм уның тарафынан 
идара ителә, тип һанаған дини-фәлсәфәци тәғ
лимәт)

ТЕИСТ м теист (теизм юлынан барыусы) 
ТЕКСТ м; ө разн. знач. текст; текст пёсни 

йыр тексы; сдать текст в типографию тексты ти 
пографияға тапшырыу

ТЕКСТЙЛЬ м собир. туҡыма, текстиль, ту
ҡыма әйберҙәр

ТЕКСТЙЛЬНЫЙ, -ая, -ое туҡыу ...ы, тек
стиль ...ы; текстйльная фабрика туҡыу фаб
рикаһы

ТЕКСТЙЛЬЩИК м и ТЕКСТЙЛЬЩИЦА ж
туҡыусы (туҡыу сәнәғәте эшсеһе)
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ТЕЛЕОЧЕРК
ТЕКСТОВОЙ, -ая, -ое в разн. знач. текст 

...ы; текстовой шрифт типогр. текст шрифы 
ТЕКСТ ОЛЙТЫ мн. (ед. текстолйт м) тексто

лит (ҡатлы-ҡатлы юғары ныҡлыҡтамы пласт
масса)

ТЕКСТбЛОГ м текстолог (текстология бел
гесе)

ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое текстоло
гия ...ы, текстологик; текстологическое ис
следование текстологик тикшеренеү

ТЕКСТОЛОГИЯ ж текстология (әҙәбиәт т- 
леменең текстарҙы өйрәнец һәм уларҙы баҫ
тырып сығарыу менән шөғөлләнгән бцлеге) 

ТЕКСТУАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. текст ...ы; тек
стуальные варианты текст варианттары 2. (до
словный) һүҙмә-һүҙ, текстуалъ; текстуальный 
перевод текстуалъ тәржемә

ТЕКСТУРА ж; спец, текстура; текстура дре- 
весйны үҙағастың текстураһы

ТЕКТОНИКА ж тектоника (1. Ер ҡабығы 
участкаларының төҙөлөшө 2. геологияның Ер 
ҡабығында тау тоҡомдарының ятышын һәм 
улар араһында булған бәйләнеште өйрәнә тор
ған бцлеге)

ТЕКТОНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое тектоник, тек
тоника ...ы; тектонйческие явления тектоник кү
ренештәр

ТЕКУЧЕСТЬ ж 1. ағыусанлыҡ, аға алыу 2. пе- 
рен. (непостоянство) алмашыныусанлыҡ, даи
ми булмау, килеп-китеп тороу; текучесть ра
бочей сйлы эшсе көстәрҙең даими булмауы 

ТЕКУЧИЙ, -ая, -ее 1. аға торған, ағыусан, 
шыйыҡ; текучие тела физ. ағыусан есемдәр 
2. (проточный — о воде) ағым 3. перен. (непо
стоянный) алмашынып (үҙгәреп) тора торған, 
даими булмаған, үҙгәреүсән

ТЕКУЧКА ж; разг. көндәлек эш 
ТЕКУЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от течь I;

2. прил. (теперешний) хәҙерге, ағымдағы; теку
щий момент хәҙерге момент; текущие задачи ағым 
дағы бурыстар; в текущем году ошо йылда
3. прил. (повседневный) көндәлек, ғәҙәттәге, ағым
дағы; текущие дела көндәлек эштәр ♦ текущий 
ремонт ғәҙәттәге ремонт; текущий счёт ағымдағы 
иҫәп (банкыла, һаҡлыҡ кассаһында)

ТЕЛЕ... ҡушма һцҙҙәрҙең “телевизион", “те
левизор" , “телевидение" мәғәнәһендәге беренсе 
өлөшө, мәҫ., телесъёмка телевидениеға төшөрөү 

ТЕЛЕАТЕЛЬЁ с нескл. телеателье (телеви
зорҙар төҙәтец ательеһы)

ТЕЛЕБАШНЯ ж телебашня (телевизион 
башня)

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ с телетапшырыу; програм
ма телевещания телетапшырыуҙар программаһы 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ с телевидение; система те- 
левйдения телевидение системаһы

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ, ая, ое 1. телевизион, 
телевидение ...ы; телевизионный центр телеви

дение үҙәге 2. телевидение аша; телевизионная 
передача телевидение аша тапшырыу

ТЕЛЕВИЗОР м телевизор; цветной телеви
зор төҫлө телевизор

ТЕ ЛЁТА ж арба; запрячь лошадь в телёгу ат
ты арбаға егеү; ехать на телеге арбала барыу 

ТЕЛЕГРАММА ж телеграмма; срочная теле
грамма ашығыс телеграмма; послать телеграмму
телеграмма ебәреү, телеграмма һуғыу; телеграм
ма-молния бик ашығыс телеграмма

ТЕЛЕГРАФ м телеграф (1. алыҫҡа тиҙ хә
бәр бирец ысулы 2. телеграф бинаһы)

ТЕЛЕГРАФИРОВАТЬ сов., несов. что теле
грамма биреү (ебәреү, һуғыу); телеграфйровать 
о приезде ҡайтыу тураһында телеграмма биреү 

ТЕЛЕГРАФИСТ м и ТЕЛЕГРАФИСТКА те 
леграфсы, телеграфта эшләүсе

ТЕЛЕГРАФИЯ ж телеграфия (телеграф эше, 
телеграфтан сигналдар бирец техникаһы) 

ТЕЛЕГРАФНЫЙ, -ая, -ое 1. телеграф ...ы; 
телеграфные столбы телеграф бағаналары 2. те
леграф ярҙамында (аша); телеграфная связь те
леграф аша бәйләнеш

ТЕЛЁЖКА ж 1. бәләкәй арба, ҡул арбаһы 
2. спец, (подвижная частъ машин) тележка; кра
новая тележка кран тележкаһы

ТЕЛЁЖНЫЙ, -ая, -ое арба ...ы; тележные 
колёса арба тәгәрмәстәре

ТЕЛЕЖУРНАЛ м тележурнал (телевизион 
журнал)

ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ м тележурналист (теле
видение журналисы)

ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ м телевизор ҡараусы 
ТЕЛЕКАМЕРА ж телекамера; выступать перед 

телекамерой телекамера алдында сығыш яһау 
ТЕЛЕКОММЕНТАТОР м телекомментатор 

(телевидение комментаторы)
ТЕЛЕКОМПАНИЯ ж телекомпания 
ТЁЛЕКС м телекс (абонентлы халыҡ-ара те

леграф селтәре)
ТЕЛЕМЕХАНИКА ж\ тех. телемеханика (ме

ханизм ярҙамында алыҫтан идара итец һәм шу
ның системаһын өйрәнецсе фән һәм техника 
тармағы)

ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое телемеханик 
ТЕЛЕНОК м 1. быҙау; (родившийся летом) 

сәңгәр; (родившийся осенью) һараяҡ 2. (детё
ныш оленя) болан балаһы; (детёныш лося) мы
шы балаһы 3. перен., разг. (о безвольном чело
веке) быҙау

ТЕЛЕОБЪЕКТИВ м телеобъектив (алыҫтан 
ҙурайтып кцрһәтә торған)

ТЕЛЕОЛбГИЯ ж; филос. телеология (алдан 
билдәләп ҡуйылған маҡсат тормошҡа ашыры
ла тип раҫлай торған идеалистик тәғлимәт) 

ТЕЛЕОПЕРАТОР м телеоператор (телесту
дия операторы)

ТЕЛЕбЧЕРК м телеочерк (телевизион очерк)
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ТЕЛЕПАТИЧЕСКИЙ
ТЕЛЕПАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое телепатия ...ы; 

телепатйческая связь телепатия элемтәһе
ТЕЛЕПАТИЯ ж  телепатия ( к е ш е  ф е к е р ҙ ә р е 

н е ң  һ ә м т о й г о л а р ы н ы ң  а л ы ҫ т а н  һ и ҙ е л е ц е  т у 

р а һ ы н д а  ф ә н н и  н иге ҙ л ә н м ә г ә н  к ц р е н е ш )  

ТЕЛЕПЕРЕДАТЧИК м  телетапшырғыс 
ТЕЛЕПЕРЕДАЧА ж  телевизион тапшырыу; 

смотреть телепередачу телевизион тапшырыу 
ҡарау

ТЕЛЕПОСТАНОВКА ж  телепостановка; пока
зывать телепостановку телепостановка күрһәтеү 

ТЕЛЕПРОГРАММА ж  телепрограмма ( т е л е 

в и з и о н  п р о г р а м м а )

ТЕЛЕРЕПОРТАЖ м телерепортаж; телере
портаж из космоса йыһандан (тапшырылған) те
лерепортаж

ТЕЛЕРЕПОРТЁР м  телерепортер 
ТЕЛЕСВЙЗЬ ж  телевизион элемтә 
ТЕЛЕСКОП м  телескоп (1. й о н д о ҙ ҙ а р ҙ ы  һ ә м 

п л а н е т а л а р ҙ ы  ҡ а р а й ,  т и к ш е р ә  т о р г а н  м а х с у с  

ҡ о р о л м а  2. з о о л .  а к в а р и у м  а л т ы н  б а л ы ҡ т а р ы 

н ы ң  б е р  т ө р ө )

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. телескоп
...ы; телескопйческая труба телескоп торбаһы 
2. о п т .  телескопик ( н ы ҡ  ҙ у р а й т ы п  к ц р һ ә т ә  

т о р г а н )

ТЕЛЕСКОПНЫЙ, -ая, -ое телескоп ...ы; те
лескопная труба телескоп торбаһы

ТЕЛЁСНЫЙ, -ая, -ое 1. ф и з . ,  м а т .  есемле 
2. кәүҙә ...ы, тән ...ы; телесное наказание тән 
язаһы 3. ( о  ц в е т е ) тән төҫлө, тән төҫөндәге; чул- 
кй телесного цвета тән төҫөндәге ойоҡ

ТЕЛЕСПЕКТАКЛЬ м  телеспектакль ( т е л е 

в и з и о н  с п е к т а к л ь )

ТЕЛЕТАЙП м  телетайп ( х ә р е ф т ә р  б а ҫ а  т о р 

г а н  т е л е г р а ф  а п п а р а т ы )

ТЕЛЕТАЙПНЫЙ, -ая, -ое телетайп ...ы; те
летайпная лента телетайп таҫмаһы

ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ с  телемеханика аша ида
ра итеү

ТЕЛЕУСТАНОВКА ж  телевизион ҡоролма 
ТЕЛЕФИЛЬМ м  телефильм ( т е л е в и з и о н  

ф и л ь м )

ТЕЛЕФОН м  1. телефон; междугородный те
лефон ҡала ара телефон; разговаривать по теле
фону телефондан һөйләшеү 2. ( н о м е р  т е л е ф о н 

н о г о  а п п а р а т а ) телефон, телефон номеры; запи
сать телефон др5та дуҫтың телефонын яҙып 
алыу ♦ висеть на телефоне р а з г .  с м .  висеть 

ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ ж  телефон үткәреү, те
лефонлаштырыу

ТЕЛЕФОНИЗИРОВАТЬ с о в . ,  н е с о ә .  ч т о  те
лефон үткәреү, телефонлаштырыу; телефонизй- 
ровать квартйру фатирҙы телефонлаштырыу 

ТЕЛЕФОНИРОВАТЬ с о в . ,  н е с о в .  ч т о ,  о  ч ё м  

телефондан хәбәр итеү
ТЕЛЕФОНИСТ м  и ТЕЛЕФОНИСТКА ж

телефонсы, телефонда эшләүсе

ТЕЛЕФОНИЯ ж  телефония (ф ә н д ә  т е л е ф о н  

б ә й л ә н е ш т ә р е  п р и н ц и п т а р ы н  һ ә м у г а  к ә р ә к л е  

ҡ о р а м а л д а р  э ш к ә р т е ц  ә лкә һ е)

ТЕЛЕФ бННЫ Й, -ая, -ое 1. телефон ...ы; те
лефонная трубка телефон трубкаһы 2. телефон 
аша; телефонный вызов телефон аша саҡыр(т)ыу 

ТЕЛЕФОНОГРАММА ж  телефонограмма 
( т е л е ф о н  а ш а  б и р е л г ә н  х ә б ә р )', получйть теле
фонограмму телефонограмма алыу

ТЕЛЁЦ м  1. к н и ж н . ,  у  c m .  үгеҙ башмаҡ 
2. а с т р .  Буға ( й о н д о ҙ л о ҡ )

ТЕЛЕЦЁНТР м  телеүҙәк ( т е л е в и д е н и е  цҙ ә ге) 

ТЕЛЕЭКРАН м  телевизор экраны 
ТЕЛЙТЬСЯ н е с о ә . 1. быҙаулау; корова телй- 

лась һыйыр быҙауланы 2. п е р е н . ,  р а з г .  мыштыр
лау, яйлау

ТЕЛКА ж \  р а з г .  башмаҡ, тана; ( р о д и в ш а я с я  

в е с н о й  — д о  г о д о в а л о г о  в о з р а с т а )  орғасы баш
маҡ; ( р о д и в ш а я с я  о с е н ь ю  — д о  г о д о в а л о г о  в о з 

р а с т а )  һараяҡ башмаҡ; (с г о д о в а л о г о  в о з р а с т а  

д о  п е р в о г о  о т ё л а )  тана һыйыр; ( н е  т е л и в ш а я с я  

д о  т р ё х л е т н е г о  в о з р а с т а )  сәңгәсәр тана
ТЕЛЛУР м  теллур ( х и м и к  э л е м е н т ,  к ө м ө ш  

тө ҫ лө  а ҡ  к р и с т а л л  м а т д ә )

ТЁЛО с 1. ф и з . ,  м а т .  есем; твёрдые тела ҡа
ты есемдәр; геометрйческое тело геометрик есем 
2. ( о р г а н и з м  ч е л о в е к а  и  ж и в о т н о г о )  кәүҙә, тән; 
части тела тән өлөштәре 3. э о е н .  ( с т в о л  о р у д и я )  

кәбәк; тело орудия туп көбәге ♦ еле-еле душа в 
теле с м .  еле-еле

ТЕЛОГРЁЙКА ж ; р а з г .  1. һырма, телогрейка; 
солдатская телогрейка һалдат һырмаһы 2. еңһеҙ 
кофта ( ҡ а т ы н - ҡ ы ҙ  к е й е м е )

ТЕЛОДВИЖЕНИЕ с  тән хәрәкәте 
ТЕЛ бК  м ;  р а з г .  с м .  телёнок 
ТЕЛОРЁЗ м  тәнкиҫәр, бысаҡ үлән, бысҡы 

үлән
ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ с тән төҙөлөшө, һын, буй- 

һын; человек крепкого телосложения буй һыны 
ныҡ кеше

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ м  1. и с т .  ( у  х а н а )  үн
гәр, нөгәр 2. шәхси һаҡсы

ТЁЛЬНИК м \  р а з г .  эске күлдәк ( м а т р о с т а р  

к ц л д ә г е )

ТЁЛЬЦЕ с 1. у м е н ь ш . - л а с к .  о т  тёло 2; ху
денькое тельце сибек кәүҙә 2. о б ы ч н о  м н .  тель
ца; б и о л .  тәнсәләр; белые кровяные тельца ҡан 
дың аҡ тәнсәләре

ТЕЛЙТИНА ж  быҙау ите 
ТЕЛЙТНИК м  1. ( х л е в  д л я  т е л я т )  быҙау 

аҙбары, быҙау араны 2. быҙау ҡараусы 
ТЕЛЙТНИЦА ж  с м .  телятник 2 
ТЕЛЙЧИЙ, -ья, -ье 1. быҙау ...ы; телячьи нож

ки быҙау аяҡтары 2. быҙау ите ...ы, быҙау ите
нән бешерелгән; телячьи котлеты быҙау итенән 
бешерелгән котлеттар ♦ телячий восторг u p o n .  

урынһыҙға шатланыу; телячьи нежности u p o n .  

урынһыҙ наҙланыу, сөсөләнеү 
492



ТЕМ частица 1. (употребляется со сравни
тельной степенью прилагательных и наречий для 
выражения усиления интенсивности, степени ка
чества) -раҡ/-рәк; тем лучше бигерәк яҡшы 2. (в 
составе сложного союза “чем ..., тем”) (шул тик
лем) раҡ / рәк; чем сложнее дело, тем интереснее 
эш ни тиклем ҡатмарлыраҡ, шул тиклем ҡыҙығы- 
раҡ ♦ тем более бигерәк тә; тем не менее см. менее 

ТЁМА ж в разн. знач. тема; важная тема мө
һим тема; раскрыть тему теманы асыу; тема с 
вариациями муз. вариациялы тема

ТЕМАТИКА ж тематика (темалар системаһы) 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое тематик, тема бу

йынса; тематический план тематик план; тема 
тйческая разработка тема буйынса эшләү

ТЕМБР м тембр (тауыш сифаты)', тембр го
лоса тауыш тембры

ТЁМБРОВЫЙ, -ая, -ое тембр ...ы; тембро
вые разлйчия инструментов инструменттарҙың 
тембр айырмалыҡтары

ТЕМЕННбЙ, -ая, -ое түбә ...ы; теменная 
кость түбә һөйәге

ТЁМЕНЬ ж; разг. ҡараңғылыҡ, ҡараңғы; ка
кая темень ҡалай ҡараңғы

ТЕМЛЙК м бөлдөргө (ҡылыс, ҡамсы һ.б. һа
бына тагылган ҡулга кейә торган элмәге) 

ТЕМНЁТЬ несов. 1. (становиться тёмным) 
ҡарайыу, ҡарая төшөү; серебро темнеет көмөш 
ҡарая 2. безл. (о наступлении сумерек, вечера) 
ҡараңғыланыу, ҡараңғы төшөү; зимой рано тем
неет ҡыш иртә ҡараңғылана 3. (виднеться) ҡа
райып күренеү; вдалй темнеет лес алыҫта урман 
ҡарайып күренә ♦ в глазах темнеет күҙ алды ҡа
раңғылана

ТЕМНЁТЬСЯ несов.', разг. 1. безл. см. тем
неть 2; 2. см. темнеть 3

ТЕМНИТЬ несов. 1. кого-что (делать тём
ным) ҡараңғыландырыу 2. перен., прост, (пу
тать, обманывать) бутау, алдау

ТЕМНИЦА ж; уст., высок, төрмә, зиндан; 
посадить в темницу төрмәгә ултыртыу

ТЕМНО 1. нареч. ҡараңғы; свеча темно го 
рйт шәм ҡараңғы яна 2. в знач. сказ., безл. ҡа
раңғы; в глазах темно күҙ алды ҡараңғы; на 
улице темно урамда ҡараңғы

ТЕМНО... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 
“ҡара", “ҡуңыр" мәгәнәһендәге беренсе өлөшө, 
мәҫ., темноглазый ҡара күҙле

ТЁМНО-... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 
“ҡуйы", “ҡара", “ҡуңыр" мәгәнәһендәге берен
се өлөшө, мәҫ., тёмно-сйний ҡуйы күк; тёмно
зелёный ҡуйы йәшел

ТЕМ НОБРбВЫ Й, -ая, -ое ҡара ҡашлы 
ТЕМНОВОЛбСЫЙ, -ая, -ое ҡуңыр сәсле 
ТЕМНОГЛАЗЫЙ, -ая, -ое ҡара күҙле 
ТЕМ НОКбЖ ИЙ, -ая, -ее 1. ҡара тәнле (ке

ше) 2. в знач. сущ. темнокожий м и темнокожая 
ж ҡара тәнле кеше

ТЕМНОЛИКИИ, -ая, -ое ҡара (ҡуңыр) йөҙлө 
(битле)

ТЕМНОЛИЦЫЙ, -ая, -ее ҡара (ҡуңыр) йөҙлө 
(битле)

ТЕМНОТА ж 1. ҡараңғылыҡ, ҡараңғы; ноч
ная темнота төнгө ҡараңғылыҡ 2. перен., разг. 
(невежество) наҙанлыҡ, томаналыҡ 3. перен. 
(неясность) аңлайышһыҙлыҡ, аныҡһыҙлыҡ 

ТЕМНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡараңғы; тёмная ком
ната ҡараңғы бүлмә 2. (о цвете) ҡара, ҡуңыр; 
тёмные волосы ҡуңыр сәс 3. перен. (сомни
тельный) шикле, ҡараңғы; тёмное дёло шикле 
эш 4. перен. (невежественный) наҙан, ҡара; 
тёмные люди наҙан кешеләр 5. перен. (мрачный, 
безрадостный) ауыр, ҡайғылы, күңелһеҙ; тём
ные мысли күңелһеҙ уйҙар 6. перен. (неясный) 
билдәһеҙ, аңлайышһыҙ 7. перен. (злобный) 
ҡара, яуыз ♦ тёмный лес тулыһынса билдәһеҙ, 
ҡара урман; с темна до темна; от темна до тем
на прост, ҡара таңдан ҡара кискә тиклем; 
тёмное пятно ҡара тап

ТЕМП м темп (1. музыкаль әҫәрҙең башҡа- 
рылган тиҙлеге 2. берәй нәмәнең тормошҡа 
ашырылыу, тамамланыу тиҙлеге) ♦ в темпе йә
һәт кенә, тиҙ-тиҙ генә

ТЕМПЕРАМЕНТ м темперамент, дәрт, ғәй
рәт; человек с темпераментом дәртле кеше 

ТЕМПЕРАМЕНТНЫЙ, -ая, -ое темперамент
лы, дәртле, ҡыҙыу; темпераментная речь темпе
раментлы телмәр

ТЕМПЕРАТУРА ж 1. температура; сверх
высокая температура үтә юғары температура; 
температура горения яныу температураһы; тем
пература плавления хим. иреү температураһы
2. температура, тән ҡыҙыулығы (эҫелеге); изме
рить температуру тән ҡыҙыулығын үлсәү

ТЕМПЕРАТУРИТЬ несов.', разг. температу
ра күтәрелеү, тәне яныу; больная температурит 
ауырыуҙың температураһы күтәрелә; сйльно тем
пературит тәне ныҡ яна

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ, -ая, -ое температура .. .ы, 
ҡыҙыулыҡ ...ы, йылылыҡ ...ы; температурная 
кривая температура кимәле (үҙгәреше)

ТЁМЯ с; анат. түбә, баш түбәһе; ударить по 
тёмени түбәгә һуғыу

ТЕНДЕНЦИбЗНОСТЬ ж 1. (идейная на
правленность) тенденциялылыҡ 2. (предвзя
тость) тенденциозлыҡ, бер яҡлылыҡ

ТЕНДЕНЦИбЗНЫ Й, -ая, -ое 1. (идейно на
правленный) тенденциялы 2. (предвзятый) тен
денциоз, бер яҡлы, объектив булмаған; тенден
циозное освещение вопроса мәсьәләне бер яҡлы 
яҡтыртыу

ТЕНДЕНЦИЯ ж 1. тенденция, үҫеш йүнәле
ше; прогрессивная тенденция прогрессив үҫеш 
йүнәлеше 2. (основная идея) төп фекер, төп идея
3. (предвзятая идея, навязываемая читателю) 
бер яҡлы фекер

Т Е Н Д Е Н Ц И Я
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ТЕНДЕР
ТЁНДЕР м тендер (1. паровозы тағылған 

һыу йәки кцмер запасы тейәлгән вагон 2. бер 
мачталы хәрби корабль)

ТЕНЕВбЙ, -ая, -ое 1. күләгә ...ы 2. в рази, 
знач. күләгәле; теневые места в картине карти
налағы күләгәле урындар; теневая сторона ули
цы урамдың күләгәле яғы 3. перен. шәүлә ...ы, 
күләгәле, йәшерен, тиҫкәре; теневая экономика йә
шерен иҡтисад; теневой кабинет йәшерен кабинет 

ТЕНЕЛЮ БЙВЫЙ, -ая, -ое бот. күләгә 
һөйөүсе (цҫемлек)

ТЕНЕТА мн.; прям., перен. ау, тоҙаҡ; попасть 
в тенёта ауға эләгеү; тенёта бйржевых операций
биржа операцияһының ауҙары

ТЕНИСТЫИ, -ая, -ое 1. күләгәле, күләгә күп 
төшә торған; тенйстый сад күләгәле баҡса 2. (на
ходящийся в тени) күләгәләге, күләгә төшкән; 
тенистая поляна күләгәләге аҡлан

ТЁННИС м теннис; играть в теннис теннис 
уйнау

ТЕННИСЙСТ м и ТЕННИСЙСТКА ж тен
нис уйнаусы, тенниссы

ТЁННИСКА ж тенниска (ҡыҫҡа еңле кцл- 
дәк); надеть тенниску тенниска кейеү

ТЁННИСНЫЙ, -ая, -ое теннис ...ы; теннис
ный мяч теннис тубы

ТЁНОР м (высокий мужской голос и певец с 
таким голосом) тенор; лирйческий тенор лирик 
тенор; выступает знаменйтый тенор атаҡлы те 
нор сығыш яһай

ТЕНТ м тент (киндер япма)
ТЕНЬ ж 1. күләгә; тень от дерева ағастан 

төшкән күләгә 2. (силуэт) шәүлә; мелькнула тень 
чъя-л. кемдеңдер шәүләһе күренеп ҡалды 3. че
го', перен. (отражение внутреннего состояния) 
билдә, эҙ; по лицу её пробежала тень неудоволь
ствия йөҙөндә ризаһыҙлыҡ билдәһе сағылып кит
те 4. чего', перен. шәүлә, күләгә; тени прошлого 
үткән заман шәүләләре ♦ держаться в тенй үҙен 
күрһәтмәй йәшәү, ҡатнашмау, ситтә ҡалыу; тень 
падает на кого кемгә шик төшә

ТЕОДОЛИТ м теодолит, мөйөш үлсәгес (гео
дезияла, астрономияла һ.б. мөйөш билдәләц өсөн 
ҡулланылган ҡорамал)

ТЕОКРАТИЯ ж теократия (сәйәси хакими
әт дин башлыҡтары ҡулында булган идара 
формаһы)

ТЕбЛОГ м теолог (теология белгесе) 
ТЕОЛОГЙЧЕСКИЙ, ая, ое теологик; тео 

логический труд теологик хеҙмәт
ТЕОЛбГИЯ ж теология (Алла хаҡындағы 

һәм дини белем буйынса тәғлимәт)
ТЕОРЁМА ж; мат. теорема; доказать тео

рему теореманы иҫбатлау; теорема Пифагора 
Пифагор теоремаһы

ТЕОРЕТИЗИРОВАТЬ несоә. 1. (занимать
ся вопросами теории) теоретик мәсьәләләр ме
нән шөғөлләнеү 2. (рассуждать на теоретиче

ские темы) теорияға бирелеү, теория менән ма
уығыу

ТЕОРЁТИК м теоретик; теоретики науки
фән теоретиктары

ТЕОРЕТЙЧЕСКИЙ, -ая, ое теоретик; теоре
тические вопросы теоретик мәсьәләләр

ТЕОРЕТЙЧНЫЙ, -ая, -ое ысынбарлыҡтан 
алыҫ, ситләштерелгән

Т ЕбРИ Я  ж 1. теория, тәғлимәт; теория по
знания танып белеү тәғлимәте 2. теория; теория 
вероятностей ихтималлыҡтар теорияһы; теория 
относйтельности физ. нисбәтлек теорияһы; тео
рия музыки музыка теорияһы

ТЕО СбФ ИЯ ж теософия (дини-идеалистик 
тәғлимәт)

ТЕПЁРЕШНИЙ, -яя, -ее разг. хәҙерге, әлеге, 
ошо; теперешнее время ошо ваҡыт

ТЕПЁРЬ нареч. (сейчас) хәҙер, эле; теперь 
ты погодй хәҙер һин көтөп тор

ТЕПЛЕНЬКИЙ, -ая, -ое уменьш.-ласк. от 
тёплый 1; выдался тёпленький денёк йылы ғына 
көн тура килде ♦ тёпленькое местечко ирон. йы
лы урын (еңел аҡса килә торған)

ТЕПЛЁТЬ несов. 1. йылыныу; море теплеет 
диңгеҙ йылына 2. безл. йылытыу, йылыта төшөү, 
йылытып ебәреү; стало теплеть йылыта башла
ны 3. перен. йылыу, яғымлыланыу; взгляд её 
теплеет уның ҡарашы йылына

ТЁПЛИТЬСЯ несов. 1. (слабо гореть, све
титься) йымылдау, һүнер-һүнмәҫ кенә янып то
роу 2. перен. (тлеться) бар; жизнь едва теплит
ся в нём уның сыҡмаған йәне генә бар

ТЕПЛИЦА ж йылытма, теплица; выращивать 
огурцы в теплйце теплицала ҡыяр үҫтереү

ТЕПЛЙЧНЫЙ, -ая, -ое 1. йылытма ...ы, теп
лица ...ы; тепличная рама йылытма ҡыҫаны 
2. йылытмала (теплицала) үҫтерелгән; теплич
ные огурцы йылытмала үҫтерелгән ҡыяр ♦ теп
личное растение; тепличный цветок кто тор
мошҡа яраҡлашмаған кеше

ТЕПЛб I с 1. (о температуре воздуха, тел 
и т.д.) йылылыҡ, йылы; на улице 3 градуса 
тепла тышта 3 градус йылылыҡ 2. перен. (сер
дечное, доброе отношение) йылылыҡ; душев
ное тепло күңел йылылығы 3. физ. см. теплота 

ТЕПЛб II 1. нареч. йылы; одеться тепло йы
лы кейенеү 2. в знач. сказ., безл. йылы; мне 
тепло миңә йылы; в валенках ногам тепло бый 
мала аяҡҡа йылы; на душе тепло күңелгә йылы 
♦ ни тепло ни холодно см. холодно

ТЕПЛО... урыҫ телендә ҡушма һщҙәрҙең 
“йылы", “йылылыҡ" мәғәнәһендәге беренсе өлө
шө, мәҫ., теплосеть йылылыҡ селтәре

ТЕП ЛО ВбЗ м тепловоз; водйть тепловоз 
тепловоз йөрөтөү

ТЕПЛОВбЙ, -ая, -ое физ., тех. йылылыҡ 
...ы, йылылыҡ ярҙамында; тепловая энергия йы
лылыҡ энергияһы; тепловое равновесие йылы- 
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лыҡ тигеҙләнеше; тепловое расширение йылы
лыҡ ярҙамында киңәйеү ♦ тепловой удар (баш
ҡа) эҫе ҡабыу (тейеү)

ТЕПЛОЁМКОСТЬ ж; физ. йылылыҡ һыйы- 
шы, йылы һыйышлыҡ (тотоусанлыҡ); теплоём
кость печй мейестең йылылыҡ һыйышы; теплоём
кость почвы с.-х. тупраҡтың йылы тотоусанлығы 

ТЕПЛОЗАЩИТА ж см. теплоизоляция 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИбННЫЙ, ая, -ое йылы 

лыҡ үткәрмәй торған; теплоизоляционный мате
риал йылылыҡ үткәрмәй торған материал

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ж йылылыҡ үткәрмәү 
(сығармау)

ТЕПЛОКРОВНЫЕ: теплокровные животные
зоол. йылы ҡанлылар

ТЕПЛОЛЮБЙВЫЙ, -ая, -ое бот., зоол. йы
лы яратыусы, йылыла үҫә торған; теплолюби
вые культуры йылыла үҫә торған үҫемлектәр 

т е п л о м а г и с т р Ал ь  ж йылылыҡ магис
трале

ТЕПЛООБМЁН м йылылыҡ алмашыу 
ТЕПЛООТДАЧА ж\ физ., физиол. йылы би

реш, йылы биреү
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ж\ физ. йылы үт

кәреүсәнлек; коэффициент теплопроводности
йылы үткәреүсәнлек коэффициенты; теплопро
водность древесины ағастың йылылыҡ үткәреү
сәнлеге

ТЕПЛОПРОВОДНЫЙ, -ая, -ое физ. йылы 
(йылылыҡ) үткәреүсе; теплопроводные тела йы
лы үткәреүсе есемдәр

ТЕПЛОСЁТЬ ж йылылыҡ селтәре 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ с йылы(лыҡ) менән 

тәьмин итеү
ТЕПЛОСТОЙКИЙ, -ая, -ое йылыға сыҙам

лы; теплостойкая сталь йылыға сыҙамлы ҡорос 
ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ж йылыға сыҙамлылыҡ 
ТЕПЛОТА ж  1. физ. йылылыҡ; единйца теп

лоты йылылыҡ берәмеге 2. см. тепло I 1; любйть 
теплоту йылылыҡты яратыу 3. перен. см. теп
ло I 2; душевная теплота күңел йылылығы 

ТЕПЛОТВОРНОСТЬ ж; спец, йылы биреү- 
сәнлек, йылылыҡ биреү һәләте; теплотворность 
топлива яғыулыҡтың йылы биреүсәнлеге

ТЕПЛОТВОРНЫЙ, -ая, -ое йылылыҡ хасил 
итә торған, йылы биреү ...ы; теплотворная спо
собность топлива яғыулыҡтың йылы биреү мөм
кинлеге

ТЕПЛОТЁХНИК м теплотехник (теплотех
ника белгесе)

ТЕПЛОТЕХНИКА ж йылылыҡ техникаһы 
(техниканың бер тармағы)

ТЕПЛОТРАССА ж теплотрасса (йылылыҡ 
цткәрецсе трасса)

ТЕПЛОУСТОЙЧИВЫЙ, ая, ое йылылыҡ 
ҡа бирешмәүсән, йылыға сыҙамлы

ТЕПЛОФИКАЦИЯ ж теплофикация (йылы
тыу системаһы цткәрец)

ТЕПЛОФИЦИРОВАТЬ сов., несоә. что үҙәк
тән йылытыу (цҙәктән йылытыу системаһын 
цткәрец)

ТЕПЛОХОД м теплоход; плавать на тепло
ходе теплоходта йөҙөү

ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ ж теплоцентраль (цҙәк 
йылытыу системаһы)

ТЕПЛУШ КА ж; разг. теплушка (1. йылытыл
ған тауар вагоны 2. стадиондарҙа, төҙөлөштә 
йылыныу бцлмәһе)

ТЁПЛЫЙ, ая, ое 1. йылы; тёплая комната йы
лы бүлмә 2. перен. (сердечный) йылы, ысын күңел
дән; тёплый приём йылы ҡабул итеү 3. күңелгә 
ятышлы, йылы; тёплые тона красок буяуҙарҙың 
йылы тондары ♦ тёплое местечко ирон. йылы урын 

ТЕПЛЫНЬ ж\ разг. йылы, (ныҡ, бик) йылы 
һауа (көн); на улице теплынь урамда бик йылы 

ТЕПЛЙК м\ спец. тепляк (1. төҙөлөштә ва
ҡытлыса эшләнгән йылы аласыҡ 2. йәш малды 
тотоу өсөн йылы аҙбар)

ТЕРАПЁВТ м терапевт (эске ауырыуҙар бел
гесе)

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое терапия ...ы, 
терапевтик; терапевтйческое отделение боль
нйцы хәстәхананың терапия бүлеге

ТЕРАПИЯ ж терапия (1. медицинаның эске 
ауырыуҙарҙы өйрәнец һәм дауалау юлдарын эҙ
ләй торған бцлеге 2. дауалау)

ТЕРЕБИЛЬНЫЙ, -ая, -ое тетеү, һелкеү; те
ребильная машина тетеү машинаһы

ТЕРЕБЙЛЫЦИК м и ТЕРЕБЙЛЫЦИЦА ж 
киндер (етен) тетеүсе

ТЕРЕБИТЬ несоә. 1. что тетеү, ойпалау, тарт
ҡыслау; теребить волосы сәсте ойпалау 2. с.-х. те
теү, һелкеү; теребить лён етен тетеү 3. перен. (при
ставать, надоедать) йөҙәтеү, бәйләнеп ялҡытыу 

ТЁРЕМ м терем (Боронғо Руста байҙар йор
тоноң өҫкә өлөшөнә һалынған манара һымаҡ айы
рым ҡоролма)

ТЕРЁТЬ несоә. 1. что (растирать, нати
рать) ышҡыу, ыуыу, ыуалау; (о животных) өй
кәү, тызыу; не три глаза күҙеңде ыуалама; те
реть спйну арҡаны ышҡыу; терёть рота мөгөҙҙө 
тызыу 2. что (измельчать) ваҡлау, ҡырыу; те
рёть морковь кишер ҡырыу 3. что и без доп. 
(причинять боль) ҡырыу, өйкәү, ышҡыу; сапог 
трёт ногу итек аяҡты өйкәй

ТЕРЁТЬСЯ несоә. 1. чем\ разг. ышҡыныу, 
һөртөнөү; тереться полотенцем таҫтамал менән 
ышҡыныу 2. обо что ышҡылыу; жернова трут
ся друг о др5та тирмән таштары бер-береһенә 
ышҡыла 3. перен., разг. (около, среди кого-че- 
го-л.) буталып (ҡыҫылып, һырышып) йөрөү; ко
тёнок трётся у ног бесәй балаһы аяҡ аҫтында 
һырышып йөрөй 4. страд, от терёть 1, 2

ТЕРЗАНИЕ с 1. см. терзать 1; 2. обычно мн. 
терзания; перен. ғазап, яфа; испытывать терза
ния рёвности көнсөллөк ғазабы кисереү 
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ТЕРЗАТЬ
ТЕРЗАТЬ несов. кого-что 1. (рвать на час

ти) өҙгәләү, өҙгәләп ташлау 2 . перен. (мучитъ) 
йонсотоу, ыҙалатыу, интектереү, ғазаплау, ғазап 
сиктереү

ТЕРЗАТЬСЯ несов. 1. өҙгөләнеү, интегеү, 
ғазапланыу; терзаться сомнениями шик-шөбһә
нән ғазапланыу 2. страд, от терзать

ТЕРКА ж ҡырғыс; тереть на тёрке морковь 
ҡырғыста кишер ҡырыу

ТЁРМИН м термин, атама; технические тер
мины техник терминдар

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое терми 
нология ...ы, терминологик; терминологический 
словарь терминология һүҙлеге

ТЕРМИНОЛОГИЯ ж терминология (термин
дар йыйылмаһы)', грамматйческая терминология 
грамматик терминология

ТЕРМИСТ м термист (металдарҙы термик 
юл менән эшкәртецсе)

ТЕРМЙТ I м см. термйты 
ТЕРМИТ II м; хим., тех. термит (янганда 

бик югары температура бирә торган онтаҡ 
ҡатнашма)

ТЕРМИТЫ мн. (ед. термйт м) термиттар (за
рарлы бөжәктәр)

ТЕРМИТНЫИ, -ая, -ое термит; термйтная 
сварка термит менән йәбештереү

ТЕРМЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое спец. 1. (тепло
вой) термик; термйческий режйм термик режим 
2. термик ысул менән; термйческая обработка 
металлов металдарҙы термик ысул менән эш
кәртеү

ТЕРМ бГРАФ м термограф (һауа, һыу һ.б. 
температураһын бер туҡтауһыҙ яҙып барыу
сы прибор)

ТЕРМОДИНАМИКА ж термодинамика (фи
зиканың йылылыҡ тигеҙләнеше һәм уның баш
ҡа төр энергияга әцерелец закондарын өйрәнә 
торган бцлеге)

ТЕРМбМЕТР м термометр (йылылыҡ цлсә- 
гесе)\ измерять температуру термометром тер 
мометр менән тән ҡыҙыулығын үлсәү

ТЕРМОМЕТРИЯ и ТЕРМОМЕТРИЯ ж тер
мометрия (физиканың температураны цлсәц 
ысулдарын өйрәнә торган бцлеге)

ТЕРМООБРАБбТКА ж ҡыҙҙырып (термик 
юл менән) эшкәртеү

ТЕРМОРЕГУ ЛЙТ ОР м йылылыҡ регулято
ры, терморегулятор

ТЕРМОРЕГУ ЛЙЦИЯ ж\ физиол. терморегу
ляция (организм йылылыгын бер кимәлдә то
тоуҙы тәьмин иткән физиологик процестар) 

ТЁРМОС м термос; налйть в термос чай тер
мосҡа сәй һалыу

ТЕРМОСТАТ м термостат (йылылыҡты бер 
кимәлдә һаҡлай торган ҡоролма)

ТЕРМОТЕРАПИЯ л к\ мед. термотерапия (па
рафин, ванна һ.б. менән йылытып дауалау)
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ТЕРМОФИЛЫ мн. (ед. термофйл м); зоол., 
бот. термофилдар (бик югары температурала 
йәшәй алган организм)

ТЕРМОЭЛЕМЕНТ м\ спец, термоэлемент 
ТЕРМОЙДЕРНЫЙ: термоядерное оружие 

термоядролы ҡорал; термоядерная реакция тер
моядро реакцияһы

ТЕРН и ТЕРН м күгән (цҫемлеге һәм емеше) 
ТЕРНИСТЫЙ, -ая, -ое 1. уст. сәнскеле, шы

раулы; тернйстый куст сәнскеле ҡыуаҡ 2. перен. 
ауыр, ҡыйын; тернйстый путь ауыр юл 

ТЕРН бВН ИК м см. тёрн 
ТЕРН бВЫ Й , -ая, -ое күгән ...ы; терновый 

куст күгән ҡыуагы
ТЕРПЕЛЙВО нареч. түҙем (сабырлыҡ) ме

нән, сабыр ғына; терпелйво объяснять түҙем ме
нән аңлатыу

ТЕРПЕЛИВОСТЬ ж түҙем(ле)лек, сыҙам- 
(лы)лыҡ, сабырлыҡ

ТЕРПЕЛИВЫЙ, -ая, -ое түҙем(ле), сыҙам(лы), 
сабыр; терпелйвый человек түҙемле кеше

ТЕРПЁНИЕ с 1. түҙемлек, сыҙамлыҡ, тәҡәт; 
терпение лопнуло түҙемлек бөттө 2. (настойчи
вость в каком-л. деле) түҙемлелек, сабырлыҡ, 
ныҡышмалылыҡ ♦ терпение и труд всё пере
трут сабырлыҡтың төбө һары алтын

ТЕРПЁТЬ несов. 1. что и без доп. (стойко 
переноситъ что-л.) түҙеү, сыҙау, сабыр итеү; тер
петь боль ауыртыуға сыҙау 2. кого-что (мирить
ся с наличием) түҙеү, килешеү, риза булыу; она 
не терпит возражений ул ҡаршы әйткәнгә түҙмәй 
3. что (испытывать что-л. тяжёлое) осрау, 
татыу, күреү; (поражение) еңелеү; терпеть нуж
ду нужа күреү 5. (с отрицанием) көтөү, туҡтап 
тороу; дело не терпит эш туҡтап тормай ♦ бу
мага всё терпит ҡағыҙ бөтәһен дә күтәрә, нимә 
яҙһаң да ярай

ТЕРПЁТЬСЯ несов. 1. кому и без доп. безл. 
(с отрицанием) түҙә алыу, сыҙау, сыҙап булыу; 
мне не терпится приступйть к работе эшкә то 
тонмай түҙә алмайым 2. страд, от терпеть 

ТЕРПИМОСТЬ ж түҙемлек, сыҙамлыҡ, түҙеп 
(сыҙап) тороусанлыҡ ♦ дом терпимости уст. зи
на йорто

ТЕРПИМЫИ, -ая, -ое 1. прич. от терпеть
2. прил. түҙерлек, сыҙарлыҡ; жара ещё терпйма 
эҫелек әле түҙерлек; терпймое положение түҙер
лек хәл 3. прил. (снисходительный) түҙемле, са
быр; терпймый человек сабыр кеше

ТЁРПКИЙ, ая, ое теш(те) ҡамаштыра тор
ған, ауыҙ(ҙы) бөрөштөрә торған; терпкое ябло
ко теш ҡамаштыра торған алма

ТЕРПЁТ I м\ спец, терпуг (игәц урынына 
ҡулланыла торган эре һырлы ҡорос ҡайраҡ) 

ТЕРПЁТ II м терпуг (Алыҫ Көнсыгыш һыу
ҙары балыгы)

ТЕРРАКбТА м терракота (яндырылған төҫ
лө балсыҡ һәм унан эшләнгән әйбер)



ТЕСНО
ТЕРРАКбТОВЫЙ, -ая, -ое 1. терракота, тер

ракота ...ы; терракотовые изделия терракота 
әйберҙәр 2. (о цвете) ҡыҙылһыу, көрән

ТЕРРАРИЙ и ТЕРРАРИУМ м террарий, 
террариум (ер-һыу һәм һөйрәлецсе хайуандарҙы 
аҫрай торған бина, урын)

ТЕРРАСА ж 1. терраса (тцбәһе ябыулы өй 
алды); пить чай на террасе террасала сәй эсеү 
2. в знач. нареч. террасами киртләс (киртләс- 
киртләс) булып; берег спускается террасами яр 
киртләс-киртләс булып төшә

ТЕРРЕНКУР м ; мед. терренкур (шифахана
ларҙа йәйәц йөрөц менән дауалау ысулы һәм шу
ның өсөн юл)

ТЕРРИКбН ИК и ТЕРРИ КбН  м террико 
ник, террикон (шахта янындамы уба)

ТЕРРИТОРИАЛЬНО нареч. территориаль, 
территорияға ҡараған

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое территориаль; 
территориальное деление территориаль бүленеш; 
территориальная целостность территориаль бөтөн 
лөк ♦ территориальные воды эске һыуҙар (диңгеҙ
ҙең берәй дәцләткә ҡараған яр буйы һыуҙары) 

ТЕРРИ ТбРИ Я ж территория; территория 
страны илдең территорияһы; территория завода 
завод территорияһы

Т Е Р Р бР  м террор (сәйәси дошмандарға фи
зик көс ҡулланып ҡурҡытыу); фашйстский тер
рор фашистик террор

ТЕРРОРИЗЙРОВАТЬ сов., несоә. кого-что
1. ҡурҡыу аҫтында тотоу, террор менән янау
2. разг. (запугать) ҡурҡытыу, ҡотон алыу 

ТЕРРОРИЗМ м террорсылыҡ; международ
ный терроризм халыҡ-ара террорсылыҡ

ТЕРРОРЙСТ м и ТЕРРОРЙСТКА ж террор 
сы, террорист

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое террорис
тик, террористар ...ы; террористический акт тер
рористик акт

ТЕРРОРЙСТСКИЙ, -ая, -ое террорист ...ы, 
террористар ...ы; террористская группа терро
ристар төркөмө

ТЕРТЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от терёть 2. прил. 
ҡырылған; тёртая морковь ҡырылған кишер 3. в 
знач. прил.; перен., разг. (опытный, бывалый — 
о человеке) шымарған, йышылған ♦ тёртый ка
лач см. калач

ТЕРЦЁТ м; муз. терцет (1. өс башҡарыусы
нан торған ансамбль 2. ошондай ансамбль өсөн 
яҙылған музыкаль әҫәр 3. әҙ. сонеттағы өс юл
лыҡ шиғыр)

ТЕРЦИНА ж; лит. терцина (ямб менән яҙы
лып, өс юллыҡтан торған строфа)

ТЁРЦИЯ ж терция (1. муз. диатоник гамма
ның өсөнсө баҫҡысы 2. типогр. титул шриф- 
тарының береһе)

ТЕРЬЁР м терьер (һунар, хеҙмәт һәм бцлмә 
эттәре тоҡомдарының уртаҡ исеме)
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ТЕРЙТЬ несов. 1. кого-что юғалтыу; терять 
деньги аҡса юғалтыу 2. кого-что; перен. (лишать
ся) юғалтыу, юйыу, яҙыу; терять друзей дуҫтар
ҙы юғалтыу; терять разум аҡылды юйыу; терять 
сон йоҡонан яҙыу 3. в чём кәметеү, юғалтыу; те
рять в весе ауырлыҡты юғалтыу; терять ско
рость тиҙлекте кәметеү 4. что (тратить попус
ту) әрәм итеү, юғалтыу; терять время ваҡытты 
әрәм итеү 5. что (растрачивать) тәләфләү; не 
терять зерно игенде тәләфләмәү ♦ терять голо
ву баш ҡатыу, башты юғалтыу; терять почву под 
ногами таянысты (терәкте) юғалтыу; терять йз 
виду см. вид I

ТЕРЙТЬСЯ несов. 1. юғалыу; книга потеря
лась китап юғалды 2. (утрачиваться) юғалыу, 
тарҡалыу; память начала теряться зиһен тарҡа
ла башланы 3. (становиться менее заметным) 
юғалыу; дорожка теряется во ржи юл арыш ара
һына инеп юғала 4. (лишаться самообладания) 
аптырап ҡалыу, аҡыл (баш) етмәү, ҡаушау, юға
лып ҡалыу; теряться перед учителем уҡытыусы 
алдында ҡаушау; не теряться в бедё бәлә-ҡаза 
килгәндә аптырап ҡалмау 5. страд, от терять 
♦ теряться в догадках см. догадка

ТЁС м собир. таҡта, йоҡа таҡта; крыть тёсом 
таҡта менән ябыу

ТЕСАК м 1. (плотничий тонор) юнғыс бал
та, юнғы, юныу балтаһы 2. ҡыҫҡа ҡылыс (ике яғы 
ла цткер булған)

ТЕСАНЫИ, -ая, -ое юнылған; тёсаное дере
во юнылған ағас

ТЕСАТЬ несоә. 1. что и без доп. юныу, яндау; 
тесать бревно бүрәнә юныу; тесать топором бал
та менән юныу 2. что (изготовлять тесанием) 
юнып эшләү ♦ хоть кол на голове тешй см. кол 

ТЕСЕМКА ж; разг. см. тесьма
ТЕСИНА ж (бер буй) таҡта, йышылған бер 

таҡта; длйнная тесйна оҙон бер буй таҡта
ТЕСЛб с арҡыры балта, уймыр; дырявить 

теслом уймыр менән тишеү
ТЕСНИНА ж тарлауыҡ, тар үткәүел 
ТЕСНИТЬ несоә. 1. кого-что ҡыҫыу, тығыҙ

лау; теснйть друг др5та бер-беренде ҡыҫыу 2. ко
го-что (заставлять отступать) ҡыҫырыҡлау, 
ҡыҫырыҡлап сигендереү; теснйть неприятеля 
дошманды ҡыҫырыҡлау 3. что ҡыҫыу, ҡыҫы
лыу; теснйт грудь күкрәк ҡыҫа, тын ҡыҫыла 

ТЕСНИТЬСЯ несоә. 1. өйкөлөшөү, өйөлөү; 
на улице теснились люди урамда халыҡ өйкөлө- 
шә ине 2. (толкать, прижимать друг друга в 
тесноте) ҡыҫышыу, ҡыҫылышыу 3. (ютиться) 
ҡыҫылып йәшәү, ҡыҫыҡта тороу 4. перен. (стре
миться проникнуть в душу, сердце — о чувст
вах, мыслях) тулыу, ҡайнау 5. страд, от теснйть 

ТЁСНО 1. нареч. йыш, тығыҙ, ныҡ; тесно 
прижаться друг к другу бер-береңә ныҡ һыйы
ныу 2. в знач. сказ., безл. ҡыҫыҡ, ҡыҫынҡы, ты
ғыҙ, тар; в вагоне тесно вагонда тығыҙ 3. кому



ТЕСНОТА
в знач. сказ., безл. ҡыҫыҡ, тар; в плечах тесно 
яурыны тар

ТЕСНОТА ж ҡыҫынҡылыҡ, тығыҙлыҡ, тар
лыҡ; теснота комнаты бүлмәнең ҡыҫынҡылығы 
♦ в тесноте да не в обиде урын тар булһа ла 
күңел киң

ТЁСНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡыҫыҡ, тығыҙ, тар; тес
ная комната тығыҙ бүлмә 2. (расположенный 
близко, вплотную друг к другу) йыш, тығыҙ; 
тесные ряды тығыҙ сафтар 3. ҡыҫыҡ, тар; тес
ный костюм тар костюм; тесная обувь ҡыҫыҡ 
аяҡ кейеме 4. перен. (близкий) яҡын, тығыҙ; 
тесная дружба яҡын дуҫлыҡ; тесная связь ты 
ғыҙ бәйләнеш 5. уст. (затруднительный, тя
жёлый) ҡыҫыҡ, ауыр; тесные обстоятельства 
ауыр хәлдәр

ТЕСбВЫ Й, -ая, -ое таҡта, йоҡа таҡта ...ы; 
тесовая крыша таҡта ҡыйыҡ

ТЕСТ м; псих, тест (кеше аңының, аҡылы
ның цҫеш кимәлен, уның башҡа сифаттарын 
билдәләц маҡсатында цткәрелгән һынау)', за
дания теста тест һорауҙары (биремдәре)

ТЕСТИРОВАНИЕ с тест буйынса һынау; те
стирование студентов студенттарҙы тест буйын
са һынау

ТЁСТО с 1. ҡамыр; пресное тесто сөсө ҡа
мыр; тесто из ржаной мукй арыш ҡамыры; за
квашивать тесто ҡамыр әсетеү 2. спец, иҙмә; из
вестковое тесто эзбиз иҙмәһе ♦ из одного теста
бер ҡалыптан һуғылған

ТЕСТООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое ҡамыр һымаҡ, 
ҡамырға оҡшаш; тестообразная масса ҡамыр 
һымаҡ масса

ТЕСТЬ м (отец жены) ҡайны, ҡайната; тёща 
ж (матъ жены) ҡәйнә

ТЕСЬМА л  : (на подоле платья) таҫма, ейәк, 
ҡоршау; (для подвязывания голенища) ҡысмау, 
ҡунысбау; (у женского платка) һағалдырыҡ; об
шивать тесьмой таҫма һалыу (баҫыу)

ТЁТЕРЕВ м ҡор; тетёрка ж инә ҡор, буҙ ҡор; 
тетерев косач ата ҡор; охота на тетеревов ҡор 
аулау  ̂ u

ТЕТЕРЕВЙНЫЙ, -ая, -ое 1. прил. ҡор ...ы; 
тетеревйный ток ҡор уйыны 2. в знач. сущ. те- 
теревйные мн.; зоол. ҡорҙар, ҡор һымаҡтар 

ТЕТЁРЯ: глухая тетёря һаңғырау тауыҡ; 
сонная тетёря йоҡосо (кеше), йоҡо тоҡсайы 

ТЕТИВА ж кереш (1. уҡ-һаҙаҡта тартты
рыусы бау 2. махс. судноларҙы һ.б. тартыу ка
наты 3. махс. баҫҡыстың таҡталары һалына 
торган ҡыя өрлөк)

ТЕТКА ж 1. (сестра отца или матери — 
старшая) инәй; (младшая) апай 2. прост, апай, 
инәй (цҙеңдән оло ҡатын-ҡыҙга мөрәжәғәт һцҙе) 

ТЕТРАДНЫЙ, -ая, -ое дәфтәр ...ы; тетрад
ный лист дәфтәр бите

ТЕТРАДОЧНЫЙ, -ая, -ое дәфтәр ...ы; тетра
дочная страница дәфтәр бите
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ТЕТРАДЬ ж дәфтәр; тетрадь в линёйку буй
лы дәфтәр; тетрадь в клетку шаҡмаҡлы дәфтәр; 
тетрадь для рисования рәсем дәфтәре

ТЕТРАЛбГИЯ ж тетралогия (дөйөм фекере 
буйынса берләштерелгән дцрт әҙәби йәки му
зыкаль әҫәр)

ТЕТРАЭДР м; мат. тетраэдр (һәр яғы өсмө
йөштән торган дцртҡыр)

ТЕТУШКА ж; ласк, апаҡай, инәкәй 
ТЕТЯ ж; раз г. см. тётка 
ТЁФТЕЛИ и ТЕФТЁЛИ мн. тефтели (цткә

релгән иттән йомарлап эшләнгән ашамлыҡ) 
ТЕХ... ҡушма һцҙҙәрҙең “техник” мәғәнәһен 

аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., техпропаганда 
техник пропаганда

ТЕХМИНИМУМ м (технический минимум) 
техминимум (техник минимум)

ТЕХНАРЬ м; разг. технарь (техника менән 
мауығыусы, техника менән эш иткән кеше) 

ТЕХНИЗАЦИЯ ж технизация (техник сара
лар менән ҡоралландырыу)

ТЁХНИК м\ в разн. знач. техник; горный 
техник тау эштәре технигы; работать техником 
техник булып эшләү ♦ зубной техник теш тех
нигы (теш протездары яһаусы)

ТЁХНИКА ж; в разн. знач. техника; передовая 
техника алдынғы техника; военная техника хәрби 
техника; уборочная техника урып-йыйыу техни
каһы; техника спортйвной игры спорт уйыны тех 
никаһы; овладеть техникой техникаға эйә булыу 
♦ техника безопасности хәүефһеҙлек техникаһы 

т е х н и к у м  м техникум; строительный тех
никум төҙөлөш техникумы; учиться в техникуме 
техникумда уҡыу

ТЕХНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое в разн. знач. тех
ник; технйческие культуры техник культуралар; 
технические науки техник фәндәр; технйческие 
приёмы техник алымдар; технйческое образова
ние техник белем ♦ технйческий редактор тех 
ник редактор (китап, гәзит һ.б. баҫмаларҙы по
лиграфик яҡтан биҙәцсе)

ТЕХНЙЧКА ж; разг. техничка, йыйыштырыу
сы (ҡатын-ҡыҙ)

ТЕХНИЧНОСТЬ ж оҫталыҡ 
ТЕХНИЧНЫЙ, -ая, -ое бик оҫта, техникалы; 

техничный удар бик оҫта һуғыу
ТЕХНОКРАТИЯ ж технократия (1. юғары 

квалификациялы белгестәр ҡатламы 2. X X  б. 
социалъ-иҡтисади сәйәсәттә хакимиәтте инже
нер-техник интеллигенцияға бирец фекерен 
цткәрец)

ТЕХНбЛОГ м технолог (технология белгесе) 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. техноло 

гия ...ы; технологйческий институт технология 
институты 2. технологик; технологйческий про
цесс технологик процесс

ТЕХНОЛбГИЯ ж технология (1. материал
дарҙы эшләп сыгарыу, эшкәртец юлдары ту-



ТИ П И ЗИ РО ВА ТЬ
раһындагы фән 2. материалдарҙы эшкәртец 
процестары)

ТЕХНОРУК м (технический руководитель) 
технорук (техник етәксе)

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ с техник хеҙмәт 
күрһәтеү (автомашиналарҙы ҡарау, йцнәтец, 
йыуыу һ.б.)

ТЕХОСМ бТР м (технический осмотр) 
техосмотр (техник ҡарау)

ТЕХПЕРСОНАЛ м (технический персонал) 
техперсонал (техник персонал)

ТЕХРЁД м\ разг. (технический редактор) 
техред (техник редактор)

ТЕЧЁНИЕ с 1. см. течь I 1, 3 — 5; 2. ағым, 
ағыш; течение рекй йылға ағымы; быстрое те
чение шәп ағыш; верхнее течение үрге ағым; 
плыть против течения ағымға ҡаршы йөҙөү (ба
рыу) 3. перен. (направление) ағым, йүнәлеш; по
литическое течение сәйәси ағым; литературное 
течение әҙәбиәттәге йүнәлеш ♦ в течение чего', в 
знач. предлога эсендә

ТЁЧКА ж енси теләк (инә хайуандарҙа)', ҡа
рығыу (эттәрҙә, бесәйҙәрҙә һәм кейектәрҙә)', 
тороғоу, ҡасыу (йорт хайуандарында)

ТЕЧЬ I несоә. 1. (литься, струиться) ағыу, 
ағып тороу (ятыу), ҡойолоу; река течёт стре
мительно йылға шәп аға; течь с рёвом шарлап 
ағыу; пот течёт ручьём тир сорлап аға; слёзы те
кут из глаз күҙҙән йәш ҡойола 2. (пропускать 
воду) ағыу, һыу үтеү; крыша течёт ҡыйыҡтан 
һыу үтә; бак течёт бак аға 3. (проходить, про
текать) ағыу, уҙыу, үтеү; время течёт быстро 
ваҡыт тиҙ уҙа; жизнь течёт ғүмер үтә 4. перен. 
(идти сплошным потоком) ағыу, ағылыу; по ули
цам текла нарядная, весёлая толпа урам буйлап 
матур кейенгән, шат халыҡ ағыла ине 5. (следо
вать друг за другом) ағылыу (һцҙ, уй тураһында) 

ТЕЧЬ II ж 1. һыу инә башлау, һыу ағып ке
реү; корабль дал течь карапҡа һыу инә башланы 
2. (отверстие) (һыу үткәргән) тишек (ярыҡ); за
делать течь һыу үткәргән тишекте ямау, ярыҡты 
ҡаплау

ТЕША и ТЕШКА ж бауыр ите (балыҡтың)', 
севрюжья тёшка уҡбаштың бауыр ите

ТЁШИТЬ несов. кого-что 1. разг. (развле
кать) йыуатыу, албырғатыу, күңел асыу 2. (ус
покаивать) йыуатыу; тёшить себя надеждами 
өмөт менән йыуаныу

ТЁШИТЬСЯ несов.', разг. 1. чем и без доп. 
(развлекаться) албырғау, йыуаныу 2. над кем', 
уст. (издеваться) көлөү, мыҫҡыллау

ТИГЕЛЬ м тигель (1. металл иретә торган 
утҡа сыҙамлы һауыт 2. типогр. китап баҫыу 
машинаһындагы металл плита)

ТИГЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. тигелдә иретелгән 
(ҡойолған); тйгельная сталь тигелдә ҡойолған 
ҡорос 2. типогр. тигелле; тйгельная печатная 
машйна тигелле баҫыу машинаһы

ТИГР м юлбарыҫ, ата юлбарыҫ; тигрйца ж инә 
юлбарыҫ

ТИГРЁНОК м юлбарыҫ балаһы 
ТИГРИНЫИ, -ая, -ое юлбарыҫ ...ы; тигрй- 

ный след юлбарыҫ эҙе
ТИГРбВЫ Й, -ая, -ое юлбарыҫ ...ы; тигровая 

шкура юлбарыҫ тиреһе
ТИГРОЛбВ м юлбарыҫ аулаусы 
ТИК I м (тән) тартышыу (мускулдар тарты

шырының бер төрө)', тик лица бит тартышыу 
ТИК II м (ткань) тик (туҡыма төрө)
ТИК III м (дерево) тик (агас)
ТИКАНЬЕ с см. тикать; тиканье часов сәғәт 

текелдәүе
ТИКАТЬ несов. текелдәү, тыҡылдау, тек-тек 

итеп тороу; часы тйкают сәғәт текелдәй
ТИКОВЫЙ, ая, ое тик; тйковая обйвка тик

көплөк
ТИК ТАК межд. (звукоподражание тиканью 

часов) тек-тек
ТИЛЬДА ж тильда (тулҡын формаһындагы 

ҡыҫҡа һыҙыҡ, һцҙҙе ҡабатламау өсөн ҡуйыла) 
т и м б л  м тимол (эфир майҙарынан алына 

торган кристаллик матдә)
ТИМОФЁЕВКА ж тимофеевка, ебәләй (ба

шаҡ ебәрә торган ҡыяҡ культура)
ТИМПАН I м тимпан (литавра һымаҡ бо

рото музыка ҡоралы)
ТИМПАН II м; архит. тимпан (тәҙрә, ишек 

өҫтөнә эшләнгән аркалы уйым', фронтондың 
биҙәкле ягы)

ТИМУРОВЦЫ мн. (ед. тимуровец м) тимур
сылар; пионеры тимуровцы тимурсы пионерҙар 

т и м ь й н  м ҡанүлән, кейәү үләне 
ТИНА ж ләм, лай, туйын 
т и н и с т ы и , -ая, -ое ләмле, лайлы, ләм баҫ

ҡан; тйнистое дно озера ләмле күл төбө
ТИП м 1. (модель, форма) тип, төр; тип хо

зяйства хужалыҡ тибы; тйпы предложений һөй 
ләм төрҙәре 2. биол, тип; тип беспозвоночных 
умыртҡаһыҙҙар тибы 3. лит. (художественный 
образ) тип; тип героя в литературе әҙәбиәттә ге
рой тибы 4. разг. пренебр. (человек странных, 
отрицательных свойств) тип, әҙәм; забавный 
тип ирмәк әҙәм 5. (категория людей) кеше; лю
дей такого тйпа я не люблю ундай кешеләрҙе 
мин яратмайым 6. в знач. предлога с род. п. тй
па шикелле, кеүек, тибында

ТИПАЖ м типаж; яркий типаж сағыу типаж; 
типаж самолётов самолёттар типажы

ТИПИЗАЦИЯ ж 1. спец, типлаштырыу, 
типтар буйынса классификациялау; типизация 
почв тупраҡтарҙы типлаштырыу 2. типиклашты
рыу; типизация образов образдарҙы типиклаш
тырыу

ТИПИЗЙРОВАТЬ сов., несов. что 1. спец. 
типлаштырыу; типизйровать производство ма-
шйн машиналар етештереүҙе типлаштырыу 2. ти-
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ТИПИЧЕСКИЙ
пиклаштырыу; типизйровать литературный об
раз әҙәби образды типиклаштырыу

ТИПИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. лит., иск. типик; 
типйческий образ типик образ 2. см. типйчный; 
типйчные явления типик күренештәр

ТИПИЧНОСТЬ ж типиклыҡ, типик булыу, 
ғәҙәти булыу

ТИПИЧНЫМ, -ая, -ое 1. типик, үҙенә бер төр
лө; типйчный голос типик тауыш 2. (часто встре
чающийся) типик, ғәҙәттәге; типйчная ошйбка 
типик хата; типйчный случай типик хәл

ТИПОВОЙ, -ая, -ое 1. типовой, типлашты- 
рылған; типовой проект школы мәктәптең типо
вой проекты 2. (стандартный) өлгө; типовая 
мебель өлгө йыһаз (ҡаралты); типовые правила 
өлгө ҡағиҙәләр

ТИПОГРАФЙЧЕСКИЙ, ая, ое уст. типо 
графия ...ы; типографйческий станок типогра 
фия станогы

ТИПОГРАФИЯ ж типография, баҫмахана 
ТИПОГРАФСКИЙ, -ая, -ое типография ...ы, 

баҫмахана ...ы
ТИПОЛОГЙЧЕСКИЙ, ая, ое типологик; 

типологйческие разлйчия типологик айырым 
лыҡтар

типология ж типология (төрлө типтамы 
әйберҙәрҙең йәки кцренештәрҙең классифика
цияһы)

ТИП^Н м тилсә (ҡоштар ауырыуы: тел осо
на сыҡҡан кимерсәк) ♦ типун (тебе) на язык те
леңә тилсә сыҡҡыры, ауыҙыңдан ел алһын (яра
маған һцҙ һөйләгән кешегә ҡарата) 

типчАк м бүтәгә (цлән)
ТИР м тир; стрелять в тире тирҙа атыу 
ТИРАДА ж тирада (кцтәренке тонда әйтел

гән оҙон һцҙ)
ТИРАЖ I м (розыгрыш выигрышей в займе, 

лотерее) тираж ♦ выйти в тираж тираждан сы
ғыу, иҫкереү

ТИРАЖ II м (количество экземпляров печа
тающегося издания) тираж; тираж кнйги китап
тың тиражы

ТИРАЖИРОВАТЬ сов., несов. что 1. (раз
множать) күпләп баҫтырыу 2. (устанавливать 
тираж) тиражын ҡуйыу

ТИРАН м 1. ист. тиран (Борошо Греция- 
лағы һәм X II  — X V I 66. Италиялағы хаким) 
2. (жестокий правитель) тиран, залим (көслөк 
менән хакимлыҡты алған кеше) 3. перен. за
лим, ҡаты бәғерле, яуыз кеше

ТИРАНИТЬ несов. кого-что йәберләү, яфа
лау, ғазаплау; тиранить народ халыҡты йәберләү 

ТИРАНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое залими, залима
на; тиранический приговор залими хөкөм

ТИРАНИЯ ж 1. ист. залимлыҡ, тиранлыҡ 
(идара итец ысулы) 2. (жестокость, произвол) 
йәбер, золом, залимлыҡ 3. прям., перен. (деспо
тия) иҙгенлек; тиранйя привычек ғәҙәт иҙгенлеге

ТИРАНСТВО с; разг. иҙгенлек, залимлыҡ, 
йәбер; терпеть тиранство йәбергә сыҙап тороу 

ТИРАНСТВОВАТЬ несов.', разг. залимлыҡ 
(тиранлыҡ) итеү, иҙгенлек эшләү

ТИРЁ с нескл. һыҙыҡ, тире; поставить тире 
һыҙыҡ ҡуйыу

ТИРКУШКА ж көйөлдө (дала ҡошо)
ТИС м тис (йылы яҡтағы ылыҫлы ағас) 
ТИСКАТЬ несов. 1. кого-что', разг. (сжимать) 

ҡыҫыу, ҡыҫҡылау 2. прост, (нажимая, запихи
вать куда-л.) тыҡҡылау (ҡыҫып)', тйскать вещи 
в чемодан әйберҙәрҙе сумаҙанға тыҡҡылау 3. что\ 
типогр. (отпечатывать с помощью печатного 
пресса) (яҙыуҙы) баҫыу, баҫмаға төшөрөү

ТИСКИ мн. 1. тех. ҡыҫтырғыс; зажать де
таль в тискй деталде ҡыҫтырғысҡа ҡыҫтырыу 
2. әоен. (охват с двух сторон) ҡыҫым; взять 
врага в тискй дошманды ҡыҫымға алыу 3. чего', 
перен. ҡыҫыу, иҙеү; вырваться из тисков нужды 
ҡытлыҡ иҙеүенән ҡотолоу

ТИСНЁНИЕ с 1. (действие) баҫып биҙәкләү, 
баҫып төшөрөү (соҡорлан йәки ҡалҡытып) 
2. (тиснёный узор) баҫып төшөрөлгән биҙәк 

ТИСНЕНЫИ, -ая, -ое биҙәге баҫып төшөрөл
гән, баҫып яҙылған; тиснёный переплёт биҙәге 
баҫып төшөрөлгән китап тышы

ТИСНУТЬ сов. 1. см. тйскать 1; 2. см. тйс
кать 2, 3

ТИТАН м; в разн. знач. титан; титан науки 
фән титаны; добывать титан хим. титан табыу; 
налйть воду в титан титанға һыу ҡойоу

ТИТАНИТ м титанит (цтә кцренмәле йәшел 
аҫыл таш)

ТИТАНЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое бөйөк, хайран 
ҙур, ғәжәп бөйөк

ТИТАНОВЫЙ, -ая, -ое титан ...ы, титанлы; 
титановые руды титанлы мәғдәндәр

ТИТР м 1. титр (кинофильм кадрындағы аң
латма яҙыуҙар) 2. хим. иҙелмә концентраты 

ТЙТУЛ м 1. титул (феодал һәм буржуаз йәм
ғиәттә маҡтаулы, биләмәле исем)', тйтул графа 
граф титулы 2. исем, титул; тйтул чемпиона чем
пион исеме 3. полигр. (заглавие и первая стра
ница книги) титул; оформить тйтул титул биҙәү 

ТИТУЛОВАТЬ сов., несов. кого исемләү, ти- 
туллау

ТИТУЛЬНЫЙ, -ая, -ое полигр. титул ...ы; 
тйтульный лист титул бите ♦ тйтульные спйски
эк. титул исемлеге

ТИФ м тиф, ҡара һарҡау; брюшной тиф ҡор
һаҡ тифы; возвратный тиф ҡайтмалы тиф; сып
ной тиф сабыртмалы тиф

ТИФЛОПЕДАГОГИКА ж тифлопедагогика 
(дефектологияның һуҡыр һәм ярым һуҡыр ба
лаларҙы уҡытыу бцлеге)

ТИФОЗНЫЙ, ая, ое 1. тиф ...ы; тифозная 
эпидемия тиф эпидемияһы 2. тифлы, тиф менән; 
тифозный больной тиф менән ауырыусы 
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ТОВАР
т и х и и ,  -ая, -ое 1. аҡрын, экрен; тйхий голос 

аҡрын тауыш 2. (безмолвный) тыныс, тымыҡ; 
тйхая ночь тымыҡ төн 3. (спокойный) тыныс, 
шым; тйхая жизнь тыныс тормош 4. (смирный) 
баҫалҡы, йыуаш, шым; тйхий ребёнок йыуаш 
бала 5. (медленный) яй, аҡрын; тйхий ход аҡ
рын йөрөш ♦ тйхий час см. час

ТИХО 1. нареч. аҡрын, шым, яй; тйхо войтй 
шым инеү; говорить тйхо аҡрын һөйләү; сидёть 
тйхо шым ултырыу 2. в знач. сказ., безл. (о по
годе) тымыҡ; сегодня тйхо бөгөн тымыҡ

т и х о м б л к о м  нареч.', разг. 1. (тихо) шым 
(ғына), аҡрын (ғына), тауышһыҙ-тынһыҙ 2. (тай
ком) шыпырт (ҡына), һиҙҙермәйенсә (генә), шым 
(ғына); подойтй тихомблком һиҙҙермәйенсә яны
на килеү

т и х б н ь к о  нареч.; разг. см. тйхо 1
т и х б н я  л  и ж; разг. йыуаш (мыштым, ба

ҫалҡы) кеше; прикйнуться тихоней йыуаш кеше 
булып ҡыланыу

ТИХООКЕАНСКИЙ, -ая, -ое Тымыҡ океан 
...ы; Тихоокеанский флот Тымыҡ океан флоты 

т и х о х б д н ы й ,  -ая, -ое аҡрын йөрөй тор
ған, аҡрын (яй) йөрөшлө; тихохбдный пароход 
аҡрын йөрөшлө пароход

ТЙШЕ 1. сраән. cm. от тйхий и тйхо; ёхать 
тйше аҡрыныраҡ барыу 2. поәел. сеү, аҡрын, 
шауламағыҙ; тйше, не мешайте сеү, ҡамасаула
мағыҙ ♦ тйше воды, нйже травы см. вода

ТИШИНА ж тынлыҡ, һиллек, тыныслыҡ; глу
бокая тишина тәрән тынлыҡ; погружаться в ти
шину тынлыҡҡа сумыу; нарушать тишину ты
ныслыҡты боҙоу

т и птк б м  нареч.', прост. 1. (тихо) шым 
(ғына), аҡрын (ғына) 2. (тайком) шым (ғына), 
һиҙҙермәйенсә (генә), шыпырт (ҡына)

ТИШЬ ж 1. см тишина; лесная тишь урман 
тынлығы 2. (тихая, безветренная погода) һил
лек, тынлыҡ ♦ тишь да гладь (да божья благо
дать) см. гладь I

ТКАНЕВЫЙ, -ая, -ое 1. туҡымалы, туҡыма 
...ы, туҡыманан эшләнгән 2. биол. туҡыма ...ы; 
тканевое дыхание туҡыма һулышы ♦ тканевая 
терапйя мед. дауалау ысулы

ТКАНЫЙ, -ая, -ое һуғылған, туҡылған, ту
ҡып (һуғып) яһалған; тканая скатерть һуғылған 
ашъяулыҡ; тканый узор туҡылған биҙәк

ТКАНЬ ж 1. туҡыма; шерстяная ткань йөн 
туҡыма; шёлковая ткань ебәк туҡыма; плотная 
ткань беше туҡыма 2. биол. туҡыма; соедини
тельная ткань тоташтырғыс туҡыма; мускульная 
ткань мускул туҡымаһы 3. чего, какая', перен. 
(основа, содержание чего-л.) нигеҙ, туҡыма, 
йөкмәтке; ткань повествования хикәйәләү нигеҙе 

ТКАНЬЕ с 1. см. ткать 2. (то, что выткано) 
туҡыма әйбер

ТКАНЬЕВЫЙ, -ая, -ое туҡылған, туҡыманан 
эшләнгән; тканьёвое одеяло туҡылған одеял

ТКАТЬ несоә. 1. что и без доп. һуғыу, ту
ҡыу; ткать полотно киндер һуғыу; ткать узора
ми биҙәкләп һуғыу 2. что (о насекомых) үреү; 
паук ткёт па^тйну үрмәкес ау үрә

ТКАЦКИИ, -ая, -ое туҡыу ...ы; ткацкий ста
нок туҡыу станогы; ткацкий цех туҡыу цехы 

ТКАЧ м и ТКАЧЙХА ж туҡыусы 
ТКАЧЕСТВО с туҡыусылыҡ 
ТКЕМАЛИ ж нескл. алса (сливаның бер төрө) 
ТКНУТЬ сов. 1. см. тыкать I; 2. что', разг. 

(поместить, определить) тығып ебәреү, тығыу; 
годы я думала — куда его ткнуть йылдар буйы 
уны ҡайҙа тығырға тип уйланым 

ТКНУТЬСЯ сов. см. тыкаться 
ТЛЕН м; книжн. 1. (тление) серек, серегән 

нәмә 2. мәңгелек түгел, фани нәмә; деньги — 
тлен аҡса — фани нәмә 

ТЛЕНИЕ с см. тлеть
ТЛЕННЫЙ, -ая, -ое книжн. фани; тлённый 

мир фани донъя
ТЛЕТВбРНОСТЬ ж\ книжн. 1. серегәнлек 

2. перен. зарарлылыҡ, боҙолғанлыҡ
ТЛЕТВбРНЫ Й, -ая, -ое книжн. 1. (губи

тельный) үлемесле, һәләкәтле 2. перен. зарар
лы, зыянлы; тлетворное влияние зыянлы тәьҫир 

ТЛЕТЬ несоә. 1. (гнить) сереү, муртайыу; 
навоз тлеет тиреҫ серей 2. (слабо гореть) быҫ
ҡыу, быҫҡып яныу, көйрәү; сырые дрова тлеют 
сей утын быҫҡып яна 3. перен. һүнмәү, һаҡла
ныу, беленеү; в сердце тлеет надежда күңелдә 
өмөт сатҡыһы һүнмәй

ТЛЯ ж кеблә, бет (цләндең, агастың һ.б.)', 
яблоневая тля алма бете; злаковая тля ҡыяҡлы 
лар кебләһе; тля жймолостная айыу баланы бете 

ТМИН м аҡ әнис, ҡырағай әнис (цҫемлеге 
һәм ор лого)

ТМИННЫЙ, ая, ое 1. аҡ әнис ...ы; тмйнные 
семена аҡ әнис орлоғо 2. аҡ әнискә төнәтелгән; 
тминная водка аҡ әнискә төнәтелгән араҡы 

ТО I союз разд,-перечисл. (употребляется 
для соединения предложений или однородных 
членов при перечислении) бер ..., бер; берсэ ..., 
берсэ; йэ ..., йэ; эле ..., эле; огонь то разгорал
ся, то затухал ут бер яна, бер һүнә ине; то одйн, 
то другой әле береһе, әле икенсеһе ♦ то и дело 
см. дело; не то юғиһә; и то етмәһә 

ТО II с мест. см. тот
-ТО частица 1. выделит, (употребляется 

для подчёркивания и выделения в предложении 
слова, к которому относится) нәҡ, тап; тебя- 
то мне и нужно тап һин кәрәк тә миңә 2. неопр. 
-дыр/-дер, -тыр/-тер, -ҙыр/-ҙер, -лыр/-лер; 
кто-то кемдер; какой-то ниндәйҙер; откуда-то 
ҡайҙандыр

ТОВАР м; в рази. знач. тауар; производство 
товаров тауар етештереү; товары широкого по
требления киң ҡулланыу тауарҙары; товар сапо
га итек тауары 
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ТОВАРИЩ
ТОВАРИЩ м 1. (но работе) иптәш; (в пути) 

иптәш, иш, юддаш; (у жениха на свадьбе) нөгәр 
2. (друг) дуҫ 3. (гражданин страны — обычно 
при обращении) иптәш; товарищ Даутов Дауы
тов иптәш ♦ товарищ по несчастью бер үк 
бәләгә дусар булған кеше

ТОВАРИЩЕСКИЙ, -ая, -ое 1. иптәштәрсә, 
иптәшлек; товарищеское отношение иптәштәрсә 
мөнәсәбәт 2. спорт, иптәштәрсә; товарищеская 
встреча шахматйстов шахматсыларҙың иптәштәр
сә осрашыуы ♦ товарищеский суд иптәштәр суды 

ТОВАРИЩЕСТВО с 1. иптәшлек; чувство то
варищества иптәшлек хисе 2. (организация, ар
тель) ширкәт; товарищество по совместной об
работке землй ерҙе бергәләп эшкәртеү ширкәте 

ТОВАРНОСТЬ ж; эк. тауарлылыҡ; товар
ность сельского хозяйства ауыл хужалығының 
тауарлылығы; товарность леса урмандың тауар
лылығы

ТОВАРНЫЙ, -ая, -ое 1. тауар ...ы; товарный 
поезд тауар поезы; товарный знак тауар тамға
һы (тауарга йәки ҡабына һалына торган бил
дә) 2. эк. һатыу өсөн билдәләнгән, тауарлыҡлы; 
товарное зерно һатыу өсөн билдәләнгән иген 

ТОВАРОВЁД м товаровед (тауар белгесе) 
ТОВАРОВЕДЕНИЕ с товароведение (сауҙа 

әйбере булыуы йәһәтенән тауарҙы өйрәнец бе
леме)

ТОВАРООБМЕН м тауар алмашыу 
ТОВАРООБОРОТ м тауар әйләнеше 
ТОВАРО ПАССАЖИРСКИЙ, ая, ое тауар 

һәм пассажирҙар йөрөтә торған; товаро-пасса
жирский поезд тауар һәм пассажирҙар йөрөтә 
торған поезд

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ м; эк. тауар 
етештереүсе (эшләп сығарыусы)

ТбГА ж тога (боронғо римдарҙың өҫкә кейеме, 
ғәҙәттә аҡ йөндән) ♦ рядйться в тбгу книжн. 
булып күренергә тырышыу

ТОГДА нареч. 1. (не сейчас) ул саҡта, ул ва
ҡытта, шул саҡта; тогда мне было шестнадцать 
лет ул ваҡытта миңә ун алты йәш ине 2. (в та
ком случае) улайһа, улай булғас; ты устала? Тог
да отдохнй! арыныңмы? Улайһа ял ит! 3. (после) 
шунан, унан һуң; онй ушлй, тогда я сел зани
маться улар китте, шунан мин уҡырға ултырҙым
4. (с союзами “когда” и “если”) -ҡас/-кәс, шунан, 
унан; когда он отказался, тогда я решйл дей
ствовать один ул баш тартҡас, мин бер үҙем эш
ләргә булдым ♦ тогда как: 1) союз противит. ки
реһенсә; 2 ) союз уступ, шуға ҡарамаҫтан, гәрсә 

ТОГДАШНИЙ, -яя, -ее разг. ул саҡтағы (ва
ҡыттағы), шул саҡтағы

тогб И товб частица', прост. 1. (заполня
ет паузу в речи) кара; уж ты, тогб, постарайся 
һин инде, ҡара, тырыштыр 2. в знач. сказ, (для 
обозначения каких-л. нарушений в психике чело
века) аҡылға еңел; (о пьяном человеке) ҡыҙмаса;
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он совсем тогб ул бөтөнләй аҡылға еңел 3. в знач. 
сказ, (с отрицанием “не” в значении “плохой”, 
“неважный”) шәптән түгел; вид у тебя не тогб 
һинең ҡиәфәтең шәптән түгел; мне не тогб... не
хорошо как будто безл. хәлем шәптән түгел 

Т б  ЕСТЬ союз и частица 1. союз, поясн. 
(употребляется для пояснения высказанной мыс
ли в значении “а именно”) йәғни; это было вче
ра, то есть в понедельник был кисә, йәғни д ү 
шәмбе көн булды 2. союз. поясн. (присоединяет 
предложения или члены предложения, уточня
ющие высказанную мысль в значении “вернее”, 
“говоря точнее”) дөрөҫөрәге 3. частица (для 
выражения удивления, недоумения и т.п.) йәғ
ни мәҫәлән; я не еду. — Тб есть, как не едешь? 
мин бармайым. — Йәғни мәҫәлән, нисек инде 
бармайһың?

ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ и т о ж ё с т в е н  
н о с т ь  ж оҡшашлыҡ, тигеҙлек, берҙәйлек 

ТОЖДЕСТВЕННЫЙ и т о ж ё с т в е н н ы й ,
-ая, -ое берҙәй, оҡшаш, бер тигеҙ; тождествен
ный случай оҡшаш хәл

ТОЖДЕСТВО и ТбЖ ЕСТВО с 1. (полное 
сходство) берҙәйлек, тиңлек, оҡшашлыҡ; тож
дество взглядов на жизнь тормошҡа ҡараш(тар) 
берҙәйлеге 2. мат. тигеҙлек; закон тождества 
тигеҙлек законы; тождества сокращённого умно
жения ҡыҫҡаса ҡабатлау тигеҙлектәре

Т бЖ Е  нареч. и частица 1. нареч. шулай уҡ, 
да/дә, шул уҡ; она тоже уехала ул да киткән 
2. частица', разг. (при выражении неодобрения) 
шул, (шулай) уҡ, тағы, да/дә; а ты тоже хорош! 
һин дә килешкәнһең инде! 3. частица', прост, 
(при переходе к новой теме разговора, связан
ной с предыдущими) тағы (ла)

ТОК I м 1. (течение) ағым, ағыш; ток возду
ха һауа ағымы 2. физ. ток; переменный ток ал
маш ток; ток высокой частоты ҙур йышлыҡлы 
ток; постоянный ток даими ток; включать ток 
токты тоташтырыу

т о к  и  м ырҙын, ырҙын табағы; работать на 
току ырҙында эшләү; механизйрованный ток ме 
ханизацияланған ырҙын табағы

ТОК III м 1. см. токовать 2. уйнау урыны 
(ҡоштарҙың)

ТОКАРНИЧАТЬ несоә.', разг. токарлыҡ эше 
менән шөғөлләнеү, токарь булып эшләү

ТОКАРНЫЙ, -ая, -ое ҡырыу, токарлыҡ; то
карный станок ҡырыу станогы; токарное дёло 
токарлыҡ эше

ТбКАРЬ м токарь, ҡырыусы (эшсе, оҫта)', 
токарь автоматчик автоматсы токарь; токарь по 
металлу металл буйынса токарь 

ТОКОВАНИЕ с см. токовать
ТОКОВАТЬ несоә. гөрләшеү, гөлдөрләү, уй

нау (ҡайһы бер ҡоштарҙың, мәҫ., ҡорҙарҙың, 
кцгәрсендәрҙең ҡауышҡан ваҡытта сығарған 
тауыштары)



толпиться
ТОКОВЙЩЕ с см. ток III 2 
ТОКОПРИЁМНИК М ТОК алғыс 
токсикбз м; мед. токсикоз (дауамлы 

агыуланыу); пищевой токсикбз аҙыҡ токсикозы 
(ашамлыҡ аша арыуланыу)

токсикблог м токсиколог (токсикология 
белгесе)

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое токсико 
логик, токсикология ...ы

ТОКСИКОЛбГИЯ ж токсикология (медици
наның агыуҙарҙы өйрәнец бцлеге)

ТОКСИКОМАНИЯ ж; мед. токсикомания 
(ваҡытлыса иҫертецсе ҡайһы бер агыулы мат
дәләрҙе даими рәцештә ҡабул итергә ынтылыу) 

ТОКСИН м; биол., мед. токсин (микроорга
низмдар тарафынан эшләп сыгарыла һәм ауы- 
рыуга сәбәп була торган агыулы матдә)

ТОКСИЧЕСКИЙ, -ая, -ое биол., мед. 1. ағыу
лы, ағыулай торған; токсйческие вещества ағыу
лы матдәләр 2. токсин тәьҫирендә; токсйческое 
поражение нервной системы нервы системаһы 
ның токсин тәьҫирендә зарарланыуы

ТОКСИЧНОСТЬ ж; биол., мед. ағыулылыҡ, 
ағыулы булыуы; токсичность газа газдың ағыу- 
лылығы

ТОКСИЧНЫМ, ая, ое биол., мед. ағыулау - 
сан, ағыулай торған

ТОЛ м тол (шартлатҡыс матдә) 
ТбЛЕВЫЙ, -ая, -ое толь, толдән эшләнгән; 

толевая крыша толь ҡыйыҡ
ТОЛЙКА: малая толйка аҙ-маҙ, бер аҙ 
ТОЛК м 1. разг. (смысл) мәғәнә, рәт, йүн; не 

добйться толку рәтен тапмау; говорйть без тол
ку мәғәнәһеҙ һөйләү 2. обычно мн. толки (пере
суды) имеш (төрлө) хәбәр, имеш-мимеш; ходят 
разные толки төрлө хәбәрҙәр йөрөй 3. разг. 
(польза) файҙа, рәт, эш; из неё будет толк унан 
рәт сығыр ♦ знать толк рәтен белеү; сбйться 
с толку баш ҡатыу

т о л к Ан и е  с см. толкать 1, 2 
ТОЛКАТЬ несоә. кого-что 1. әтеү, төртөү, 

этеп (төртөп) ебәреү; толкать телёгу арбаны әтеү 
2. (в спорте) ташлау, ырғытыу; толкать ядро 
йәҙрә ташлау 3. на что, к чему и с неопр.; пе- 
рен. һөйрәү, этәреү; толкать на преступление 
енәйәт эшләргә этәреү ♦ толкать в пропасть 
һәләкәткә әтеү

ТОЛКАТЬСЯ несоә. 1. төртөшөү, этешеү; не 
толкайтесь! төртөшмәгеҙ! 2. перен., разг. (бытъ 
где-л. без цели, без дела) һерәнләү, (эшһеҙ) тик 
йөрөү 3. (сталкиваясь, ударяться) бәрелеү, 
һуғылыу 4. разг. әтеү, этеп инергә тырышыу; 
толкаться в дверь ишекте этеп инергә тырышыу 
5. страд, от толкать

ТОЛКАЧ м 1. ж.-д. эткес (поезды этеп бара 
торган ярҙамсы локомотив) 2. мор. (буксирное 
судно) этеүсе 3. перен. разг. этәреүсе, этеүсе 
(берәй эште тиҙләтецсе кеше)

ТОЛКНУТЬ сов. см. толкать 2, 3; толкнуть 
на преступление енәйәткә этәреү

ТОЛКОВАНИЕ с 1. см. толковать 1; толко
вание законов закондарға аңлатма биреү 
2. (объяснение) аңлатма, төшөндөрмә; дать но
вое толкование чему-л. берәй нәмәгә яңы аңлат
ма биреү

ТОЛКОВАТЕЛЬ м аңлатыусы, аңлатып би
реүсе (кеше)

ТОЛКОВАТЬ несоә. 1. что (истолковывать) 
аңлатыу, аңғартыу, аңлатма (мәғәнә) биреү; тол
ковать слова в словарё һүҙлектә һүҙҙәрҙе аңла
тыу 2. кому (разъяснятъ) төшөндөрөү; сколько 
ни толкуй — он всё равно не поймёт күпме генә 
төшөндөрһәң дә ул барыбер аңламаҫ 3. разг. 
(разговаривать) һөйләшеү, һөйләү; толковать о 
делах эштәр тураһында һөйләшеү; что и толко
вать һөйләп тораһы ла юҡ

толкбво нареч.; разг. аҡыллы, мәғәнәле 
толкбвый, -ая, -ое 1. разг. (разумный, 

дельный) аҡыллы, башлы, төплө; толковый че
ловек аҡыллы кеше 2. разг. (ясный, понятный) 
аңлайышлы, асыҡ; толковое разъяснение аң
лайышлы төшөндөрөү; толковый ответ асыҡ 
яуап 3. аңлатмалы; толковый словарь аңлатма
лы һүҙлек

тблком нареч.', разг. 1. аңлатып, рәтләп, 
яйлап; скажите тблком аңлатып әйтегеҙ 2. (серь
ёзно) ысынлап, йүнләп 3. (хорошенько, как сле
дует) рәтләп, йүнләп; тблком ничего не умёла 
йүнләп бер нәмә лә белмәй ине

толкотнй ж; разг. этеш-төртөш, бәрелеш- 
һуғылыш, тығылыш, ығы-зығы

ТОЛКУЧКА ж; прост. 1. см. толкаться 
2. (барахолка) баҙар

ТОЛМАЧ м ; уст. тәржемәсе 
толокнб с һоло талҡаны, талҡан (ашамлыҡ) 
ТОЛОКШ ШКА ж талҡан емеш, эт еләге (аҡ- 

һыл-ҡыҙыл сәскәле, ҡыҙыл емешле кцп йыллыҡ 
ярым ҡыуаҡ цҫемлек)

ТОЛОКбННЫЙ, ая, ое талҡан . . .ы ♦ толо 
конный лоб прост, тиле, аңра

толбчь несов. что төйөү, онтау, ваҡлау; 
толбчь соль тоҙ төйөү ♦ толбчь воду в ступе 
см. вода

толбчься несоә.', разг. һерәнләү, эшһеҙ 
тик йөрөү, тапанып тороу; толбчься на одном 
месте бер урында тапанып тороу

ТОЛПА ж 1. төркөм, халыҡ; толпа людей ха
лыҡ төркөмө; собралась толпа халыҡ (төркөмө) 
йыйылды 2. ө знач. нареч. толпой бөтәһе бергә, 
бергәләп, өйкөлөшөп; стоять толпой өйкөлөшөп 
тороу 3. кого в знач. сказ.; разг. (множество) 
бихисап, иҫәпһеҙ; мужчйн около неё — толпа 
уның тирәһендә ирҙәр — бихисап

ТОЛПИТЬСЯ несов. йыйылыу, тупланыу, 
өйкөлөшөү; народ толпится на площади майҙан
ға халыҡ йыйылған
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ТОЛСТЕННЫ Й
т о л с т е н н ы й , -ая, -ое прост, бик йыуан 

(ҡалын); толстенная кнйга бик ҡалын китап; 
толстенное бревно бик йыуан бүрәнә

ТОЛСТЁТЬ несоө. йыуанайыу, ҡалынайыу, 
һимереү

ТОЛСТИТЬ несоө. кого-что; разг. йыуанай
тыу, ҡалынайтыу, йыуан (ҡалын) күрһәтеү 

ТОЛСТОБРН5ХИЙ, -ая, -ое прост, йыуан 
ҡорһаҡлы

ТОЛСТбВКА ж; разг. толстовка (билдән быу
малы киң ирҙәр блузаһы)

толстокбжий, -ая, -ее 1. ҡалын тиреле 
(ҡабыҡлы); толстокбжий арбуз ҡалын ҡабыҡлы 
ҡарбуз 2. перен., разг. туң, ҡалын тиреле; тол
стокбжий человек ҡалын тиреле кеше 

толстонбгий, -ая, -ое йыуан аяҡлы 
толстопузый, -ая, -ое прост, йыуан 

(күпкәк) ҡорһаҡлы
ТОЛСТОСТЕННЫЙ, -ая, -ое ҡалын, ҡалын 

стеналы; толстостенный сосуд ҡалын һауыт 
ТОЛСТОСУМ м\ прост, аҡса тоғо (бай, ҡа

лын кеҫәле кеше)
ТбЛСТЫ Й, ая, ое 1. (о круглых предметах) 

йыуан; (о плоских предметах) ҡалын; толстая 
кнйга ҡалын китап; толстое дерево йыуан ағас
2. йыуан; толстые ноги йыуан аяҡтар; приехал 
толстый Пустяков йыуан Пустяков килде ♦ толс
тый журнал ҡалын журнал; толстая кишка анат. 
йыуан эсәк

толстйк м ; разг. йыуан ир кеше; толстуха 
ж; разг. йыуан ҡатын-ҡыҙ

ТОЛЧЁНЫЙ, -ая, -ое онтаҡ, онталған; толчё
ное стекло онталған быяла

ТОЛЧЕЙ ж 1. см. толкотня 2. (мельница 
ударного действия) ваҡлағыс (урғыс) тирмән; па
ровая толчея парҙа эшләгән тирмән 3. (волнение 
на море, реке) һыу тулҡынланыу

толчбк м 1. һелкенеү, төртөү, тетрәү; сйль 
ный толчбк көслө (ныҡ) төртөү; подземный тол
чбк ер тетрәү 2. перен. (побуждение) этәргес, сә
бәп; толчбк в работе берәй эште эшләргә сәбәп
3. спорт, күтәреү; толчбк правой рукой уң ҡул 
менән күтәреү

ТбЛЩА ж ҡалынлыҡ, йыуанлыҡ, ҡалын 
ҡатлам

ТОЛЩИНА л  с (о плоских предметах) ҡалын
лыҡ; (о круглых предметах) йыуанлыҡ; толщи
на етен стеналарҙың ҡалынлығы 

ТОЛЬ м толь (ябыу материалы) 
тблько нареч., частица и союз 1. частица 

огранич. (не более как, всего лишь) бары, ни ба
ры, ғы на/генә; это тблько начало был башы 
ғына эле; ей тблько пять лет уга бары биш кенә 
йәш 2 . союз временной (употребляется для 
присоединения придаточного предложения вре
мени) гас т а /  гэс тә; как тблько выпал снег, мы 
отправились на охоту ҡар яуғас та, беҙ һунарға 
сыҡтыҡ 3. союз протиѳит. (соединяет предло

504

жения, из которых одно выражает несоответ
ствие тому, о чём говорится в другом) ләкин, 
тик; хорошо зимой в лесу, тблько холодно ҡыш 
көнө урманда яҡшы, ләкин һыуыҡ 4. частица 
усил. (выражает пожелание, предположитель
ную возможность) ғына/генә, -һаң/-һәң ине; 
тблько бы не опоздать һуңламаһаҡ ҡына ярар 
ине; тблько бы попасть на эту лекцию ошо лек 
цияға эләкһәң ине 5. нареч. (ещё, пока ещё) 
ғына/генә эле; это тблько начало был башы ғы
на эле 6. нареч. (едва) әле генә, көскә; тблько 
приехала, а уже тянет домой эле генә килгэй 
нем, өйгә ҡайтҡы ла килә ♦ тблько и всего шул 
ғына; тблько что яңы ғына

ТОМ м том; роман в четырёх томах дүрт том
лы роман

ТОМАГАВК м; этн. томагавк (Төньяҡ Аме
рика индеецтарының һугыш ҡоралы)

ТОМАТ м томат; банка томатов спец, бер 
банка томат; купйть томат томат һатып алыу 

ТОМАТНЫЙ, ая, ое томат ...ы; томатный 
сок томат һуты

ТОМИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое зарыҡтырғыс, ял
ҡытҡыс, талыҡтырғыс; томительные минуты за
рыҡтырғыс минуттар

ТОМИТЬ несоө. 1. кого-что зарыҡтырыу, ин
тектереү, талыҡтырыу; не томйте ребёнка бала
ны зарыҡтырмағыҙ 2 . что быҡтырыу, быҡты
рып бешереү; томйть мясо ит быҡтырыу 3. что\ 
тех. ҡыҙҙырып йомшартыу; томйть сталь ҡо
росто ҡыҙҙырып йомшартыу 4. спец. томалап то
тоу; томйть табак тәмәкене томалап тотоу (тәмә
ке әҙерләгәндә)

ТОМИТЬСЯ несоө. 1. интегеү, яфаланыу, ға
запланыу; томйться в неволе тотҡонлоҡта интегеү
2. тилмереү, зарығыу; томйться тоской һағыш
тан зарығыу 3. бығып бешеү (ит һ.б.) 4. страд, 
от томйть 2 — 4

ТОМЛЁНИЕ с 1. (мучение, страдание) яфа, 
ғазап 2. спец. см. томйть 3, 4, томйться 3

ТОМЛЕНЫЙ, -ая, -ое спец. быҡтырылған, 
быҡтырып бешерелгән; томлёное мясо быҡты
рып бешерелгән ит

тбмность ж моңһоулыҡ, һығышлылыҡ; 
тбмность взгляда ҡараштың моңһоулығы

тбмный, -ая, -ое моңһоу, һағышлы; тбм
ный взор һағышлы ҡараш

ТОМПАК м томпак (баҡыр менән цинк ҡа
тыш иретмә, еҙҙең бер төрө)

ТОМПАКОВЫЙ, ая, ое томпак; томпако
вое кольцо томпак балдаҡ

ТОН м 1. физ., муз. (звук определённой вы
соты) тауыш, тон; нйзкий тон түбән тауыш; взять 
тоном выше юғарыраҡ тонды алыу 2. (оттенок 
речи) тауыш; повысить тон тауышты күтәреү
3. (цвет, окраска, оттенок цвета) тон, төҫтәр, 
буяу; светлые тона асыҡ төҫтәр; картйна напи
сана в тёмных тонах рәсем тоноҡ төҫтәрҙә төшө-
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рөлгән 4. мед. йөрәк тибеү тауышы (йөрәк эшмә
кәрлегенән килгән тауыш) 5. (стиль поведения) 
мөғәмәлә, үҙеңде тотоу; хороший тон үҙеңде яҡшы 
тота белеү ♦ задать тон см. задать; попасть в тон 
яйын (көйөн) табыу

ТОНАЛЬНОСТЬ ж 1. муз. тоналлек; тональ
ность до мажор до мажор тоналлеге 2. муз. (ре
гистр голоса) тауыш; высокая тональность юға
ры тауыш 3. иск. өҫтөн төҫ, тоналлек; тональ
ность картины картинаның тоналлеге

ТОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. тон ...ы, буяу ...ы, 
төҫ ...ы 2. муз., иск. тональ

ТОНЗИЛЛИТ м; мед. тонзиллит (миндаль 
биҙҙәренең шешеце)

ТОНИЗИРОВАТЬ сов., несов. что; физиол. 
хәл кертеү, тонусты күтәреү

ТОНИЗИРУЮЩИЙ, -ая, -ее көс биреүсе, то
нусты күтәреүсе; тонизйрующий напйток тонусты 
күтәреүсе эсемлек

ТОНЙЧЕСКИИ I, -ая, -ое лит. тоник (баҫым
лы һәм баҫымһыҙ ижектәрҙең сиратлашып ки- 
леценә нигеҙләнгән шигыр төҙөлөшө)

ТОНЙЧЕСКИЙ II, -ая, -ое физиол. тонуслы, 
тонусҡа ҡағылышлы; тонический рефлекс то
нуслы рефлекс

тбнкий, -ая, -ое 1. йоҡа, нәҙек; тонкая те
традь йоҡа дәфтәр; тбнкий слой йоҡа ҡатлам; 
тонкие пальцы нәҙек бармаҡтар 2. (высокий — 
о звуке) нәҙек, сәңгел; тбнкий голос нәҙек тауыш 
3. нескә, нәфис; тбнкий запах нескә еҫ 4. үткер, 
нескә; тбнкий критик үткер тәнҡитсе; тбнкий юмор 
нескә юмор 5. (учтивый) әҙәпле, нәзәкәтле; тон
кое обращение нәзәкәтле мөғәмәлә 6. (о чертах 
лица) нәфис 7. (чуткий) үткер, һиҙгер; тбнкий 
слух һиҙгер ҡолаҡ ♦ тонкая кишка анат. нәҙек 
эсәк; кишка тонка см. кишка

ТОНКОВОЛОКНИСТЫЙ, ая, ое нәҙек сүс 
ле; тонковолокнйстый хлопок нәҙек сүсле мамыҡ 

тонкокбжий, -ая, -ее йоҡа ҡабыҡлы (ти
реле); тонкокбжий плод йоҡа ҡабыҡлы емеш 

тонконбгий, -ая, -ое нәҙек аяҡлы 
ТОНКОРУННЫЙ, -ая, -ое нәҙек йөнлө; тон

корунная овца нәҙек йөнлө һарыҡ
ТОНКОСЛбЙНЫЙ, -ая, -ое йоҡа ҡатлам

лы, йоҡа
ТОНКОСТВбЛЬНЫЙ, ая, ое нәҙек кәбәк 

ле (мылтыҡ); нәҙек олонло (агас)
ТОНКОСТЁННЫЙ, -ая, -ое йоҡа стеналы 

(быялалы, тимерле, ҡалайлы), йоҡа; тонкостен
ный сосуд йоҡа һауыт

тбнкость ж 1. йоҡалыҡ, нәҙеклек, нескә
лек; тбнкость волокна сүстең нәҙеклеге 2. (вку
са, запаха и т.п.) нескәлек, тәмле еҫлелек 3. (уч
тивость) нәзәкәтлелек 4. (чувствительность) 
зирәклек, һиҙгерлек, үткерлек 5. мн. тонкости 
(подробности) ентеклелек, нескәлек; вдаваться 
в тонкости ентекләп тикшереү ♦ до тонкостей бө
тә нескәлектәренә тиклем, энәһенән ебенә тиклем

ТОНКОШЁРСТНЫЙ и ТОНКОШЁРСТЫЙ,
-ая, -ое 1. нәҙек (ваҡ) йөнлө (һарыҡ) 2. (из тон
кой шерсти) нәҙек йөндән эшләнгән; тонкошёр
стное сукно нәҙек йөндән эшләнгән буҫтау 

Т ОНМЁЙСТЕР м тонмейстер (телевидение
ның, радиотапшырыуҙарҙың һ.б. тауышының 
дөрөҫ яҙылыуын кцҙәтецсе хеҙмәткәр)

Т бН Н А  ж тонна; весом в две тонны ике тон 
на ауырлыҡта

ТОННАЖ м тоннаж (1. диң. судноларҙың тон
на иҫәбе менән ауырлыгы йәки кцләме 2. махс. 
вагон һәм аәтомобилдәрҙең тонналап йөк кц- 
тәрә алыусанлыгы 3. махс. тонналап продук
ция эшләп сыгарыу)

ТОННЁЛЬ м см. туннель 
ТбНУС м тонус
тонУть несов. 1. батыу; дерево в воде не

тонет ағас һыуҙа батмай; корабль тонет карап 
бата 2. в чём (вязнуть, утопать) батыу, сумыу; 
тонуть в снегу ҡарҙа батыу; тонуть в грязй быс
раҡҡа батыу 3. перен. (становиться невидимым) 
сумыу, сумып ултырыу, күмелеү; дома тонут в 
зелени садов йорттар баҡса йәшеллегенә күмелә 

ТОНЧАТЬ несов.; разг. йоҡарыу, нәҙегәйеү, 
йоҡара (нескәрә) төшөү

ТбНЫИЕ нареч. нескәрәк 
тбня ж; рыб. (участок для лова рыбы не

водом) тартым (йылым ташлап балыҡ тотҡан 
урын)

ТОП и топ тбп межд. 1. (звукоподража
ние шуму шагов) тып-тып 2. в знач. сказ.; разг. 
тибеү, тибеп ҡуйыу; топ ногой аяҡ тибеп ҡуйыу 

ТОПАЗ м топаз, һары яҡут (аҫыл таш) 
ТОПАЗОВЫЙ, -ая, -ое топаз, һары яҡут, һа

ры яҡут ...ы, топаз ...ы; топазовый перстень һа
ры яҡут ҡашлы йөҙөк 

ТбПАНЬЕ с см. топать
ТбПАТЬ несов. 1. тапылдатыу, аяҡ тибеү

2. прост, (идти, ходить вообще) барыу, китеү, 
китә биреү; топать надо барырға кәрәк

ТОПИНАМБУР м топинамбур (цҫемлек) 
ТОПИТЬ I несов. что 1. яғыу, тоҡандырыу; 

топйть печь мейес яғыу 2. (обогревать) йылы
тыу; топйть квартйру фатирҙы йылытыу

ТОПИТЬ II несов. кого-что 1. (заставлять 
тонуть) батырыу, сумырыу; топйть неприятель
ские суда дошман караптарын батырыу 2. что 
баҫыу; вода топит берега һыу ярҙарҙы баҫа 3. пе
рен., разг. (губить) харап (һәләк) итеү

топйть III несов. что 1. иретеү, ҡыҙҙырыу; 
(о сале) һыҙыу, һыҙҙырыу; топйть масло май ире
теү 2. ҡайнатыу; топйть молоко һөт ҡайнатыу 

ТОПИТЬСЯ I несов. 1. яныу; печь топится 
мейес яна 2. (отапливаться) яғылыу; этот дом 
давно не топится был йорт күптән яғылмай
3. страд, от топйть I

ТОПИТЬСЯ II несов. 1. һыуға батыу, батып 
үлеү, һыуға ташланыу 2. страд, от топйть II 
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топиться III несоә. 1. иреү; воск топится

балауыҙ ирей 2. ҡайнау; молоко топится һөт ҡай
най 3. страд, от топить III

ТбП КА ж 1. см. топить I; 2. мейес (ауыҙы), 
усаҡ яғыу урыны; паровозная топка паровоз 
мейесе

тбпкий, -ая, -ое батҡыл, һаҙлыҡлы; топкое 
место батҡыл эдэын

ТОПЛЕНЫЙ, -ая, -ое 1. иреткән, иретелгән; 
топлёное масло иретелгән май 2. ҡайнатҡан, ҡай
натылған, бешкән; топлёное молоко ҡайнатыл
ған һөт

тбпливный, -ая, -ое 1. яғыулыҡ ...ы; тбп
ливный газ яғыулыҡ газы 2. яғыулыҡ менән; топ
ливное снабжение яғыулыҡ менән тәьмин итеү 

тбпливо с яғыулыҡ; жидкое тбпливо шы
йыҡ яғыулыҡ; твёрдое тбпливо ҡаты яғыулыҡ; 
дизельное тбпливо дизель яғыулығы

топлйк м; спец. утыпшы, батҡан ағас 
Т бП Н У Т Ь I сов. см. топать 1 
ТбПНУТЬ II несов.; прост, см. тонуть 
ТОПбГРАФ м топограф (топография белгесе) 
ТОПОГРАФЙЧЕСКИИ, -ая, -ое топография 

...ы, топографик; топографйческая карта топо
график карта ♦ топографйческая анатомия топо 
график анатомия (анатомияның агзалар урын
лашырын һәм уларҙың цҙ-ара мөнәсәбәтен өй
рәнә торган бцлеге)

ТОПОГРАФИЯ ж топография (1. геодезия
ның ер өҫтөн цлсәй, плаша төшөрә торган бц
леге 2. айырым урындарҙың ер өҫтө төҙөлөшө 
3. айырым урындарҙың ер өҫтө төҙөлөшөн план- 
га һәм картага төшөрөц ысулы)

ТбПОЛЕВЫ Й и ТОПОЛЁВЫЙ, ая, ое ти 
рәк ...ы; тополевый пух тирәк мамығы

тополиный, -ая, -ое тирәк ...ы; тополи
ный лист тирәк япрағы

ТОПОЛОГЙЧЕСКИЙ, ая, ое топологик; то
пологическое пространство топологик аралыҡ 

тополбгия ж топология (математика
ның бер әлкәһе)

тбполь м тирәк; серебристый тбполь аҡ 
тирәк; посадить тополя тирәк ултыртыу; тбполь 
чёрный күк тирәк

ТОПОНИМИКА ж топонимика (1. берәй ил
дең, урындың географик атамалар йыйылмаһы 
2. лингә. ономастиканың географик атамалар
ҙы өйрәнец бцлеге)\ топонймика Башкортостана 
Башҡортостан топонимикаһы

ТОПОНИМИЧЕСКИЙ, ая, ое топонимия 
...ы, топонимик; топонимические исследования 
топонимик тикшеренеүҙәр

ТОПОНИМИЯ ж; лингв, см. топонймика 2 
Т О П бР м балта; острый топор үткер балта; 

рубить топором балта менән сабыу ♦ (хоть) то
пор вёшай күҙ асҡыһыҙ төтөн

ТО П бРИ К м; уменьш. от топор; турйстский 
топорик туристар балтаһы

ТОПОРЙЩЕ с (рукоятка топора) балта һабы 
ТОПбРНЫ Й, -ая, -ое 1. балта ...ы 2. тупаҫ, 

килбәтһеҙ, йәмһеҙ; топорная работа тупаҫ эш 
ТОПбРЩ ИТЬ несов. тырпайтыу, ҡарпайтыу, 

өрпәйтеү, ҡабартыу; топорщить волосы сәсте өр- 
пәйтеү

ТОПбРЩ ИТЬСЯ несов.', разг. 1. тырпайыу, 
тырпайтыу; усы топорщились мыйыҡтары тыр
пайҙы 2 . тырпайыу, өрпәйеү, (йөнөн) ҡабартыу; 
кошка топорщится бесәй йөнөн ҡабарта 3. пе- 
рен. (упрямиться) киреләнеү, тырпайыу

тбпот м аяҡ тауышы, тапылдау; (копыт) 
тояҡ тауышы; конский тбпот ат тояғы тауышы 

ТОПОТАТЬ несов/, разг. тап-топ итеү, та
пылдау

ТОПТАНИЕ с см. топтать, топтаться; топ
тание на месте бер урында тапанып тороу

ТОПТАТЬ несоә. 1. кого-что (мятъ, давитъ) 
тапау; топтать траву үләнде тапау 2. что; разг. 
(пачкать) тапау, тапап бысратыу; топтать пол 
иҙәнде тапау 3. что; разг. (стаптывать обувъ) 
туҙҙырыу, кейеп туҙҙырыу; топтать сапогй итек
те туҙҙырыу 4. спец, (давитъ, разминать) тапау, 
йомшартыу; топтать глйну балсыҡ тапау 5. прост, 
(о спаривании птиц) тапау (ҡоштар һөйөшкән
дә) ♦ топтать в грязь бысраҡ (ҡара) яғыу, мәс
хәрә (мыҫҡыл) итеү

ТОПТАТЬСЯ несоә.; разг. 1. тапаныу, тапа
нып тороу, алмаш-тилмәш баҫҡылау, тыпырсы
ныу; топтаться у ворот ҡапҡа төбөндә тапаныу 
2. (бесцельно ходитъ) файҙаһыҙға (бушҡа) йө
рөү, һәптәнләү, йөрөнөү 3. страд, от топтать 
♦ топтаться на месте эше алға бармау, бер урын
да тапаныу

ТОПЧАН м һике, урындыҡ 
ТОПЫРИТЬ несоә.; прост. 1. (топорщитъ) 

тырпайтыу, ҡарпайтыу, ҡабартыу, өрпәйтеү 
2. тырпайтыу; топырить пальцы бармаҡтарҙы тыр
пайтыу

ТОПЫРИТЬСЯ несоә.; прост, япрайыу, өр
пәйеү, өлтәйеп (тырпайып) тороу (сәс, йөн һ.б.) 

топь ж батҡыл, һаҙамыҡ урын 
Т бРБ А  ж; прост, мөшкә, торба (ат мороно

на кейҙерелә торган һоло тоҡсайы) ♦ носйться 
как с писаной торбой артыҡ иғтибар биреү 

ТОРГ I м 1. см. торговать 1; устроить торгй 
һатыу ойоштороу 2. уст. (аукцион) торғы; про
дать с торгов торғы менән һатыу 3. спец, торг 
(берәй эште арзаныраҡ эшләргә килешкән ке
шегә подряд бирец)

ТОРГ II м торг (сауҙа идаралыгы); торг по 
продаже хлеба икмәк һатыу буйынса торг

ТОРГАШ м; разг., 1. ваҡ сауҙагәр, алыпһа
тар (ваҡ-төйәк нәмә һатыусы) 2. перен., пре- 
небр. арҡа һөйәкһеҙ кеше, намыҫын һатыусы 

ТОРГАШЕСКИЙ, -ая, -ое разг. 1. ваҡ сау
ҙагәр ...ы, ваҡ сауҙагәрҙәргә хас; торгашеские 
замашки ваҡ сауҙагәрҙәргә хас ҡыланыштар 
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ТОРОПЫ ГА
2. (стяжательский) хирес (цҙ файҙаһын ғына 
ҡайғыртҡан)

ТОРГАШЕСТВО с; разг. 1. (торговля) ваҡ 
сауҙагәрлек 2. (стремление к наживе) хиреслек 

ТОРГОВАТЬ несоә. 1. кем-чем, с кем-чем и 
без доп. һатыу итеү, сауҙа итеү, һатыу; торго
вать с другйми странами башҡа илдәр менән сау
ҙа итеү; учйться торговать һатыу итергә өйрәнеү 
2. кем-чем', перен. һатыу, аҡсаға һатыу, һаты
лыу; торговать своей совестью намыҫты аҡсаға 
һатыу 3. (бытъ открытым для торговли) һа
тыу итеү, асыҡ булыу; магазйн торгует с восьмй 
часов магазин сәғәт һигеҙҙән һатыу итә 4. кого- 
что', прост, (договариваться о цене) һатыула
шыу; торговать коня ат һатыулашыу

ТОРГОВАТЬСЯ несов. 1. (сговариваться о 
цене) һатыулашыу, сауҙалашыу; торговаться с 
продавцом һатыусы менән һатыулашыу 2. пе
рен., разг. (споритъ с целью выгоды) һүҙ кө
рәштереү, һатыулашыу 3. страд, от торговать 4 

ТОРГОВЕЦ м и ТОРГбВКА ж сауҙагәр, һа 
тыу итеүсе, һатыусы; крупный торговец эре сау
ҙагәр; торговец мукой он менән һатыу итеүсе 

ТОРГбВЛЯ ж сауҙа, алыш-биреш, һатыу; 
внешняя торговля тышҡы сауҙа; оптовая тор
говля күмәртә сауҙа, күмәртәләп һатыу; торгов
ля хлебом икмәк һатыу

ТОРГбВО ПРОМЫШЛЕННЫЙ, ая, -ое сау 
ҙа сәнәғәт; торгово-промышленный центр сауҙа 
сәнәғәт үҙәге

ТОРГбВЫ Й, -ая, -ое сауҙа ...ы; торговый обо
рот сауҙа әйләнеше; торговая полйтика сауҙа (һа
тыу итеү) сәйәсәте; торговые ряды сауҙа рәттәре 

т о р г п р е д  м (торговый представитель) сау
ҙа вәкиле

ТОРГПРЕДСТВО с (торговое представи
тельство) сауҙа вәкиллеге

ТО РЕАДбР м тореадор (Испанияла, Латин 
Америкаһы илдәрендә цгеҙҙәр һуғышында ҡат
нашыусы)

ТОРЁЦ м 1. (поперечный срез бревна, доски 
и т.д.) арҡыры киҫем 2. (брусок) бурса, бүрәнә 
осо 3. разг. (мостовая из таких брусков) бур
са түшәлгән урам

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ, ая, ое тантаналы; тор 
жественное собрание тантаналы йыйылыш; тор
жественная клятва тантаналы ант

ТОРЖ ЕСТВб с 1. (празднество) тантана, 
байрам; семейное торжество ғаилә байрамы 2. (по
беда, успех) өҫтөн сығыу, еңеү, өҫтөнлөк, шат
лыҡ; торжество справедливости ғәҙеллектең өҫ
төн сығыуы

ТОРЖЕСТВОВАТЬ несов. 1. что\ тантана 
итеү; торжествовать победу еңеүҙе тантана итеү 
2. над кем-чем и без доп. өҫтөнлөк алыу, еңеү; 
добро торжествует над злом яҡшылыҡ яманлыҡ 
тан өҫтөнлөк ала

Т бРИ Й  м торий (химик элемент, металл)
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ТОРИТ м; хим. торит (радиоактив минерал) 
Т ОРИЧЁЛЛИЕВ: торичеллиева пустота То

ричелли бушлығы (X V II  б. Италия физигы исе
менән)

ТОРМАШКИ: вверх тормашками: 1) мәтәл 
ләү, баш түбән тороу (әйләнеү), баш(ы) аша тә
гәрәү; 2 ) аҫты өҫкә килеү

ТОРМОЖЁНИЕ с 1. см. тормозйть; экстрен
ное торможение ашығыс тормозлау 2. физиол. 
тотҡарла(ны)у, туҡтау

Т бРМ О З м 1. тормоз (машиналарҙың йө
рөшөн аҡрынайтыу йәки туҡтатыу яйланма
һы)', ручной тормоз ҡул тормозы 2. см. тор
можение 3. перен. ҡамасау(лыҡ), кәртә, тотҡар
лыҡ; быть тормозом в работе эштә ҡамасау бу
лып тороу ♦ спустйть на тормозах эште шым 
ғына яйлау, ҡаршылыҡты юҡ итеү, ҡаршылыҡ
тан ҡотолоу

ТОРМОЗИТЬ несоә. 1. что и без доп. тор
мозлау, тотҡарлау, туҡтатыу, тормозға һалыу; 
машйну надо тормозйть машинаны туҡтатырға 
кәрәк 2. что\ перен. (мешать) ҡамасаулау, ҡа
масаулыҡ итеү, тотҡарлыҡ итеү; тормозйть ра
боту эшкә ҡамасаулау

ТОРМОЗЙТЬСЯ несоә. 1. тотҡарланыу, кәртә 
ҡуйылыу (берәй эшкә) 2. страд, от тормозйть 

ТОРМ ОЗНбЙ, -ая, -ое тормоз ...ы, тормозлау 
...ы; тормозная жйдкость тормоз шыйыҡсаһы 

ТОРМОШИТЬ несоә. кого', разг. 1. тартҡы
лау, йолҡҡолау, төрткөләү; тормошйть ребёнка 
баланы тартҡылау 2. перен. (надоедать) алйы- 
тыу, йонсотоу, йөҙәтеү

ТбРН Ы Й , -ая, -ое 1. таҡыр, тигеҙ, тапалған; 
торная дорога таҡыр юл 2. перен. асыҡ, билдә
ле, ғәҙәти, ҡыйын (ауыр) булмаған, анһат, еңел 
(тормош юлына ҡарата)

ТОРОКА мн. ҡанъяға (эйәрҙең артына төр
лө нәмә бәйләц өсөн тағылған нәҙек ҡайыштар) 

ТОРОПИТЬ несоә. 1. кого-что и без доп. 
ашыҡтырыу, ҡабаландырыу, өтәләү; торопйть с 
отъездом китергә ҡабаландырыу 2. что (уско
рятъ) тиҙләштереү, тиҙләтеү; торопйть события 
ваҡиғаларҙы тиҙләтеү

ТОРОПИТЬСЯ несоә. ашығыу, ҡабаланыу, 
өтәләнеү; торопйться на работу эшкә ашығыу; 
куда торопишься? ҡайҙа ашығаһың?

ТОРОПЛЙВО нареч. ҡабалан, ашығыс рә
үештә, йәһәт кенә, тиҙ-тиҙ, ашыҡ-бошоҡ; шагать 
тороплйво ҡабалан атлау; работать тороплйво 
ашыҡ-бошоҡ эшләү

ТОРОПЛЙВОСТЬ ж ҡабаланыу, ашығыу 
ТОРОПЛЙВЫЙ, ая, ое 1. (о человеке) ашы- 

ғыусан, ҡабаланыусан, өтәлән, ҡалбыр; тороп 
лйвый человек өтәлән кеше 2. (поспешный, быс
трый) ашығыс, ҡабалан, тиҙ (йәһәт) башҡарыл
ған; тороплйвые шагй ҡабалан аҙымдар

ТОРОПЫГА м и ж\ прост, ҡабалан кеше, 
өтөк, ҡалбыр



ТОРОС
ТО РбС  и Т бРО С  м боҙ өйөмө, өйөлгән боҙ 

тауы
ТОРбСИСТЫ Й, -ая, -ое боҙ өйөмдәре күп 

булған
ТОРПЁДА ж торпеда (цҙйөрөшлө һыу аҫты 

снаряды)', пустйть торпеду торпеда ебәреү
ТОРПЕДИРОВАТЬ сов., несоә. 1. торпеда 

ебәреү, торпеда менән һөжүм итеү 2. горн. тор
педалау (шартлатыу) 3. перен. (сорвать, сры
вать что-л.) ҡаршы тороу (килеү), өҙөү 

ТОРПЕДЙСТ м торпедасы 
ТОРПЁДНЫЙ, -ая, -ое 1. торпеда ...ы; тор

педный аппарат торпеда аппараты 2. торпедалы; 
торпедный катер торпедалы катер

ТОРПЕДОНбСЕЦ м торпедалы, торпедаһы 
булған (самолёт)

ТОРПЕ ДОНбСНЫ Й, -ая, -ое торпедалар ме
нән ҡоралланған

ТОРС м 1. (туловище человека) кәүҙә, кеше 
кәүҙәһе 2. иск. торс (башһыҙ, ҡул-аяҡһыҙ скульп
тура һыны)

ТОРТ м торт; шоколадный торт шоколадлы 
торт; купить торт торт һатып алыу 

ТбРТНИЦА ж торт һауыты 
ТОРФ м торф, һаҙ тиреҫе; добывать торф 

торф сығарыу
ТОРФОПЕРЕГНбЙНЫЙ, ая, ое торфлы

серемтә . . .ы; торфоперегнойные горшочки торф 
лы серемтә көршәктәре

ТОРФ О РАЗРАБбТКИ мн. торф сығарыу 
урыны

ТОРФЯНЙК и ТОРФЯНИК м 1. (залежь 
торфа) торфлы һаҙлыҡ, торф һаҙлығы (ятҡылы
ғы) 2. (о человеке) тсуф сығарыусы, торф белгесе 

ТОРФЯНЙСТЫИ, ая, ое торфлы; торфя 
нйстая почва торфлы тупраҡ

ТО РФ Я Н бЙ , ая, ое 1. торфлы; торфяное 
болото торфлы һаҙлыҡ 2. (работающий на тор
фе) торфта эшләгән; торфяная электростанция 
торф менән эшләгән электр станцияһы

ТОРЦЕВАТЬ несоә.-, спец, что 1. бурса (бү
кән) түшәү; торцевать мостовую урамға бурса 
түшәү 2. (обрабатывать торцы) бүрәнә башын 
ҡырҡыу

ТОРЦЕВбЙ, ая, ое см. торцовый 
ТОРЦбВКА ж 1. спец. см. торцевать 2. разг. 

бурсалау станогы 3. торцовка (маляр щёткаһы) 
ТОРЦЕВбЙ и ТОРЦбВЫ Й, ая, ое 1. спец. 

арҡыры; торцевая стена арҡыры стена 2. (по
крытый торцами) бурса түшәлгән; торцовая мос
товая бурса түшәлгән урам

ТОРЧАТЬ несоә. 1. тырпайып тороу, сура
йыу, һерәйеү; волосы торчат сәс тырпайып тора 
2. разг. (высовываться) сығып тороу, һәлберәү; 
пистолет торчйт из кармана кеҫәнән пистолет 
сығып тора 3. разг. (возвышаться над поверх
ностью) сығып (һерәйеп) тороу; бревно торчйт 
из воды бүрәнә һыуҙан сығып тора 4. перен.,

разг. (надоедать присутствием) һерәнләү (бу
штан-бушҡа кеше алдында һерәйеп йөрөц) 

ТОРЧКбМ  нареч.; разг. тырпайып, һерә
йеп, япрый; волосы стоят торчком сәстәре тыр
пайып тора

ТОРШЁР м торшер (оҙон таяулы лампа) 
ТОСКА ж 1. һағыш, һағыныу; тоска берёт 

һағыш баҫа; тоска по родине тыуған илде һа
ғыныу 2. (скука) эс бошоу, бошоноу ♦ тоска зе
лёная см. зелёный

ТОСКЛЙВО 1. нареч. яманһыу; тосклйво 
смотреть яманһыу ҡарау 2. кому в знач. сказ., 
безл. күңелһеҙ, моңһоу; мне тосклйво миңә кү
ңелһеҙ

ТОСКЛИВОСТЬ ж яманһыулыҡ, һағышлы- 
лыҡ, моңһоулыҡ

ТОСКЛИВЫЙ, ая, ое 1. (исполненный тос
ки) һағышлы, яманһыу, моңһоу; тосклйвая пёсня 
һағышлы йыр 2. (наводящий тоску) эс бошор
ғос, күңелдә һағыш уятҡан, күңелһеҙ; тосклйвая 
погода эс бошорғос көн

ТОСКОВАТЬ несоә. һағыныу, юҡһыныу, бо
шоноу; тосковать по матери әсәйҙе һағыныу; 
тосковать по родным местам тыуған яҡтарҙы 
юҡһыныу

ТОСТ м тост; провозгласить тост тост әйтеү 
ТОТ м (та ж, то с) мест. 1. анау, ул, шул, те

ге; это тот самый человек был тап шул кеше
2. анау, теге, арғы; на том берегу арғы ярҙа
3. ул, ундай; вот та кнйга бына ул китап 4. (при 
перечислении) ул да, теге; ни тот, ни другой ул 
да түгел, башҡа ла түгел; тот йли иной тегеһе 
йәки башҡа берәйһе 5. в знач. сущ. то с уныһы; 
то было вчера, а это сегодня уныһы кисә бул 
ғайны, ә был бөгөн ♦ не то, что (чтобы) бик үк 
түгел, әллә ни түгел; ни с того ни с сего һис юҡ
тан, сәбәпһеҙ-ниһеҙ; тот йли иной; тот йли другой 
кемдер берәйһе; отправить на тот свет см. отпра
вить; отправиться на тот свет см. отправиться

ТОТАЛИЗАТОР м 1. тотализатор (бәйгелә 
ҡайһы атҡа нисә һум ҡуйылганды кцрһәткән 
счётчик) 2. (игра на бегах и скачках) бәйгелә 
аҡса уйыны

ТОТАЛИТАРИЗМ м; книжн. тоталитаризм 
(тоталитар режим)

ТОТАЛИТАРНОСТЬ ж; книжн. тоталитарлыҡ 
ТОТАЛИТАРНЫЙ, -ая, -ое книжн. тотали

тар; тоталитарное государство тоталитар дәүләт 
ТОТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое книжн. дөйөм, то

таль; тотальная война тоталь һуғыш; тотальная 
мобилизация дөйөм мобилизация

ТОТЁМ м тотем (ырыу-ҡәбилә йәмгиәте осо
ронда табына торган хайуан, цҫемлек йәки тә- 
бигәт кцренеше)

ТОТЕМИЗМ м тотемизм, мәжүсилек 
ТОТЕМИСТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое тотемистик, 

тотемизм ...ы, мәжүси; тотемистические верова
ния тотемистик ышаныу (инаныу)



Тб то частица', разг. і .  (в том то и дело) 
тап, нәҡ, шул-шул; вот то-то бына шул-шул 
2. (вот почему) әйтәм, бына; то-то вы бойтесь её 
әйтәм һеҙ унан ҡурҡаһығыҙ 3. (вот уж) бына; 
то-то она удивйтся бына ул ғәжәпләнер инде 

ТбТЧАС и разг. ТОТЧАС нареч. шунда уҡ, 
хәҙер үк, һәғәттә; тотчас же приду шунда уҡ ки
лермен

ТОЧЁНИЕ с см. точйть 1 3  
ТОЧЕНЫЙ, ая, -ое 1. (наточенный, острый) 

ҡайралған, сарланған, үткерләнгән; точёный нож 
үткерләнгән бысаҡ 2. (выточенный) ҡырылған, 
ҡырып яһалған (орсоҡ)', точёные изделия ҡы
рып яһалған нәмәләр 3. перен. (изящный, тон
кий) ҡойоп ҡуйған кеүек, күркәм, нәфис; точё
ные пальцы нәфис бармаҡтар

ТбЧЕЧНЫИ, -ая, -ое 1. төрткө-төрткө, төр- 
төп-төртөп яһалған; точечный узор төрткө-төрт
кө биҙәк 2. спец, (в виде точки) нөктә кеүек, 
нөктә; точечный источник свёта нөктә кеүек яҡ 
тылыҡ сығанағы 3. (направленный на отдель
ные точки) айырым нөктәләргә (эшләү); точеч
ный массаж айырым нөктәләргә массаж

ТОЧИЛКА ж 1. беләү, ҡайраҡ; (для кос) 
яныуыс 2. разг. ҡәләм ослағыс

ТОЧИЛО I с ҡайраҡ, сар, сарлау станогы; 
точйть топор точйлом ҡайраҡ менән балта ҡайрау 

ТОЧИЛО II с (в виноделии) йөҙөм һыҡҡыс 
точильныи, -ая, -ое беләү, сарлау, ҡай

раҡ, яныуыс; точйльный камень ҡайраҡ таш 
ТОЧИЛЬЩИК м 1. ҡайраусы, сарлаусы, үт

керләүсе (кеше) 2. зоол. ағас ҡуңыҙы
ТОЧИТЬ несоә. 1. что (нож) үткерләү, ҡай

рау, яныу; (топор) сарлау, ҡайрау, үткерләү; (ко
су) яныу; (бритву) беләүләү; (пилу, коньки) игәү; 
(саблю, шашку) ҡайрау, сарлау, яныу 2. что 
(заострять) ослау; точйть карандаш ҡәләм ос
лау 3. что (вытачивать) ҡырып яһау; точйть 
детали деталдәрҙе ҡырып яһау 4. (прогрызать) 
кимереү (ҡорт тураһында) 5. (постепенно раз
рушать) өңөп ашау (һыу ярҙы) 6. кого; перен. 
(мучить) яфалау, интектереү, йөҙәтеү, һарғайтыу; 
горе точит ҡайғы һарғайта 7. перен., разг. (бес
престанно бранить) игәп (әрләп) тороу, игәү, әр
ләү ♦ точйть лясы см. лясы; точйть зубы см. зуб 

ТбЧКА I ж 1. (след от прикосновения, уко
ла) тап, төрткө, тимгел; чёрная точка ҡара төрт
кө 2. (знак препинания) нөктә, төрткө; ставить 
точку нөктә ҡуйыу 3. (место в пространстве, 
на плоскости) урын, ер; самая высокая точка го
ры тауҙың иң бейек урыны 4. спец, нөктә; точка 
весеннего равноденствия яҙғы көн һәм төн ти 
геҙлек нөктәһе; точка пересечения прямых тура 
һыҙыҡтарҙың киҫешеү нөктәһе 5. (место распо
ложения) урын, нөктә; торговая точка сауҙа итеү 
урыны; огневая точка ут нөктәһе 6. в знач. сказ.; 
разг. (кончено) вәссәләм, бөттө; ещё час порабо
таю и — точка тағы бер сәғәт эшләйем дә — вәс-

__ Uтощии
сәләм ♦ точка замерзания туңыу нөктәһе; мёрт
вая точка тынлыҡ нөктәһе; точка зрения см. 
зрение; точка в точку теп-теүәл, тәңгәл генә (ту
ра килтереү); ставить точку эште туҡтатыу; бить 
в (одну) точку см. бить; точка с запятой нөктәле 
өтөр

ТбЧКА II ж см. точйть 1—3; точка ножей
бәкеләр үткерләү

ТбЧНО I нареч. 1. тап, теүәл, дөрөҫ; точно в 
три часа тап сәғәт өстә; точно воспроизвестй ко
пию күсермәһен дөрөҫ итеп эшләү 2. (в сочета
нии со словами “такой", “тот", “так") тап, нәҡ, 
бөтөнләй; точно такая же кнйга тап шундай ки
тап 3. в знач. вводи, сл. ысынлап та; она, точно, 
красйва ул, ысынлап та, сибәр

ТбЧНО II союз и частица 1. союз сравн. 
(как, словно) тап ... кеүек, тап, -ға/-гә оҡшаш, 
һымаҡ, кеүек, әйтерһең, -дай/-дәй; плывёт точно 
лебедь тап аҡҡош кеүек йөҙә 2. частица; прост, 
(вроде) дөрөҫ; точно я здесь была дөрөҫ, мин 
бында булдым

тбчность ж 1. (пунктуальность) аныҡ
лыҡ, йыйнаҡлыҡ 2. (степень соответствия че- 
му-л.) дөрөҫлөк, тәңгәллек; тбчность перевода 
тәржемәнең дөрөҫлөгө ♦ в точности теп-теүәл, нәҡ 

тбчный, -ая, -ое 1. (совершенно верный) 
дөрөҫ, тәңгәл; тбчный расчёт дөрөҫ иҫәп; точные 
часы дөрөҫ йөрөгән сәғәт; точное слово тәңгәл 
(дөрөҫ) һүҙ 2. (аккуратный, пунктуальный) 
йыйнаҡ; быть точным йыйнаҡ булыу ♦ точные 
науки аныҡ фәндәр

точь в тбчь нареч. тап, тас, дөп-дөрөҫ; 
точь-в-тбчь отец тас атаһы; она рассказала всё 
точь-в-тбчь, как было ул бөтәһен дә тап булған
са һөйләп бирҙе

ТОШНИТЬ несоә. кого күңел болғаныу, уҡ
шыу, ҡоҫҡо килеү; тошнйть от запаха еҫкә кү
ңел болғаныу

тбптно разг. 1. нареч. эс бошорғос 2. ө знач. 
сказ., безл. уҡшытыу, күңел болғаныу, ҡоҫҡо ки
леү 3. в знач. сказ., безл.; перен. ауыр, сирҡаныс; 
тошно смотреть на них уларға ҡарауы сирҡаныс 

ТОШНОТА ж 1. күңел болғаныу (уйнау), уҡ- 
шы(ты)у, ҡоҫҡо килеү; тошнота от запаха еҫтән 
уҡшыу 2. перен. (отвращение) ерәнеү, ҡоҫҡо 
килеү

ТОШНОТВбРНЫЙ, ая, ое 1. (вызываю
щий тошноту) уҡшытҡыс, күңел болғандыр- 
ғыс, ҡоҫторғос; тошнотворный запах уҡшытҡыс 
еҫ 2. перен., (вызывающий отвращение) ерәнес; 
тошнотворное зрелище ерәнес күренеш

тбптный, -ая, -ое разг. 1. уҡшытҡыс, ҡоҫ
торғос, күңел болғандырғыс 2. перен. эс бошор
ғос; тошное занятие эс бошорғос эш

ТОЩАТЬ несоә.; разг. ябығыу, арыҡланыу 
тбщий, -ая, -ее 1. (худой) ябыҡ, арыҡ; то

щая скотйна арыҡ мал 2. перен., разг. буш, һай; 
тбщий портфель буш портфель 3. (скудный — о 
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ТПРУ
колосе) нәҙек, ас, ярлы, осоҡ; (о растительно
сти) һирәк; (о почве) ашһыҙ ♦ тощий карман 
см. карман

ТПРУ и ТПРР межд. тырр (атты туҡтат
ҡанда әйтелә) ♦ ни тпру ни ну в знач. сказ.; 
прост, ни алға ни артҡа

ТРАВА ж үлән; (молодая) йәшән; (весенняя) 
зәржә; сорная трава ҡый үләне; лекарственная 
трава дарыу үләне ♦ травой (быльём) поросло 
см. быльё; хоть трава не растй иҫ китмәү, бар 
тип тә белмәү

ТРАВЕНЁТЬ несов.; разг. (зарастать тра
вой) үлән үҫеү (баҫып китеү)

ТРАВЕРС і  и ТРАВЕРЗ м траверс, траверз 
(1. хәрб. окопта һәм нығытмаларҙа балсыҡ өйө
мө 2. гидротех. йылғаның ярҙарын һаҡлау һәм 
ағыш юлын цҙгәртец өсөн махсус дамба 3. диңг., 
аә. караптың, осҡостоң алған курсына ҡарата 
перпендикуляр йцнәлеш)

ТРАВЕРС II м; спорт, траверс (альпинис
тарҙың тау теҙмәләре аша сығыуы)

трАверса и трАверза ж; тех. траверса, 
траверза (берәй нәмәне нығытыу өсөн арҡыры 
һалынған һайғау)

ТРАВЕСТИ с нескл. травести (1. театр, цҫ- 
мерҙәрҙе ҡатын-ҡыҙҙар уйнай торған роль 
2. әҙ. әҙәбиәттәге юмористик шиғриәттең бер 
төрө: етди йөкмәткене уға тап килмәй торған 
мәрәкә формала бирец)

ТРАВИНКА ж бер бөртөк үлән 
ТРАВИТЬ I несов. 1. кого ағыулау, ағыулап 

ҡырыу, үлтереү; травйть мух себендәрҙе ағыу
лау 2. что (производить потраву) тапатыу, та
патып һәләк итеү (ашлыҡты, сәсецҙе); травйть 
посевы сәсеүлектәрҙе тапатыу 3. кого һөсләү, 
ҡыуып тотоу (эт, ҡош менән) 4. что; спец. аша
тыу, уйҙырыу; травйть узоры биҙәктәр уйҙырыу
5. кого; перен. (преследовать) эҙәрләү; (о чело
веке) яла яғыу, юрамал бәйләнеү, яла яғып ғә
йепләү 6. спец. таҙартыу, бөтөрөү, сығарыу; тра
вйть пятна тапты бөтөрөү

ТРАВИТЬ II несов. что 1. мор. (аҡрынлап) 
бушатыу, бушата (ебәрә) төшөү, аҡрынлап ыс- 
ҡындырыу; травйть канат арҡанды аҡрынлап 
бушатыу 2. спец. (выпускать пар, воздух, ослаб
ляя давление) сығарыу, кәметеү 3. безл. (тош
нить) сайҡатып ауырытыу

ТРАВИТЬСЯ несов. 1. разг. (принимать яд) 
ағыу эсеү, ағыуланыу 2. страд, от травйть I 

ТРАВЛЕНЫЙ I, -ая, -ое тех. (обработан
ный или изготовленный травлением) уйҙырып 
(ашатып) яһалған (төшөрөлгән)

ТРАВЛЕНЫЙ II, ая, ое (о звере) һөсләтел- 
гән, эт менән ҡыуҙырылған ♦ травленый волк 
(зверь) ҡарт бүре (кцпте кцргән, әсеһен-сөсө- 
һөн татыған кеше)

ТРАВЛЯ ж 1. (на охоте) һөсләү, эт менән 
ҡыуыу (кейекте) 2. см. травйть I 5
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ТРАВМА ж травма, йәрәхәт(ләнеү), имгәнеү; 
психйческая травма психик травма (ауырыу); 
нанести травму йәрәхәт яһау

ТРАВМАТИЗМ м травматизм, йәрәхәт, йәрә
хәтләнеү, имгәнеү; борьба с травматйзмом на 
производстве производствола имгәнеүҙәрҙе бул
дырмау өсөн көрәш; бытовой травматйзм көнкү
рештәге йәрәхәт

ТРАВМАТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое травматик, 
йәрәхәттән булған; травматйческий шок травма
тик шок

ТРАВМАТбЛОГ м травматолог (травмато
логия белгесе)

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое травма 
тология ...ы, травматологик; травматологйче 
ское отделение травматология бүлеге

ТРАВМАТОЛбГИЯ ж травматология (хирур
гияның төрлө имгәнец-йәрәхәтләнецҙәрҙе өйрә
нә торған бцлеге)

ТРАВМИРОВАНИЕ с см. травмировать 
ТРАВМИРОВАТЬ сов., несов. кого-что йә

рәхәтләү, яралау
ТРАВОПбЛЬЕ с; с.-х. үлән сәсеү баҫыусы

лығы, үлән сәсеү системаһы (төрлө ҡыяҡ цлән- 
дәрҙе ҡуҙаҡлылар менән ҡушып сәсец)

ТРАВОПбЛЬНЫЙ, -ая, -ое с.-х. үлән сәсеү 
баҫыусылығы ...ы; травопольная система үлән 
сәсеү баҫыусылығы системаһы 

ТРАВОСЁЯНИЕ с үлән сәсеү 
ТРАВОСМЁСЬ ж; с.-х. үлән ҡатнашмаһы 

(бер йыллыҡ һәм кцп йыллыҡ ҡыяҡлылар ме
нән ҡуҙаҡлылар ҡатнашмаһы)

ТРАВОСТбЙ м үҫемлектәр (үләндәр) япма
һы (көтөцлектәрҙә, сабынлыҡтарҙа)

ТРАВОЙДНЫЙ, -ая, -ое үлән ашаған (ашау
сы); травоядные животные үлән ашаған хай 
уандар  ̂ ^

ТРАВЯНИСТЫЙ, -ая, -ое 1. үлән, үләнле; 
травянйстое место үләнле ер 2. перен., разг. (без
вкусный) тәмһеҙ, үлән тәме килгән; травянистый 
чай тәмһеҙ сәй 3. (сходный с травой) үлән ке
үек, үлән

ТРАВЯН бЙ, -ая, -ое 1. үлән ...ы; травяная 
мука үлән оно 2. (поросший травой) үлән үҫкән 
(баҫҡан); травяной луг үлән баҫҡан туғай 

ТРАГЕДИЙНОСТЬ ж трагедиялылыҡ 
ТРАГЕДИИНЫИ, -ая, -ое трагик, трагедия

лы, трагедия ...ы; трагедийный артист трагедия 
артисы

ТРАГЁДИЯ ж 1. трагедия (драма әҫәрҙәре
нең бер төрө); трагедии Шекспйра Шекспир тра
гедиялары

ТРАГИЗМ м трагизм (1. драматик әҫәрҙә 
трагик элемент 2. трагедиялылыҡ)

ТРАГИК м трагик (1. трагик ролдәрҙе баш
ҡарыусы актёр 2. трагедия әҫәрҙәре яҙыусы) 

ТРАГИКОМЕДИЯ ж трагикомедия (1. әҙ. 
трагедия һәм комедия цҙенсәлектәрен цҙ эсенә
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алған драматик әҫәр 2. кцсм. ҡайғылы һәм көл
көлө ваҡиға)

ТРАГИКОМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. (печаль
ный и смешной) трагикомик; ҡыҙыҡ та, ҡыҙ
ғаныс та (көлкө аралаш фажиғәле)', траги 
комйческий случай трагикомик ваҡиға 2. тра
гикомик; трагикомйческий сюжет трагикомик 
сюжет

ТРАГИКОМИЧНЫЙ, ая, ое см. трагико 
мйческий 1

ТРАГИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. (свойственный 
трагедии) трагедия ...ы, трагик; трагйческий жанр 
трагик жанр 2. (об актёре) трагик; трагйческий 
актёр трагик актёр 3. (страшный, ужасный) тра
гик, фажиғәле, афәтле; трагйческая смерть фа
жиғәле үлем

ТРАГИЧНОСТЬ ж фажиғәлелек, трагедиялы- 
лыҡ, һәләкәтлек

ТРАГИЧНЫЙ, -ая, -ое афәтле, фажиғәле, 
ауыр ҡайғылы; трагйчная смерть фажиғәле үлем 

ТРАДИЦИбННОСТЬ ж ғәҙәткә ингәнлек, 
традициялылыҡ, традиция булып китеү

ТРАДИЦИОННЫЙ, -ая, -ое традицион, йола 
булып киткән, ғәҙәткә ингән; традиционный празд
ник традицион байрам

ТРАДИЦИЯ ж традиция, ғәҙәт, йола; семей
ные традиции ғаилә традициялары; войти в тра
дицию йолаға инеү; воинские традиции хәрби 
традициялар

ТРАЕКТбРИЯ ж; спец. траектория (1. махс. 
есемдең йәки нөктәнең хәрәкәт юлы 2. хәрб. 
атылған снарядтың минаның һ.б. осоу юлы) 

ТРАКТ м оло юл, тракт; автомобйльный тракт 
автомобиль тракты ♦ желудочно-кишечный тракт 
анат. ашҡаҙан-эсәк юлы

ТРАКТАТ м 1. (научное сочинение) трактат, 
ғилми әҫәр, рисәлә; составлять трактат рисәлә 
төҙөү 2 . уст. трактат (халыҡ-ара килешец) 

ТРАКТИР м; уст. трактир (ресторанлы ҡу
наҡхана, тцбән разрядлы ресторан)

ТРАКТЙРЩИК м и ТРАКТЙРЩИЦА ж 
трактирсы, трактир тотоусы

ТРАКТОВАНИЕ с см. трактовать, тракто
ваться; правильное трактование дөрөҫ аңлатып 
биреү

ТРАКТОВАТЬ несов. что аңлатыу, аңлатып 
(төшөндөрөп) биреү, ҡарашты әйтеү; трактовать 
по-нбвому яңыса аңлатыу

ТРАКТОВАТЬСЯ несов. 1. (получатъ какое-л. 
объяснение) тикшерелеү, ҡараш әйтелеү 2. страд, 
от трактовать

ТРАКТОВКА ж см. трактовать, трактовать
ся; трактовка романа романды аңлатыу

ТРАКТОР м трактор; колёсный трактор тә
гәрмәсле трактор; пропашной трактор аралыҡлы 
трактор

ТРАКТОРИЗАЦИЯ ж тракторлаштырыу, 
трактор ҡулланыуҙы индереү

ТРАКТОРЙСТ м и ТРАКТОРЙСТКА ж 
тракторсы; тракторист-машинист широкого про
филя киң профилле тракторсы-машинист

т р а к т о р н ы й , -ая, -ое 1. трактор(ҙар) ...ы, 
тракторлы; тракторный завод трактор заводы 
2. трактор менән; тракторный сев трактор менән 
сәсеү

ТРАКТОРОСТРОЁНИЕ с тракторҙар эшләп 
сығарыу

ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЬНЫ Й, ая, ое
тракторҙар эшләп сығарыу ...ы

ТРАЛ м трал (1. тоҡ һымаҡ ҙур ау 2. һыу 
аҫты миналарын таба торған ҡорал 3. диңгеҙ 
төбөн һәм ундағы хайуандарҙы, цҫемлектәрҙе 
тикшерец ҡоралы)

ТРАЛЕР м см. тральщик 1 
ТРАЛИТЬ несов. что 1. рыб. трал менән балыҡ 

тотоу, траллау 2 . воен., мор. трал менән мина то
тоу 3. спец, (исследовать дно) тралл менән тикше
реү; тралить пролйв трал менән боғаҙҙы тикшереү 

ТРАЛЬЩИК м траллаусы (1. трал менән ба
лыҡ тотоу судноһы 2. һыу аҫтындағы мина
ларҙы тотоу өсөн булған хәрби судно 3. трал 
менән балыҡ тотоуға етәкселек итецсе кеше) 

ТРАМБОВАТЬ несов. что төйгөсләп (тыңҡыс
лап) тигеҙләү, тапау, ҡыҫтап-ҡыҫтап тигеҙләү (ты
ғыҙлау); трамбовать землю ерҙе төйгөсләп тигеҙләү 

ТРАМ БбВКА ж 1. см. трамбовать 2. (ору
дие) тығыҙлағыс (төйгөсләц ҡоралы)

ТРАМБбВОЧНЫ Й, -ая, -ое төйгөсләп ты
ғыҙлау ...ы, төйгөсләп тигеҙләү ...ы; трамбовоч
ная машйна төйгөсләп тығыҙлау машинаһы 

ТРАМВАИ м трамвай; ехать трамваем трам
вайҙа барыу ♦ речной трамвай һыу трамвайы 
(пассажирҙарҙы йөрөтә торған катер)

т р а м в Аи н ы и , -ая, -ое трамвай ...ы; трам
вайная линия трамвай юлы

ТРАМВАЙЩИК м и т р а м в Ай щ и ц а  ж
трамвайсы

ТРАМПЛИН м 1. һикертмәк, һикереү баҫма
һы, трамплин; лыжный трамплин саңғы трамп
лины 2. перен. Терәк (берәр эштең башланғыс 
пункты, таяныс)

ТРАНЖЙР м и ТРАНЖЙРА м ж ж\ разг. 
мал (аҡса) туҙҙырыусы, әрәм-шәрәм (әләф-тә
ләф, исраф) итеүсе

ТРАНЖИРИТЬ несов., что\ разг. исраф (тә
ләф, әрәм-шәрәм) итеү, мал (аҡса) туҙҙырыу, 
әрәмгә (бушҡа) ебәреү; транжйрить деньги аҡса
ны исраф итеү

ТРАНЖЙРИТЬСЯ несов. 1. разг. тәләф (ис
раф) булыу 2. страд, от транжйрить

ТРАНЖЙРСТВО с; разг. исрафлау, тәләф
ләү, мал (аҡса) туҙҙырыу; привычка к транжйр 
ству аҡса туҙҙырыу ғәҙәте

ТРАНЗИСТОР м транзистор (электр сиг
налдарын цҙгәртә, көсәйтә торған ярым цт- 
кәргес прибор)

511



ТРА Н ЗИ СТО РН Ы Й
ТРАНЗИСТОРНЫЙ, -ая, -ое транзисторлы 

♦ транзисторный радиоприёмник транзисторлы 
радиоалғыс

ТРАНЗИТ м транзит (1. илдәр аша тауар 
йәки пассажирҙар сыгарыу 2. бер ерҙән икенсе 
ергә аралыҡта бушатмай тауар ташыу)', по
слать грузы транзйтом йөктәрҙе транзит менән 
ебәреү

ТРАНЗИТНЫЙ, -ая, -ое 1. үтеп барыусы, 
транзит, транзит ...ы; транзитные грузы транзит 
йөктәр 2. транзитлы; транзйтная торговля тран
зитлы сауҙа

ТРАНКВИЛИЗАТОР м \ мед. транквилиза
тор (тынысландыргыс дарыу, препарат)

ТРАНС м транс; впасть в транс аҡыл томала
ныу (нервыларҙың ярһыуы һөҙөмтәһендә) 

ТРАНС... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 
ниндәйҙер аралыҡ аша хәрәкәтте, нимәнеңдер 
артынан эйәрецҙе аңлатҡан тәцге өлөшө, мәҫ., 
трансальпййский Альп тауҙары аша; трансокеан
ский океан аша

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ, ая, ое транс 
атлантик (Атлантик океан аша йөрөй торган); 
трансатлантйческий лайнер трансатлантик лайнер 

ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ, ая, ое
континент-ара, ҡитғалар аша, трансконтиненталъ; 
трансконтинентальная ракета континент ара 
ракета

ТРАНСКРИБИРОВАТЬ сов., несов. что\ 
лингв, транскрипциялау, транскрипция яһау; 
транскрибйровать текст тексты транскрипциялау 

ТРАНСКРИПЦИбННЫ Й, ая, ое лингв.
транскрипция ...ы; транскрипционные знаки
транскрипция тамғалары

ТРАНСКРИПЦИЯ ж транскрипция (1. лингв, 
шартлы тамгалар менән телдәге өндәрҙе әй
телгән килеш яҙыу һәм шулай яҙыу системаһы 
2. муз. бер төр музыка ҡоралы йәки тауыш 
өсөн яҙылган әҫәрҙе икенсе төр музыка ҡора
лына йәки тауышҡа яраҡлаштырыу)

ТРАНСЛИРОВАТЬ сов., несов. что транс
ляциялау, трансляция яһау (радио, телевидение 
аша тапшырыу)', транслировать концерт кон
цертты трансляциялау

ТРАНСЛИРОВАТЬСЯ несов. страд, от 
транслйровать

ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ ж\ лингв, транслитера
ция (бер алфавит хәрефтәрен икенсе алфавит 
хәрефтәре менән бирец)

ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ, ая, ое трансляция 
...ы; трансляционный узел трансляция үҙәге 

ТРАНСЛЯЦИЯ ж трансляция (1. телмәрҙе, 
музыканы һ.б. алыҫҡа радио, телевидение һ.б. 
аша бирец 2. һөйл. шул юл менән һөйләнгән, 
тапшырылган хәбәр һ.б.)

ТРАНСМИССИбННЫЙ, ая, ое трансмис 
сия ...ы; трансмиссивный ремень трансмиссия 
ҡайышы
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ТРАНСМИССИЯ ж трансмиссия (хәрәкәт
те двигателдән машинага кцсерә торган мах
сус ҡулайлама)

ТРАНСПАРАНТ м транспарант (1. рамга ки
релгән рәсемле туҡыма йәки ҡагыҙ 2. ҡагыҙга 
тура яҙыу өсөн аҫтына һалына торган һыҙыҡ
лы махсус бит)

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ж трансплантация 
(1. мед. агзаның бер урынын киҫеп икенсе урын
ды ямау 2. баҡса, бер цҫемлек киҫәген икенсе 
цҫемлеккә кцсереп ялгау)

ТРАНСПЛАНТИРОВАТЬ сов., несов. что 
трансплантация яһау, күсереп ҡуйыу

ТРАНСПЛАНТОЛбГИЯ ж\ мед. трансплан
тология (медицина һәм биологияның трансплан
тация мәсьәләләрен өйрәнә торган тармагы) 

ТРАНСПОРТ м; в разн. знач. транспорт; пас
сажирский транспорт пассажирҙар транспорты; 
городской транспорт ҡала транспорты; автомо
бильный транспорт автомобиль транспорты 

ТРАНСПОРТ м\ бухг. транспорт, сығарма 
(сумманы икенсе биткә кцсерец)

ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТЬ ж күсереп йө 
рөтмәлелек

ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЙ, ая, ое күсереп 
йөрөтмәле; транспортабельный больной күсереп 
йөрөтмәле ауырыу

ТРАНСПОРТЕР м 1. транспортер (йөк кцсе
рец ҡоролмаһы) 2. см. бронетранспортёр

ТРАНСПОРТИР м транспортир (мөйөш цл- 
сәц һәм һыҙыу приборы)

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ с см. транспорта! 
ровать; транспортйрование зерна ашлыҡ ташыу 

ТРАНСПОРТИРОВАТЬ сов., несов. кого- 
что күсереү, ташыу, йөрөтөү; транспортировать 
груз йөк ташыу

ТРАНСПОРТИРОВАТЬСЯ несов. страд, 
от транспортйровать

ТРАНСПОРТИРбВКА ж см. транпортйро- 
вать; транспортировка нефти и газа газ һәм нефт
те йөрөтөү; транспортировка зерна ашлыҡ ташыу 

т р а н с п о р т н и к  м транспортта эшләүсе, 
транспорт эшсеһе

ТРАНСПОРТНЫЙ, -ая, -ое транспорт ...ы; 
транспортные рабочие транспорт эшселәре 

ТРАНСФОРМАТОР м трансформатор (1. ал
маш электр тогының көсөргәнешлелеген кцтә- 
рец йәки тцбәнәйтец аппараты 2. бер цк ва
ҡытта төрлө ролдәрҙе бер-бер артлы башҡа
рыусы актёр 3. фокустар кцрһәтецсе)

ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ, ая, ое транс 
форматор ...ы; трансформаторная будка транс 
форматор будкаһы

ТРАНСФОРМАЦИЯ ж 1. (превращение) үҙгә
реү, әүерелеү 2. трансформациялау (тышҡы ҡиә
фәтте бик тиҙ цҙгәртеп, төрлө ролдәрҙе баш
ҡарыу йәки кцрһәтец) 3. трансформация (транс
форматор ярҙамында электр тогын цҙгәртец)



ТРЕВОГА
ТРАНСФОРМИРОВАТЬ сов., несов. үҙгәр

теү, әүерелдереү
ТРАНСФОРМИРОВАТЬСЯ 1 . сов., несов.

(преобразовываться) үҙгәреү, әүерелеү 2. страд, 
от трансформйровать

ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЙ, -ая, -ое трансцендент 
(1. фәлс. тәжрибәнән ситтә булган 2. мат. алге
браик гәмәл аша сыгарып булмай торган); транс
цендентное уравнение трансцендент тигеҙләмә 

ТР ЛИШЁННЫЙ, -ая, -ое траншея ...ы 
ТРАНШЁЯ ж траншея, соҡор; копать траншёю 

траншея ҡаҙыу; сйлосная траншея силос соҡоро 
ТРАП I м трап, баҫҡыс (караптарҙа, само- 

лёттарҙа); спустйть трап трап төшөрөү
ТРАП II м; спец. трап, тишек (иҙәндә кана

лизация өсөн махсус эшләнгән)
ТРАПЕЗА и ТРАПЁЗА ж аш табыны (өҫтәле) 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ, -ая, -ое трапецияға 

оҡшаш, трапеция рәүешендәге
ТРАПЁЦИЯ ж трапеция (1. мат. ике ягы па

раллелле дцртмөйөш 2. спорт, ике бау га аҫыл- 
ган арҡыры агас, тимер)

ТРАССА ж; в разн. знач. трасса, юл; трасса 
метро метро трассаһы; трасса снаряда снаряд 
трассаһы; автомобйльная трасса автомашина юлы 

ТРАССИРОВАТЬ сов., несов. 1. что йүнә
леш билдәләү, юл һыҙыу 2 . эҙ ҡалдырып осоу, 
яҡтыртып осоу (туп, пуля тураһында) 

ТРАССИРбВКА ж см. трассйровать 
ТРАССИРУЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от 

трассйровать 2. прил. яҡтыртып осоусы; трас 
сйрующая пуля яҡтыртып осоусы пуля

ТРАТА ж 1. см. тратить; трата времени ва 
ҡытты әрәм итеү 2. обычно мн. траты сығымдар; 
болынйе траты ҙур сығымдар

ТРАТИТЬ несов. что (деньги) тотоу, тото
ноу, түгеү, әрәм (әрәм-шәрәм, исраф, сарыф, тә
ләф) итеү, тотоп (тотоноп) бөтөрөү; (силы) тү
геү; (время) әрәм (сарыф) итеү

ТРАТИТЬСЯ несов. 1. тотоу, сығымланыу 
2. страд, от тратить

ТРАУЛЕР м см. тральщик 1 
ТРАУР м 1. (состояние скорби) матәм, траур 

2. (чёрная одежда, повязка в знак скорби) траур 
кейеме, матәм билдәһе; носйть траур траур кейе
мендә йөрөү

ТРАУРНЫЙ, -ая, -ое 1. матәм ...ы, траур 
...ы; траурная одежда матәм кейем 2. перен. 
ҡайғылы; траурное настроение ҡайғылы кәйеф 

ТРАФАРЁТ м трафарет (1. рәсемде механик 
юл менән кцсерец өсөн ҡатырганан, ҡалайҙан 
һ.б. киҫеп яһалган өлгө 2. киҫеп эшләнгән хә
рефтәр, һандар менән яҙылган яҙыу 3. кцсм. 
иҫкергән црнәк, һуҡырҙарса эшләнгән өлгө) 

ТРАФАРЁТНЫЙ, -ая, ое 1. трафарет; тра
фаретный рисунок трафарет һүрәт 2. перен. (из
битый, шаблонный) күп сәйнәлгән, иҫкергән; 
трафаретная мысль күп сәйнәлгән фекер
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ТРАХ межд. 1. шарт, шатыр, гөрҫ 2. в знач. 
сказ.; разг. шап (шаҡ, гөп, гөрҫ, тыңҡ һ.б.) итеү; 
трах кулаком по столу йоҙроҡ менән өҫтәлгә 
шап итте

ТРАХЕИТ м; мед. трахеит (богарлаҡ тиресә
һенең шешеце)

ТРАХЁЯ ж 1. анат. боғарлаҡ, ҡурылдай, 
трахея 2. зоол., бот. трахея

ТРАХНУТЬ сов.; разг. 1. шарт (шатыр, гөрҫ) 
итеү; трахнуть из ружья мылтыҡтан шарт итеп 
атыу 2. кого-что и без доп. (ударить) шап (гөп) 
иттереп һуғыу

ТРАХНУТЬСЯ сов.; разг. 1. (сильно ударить
ся) тыңҡ (шаҡ) итеү 2. (упасть с шумом) шап 
(лып, лап) итеү; трахнуться на зёмлю ергә лап итеү 

ТРАХбМ А ж трахома, бысый күҙ (йогошло 
кцҙ ауырыуы)

ТРАХОМАТбЗНЫ Й, -ая, -ое мед. 1. трахо
ма ...ы, трахоматоз; трахоматозные изменения 
трахома үҙгәрештәре 2. трахомалы; трахоматоз
ный больной трахомалы ауырыу

ТРАХбМ НЫ Й, ая, ое см. трахоматозный 2 
ТРЕ... и ТРЁХ... урыҫ телендә ҡушма һцҙ- 

ҙәрҙең өс бер төрлө сифатҡа эйә булыу, өс кц- 
ләм мәгәнәләрен аңлатҡан тәцге өлөшө, мәҫ., 
треногий өс аяҡлы; трёхактный өс акттан торған 

ТРЁБНИК м доғалыҡ, доға китабы 
ТРЕБОВАНИЕ с 1. см. требовать 1; 2. та 

лап, ҡәтғи һорау; настоятельное требование ны 
ҡышмалы талап; требование времени заман та
лабы 3. (официальный документ) требование 
(рәсми ҡагыҙ); писать требование требование 
яҙыу

ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ ж талапсанлыҡ; про 
явйть требовательность талапсанлыҡ күрһәтеү 

ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (строгий, 
взыскательный) талапсан, талап итеүсән, талап
ты ҡаты ҡуйыусан; требовательный учйтель та
лапсан уҡытыусы 2. (разборчивый) талапсан, 
айыра белеүсе; требовательный читатель талап 
сан уҡыусы

ТРЕБОВАТЬ несов. 1. талап итеү, һорау, дау
лау, талап итеп даулау; требовать объяснений аң
латмалар талап итеү; требовать свободы ирек дау
лау 2. чего, от кого-чего талап итеү; закон тре
бует закон талап итә 3. чего (нуждаться) кәрәк 
(булыу); дом требует ремонта өйгә ремонт кәрәк 

ТРЕБОВАТЬСЯ несов. 1. талап ителеү, кә
рәк (булыу); заводу требуются рабочие заводҡа 
эшселәр кәрәк 2. безл. (необходимо, нужно) кә
рәк ине; что и требовалось доказать ошоно иҫ 
бат итеү кәрәк тә ине 3. страд, от требовать 1 

ТРЕБУХА ж эсәк-ҡарын (һуйылган малдың) 
ТРЕВбГА ж 1. (беспокойство, волнение) 

шомланыу, ҡурҡыу, хәүеф, шом, хафа, борсоу; 
быть в тревоге шомланып тороу 2. (переполох) 
шау-шыу, ғауға; в доме поднялась тревога өйҙә 
шау-шыу ҡупты 3. (знак опасности) тревога;
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ТРЕВО Ж И ТЬ
пожарная тревога янғын (ут) тревогаһы; сигнал 
тревоги тревога сигналы ♦ бить тревогу тауыш 
күтәреү (ҡурҡынысты белдерец)

ТРЕВОЖИТЬ несоѳ. 1. кого-что борсоу, тын
ғыһыҙлау, хафалау; состояние больной трево
жит ауырыуҙың хәле борсой 2. кого-что (нару
шатъ покой) борсоу, тынысһыҙлау, мәшәҡәтләү; 
не тревожьте его уны борсомағыҙ 3. (причинятъ 
болъ, беспокоить) яфалау, маҙаһыҙлау; меня 
тревожит старая рана мине элекке яра яфалай 

ТРЕВОЖИТЬСЯ несоѳ. 1. (волноваться) бор
солоу, тынысһыҙланыу, хафаланыу; тревожить
ся за детей балалар өсөн борсолоу 2. страд, от 
тревожить 2, 3

ТРЕВбЖ НОСТЬ ж ҡурҡыныслыҡ, хәүефле
лек, борсоулы (шомло) булыу; тревожность по
ложения хәлдең хәүефлелеге

ТРЕВбЖ НЫ Й, ая, -ое 1. (полный тревоги, 
волнения) шомло, хафалы, хәүефле, борсоулы; 
тревожный голос борсоулы тауыш 2. (порожда
ющий тревогу) ҡурҡыныс белдереүсе, шомло, 
шөбһәле; тревожные слухи шомло хәбәрҙәр; 
тревожная тишина шөбһәле тынлыҡ 3. (извеща
ющий об опасности) тревога ...ы; тревожный 
сигнал тревога сигналы

ТРЕВОЛНЁНИЕ с; книжн. тыныслыҡты 
юғалтыу, ныҡ борсолоу, хафаға төшөү, шомла
ныу, ҡурҡыу, тынысһыҙланыу

ТРЕГЛАВЫЙ и ТРЁХГЛАВЫЙ, ая, ое
1. өс көмбәҙле; треглавая церковь өс көмбәҙле 
сиркәү 2. өс башлы (әкиәттәрҙә)-, трёхглавый 
дракон өс башлы аждаһа

ТРЕЗВЕННИК м; разг. (араҡы) эсмәй торған 
кеше, айыҡ (айныҡ) кеше

ТРЕЗВЁТЬ несоѳ. айныу, айыгыу, айный барыу 
ТРЕЗВИТЬ несоѳ. кого айныҡтырыу, айыҡ- 

тырып ебәреү
Т РЕ ЗВ бН  м 1. (звон во все колокола) бөтә 

ҡыңғырауҙарҙы бер юлы ҡағыу (сиркәцҙә) 2. пе- 
рен., разг. (толки, сплетни) юҡ-бар, имеш-ми
меш (хәбәр) 3. перен., разг. (щум, скандал) 
шау-шыу, ғауға 4. (звонкое пение птиц) ҡош
тарҙың яңғырауыҡлы тауыштары ♦ трезвон в 
ушах ҡолаҡ сыңлауы

ТРЕЗВбН ИТЬ несоѳ. 1. (звонитъ во все ко
локола) ҡыңғырауҙарҙы бер юлы ҡағыу (сир
кәцҙә) 2. (сильно звонить) (бик ныҡ) шылтырау 
(зыңғырлау) 3. что и без доп.; перен., разг. 
(распускать слухи) шаулау, хәбәр таратыу 

т р ё з в о с т ь  ж; прям., перен. айныҡлыҡ, 
айыҡлыҡ; общество трезвости айыҡлыҡ йәмғиә
те; трёзвость суждений фекер айыҡлығы

ТРЁЗВЫЙ, ая, ое 1. (не пьяный) айыҡ, 
айыҡҡай, айныҡ; быть трезвым айныҡ булыу
2. (не пьющий) араҡы эсмәй торған 3. сәләмәт, 
һау, айыҡ (аҡыл, ҡараш тураһында); трезвый 
ум айыҡ аҡыл

ТРЕЗУБЕЦ м өс теш (өс йәпле борошо ҡорал)

ТРЕК м трек, уҙышыу юлы (велосипед, мо
тоцикл өсөн)

ТРЕЛЕВАТЬ несов.; спец. ағас тарттырыу; 
трелевать лес на тракторе трактор менән ағас 
тарттырыу

ТРЕЛЕВКА ж; спец. см. трелевать; механи
зировать трелёвку леса ағас тарттырыуҙы меха
низациялау

ТРЕЛЕВОЧНЫЙ, -ая, -ое спец. ағас тартты
рыу ...ы, ағас тарттыра торған; трелёвочный 
трактор ағас тарттыра торған трактор

ТРЕЛЬ I л  с (птицы) сут-сут итеү; (свистка) 
һыҙғырыу; (звонка) сыңғырлау, зыңғырлау, сың
ғыр-сыңғыр итеү; соловьйная трель һандуғас
тың сут-сут итеп һайрауы

ТРЕЛЬ II ж; спец. ағас тарттырыу юлы 
(урыны)

ТРЕЛЬЙЖ м трельяж (1. өс бцлекле көҙгө 
2. црмәләцсе цҫемлектәр өсөн ҡуйылған рәшәткә) 

ТРЕНАЖ м; спец. тренаж (кцнекмәләр сис
темаһы)

ТРЕНАЖЕР м тренажёр (кцнекмәләр яһау 
өсөн ҡоролма); тренировка космонавтов на тре
нажёрах космонавтарҙың тренажёрҙарҙа күне
геүҙәре

ТРЁНЕР м тренер; тренер по плаванию йөҙөү 
буйынса тренер; тренер команды команда тренеры 

ТРЁНЕРСКИИ, -ая, -ое тренер(ҙар) ...ы, тре- 
нерлыҡ ...ы; тренерская работа тренерлыҡ эше; 
тренерская школа тренерҙар мәктәбе

ТРЁНЗЕЛЬ м ауыҙлыҡ, ауыҙлыҡ сынйыры 
(ауыҙлыҡтың бер төрө)

ТРЁНИЕ с 1. ъттттҡътлъту, өйкәлеү; сила трёния 
ышҡылыу көсө; внутреннее трёние эске ышҡы
лыу 2. обычно мн. трёния; перен. ыҙғыш, талаш, 
тартыш

ТРЁНИНГ м; спец. тренинг (махсус кцнекмә
ләр цтец); аутогенный тренинг аутоген тренинг 
(цҙ-цҙеңде инандырыу)

ТРЕНИРОВАННОСТЬ ж өйрәтелгәнлек, өй
рәнгәнлек, күнеккәнлек

ТРЕНИРОВАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 
тренировать 2. прил. күнеккән, өйрәнгән, өйрә
телгән; тренированный футболйст күнеккән 
футболсы

ТРЕНИРОВАТЬ несоѳ. 1. кого-что (обучатъ) 
өйрәтеү; тренировать спортсменов спортсы 
ларҙы өйрәтеү 2. что (упражнять) күнектереү, 
өйрәтеү; тренировать память хәтерҙе күнектереү 

ТРЕНИРОВАТЬСЯ несоѳ. 1. күнекмә (күне
геү) үткәреү, күнегеү, өйрәнеү; тренироваться в 
бёге йүгереүҙә күнегеү 2. страд, от тренировать 

ТРЕНИРОВКА ж тренировка, күнегеү, күнек
мә, өйрәнеү; ходить на тренировки күнекмәләргә 
йөрөү; тренировка в бёге йүгереү күнекмәләре 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. тренировка 
...ы; тренировочный костюм тренировка костю 
мы 2 . тренировка ...ы, өйрәнеү (күнегеү) ...ы, 
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ТРЕСКОТНЯ
күнекмә үткәреү ...ы; тренировочный зал күнек
мә үткәреү залы; тренировочный самолёт өйрә
неү самолёты

ТРЕНбГА ж 1. см. треножник 2. (путы для 
лошадей) кешэн; спутать треногой лошадь ке- 
шэн менән ат кешәнләү

ТРЕНбГИЙ и ТРЁХНбГИЙ, -ая, -ое разг. 
өс аяҡлы; треногий стол өс аяҡлы өҫтәл

ТРЕНбЖ ИТЬ несоө. кого-что кешәнләү, ты- 
шау(лау)

ТРЕН бЖ НИ К м өстаған, өсаяҡ; поставить 
чугун на треножник өстағанға суйын ҡуйыу 

ТРЁНЬКАТЬ несоө.', разг. 1. теңкелдәү, дең- 
келдәү, дыңҡылдау, теңкел-теңкел килеү; трень
кает балалайка балалайка теңкел-теңкел килә 
2 . на чём (бренчатъ) дыңғырлатыу, зымбырла
тыу, сиртеү

ТРЕПАК м трепак (урыҫ халыҡ бейеце һәм 
шуга яҙылған музыка әҫәре)

ТРЕПАЛКА ж талҡы, ҡаҡҡы (етен, тарма 
сцсен, йөндө таҙартыу ҡоралы)

ТРЕПАЛО с см. трепалка 
ТРЕПАЛЬНЫЙ, -ая, -ое тәрәпләү ...ы, тал

ҡыу ...ы, тетеү ...ы; трепальная машина тәрәп
ләү машинаһы

ТРЕПАЛЬЩИК м и ТРЕПАЛЬЩИЦА ж  тә
рәпләүсе, талҡыусы

ТРЕПАН м трепан (хирургтарҙың һөйәк ти- 
шец ҡоралы)

ТРЕПАНАЦИЯ л к; мед. трепанация (һөйәк ҡы
уышлығына тишеп цтец операцияһы); трепана
ция черепа баш һөйәген трепанациялау

ТРЕПАНГ м трепанг (Алыҫ Көнсығыштағы 
диңгеҙҙәрҙә йәшәцсе хайуан)

ТРЕПАНИРОВАТЬ сов., несоө. что; мед. тре
панациялау, трепанация яһау; трепанировать че
реп больного ауырыуҙың баш һөйәгенә трепана
ция яһау

ТРЕПАННЫЙ, -ая, -ое прич. от трепать
ТРЕПАНЫЙ, -ая, -ое 1. спец. талҡыған, 

талҡылған; трёпаный лён талҡыған етен 2. разг. 
таушалған, туҙған, йыртылған, йыртылып бөт
кән; трёпаная кнйга туҙған китап 3. разг. туҙғы
ған, таралмаған; трёпаные волосы туҙғыған сәс 

ТРЕПАТЬ несоө. 1. кого (теребитъ, дёр
гать) тартыу, йолҡоу, тартҡылау; трепать боро
ду һаҡалды тартҡылау 2. (похлопывать, погла
живать) һыйпау, (һөйөп) ҡағыу, (тыпылдатып) 
һөйөү 3. что; разг. (изнашивать) туҙҙырыу, 
таушалдырыу, ылбыратыу 4. кого; разг. ҡал
тыратыу, дерелдәтеү; её треплет лихорадка уны 
биҙгәк дерелдәтә 5. что; разг. (о ветре) ел
берләтеү, туҙҙырыу, таратыу; ветер треплет во
лосы ел сәсте туҙҙыра 6. что; с.-х. тәрәпләү, 
талҡыу; (о шерсти) тетеү 7. тартыу; трепать за 
уши ҡолаҡтан тартыу ♦ трепать языком лығыр
лау, сүбәк сәйнәү; трепать нервы ҡан боҙоу, тең
кәгә тейеү
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ТРЕПАТЬСЯ несоө. 1 . (развеваться) елбер
ләү, туҙғыу, һелкенеү 2 . (изнашиваться) туҙыу, 
таушалыу, ылбырау; обувь треплется аяҡ ке
йеме туҙа 3. груб., прост, юҡ-барҙы һөйләү
4. страд, от трепать 1 — 3, 5 — 7

ТРЕПАЧ м; груб., прост, лығырлаҡ (кеше), 
бушбоғаҙ

ТРЁПЕТ м 1. (мелкая дрожь) дерелдәү, ҡал
тырау, ҡалтыраныу; трепет листьев япраҡтар
ҙың дерелдәүе 2 . перен. (страх, ужас) ҡот осоп 
тороу, тетрәү, ҡалтырау

ТРЕПЕТ АННЕ с см. трепетать 
ТРЕПЕТАТЬ несоө. 1. (колебаться, дро

жатъ) дерелдәү, тетрәү, ҡалтырау; (о знамени) 
елберләү 2 . за кого-что и без доп.; перен. (тре
вожиться) ҡот осоп тороу, ҡалтырау, ҡалтыра
ныу; трепетать за своих детей балаларың өсөн 
ҡот осоп тороу 3. (испытывать волнение) тул
ҡынланыу, ашҡыныу, лепелдәү; сердце трепе
щет от радости шатлыҡтан йөрәк лепелдәй 4. пе
ред кем-чем; перен. (испытывать страх) ҡал
тырап (ҡурҡып) тороу, ҡурҡыу

ТРЁПЕТНЫЙ, -ая, -ое 1. (дрожащий, колеб
лющийся) ем-ем итеп торған, емелдәгән, елпел
дәп торған; (о знамени) елберләгән, елберләп 
торған; трепетный свет свечй шәмдең емелдәгән 
яҡтыһы 2 . (прерывающийся — о голосе, зву
ках) ҡалтыраған, ҡалтыраулы, ҡалтыраҡ, тул
ҡынланған; трепетный голос ҡалтыраған тауыш; 
3. болоҡһоған, йөрәкһегән, тулҡынланған; тре
петное чувство йөрәкһегән хистәр

ТРЕПКА ж; прост. 1. см. трепать 1, 2 , 6 ; 
2 . (побои, наказание) туҡмау, шелтәләү, орошоу 

ТРЕПЫХАТЬ н е со вр а зг . см. трепыхаться 
ТРЕПЫХАТЬСЯ несоө.; разг. 1. (дёргаться) 

бәрелеп-һуғылыу, тырпырау; рыба трепыхается 
на берегу балыҡ яр башында тырпырап ята 
2. (дрожатъ) ҡалтырау, һелкенеү; деревья тре
пыхаются ағастар һелкенә

ТРЕСК м 1. шарт-шорт килеү, шатырлау; 
треск моторов мотор шатырлауы; с треском ло
мается сук ботаҡ шатырлап һына 2. перен., 
разг. (шумиха) шау-шыу, шаулау, шапырыныу 
♦ с треском провалйться хур булыу

ТРЕСКА ж тәрәс, тәрәс балығы, треска 
ТРЁСКАНИЕ с см. трескаться I 
ТРЁСКАТЬСЯ I несоө. сатнау, ярылыу, 

шартлау; лёд трескается боҙ ярыла
ТРЁСКАТЬСЯ II несов. см. треснуться 
ТРЕСКбВЫ Й, -ая, -ое 1. тәрәс ...ы, треска 

...ы, тәрәс балығы ...ы; тресковый жир треска 
майы 2. ө знач. сущ. тресковые мн.; зоол. трес
ка һымаҡтар

ТРЕСКОТНЙ ж; разг. 1. (непрерывный треск) 
шатырлап тороу, шатыр-шотор килеү, тырылдап 
тороу; трескотня пишущих машйнок яҙыу маши 
наларының шатырлауы 2 . перен. (болтовня) туҡ
тауһыҙ һөйләнеү, лағыр-лоғор килеү, сатырлау
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ТРЕСКУЧИЙ
ТРЕСКУЧИЙ, -ая, -ее прям., перен. яңғыра

уыҡлы, шау-шыулы; трескучий удар грома күк 
күкрәүенең яңғырауыҡлы тауышы; трескучие 
фразы яңғрауыҡлы һүҙҙәр ♦ трескучий мороз 
сатнама һыуыҡ, ҡаты һыуыҡ

ТРЁСНУТЫЙ, -ая, -ое ярыҡ; (в разных мес
т ах) ярыҡ-йороҡ; треснутое бревно ярыҡ 
бүрәнә

ТРЁСНУТЬ сов. 1. сатнау, шартлау, ярылыу; 
(о коже) ярылыу; кожа на руках треснула ҡул
дың тиреһе ярылды; чашка треснула сынаяҡ 
сатнаған; земля треснула от мороза ер һыуыҡ
тан ярылған 2. кого-что и без доп.; прост. (уда
рить) һуғып ебәреү, ҡундырып алыу, тондороу 
3. шарт итеү; вдруг треснула ветка ҡапыл ботаҡ 
шарт итте ♦ хоть тресни прост, шартлаһаң да 
(булмай)

ТРЁСНУТЬСЯ сов.; прост, бәрелеү, һуғы
лыу; треснуться лбом о дерево маңлай менән 
ағасҡа бәрелеү

ТРЕСТ м трест (1. бер типтагы продукция 
эшләп сыгара торган дәцләт предприятиелары 
берләшмәһе 2. иҡт. бер нисә предприятиеның 
монополистик берләшмәһе)

ТРЕСТА ж; с.-х. талҡымаған етен (киндер) 
ТРЁСТОВСКИЙ, -ая, -ое трест ...ы; трестов

ский капитал трест капиталы
ТРЕТЁЙСКИЙ, -ая, -ое третей ...ы (дәғцәлә- 

шецсе ике яҡтың цҙ-ара килешеце буйынса һай- 
латан өсөнсө яҡ); третейский суд третей суды 

ТРЁТИЙ, -ья, -ье 1. числ. өсөнсө; третья 
странйца өсөнсө бит; в третий раз өсөнсө тап
ҡыр 2. в знач. сущ. третья ж өстән бер; две 
третьих өстән ике 3. в знач. сущ. третье с (слад
кое блюдо) өсөнсө, өсөнсө блюдо; на третье — 
компот өсөнсө блюдоға — компот 4. (бесприст
растный) битараф, бер яҡлы ла булмаған; он в 
этом деле третья сторона был эшкә ул битараф 
кеше 5. в знач. вводи, сл. третье; уст., разг. 
см. в третьих ♦ третьего дня элекке, элгәрге 
көн; из третьих рук кеше арҡыры; третьи пету- 
хй таң тишеге, өсөнсө әтәс

ТРЕТИРОВАТЬ несоә. кого-что эре ҡыла
ныу, өҫтән (кәмһетеп) ҡарау

ТРЕТЙЧНЫЙ, -ая, -ое 1. өсөнсө, өсөнсөл; 
третйчный перйод болезни ауырыуҙың өсөнсө 
периоды 2. геол. өсөнсө; третйчный перйод 
өсөнсө осор (геологияла кайназой дәцеренең бе
ренсе осоро менән бәйле)

ТРЕТЬ ж өстән бер, өстән бер өлөш; треть 
года йылдың өстән бере

ТРЕТЬЕ... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 
“өсөнсө” мәгәнәһендә ҡулланылған тәцге өлө
шө, мәҫ., третьесортный өсөнсө сортлы

ТРЕТЬЕГОДЙЧНЫЙ, ая, ое өс йыллыҡ 
ТРЕТЬЕКЛАССНИК м и т р е т ь е к л Ас  

СНИЦА ж өсөнсө синыф уҡыусыһы, өсөнсө си
ныфта уҡыусы

ТРЕТЬЕКУРСНИК м и ТРЕТЬЕКУРСНИЦА
ж өсөнсө курс студенты, өсөнсө курста уҡыусы 
студент

ТРЕТЬЕСТЕПЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (малозна
чительный) өсөнсө дәрәжәләге, уртаса 2. (по
средственный) уртаса, урта ҡул; третьестепен
ный актёр урта ҡул актёр

ТРЕУГбЛКА ж треуголка, өс мөйөшлө эшлә
пә (революцияға тиклем Рәсәй хәрбиҙәре кейгән) 

ТРЕУГбЛЬНИК м 1. (геометрическая фи
гура) өсмөйөш, өскөл; прямоугольный треуголь
ник тура мөйөшлө өсмөйөш; равносторонний 
треугольник тигеҙ яҡлы өсмөйөш 2. чего (пред
мет) өсмөйөшлө (нәмә); треугольник письма өс
мөйөшлө хат 3. (музыкальный инструмент) өс
мөйөш; зазвенел треугольник өсмөйөш дыңғыр
лай башланы

ТРЕУГбЛЬНЫЙ, -ая, -ое өсмөйөшлө, өскөл; 
треугольная пирамида өсмөйөшлө пирамида; 
треугольное письмо өскөл хат

т р е Ух  м ҡолаҡсын (бүрек), ҡолаҡлы бүрек 
ТРЁФОВЫЙ и ТРЕФ бВЫ Й , -ая, -ое карт. 

треф ...ы, треф; трефовый король треф короле; 
трефовая семёрка треф етелек

ТРЁФЫ мн. (ед. трёфа ж); карт. треф 
ТРЁХ... см. тре...
ТРЁХБАЛЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. өс баллы; 

трёхбалльный ветер өс баллы ел 2. өс балға ни
геҙләнгән; трёхбалльная система өс балға нигеҙ
ләнгән система

ТРЁХГОДЙЧНЫЙ, -ая, -ое өс йыллыҡ, өс 
йыл; трёхгодйчное обучение өс йыллыҡ уҡыу 

ТРЁХГОДОВАЛЫЙ, -ая, -ое өс йәшлек, өс 
йәштәге; трёхгодовалый бык өс йәшлек үгеҙ 

ТРЁХГОЛбСНЫЙ, -ая, -ое өс тауышлы, өс 
тауыш өсөн яҙылған; трёхголбсная ф5та өс та
уыш өсөн яҙылған фуга

ТРЁХГРАННЫИ, -ая, -ое 1. өс ҡырлы; трёх
гранный напйльник өс ҡырлы игәү 2. мат. өс 
яҡлы; трёхгранный 5тол өс яҡлы мөйөш

ТРЁХДНЁВНЫЙ, -ая, -ое өс көнлөк, өс көн; 
в трёхднёвный срок өс көн эсендә

ТРЁХДЮ ЙМбВЫ Й, -ая, -ое 1. өс дюймлы; 
трёхдюймбвое орудие өс дюймлы туп 2. өс дюйм 
ҡалынлыҡтағы (киңлектәге, бейеклектәге); трёх- 
дюймбвая доска өс дюйм ҡалынлыҡтағы таҡта 

ТРЁХЗНАЧНЫЙ, -ая, -ое өс урынлы; трёх
значное число өс урынлы һан

ТРЁХКЛАССНЫЙ, -ая, -ое өс синыфлы (клас
лы); трёхклассная школа өс синыфлы мәктәп 

ТРЁХКОЛЁСНЫЙ, -ая, -ое өс тәгәрмәсле 
(ҡуласалы); трёхколёсный велосипед өс тәгәр 
мәсле велосипед

ТРЁХКОПЕЕЧНЫЙ, -ая, -ое өс тинлек, өс 
тинле; трёхкопеечная монета өс тинлек аҡса 

ТРЁХКРАТНЫЙ, -ая, -ое өс тапҡыр; пла 
тйть в трёхкратном размере өс тапҡыр артты 
рып түләү 
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ТРЁХЛЁТИЕ с 1. (срок) өс йыл 2. (годовщи
на) өс йыллыҡ, өс йыл тулыу; отметить трёх
летие школы мәктәптең өс йыллығын билдәләү 

ТРЁХЛЁТНИЙ, -яя, -ее 1. өс йыллыҡ, өс 
йылға барған; трёхлётний план өс йыллыҡ план 
2. (о возрасте) өс йәшлек (йәштәге); трёхлётний 
ребёнок өс йәшлек бала

ТРЁХ ЛЁТОК м и ТРЁХЛЁТКА ж\ разг.
1. (кто-что-л. в возрасте трёх лет) өс йәшлек
2. өс йыллыҡ; шкбла-трёхлётка өс йыллыҡ мәктәп 

ТРЁХЛИНЕЙНЫЙ, -ая, -ое өс линиялы (ка
либры 7,6 мм); трёхлинейная винтовка өс ли 
ниялы винтовка (мылтыҡ)

ТРЁХМАЧТОВЫЙ, -ая, -ое өс мачталы; трёх
мачтовый корабль өс мачталы карап

ТРЁХМЁРНЫЙ, -ая, -ое 1. спец. өс үлсәүле 
(иңе, буйы, бейеклеге булган)\ трёхмерная де
таль өс үлсәүле деталь 2. муз. өс бүлемле; трёх
мерный такт өс бүлемле такт

ТРЁХМЁСТНЫЙ, -ая, -ое өс урынлы, өс ке
шелек; трёхмёстная каюта өс урынлы каюта 

ТРЁХМЁСЯЧНЫЙ, -ая, -ое өс айлыҡ, өс айға 
һуҙылған; трёхмёсячный ребёнок өс айлыҡ бала 

ТРЁХНЕДЁЛЬНЫЙ, -ая, -ое өс аҙналыҡ, өс 
аҙнаға һуҙылған; трёхнедёльный отпуск өс аҙна
лыҡ ял

ТРЁХНОГИЙ, ая, ое см. треногий
ТРЕХПАЛЫЙ, -ая, -ое өс бармаҡлы; трёх

палая рука өс бармаҡлы ҡул
ТРЁХПбЛЬЕ с; с.-х. өс баҫыу системаһы, өс 

баҫыулы сәсеү әйләнеше
ТРЁХПбЛЬНЫ Й, -ая, -ое өс баҫыулы; трёх- 

пбльный севооборот өс баҫыулы сәсеү әйләнеше 
ТРЁХПРОЦЁНТНЫЙ, ая, ое өс процент 

лы; трёхпроцёнтный заём өс процентлы заём 
ТРЁХРАЗОВЫЙ, -ая, -ое өс тапҡыр(лы); 

трёхразовое питание өс тапҡыр ашатыу 
ТРЁХРУБЛЁВКА ж\ разг. өслөк (аҡса) 
ТРЁХРЙДКА ж; разг. өс рәтле гармун 
ТРЁХСЛбЖ НЫ Й, -ая, -ое лингв, өс ижекле; 

трёхсложное слово өс ижекле һүҙ
ТРЁХСМЕННЫЙ, -ая, -ое өс сменалы; трёх

сменная работа өс сменалы эш
ТРЁХСОТЛЕТИЕ с 1. (срок) өс йөҙ йыл 

2. (годовщина) өс йөҙ йыллыҡ, өс йөҙ йыл ту
лыу; трёхсотлетие города ҡаланың өс йөҙ йыл
лығы

ТРЁХСОТЛЁТНИЙ, -яя, -ее 1. (о сроке) өс 
йөҙ йыл(ға) барған 2. (о годовщине) өс йөҙ йыл
лыҡ, өс йөҙ йыл тулыу(ға арналған); трёхсот
л ети й  дуб өс йөҙ йыллыҡ имән

ТРЁХСбТЫ Й, -ая, -ое числ. өс йөҙөнсө 
ТРЁХСТВбЛКА ж; разг. өс кәбәкле мылтыҡ 
ТРЁХСТВбРЧАТЫИ, -ая, -ое өс ҡапҡаслы 

(япҡыслы), өс ишекле; трёхствбрчатый шкаф өс 
ишекле шкаф

ТРЁХСТбПНЫЙ, -ая, -ое лит. өс быуынлы, 
өс стопалы; трёхстопный стих өс быуынлы шиғыр

ТРЕЩАТЬ
ТРЁХСТОРбННИЙ, -яя, -ее 1. (имеющий 

три стороны) өс яҡлы 2. (происходящий с уча
стием трёх сторон) өс яҡ ҡатнашҡан; трёхсто
ронний договор өс яҡ ҡатнашҡан килешеү

ТРЁХСТРУННЫЙ, ая, ое өс ҡыллы; трёх
струнная балалайка өс ҡыллы балалайка

ТРЁХСТУПЁНЧАТЫЙ, -ая, -ое 1. (имеющий 
три ступени) өс баҫҡыслы (киртләсле) 2. (со
стоящий из трёх ступеней, частей) өс быуын
лы; трёхступёнчатая ракёта өс быуынлы ракета 

ТРЁХСУТОЧНЫЙ, -ая, -ое өс тәүлеклек; 
трёхсуточный поход өс тәүлеклек сәйәхәт

ТРЕХТАКТНЫЙ, -ая, -оемуз., тех. өс тактлы 
ТРЁХТбМ НИК м\ разг. өс томлыҡ (баҫма) 
ТРЁХТбМНЫ Й, -ая, -ое өс томлы; трёхтбм- 

ный роман өс томлы роман
ТРЁХТбНКА ж; разг. өс тонналыҡ йөк ма

шинаһы
ТРЁХТбННЫ Й, -ая, -ое өс тонналы; трёх- 

тбнный груз өс тонналы йөк
ТРЁХТЬІСЯЧНЫЙ, ая, ое 1. числ. өс ме 

ңенсе; трёхтысячный номер өс меңенсе һан 
2. разг. (стоимостью в три тысячи) өс мең 
һумлыҡ, өс меңлек 3. (состоящий из трёх ты
сяч единиц) өс меңлек; трёхтысячный отряд ѳс 
меңлек отряд

ТРЁХФАЗНЫЙ, -ая, -ое өс фазалы (1. эл. 
щгәрецсән ток менән бәйле 2. фәлс. өс этап
тан тороу) ♦ трёхфазный ток өс фазалы ток 

ТРЁХЦВЁТНЫЙ, -ая, -ое өс төҫлө, өс буяулы, 
өс төҫтәге; трёхцвётное знамя өс төҫтәге байраҡ 

ТРЁХЧАСОВбЙ, -ая, -ое 1. өс сәғәтлек, өс 
сәғәткә һуҙылған; трёхчасовбй разговор өс 
сәғәткә һуҙылған һөйләшеү 2. разг. (назначен
ный на три часа) сәғәт өскә билдәләнгән, сәғәт 
өҫтәге; трёхчасовбй поезд сәғәт өҫтәге поезд 

ТРЁХЧЛЁН м\ мат. өсбыуын 
ТРЁХЧЛЁННЫЙ, -ая, -ое мат. өсбыуынлы, 

өс быуындан торған; трёхчлённое уравнёние 
өсбыуынлы тигеҙләмә

ТРЁХЪЯЗЬІЧНЫЙ, ая, ое 1. өс телле, өс 
телдә төҙөлгән; трёхъязычный словарь өс телдә 
төҙөлгән һүҙлек 2. өс телле, өс телдә һөйләшә 
торған; трёхъязычное населёние өс телдә һөйлә
шә торған халыҡ

ТРЁХЭТАЖНЫЙ, -ая, -ое өс ҡатлы; трёх
этажный дом өс ҡатлы йорт

ТРЕШКА ж\ прост, см. трёхрублёвка; раз
менять на трёшки өслөктәргә алмаштырыу 

ТРЕШНИЦА ж\ прост, см. трёхрублёвка 
ТРЕЩАТЬ несоә. 1. (издавать треск) ша

тырлау, шытырлау, шатыр-шотор килеү; лёд тре
щит боҙ шатырлай 2. (издавать резкие, сухие 
звуки, похожие на треск) сырылдау, сытырлау, 
сатырлап тороу; кузнёчики трещат в травё си 
ңерткәләр үлән араһында сырылдай 3. перен., 
разг. (болтать) лаҡылдау, лыҡылдау, сатырлау 
4. перен. (сильно болеть — о голове) сатнау, 
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ярылып (сатнап) барыу ♦ трещать по всем швам 
см. шов

ТРЁЩИНА ж 1. ярыҡ, сатнаған урын; сквоз
ная трещина үтәләй ярыҡ; трещина в стене сте
налағы ярыҡ; трещина на чашке сынаяҡтың сат
наған урыны 2. перен. (разлад) боҙолоу; трещи
на в отношениях мөнәсәбәттәр боҙолоу

ТРЕЩ бТКА ж 1. (игрушка) шылтырауыҡ 
уйынсыҡ 2. шаҡылдауыҡ, шаҡылдаҡ, шалты
раҡ; трещотка сторожа ҡарауылсының шаҡыл- 
дауығы 3. тимер бырауы, тимер тишкесе (сле
сарь ҡоралы) 4. перен., разг. лаҡылдаҡ, лыҡыл
даҡ, лабырлаҡ (кцп һөйләцсән кешегә ҡарата) 

ТРИ числ. өс; три раза өс мәртәбә; три чело
века өс кеше

ТРИ ... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең “өс", 
“өслө”, “өслөк”, “өсләтә" мәгәнәләрен биргән бе
ренсе өлөшө, мәҫ., триедйный өс яҡлы

ТРИАДА ж 1. книжн. триада, өс таған (өс 
айырым киҫәктән, өлөштән торган берҙәмлек)
2. триада (Гегель фәлсәфәһендә идеяның өс баҫ
ҡыслы цҫеше: тезис, антитезис, синтез) 

ТРИАСОВЫЙ: триасовый перйод геол. три 
ас осоро (мезозой дәцеренең беренсе осоро) 

ТРИБУН м трибун (1. тар. Борошо Римда 
төрлө вазифалы хеҙмәткәрҙәрҙең атамаһы 
2. кцсм. кцренекле йәмәгәт эшмәкәре, оратор) 

ТРИБУНА ж; в разн. знач. трибуна; произ- 
носйть речь с трибуны трибунанан телмәр тотоу; 
газета — трибуна народа гәзит — халыҡ трибу
наһы; левые трибуны һул трибуналар

ТРИБУНАЛ м трибунал (хәрбиҙәрҙе һәм ҡа
ты енәйәтселәрҙе хөкөм итец өсөн махсус ор
ган)', военный трибунал хәрби трибунал; отдать 
под трибунал трибунал ҡарамағына биреү

ТРИВИАЛЬНОСТЬ ж күп сәйнәлгәнлек 
( тылҡылғанлыҡ )

т р и в и Ал ь н ы и , -ая, -ое күп сәйнәлгән 
(тылҡылған); тривиальная мысль күп сәйнәлгән 
фекер

ТРИГОНОМЕТРЙЧЕСКИЙ, ая, ое триго 
нометрия ...ы, тригонометрик; тригонометрйчес- 
кие таблйцы тригонометрик таблицалар 2. геод. 
тригонометрик; тригонометрйческий знак триго
нометрик знак ♦ тригонометрйческие функции 
мат. мөйөш функциялары

ТРИГОНОМЕТРИЯ ж тригонометрия (гео
метрияның бер бцлеге)

ТРИДЕВЯТЫЙ: тридевятое царство трад,- 
поэт. Ҡ аф тау артында, ете диңгеҙ артында, ер 
сигендә

ТРИДЕВЯТЬ: за трйдевять земель трад.-по
эт. ер аяғы, ер башы; йәһәннәм аръяғы (арты) 

ТРИДЦАТИЛЕТИЕ с 1. (срок) утыҙ йыл 
2. (о годовщине) утыҙ йыллыҡ, утыҙ йәшлек 

ТРИДЦАТИЛЁТНИЙ, -яя, -ее 1. (срок) утыҙ 
йыл, утыҙ йыллыҡ 2. (о годовщине) утыҙ йыл
лыҡ 3. (о возрасте) утыҙ йәшлек, утыҙҙағы

Т РЕ Щ И Н А
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ТРИДЦАТЫЙ, -ая, -ое числ. утыҙынсы; 
тридцатые годы утыҙынсы йылдар

ТРИДЦАТЬ числ. утыҙ; тридцать человек
утыҙ кеше

ТРИЕДИНЫИ, -ая, -ое өс өлөштән торған, өс 
яҡлы, өс нәмәнән ғибәрәт; триедйная задача өс 
нәмәнән ғибәрәт бурыс

ТРИЕР м триер (орлоҡ таҙарта, төрҙәргә 
айыра торган машина)

ТРИЖДЫ нареч. 1. өс тапҡыр (мәртәбә, ҡат); 
сказать трйжды өс ҡат әйтеү 2. өсөң, өс тапҡыр; 
трйжды три — девять өс өсөң туғыҙ

ТРИЗНА ж тризна (1. борошо славяндарҙа 
цлгән кешене кцмец йолаһы, аҙагында уйындар, 
ярыштар һәм мәжлес 2. кит. вафат булган ке
шене иҫкә алыу мәжлесе)

Т РИ К б с нескл. трико (1. йөн туҡыма 2. тән
гә һылашып торган трикотаж кейем 3. ҡа
тын-ҡыҙҙар өсөн трикотаж панталондар) 

ТРИКОТАЖ м трикотаж (машинала бәйлән
гән туҡыма һәм шунан тегелгән нәмәләр) 

ТРИКОТАЖНЫЙ, -ая, -ое 1. трикотаж ...ы; 
трикотажная фабрика трикотаж фабрикаһы
2. бәйләм, трикотаждан эшләнгән; трикотажная 
рубашка бәйләм күлдәк

ТРИЛИСТНИК м 1. бот. өсъяпраҡ (туҡран
баштың бер төрө) 2. (лист тройчатого стро
ения) өсәрле япраҡ 3. спец. өсәрле япраҡ һүрәте 

ТРИ ЛЛИ бН числ. триллион (мең миллиард) 
ТРИЛбГИЯ ж трилогия (авторҙың бер цк 

идея менән һугарылган өс әҫәре)', трилогия
3 .  Бийшевой 3 .Биишеваның трилогияһы 

т р и н а д ц а т ы й , -ая, -ое числ. ун өсөнсө 
ТРИНАДЦАТЬ числ. ун өс; тринадцать чело

век ун өс кеше
ТРИО с нескл.', в разн. знач. трио; трйо для 

фортепьяно фортепьяно өсөн трио; трйо бая 
нйстов баянсылар триоһы

Т Р И бД  м триод (өс электродлы лампа) 
ТРИОЛЁТ м\ лит. триолет (шигыр төрө) 
ТРИПЛЕКС м; спец, триплекс (ике ҡатлы 

быяла)
ТРЙППЕР м\ мед. триппер (венерик ауырыу) 
ТРИПСИН м; физиол. трипсин (ашҡаҙан аҫ

ты биҙе бцлеп сыгарган һуттың мөһим фер
менты)

ТРИПТИХ м триптих (1. сәнг. идеяһы ягы- 
нан берләштерелгән өс һцрәт һ.б. 2. әҙ. дөйөм 
фекер менән берләштерелгән өс шигырҙан һ.б. 
торган әҫәр 3. өскә бөкләп һалына торган икона) 

ТРИСТА числ. өс йөҙ; триста лет өс йөҙ йыл 
ТРИСТИХ м; лит. өс юллы строфа 
Т РИ Т бН  м тритон, һыу кеҫәрткеһе (ер-һыу 

йәнлеге)
ТРИУМВИРАТ м триумвират (1. Борошо 

Римда югары хакимиәтте ҡулга төшөрөц өсөн 
өс сәйәси эшмәкәрҙең союзы 2. берәй нәмә эш- 
ләц өсөн берләшкән өс кеше)



ТРОНУТЬ
ТРИУМФ м триумф, ҙур ҡаҙаныш; триумф 

россййского балёта Рәсәй балетының триумфы 
ТРИУМФАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. триумф ...ы, 

триумфаль; Триумфальная арка Триумфаль ар
ка 2. (торжественный, победный) тантана ...ы, 
триумф ...ы

ТРИУМФАТОР м триумфатор (1. Боронғо 
Римда һуғышта еңеп ҡайтҡан, тантаналы 
ҡаршы алынған полководец 2. ҙур еңецҙәргә, 
уңыштарға ирешецсе кеше)

ТРИХИНА ж трихина (паразит селәцсен) 
ТРОГАТЕЛЬНОСТЬ ж тәьҫирлелек, күңел 

нескәлеге
ТРОГАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое тәьҫирләндерә тор

ған, тулҡынландырғыс, тәьҫирле; трогательная 
забота тулҡынландырғыс ҡайғыртыу

ТРбГАТЬ несов. 1. кого-что тейеү, ҡағылыу, 
ороноу, сиртеү; пальцем не трогать тырнаҡ ме
нән дә сиртмәү 2. перен. (волновать) тәьҫир 
итеү, күңел нескәртеү, тулҡынландырыу; тро
гать рассказом һөйләп тулҡынландырыу 3. кого- 
что', разг. (беспокоить) борсоу, ҡағылыу; не 
трогайте его уны борсомағыҙ 4. без доп.; разг. 
(начинать движение) ҡуҙғалып китеү, юлға 
сығыу 5. повел, трогай ҡуҙғал; всё готово, тро
гай барыһы ла әҙер, ҡуҙғал 6. что; разг. 
(брать, пользоваться) ҡағылыу, тейеү, рөхсәт
һеҙ тотоноу; нельзя трогать чужое кешенекенә 
тейергә ярамай 7. что күренә башлау, беленеү; 
седина уже трогает вискй сикәләрҙә сал сәстәр 
ҙә күренә башлаған

ТРбГАТЬСЯ несов. 1. (двигаться с места) 
юлға сығыу, ҡуҙғалыу; лёд тронулся боҙ ҡуҙғал
ды 2. перен. (умиляться) күңел йомшарыу, тул
ҡынланыу, йәлләү; трогаться до слёз күҙҙән йәш 
килгәнсе тулҡынланыу 3. страд, от трогать 1 

ТРОГЛОДИТ м троглодит (1. тәцтормошта 
мәмерйәлә йәшәгән кеше 2. һөйл. мәҙәни яҡтан 
зәғиф, вәхши кеше)

Т Р бЕ  числ. собир. өсәү, өс; их было трое 
улар өсәү ине; трое суток өс тәүлек

ТРО Е... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 
“өс", “өс тапҡыр" мәғәнәһен аңлатҡан тәцғе 
өлөшө, мәҫ., троеборье өс төрҙән ярыш

ТРОЕБбРЬЕ с; спорт, өс төрҙән ярыш, өс 
төр бәйге

ТРОЕЖЁНЕЦ м өс ҡатынлы кеше (бер юлы) 
ТРОЕЖЁНСТВО с өс ҡатынлы булыу, өс 

ҡатын менән тороу (бер юлы)
ТРОЕКРАТНО нареч. өсләтә; троекратно 

уменьшить өсләтә кәметеү
ТРОЕКРАТНЫЙ, -ая, -ое өс мәртәбә (тапҡыр, 

ҡат); троекратный чемпион өс тапҡыр чемпион 
ТРбЕЧНИК м и ТРбЕЧНИЦА ж; разг. өскә 

уҡыусы
ТРОЙТЬ несов. что 1. өс ҡатлау; троить нит

ку епте өс ҡатлау 2. өс мәртәбә эшләү (һөрөү Һ.6.); 
троить пашню ерҙе өс мәртәбә һөрөү 3. спец.

өскә бүлеү, ярыу; тройть бревно бүрәнәне ярыу 
♦ в глазах тройт күҙгә өс булып күренеү

ТРбЙ К А  ж 1. (цифра) өс; написать тройку 
өстө яҙыу 2. (школьная отметка) өс, өслө; по
лучить тройку өс алыу; учйться на тройки өскә 
уҡыу 3. в разн. знач. тройка; кататься на трой
ке тройкала йөрөү; нарядйться в новую тройку 
яңы тройка кейеү 4. карт, ѳслѳ 5. өсөнсө (трол
лейбус, автобус Һ.6.) 6. (группа из трёх чело
век, предметов) өс, өсәү

ТРОИНИК м өслө, әҫәрләнгән, өс яҡлы; 
крючок-тройнйк өс яҡлы ҡармаҡ

ТРОЙНЙЧНЫЙ: тройничный нерв анат. өс 
сатлы нервы (баш мейеһе нервыһының бишенсе 
пары)

Т РО Й Н бЙ , ая, ое 1. (состоящий из трёх 
частей) өслө; тройная лампа өслө шәм; тройные 
рамы өс ҡат ҡыҫан 2. (устроенный) өс ҡатлы, 
өс тапҡыр артыҡ, өсләтә; в тройном размере 
өсләтә 3. (троякий) өс төрлө, өс мәғәнәле, өс 
яҡлы ♦ тройное правило мат. өслө ҡағиҙә 

Т РбЙ Н Я  ж өс игеҙ бала; родйть трбйню өс 
игеҙ бала табыу

ТРОЙНЙШКА ж; разг. (близнец) өс игеҙ ба
ланың береһе

ТРбЙСТВЕННОСТЬ ж өслөлөк, өс элемент
тан тороу

ТРбИСТВЕННЫ Й, -ая, -ое 1. книжн. (трой
ной, троякий) өстән төҙөлгән, өс өлөштән тор
ған 2. (заключённый тремя сторонами) өс дәү
ләт ...ы, өслөклө; тройственный союз өс дәүләт 
берләшмәһе

ТРОК м ; спец. айыл
ТРОЛЛЕЙБУС м троллейбус; сесть в трол

лейбус троллейбусҡа ултырыу
ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ, -ая, -ое троллейбус(тар) 

...ы; троллейбусный парк троллейбустар паркы 
ТРОМБ м; мед. тромб, ойош ҡан (ҡан тамы

рында барлыҡҡа килгән төйөр)
ТРО М Б бЗ м; мед. тромбоз, ҡан ойошоу 
ТРО М БбН  м; муз. тромбон (тынлы музыка 

ҡоралы)
ТРОМБОНИСТ м тромбонсы, тромбонда уй

наусы
ТРОМБОФЛЕБЙТ м; мед. тромбофлебит (ве

на ҡан тамырҙарының шешеце һәм тромб бар
лыҡҡа килец)

ТРОН м тәхет; золотой трон алтын тәхет 
ТРбН Н Ы Й , ая, ое тәхет ...ы; тронный зал

тәхет залы
ТРбНУТЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от тронуть

2. прил.; прост, (слегка испорченный) боҙола 
башлаған (аҙыҡ-тцлеккә ҡарата) 3. разг. (име
ющий странности) аҡылы инәле-сығалы

ТРбН УТЬ сов. 1. см. трогать 2. кого-что 
(погубить) һәләк итеү, тейеү; наш дом пожаром 
не тронуло безл. янғын беҙҙең өйөбөҙгә теймәне
3. что; разг. (повредить) тейеү, зарарлау; де- 
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ТРОНУТЬСЯ
рёвья тронуло морозом безл. ағастарға һалҡын 
тейгән 4. без. доп.; разг. (отправиться куда-л.) 
китеү, ҡуҙғалыу ♦ не тронуть волоска бер бөр
төк сәсе лә ҡойолмаһын; пальцем не тронуть 
тырнаҡ менән дә сиртмәү

ТРбНУТЬСЯ сов. 1. см. трогаться; поезд 
тронулся поезд ҡуҙғалды 2. разг. етеңкерәмәү, 
ысҡыныу (иҫ-аҡыл тецәл булмау)

ТРОП м; лит. троп (кцсмә мәгәнәлә ҡулла- 
нылган һщ  йәки һцҙбәйләнеш)

ТРОПА ж һуҡмаҡ, юл, тар юл, берләм юл; 
горная тропа тау юлы

ТРбП И К м 1. тропик (экваторҙан көньяҡҡа 
йәки төньяҡҡа 23° — 27° алыҫлыҡта торган па
раллель һыҙыҡ); тропик Рака Ҡыҫала тропигы 
(экваторҙан төньяҡта) 2. мн. тропики; геогр. 
тропиктар (Ер шарының иң эҫе бцлкәте)

ТРОПИНКА ж һуҡмаҡ, берләм юл; проло
жить тропинку һуҡмаҡ һалыу

ТРОПИЧЕСКИЙ, -ая, -ое геогр. тропик; тро
пический пояс тропик бүлкәт; тропическая ма 
лярйя тропик биҙгәк

ТРбП КА  ж; разг. см. тропинка 
ТРОПОСФЁРА ж тропосфера (һауаның Ер

ҙән стратосфераға тиклем булган тцбәнге 
араһы)

ТРОС м арҡан, трос; бросить трос трос ташлау 
ТРОСТЙНКА ж ҡамыш һабағы 
ТРОСТНИК м ҡамыш ♦ сахарный тростник

шәкәр ҡамышы
ТРОСТНИКбВЫ Й, ая, ое 1. ҡамыш ...ы; 

тростниковые заросли ҡамыш ҡыуаҡлығы 
2. (сделанный из тростника) ҡамыш; тростни
ковая крыша ҡамыш ҡыйыҡ 

ТРОСТЬ ж таяҡ, ҡул таяғы 
ТРОСТЙНКА ж һаҙ ҡыяғы, ағайрыҡ 
ТРОТИЛ м тротил (шартлатҡыс матдә) 
ТРОТУАР м тротуар; идтй по тротуару тро

туарҙан барыу
ТРОФЁЙ м трофей, улъя, ғәнимәт; взять 

трофей трофей алыу
ТРОФЁИНЫЙ, -ая, -ое улъя, улъя ...ы, ғә

нимәт, ғәнимәт ...ы; трофейное имущество ғәни
мәт мөлкәте; трофейное оружие улъя ҡоралы 

ТРОТбРОДНЫЙ, -ая, -ое өс туған; троюрод
ный брат өс туған ағай; троюродная сестра өс 
туған апай

ТРОЙКИЙ, -ая, -ое өс төрлө, өс мәғәнәле, өс 
яҡлы; троякий смысл өс төрлө мәғәнә

ТРУБА ж 1. (печная) мөрйә; (самоварная, 
печная, водопроводная) торба; из трубы идёт 
дым мөрйәнән төтөн сыға; труба течёт торба ага 
2. муз. борғо, һыбыҙғы; играть на трубе борғола 
уйнау 3. анат. көпшә, торба; евстахиева труба 
евстахий торбаһы ♦ вылететь в трубу см. выле
теть; хвост трубой в знач. сказ.; прост, ҡой
роғон һыртҡа һалған; дело труба эштәр харап; 
пройтй огонь и воду (и медные трубы) см. огонь
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ТРУБАДУР м йырсы-шагир, трубадур (Ур
та быуаттағы)

ТРУБАЧ м борғосо, һорнайсы 
ТРУБИТЬ несов. 1. во что ҡысҡыртыу, бор

ғо ҡысҡыртыу 2. перен., разг. (разглашать) 
шаулау, ҡысҡырып һөйләү; об этом деле все 
трубят был турала бөтәһе шаулай 3. (звучать — 
о трубе) ҡысҡыртыу; трубы трубят борғолар 
ҡысҡырта 4. что борғола сигнал биреү; трубйть 
сбор борғола йыйылырға сигнал биреү

ТРЁБКА ж 1. (курительная) төрөпкә; ку- 
рйть трубку төрөпкә тартыу 2. (телефонная) 
трубка; взять трубку трубканы алыу 3. (бәлә
кәй) торба; свернуть чертёж в трубку һыҙымды 
торба итеп төрөү 4. спец, (бәләкәй) көпшә; эле
ктроннолучевая трубка электрон нурлы көпшә; 
резйновая трубка резина көпшә

ТРУБКОВЁРТЫ мн. (ед. трубковёрт м); зо- 
ол. япраҡ бөгәр ҡуңыҙҙар ғаиләһе

ТРЁБНЫ Й, -ая, -ое 1. мөрйә ...ы, торба ...ы; 
трубный завод торба заводы; трубный дым 
мөрйә төтөнө 2. борғо ...ы; трубный звук борғо 
тауышы

ТРУБО... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 
“торба” мәғәнәһендә ҡулланылған тәцге өлө
шө, мәҫ., труборёзочный торба киҫкес

ТРУБОЛИТЁЙНЫЙ, -ая, -ое торба ҡойоу 
...ы; труболитейный завод торба ҡойоу заводы 

ТРУБОПРОВОД м үткәргес торба; проклад
ка трубопровода үткәргес торба һалыу

ТРУБОПРОВбДНЫ Й, -ая, -ое үткәргес тор
ба һалыу ...ы; трубопроводные работы үткәргес 
торба һалыу эштәре

ТРУБОПРОВбДЧИК м үткәргес торба һа
лыусы

ТРУБОПРОКАТНЫЙ, -ая, -ое торба яһау 
...ы, торба прокатлау ...ы, торбалар яһай торған; 
трубопрокатный завод торба прокатлау заводы 

ТРУБОПРОКАТЧИК м торба прокатлаусы, 
трубопрокатсы

ТРУБОУКЛАДЧИК м 1. торбалар һалыусы 
(эшсе) 2. торба һалыу машинаһы 

ТРУБОЧЙСТ м мөрйә таҙартыусы 
ТРЁБОЧНЫЙ, -ая, -ое төрөпкә ...ы; трубоч

ный табак төрөпкә тәмәкеһе
ТРЁБЧАТЫЙ, ая, ое 1. (в виде трубки) 

көпшә һымаҡ (булған) 2. тех. торбанан торған; 
трубчатая батарея торбанан торған батарея 

ТРУД м 1. хеҙмәт, эш; умственный труд 
аҡыл хеҙмәте; тяжёлый труд ауыр эш; плата за 
труд эш өсөн түләү; орудие труда хеҙмәт ҡора
лы 2. мн. труды (хлопоты) көс, мәшәҡәт, хәстәр 
3. (произведение, результат труда) әҫәр, хеҙ
мәт; печатный труд баҫма хеҙмәт 4. (усилие, на
правленное на достижение чего-л.) кѳс; на
прасный труд бушҡа түгелгән көс ♦ без труда 
еңел генә, көс һалмай; взять на себя труд с не- 
опр. үҙ хәстәреңә алыу; с трудом көс-хәл менән



ТРУДИТЬСЯ несоә. 1. (работать) хеҙмәт 
итеү, эшләү; трудйться на благо Родины Тыуған 
ил мәнфәғәтенә хеҙмәт итеү 2. над чем эшләү, 
көс һалыу, аҙапланыу; трудйться над задачей 
мәсьәлә өҫтөндә эшләү 3. с неопр. и без доп. 
(прилагать усилия) тырышыу, мәшәҡәтләнеү; 
трудйться понять аңларға тырышыу

ТРУДНО 1. нареч. ауырлыҡ менән, ҡыйын
лыҡ менән; телега двйгалась трудно арба ауыр
лыҡ менән бара 2. в знач. сказ.; в разн. знач. 
ауыр, ҡыйын; тебе трудно безл. һиңә ҡыйын; 
трудно дышать ауыр тын алыу; трудно жить ҡы
йын йәшәү

ТРУДНО... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 
“ауыр”, “ҡыйын" мәгәнәһендә ҡулланылган 
тәцге өлөшө, мәҫ., труднопонимаемый ауыр аң
лайышлы

ТРУДНОВОСПИТУЕМЫЙ, ая, -ое тәрбиә 
ғә (тәрбиәләүе) ауыр (кеше тураһында)

ТРУДНОДОСТУПНЫЙ, ая, ое юлһыҙ, ба 
рырға (менергә, инергә) юлы ҡыйын (булған); 
труднодоступный район барырға юлы ҡыйын 
булған район

ТРУДНОИЗЛЕЧИМЫЙ, -ая, -ое дауалауы 
ауыр (булған)

ТРУДНОПРОХОДИМЫЙ, -ая, -ое үтергә 
ҡыйын; труднопроходимая местность үтергә 
ҡыйын урын

ТРУДНОСТЬ ж 1. ҡыйынлыҡ, ауырлыҡ; 
трудность путй юлдың ауырлығы 2. обычно мн. 
трудности ҡыйынлыҡтар, ауырлыҡтар; болынйе 
трудности ҙур ауырлыҡтар; преодолеть трудно
сти ҡыйынлыҡтарҙы еңеү

т р у д н ы й , -ая, -ое 1. ауыр, ҡыйын; трудная 
работа ауыр эш; казаться трудным ауыр тойо
лоу; трудный год ҡыйын йыл 2. (мучительный) 
ауыр, ыҙалы, ғазаплы, яфалы, ҡыйын; трудная 
смерть ғазаплы үлем 3. мәшәҡәтле, ҡыйынлыҡ 
килтергән, ҡатмарлы, ауыр; трудный ребёнок 
мәшәҡәтле бала; трудный человек ауыр кеше
4. (о болезни) ҡурҡыныс, ауыр 5. (о больном) 
хәле ауыр (хөрт, мөшкөл)

ТРУДО... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 
“хеҙмәт", “эш" мәгәнәһендә ҡулланылган тәц
ге өлөшө, мәҫ., трудодень хеҙмәт көнө

ТРУДОВОЙ, -ая, -ое 1. хеҙмәт ...ы, эш ...ы; 
трудовая дисциплйна хеҙмәт тәртибе; трудовые 
споры юр. хеҙмәт дәғүәләре 2. (живущий своим 
трудом) хеҙмәтсән, хеҙмәт ...ы, эшсән, эшләп 
көн күреүсе; трудовой человек эшләп көн күреү
се кеше; трудовой народ хеҙмәтсән халыҡ 3. (при
обретённый трудом) эшләп тапҡан; трудовые 
деньги эшләп тапҡан аҡса ♦ трудовая кнйжка 
хеҙмәт кенәгәһе

т р у д о д е н ь  ж эш (хеҙмәт) көнө 
ТРУДОЕМКИЙ, -ая, -ое күп хеҙмәт (көс, ты

рышлыҡ) талап иткән; трудоёмкая работа күп 
хеҙмәт талап иткән эш

ТРУСЦОЙ
ТРУДОЁМКОСТЬ ж күп көс (хеҙмәт, ты

рышлыҡ) талап итеү
ТРУДОЛЮБИВЫЙ, -ая, -ое эш һөйөүсән, 

егәрле, эшһөйәр; трудолюбйвый человек эш һө
йөүсән кеше

ТРУДОЛЙБИЕ с эш һөйөүсәнлек, егәр, егәр
лелек; показать трудолюбие егәрлелек күрһәтеү 

ТРУДОСПОСОБНОСТЬ ж эшкә (хеҙмәткә) 
булдыҡлылыҡ (һәләтлелек, яраҡлылыҡ); утрата 
трудоспособности эшкә яраҡлылыҡты юғалтыу 

ТРУДОСПОСОБНЫЙ, ая, ое эшкә бул 
дыҡлы (яраҡлы, һәләтле); трудоспособное на
селение эшкә яраҡлы халыҡ

ТРУДОУСТРОЙСТВО с эшкә урынлашыу 
(инеү), эшкә урынлаштырыу; трудоустройство 
молодёжи йәштәрҙең эшкә урынлашыуы

ТРУДЯЩИЙСЯ, -аяся, -ееся 1. прич. от тру
дйться 2. прил. хеҙмәт ...ы, хеҙмәт итеүсе, эш
ләүсе; трудящиеся массы хеҙмәт эйәләре 3. в 
знач. сущ. трудящийся м хеҙмәтсән; трудящиеся 
города и деревни ҡала һәм ауыл хеҙмәтсәндәре 

ТРУЖЕНИК м и ТРУЖЕНИЦА ж эш (хеҙ 
мәт) кешеһе, эшсән, хеҙмәтсән; труженики по
лей баҫыу эшсәндәре

ТРУНИТЬ несоә. над кем-чем и без доп. 
шаяртыу, мәрәкәләү

ТРУП м үлек, мәйет; кремация трупа мәйетте 
яндырыу ♦ живой труп тере мәйет; переступйть 
(перешагнуть) через труп кеше башы аша йөрөү 
(берәй маҡсатҡа ирешец өсөн); только через 
мой труп үлһәм дә ризалығым юҡ

ТРЁПНЫЙ, -ая, -ое үлек ...ы, мәйет ...ы; 
трупный запах үлек еҫе

ТРЁППА ж труппа (артистар коллективы); 
балётная труппа балет труппаһы

ТРУС М И ТРУСИХА ж ҡурҡаҡ, йөрәкһеҙ, 
ҡуян йөрәк ♦ трусу (труса) праздновать шөр
ләү, ҡурҡыу

ТРУСИТЬ несов. ҡурҡыу, шыртлау, шөрләү; 
перед ним начал трусить уның алдында шөрләй 
башланы; трусить оставаться одной в темноте
ҡараңғыла яңғыҙ ҡалырға ҡурҡыу

ТРУСИТЬ I несоә.; прост, что (сыпать) 
һелкеү, ҡағыу (мәҫ., тоҡтан ондо)

ТРУСИТЬ II несоә.; разг. (бежать мелкой 
рысью — о лошади) юрғалау, өлкөлдәү; (ехать 
мелкой рысью — о человеке) юрғалап (йыбыр
лап) атлау

ТРУСЛИВОСТЬ ж ҡурҡыусанлыҡ, ҡур
ҡаҡлыҡ

ТРУСЛИВЫЙ, -ая, -ое ҡурҡаҡ, ҡурҡыусан; 
(о лошади) өркәк

ТРУСОСТЬ ж ҡурҡаҡлыҡ, өркәклек 
ТРУСЦА ж; разг. (неторопливый бег) өлкөл

дәп барыу, юрғалау, яй ғына юртыу
ТРУСЦ бИ нареч.; разг. 1. юрғалау; ёхать 

трусцой юрғалап барыу 2. (быстрым, мелким 
шагом) ваҡ-ваҡ баҫып атлау 
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ТРУСЫ
ТРУСЫ мн. трусик; спортивные трусы спорт 

трусигы
ТРУТ м (материал для высекания огня) саҡ

ма мамығы, ҡау (саҡма таш менән ут тоҡан
дыра торган мамыҡ, кипкән бәшмәк һ.б.)

ТРУТЕНЬ м 1. пчел, һоро ҡорт, әре, әре ҡорт 
(ата бал ҡорто) 2. перен., разг. һоро ҡорт, әрәм
тамаҡ

ТРУТОВИК м ҡыу бәшмәк, ағас бәшмәге 
ТРУТбВКА ж; пчел, эшсе ҡорт (йомортҡа 

һалыусы ҡорт)
ТРУХА ж 1. серек, ҡау, онтаҡ (бесән, һалам 

тураһында)', превратиться в труху онтаҡҡа әй
ләнеү 2. перен., разг. сүп-сар, сүп, ваҡ-төйәк 

ТРУХЛЙВЕТЬ несов. сереү; старый пень 
трухлявеет иҫке төпһә серей

ТРУХЛЙВЫЙ, -ая, -ое серек, серегән; трух
лявый пень серек төпһә

ТРУЩ бБА ж 1. (труднопроходимое место) 
шырлыҡ 2. (глушь, захолустье) ҡараңғы мө
йөш, төпкөл 3. (бедная, грязная часть города) 
емерек (ярлы) өй(ҙәр)

ТРЫН ТРАВА ж в знач. сказ.; разг. сүп тә 
түгел, бер ни түгел; им всё это трын-трава улар 
өсөн был сүп тә түгел

ТРЮ ИЗМ м; книжн. (избитая истина) 
трюизм

ТРЮК м трюк (1. оҫта алым 2. кцсм. оҫта 
эшләнгән, хәйләле, мәкерле эш)

ТРЮКАЧ м; разг. трюктар яһаусы (1. ар
тист-акробат 2. кцсм. мәкерле эштәр ҡылыу
сы кеше)

ТРЮКАЧЕСКИЙ, -ая, -ое трюктар яһау; 
трюкаческие приёмы трюктар яһау алымы 

ТРЮКАЧЕСТВО с трюктар яһарға әүәҫлек 
ТРЮМ м трюм (1. диңг. караптың тцбәнге 

палубаһы менән төбө араһындағы урын 2. те
атр. сәхнә аҫтындағы урын)

ТРЮМНЫЙ, -ая, -ое трюм ...ы; трюмное от
деление трюм бүлеге

ТРЮ М б с нескл. трюмо (ҙур көҙгө, стена 
көҙгөһө)

ТРЙ Ф ЕЛ Ь м трюфель (1. бәшмәк 2. шоко
ладлы кәнфит)

т р к 5ф е л ь н ы й , -ая, -ое 1. трюфель ...ы, 
трюфелдән әҙерләнгән; трюфельная приправа 
трюфелдән әҙерләнгән аш тәмләткес 2 . трюфель, 
трюфель ...ы; трюфельные конфеты трюфель 
кәнфит

ТРЯПИЦА ж; разг. см. тряпка 1 
ТРЯПИЧНИК м сепрәк-сапраҡ йыйыусы 
ТРЯПЙЧНИЦА ж 1. см. тряпйчник 2. разг. 

сепрәк ҡоло (кейем-һалым менән мауыҡҡан ҡа
тын-ҡыҙ)

ТРЯПЙЧНЫЙ, ая, ое 1. сепрәк ...ы; тря 
пйчный лоскут сепрәк киҫәге 2. сепрәк, сепрәк
тән яһалған; тряпичные половики сепрәк балаҫ

ТРЙПКА ж 1. сепрәк, сепрәк киҫәге; белая 
тряпка аҡ сепрәк 2. мн. тряпки; разг. (женские 
наряды) кейем-һалым 3. разг., пренебр. (без
вольный человек) йомшаҡ, ебегән, мәмәй (кеше) 

ТРЙПОЧНЫЙ, -ая, -ое сепрәктән яһалған, 
сепрәк; тряпочная кукла сепрәк ҡурсаҡ

ТРЯПЬЁ с собир.; разг. алам-һалам, сепрәк- 
сапраҡ; собирать тряпьё алам-һалам йыйыу 

ТРЯСИЛЬНЫИ ж; спец. ҡаҡҡыс, таҙартҡыс 
(етен сцсен таҙарта торған машина)

ТРЯСИНА ж 1. күтер, батҡаҡлыҡ 2. чего, ка
кая; перен. батҡаҡлыҡ, һаҙлыҡ; трясйна обыва
тельщины обывателлек һаҙлығы

ТРЯСИННЫИ, -ая, -ое күтерле, һиңкелдәк; 
трясинное болото һиңкелдәк һаҙлыҡ

ТРЙСКА ж см. трястй 1, 3, 4, трястись 1, 2
♦ задать тряску әрләү, туҡмау 

ТРЙСКИЙ, -ая, -ое 1. һиңкелдәк, һелкетә
торған; тряская телёга һиңкелдәк арба 2. (вызы
вающий тряску, с тряской) һикәлтәле, һелкетә 
торған, соҡор-саҡырлы; тряская дорога һикәл
тәле юл

ТРЯСОГУЗКА ж сәпсек; белая трясогузка
аҡ сәпсек; горная трясогузка тау сәпсеге

ТРЯСТИ несов. 1. кого-что (колебать) һел- 
кеү, һелкетеү; трястй руку ҡулын һелкетеү 
2. кого-что ҡалтыратыу, дерелдәтеү; его трясёт 
лихорадка уны биҙгәк ҡалтырата 3. (вытряхи
вать) ҡағыу; трястй мешок тоҡто ҡағыу 4. кого- 
что (раскачивая, вызывать падение плодов) 
һелкетеү, һелкендереү; трястй дерево ағасты 
һелкетеү 5. чем (качать) сайҡау, һелкетеү; ло
шадь трясёт грйвой ат ялын һелкетә

ТРЯСТИСЬ несов. 1. (качаться, дрожать) 
ҡалтырау, һелкенеү; трястйсь от страха ҡур
ҡыуҙан ҡалтырау 2. разг. (ехать раскачиваясь, 
подпрыгивая на тряской дороге) һелкенеп 
барыу; трястйсь на машйне машинала һелкенеп 
барыу 3. над кем-чем; перен., разг. ҡурҡып 
(ҡалтырап) тороу; трястйсь над ребёнком бала 
өсөн ҡурҡып тороу 4. (бояться) ҡурҡыу, ҡал
тырау, ҡурҡып (ҡалтырап) тороу; трястйсь 
перед начальством түрәләр алдында ҡалтырап 
тороу ♦ поджйлки трясутся теҙ быуындары 
ҡалтырай

ТРЯСУНКА ж ҡылбырбаш (ҡыяҡ цлән) 
ТРЯХНУТЬ сов. см. трясти 1, 4, 5; тряхнуть 

за плечо яурындан һелкетеү; телёга тряхнула
арба һиңкетте; тряхнуть головой баш сайҡау
♦ тряхнуть стариной үткәнде иҫкә төшөрөп алыу 

ТСС межд. тсс, сеү, шшш ( “шауламағыҙ”
мәғәнәһендә)

ТУАЛЁТ м 1. (наряд, одежда) туалет, кейем- 
һалым (кцберәк ҡатын-ҡыҙҙыҡы) 2. в разн. 
знач. туалет; утренний туалет иртәнге туалет; 
причёсываться перед туалетом туалет алдында 
тарайыу 3. (уборная) бәҙрәф, туалет, әбрәкәй 
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ТУМАНИТЬСЯ
ТУАЛЁТНЫЙ, -ая, -ое туалет ...ы, бәҙрәф 

...ы; туалетный столик туалет өҫтәле; туалет
ное мыло еҫле һабын; туалетная бумага бәҙрәф 
ҡағыҙы

ТУБЕРКУЛЕЗ м туберкулез; (шейных желёз) 
силсә; костный туберкулёз һөйәк туберкулезы 

ТУБЕРКУЛЁЗНИК м\ разг. 1. (врач) тубер
кулездан дауалай торған табип 2. (больной) ту
беркулезлы кеше, туберкулез менән ауырыусы 

ТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ, -ая, -ое 1. туберкулез 
...ы; туберкулёзный санаторий туберкулез ши
фаханаһы 2. в знач. сущ. туберкулёзный м и ту
беркулёзная ж туберкулезлы кеше, туберкулез 
менән ауырыусы

ТУБЕРКУЛИН м туберкулин (туберкулёз 
таяҡсаларынан алытан матдә, ауырыуҙы бил- 
дәләц өсөн файҙаланыла)

ТУБЕРбЗА ж тубероза, тәбәр (декоратив гөл) 
ТУВЙНСКИЙ, -ая, -ое тува ...ы, Тува ...ы; 

тувйнский язык тува теле
ТУВИНЦЫ мн. тува халҡы, тувалар / /  ед. 

тувйнец м тува ир-аты; тувйнка ж тува ҡатын- 
ҡыҙы

ТЗТО 1. нареч. тығыҙлап, тыңҡыслап, ныҡ 
ҡыҫып; туго завязать ҡыҫып бәйләү; туто на 
бйть мешок тоҡто тыңҡыслап тултырыу 2. на
реч. (с трудом) ауыр, ауырлыҡ (ҡыйынлыҡ) 
менән; дело продвигается туго эш ауыр бара 3. в 
знач. сказ., безл.; разг. ауыр; нам пришлось ту
го беҙгә ауырға тура килде

ТУГО... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең “ҡа
ты" , “тулы", “ауыр" мәгәнәләрен аңлатҡан 
беренсе өлөшө, мәҫ., тугощёкий тулы яңаҡлы 

ТУГОДУМ м; разг. оҙаҡ уйлаусы кеше 
ТУГбЙ, -ая, -ое 1. (сильно натянутый) ныҡ 

тартылған, ҡаты; тугой лук ныҡ тартылған ян 
2. ҡаты; тугая пружйна ҡаты пружина 3. (плот
но набитый) тығыҙлап (тыңҡыслап) тулты
рылған, тығыҙ, тулы; тугой мешок тыңҡыслап 
тултырылған тоҡ 4. ҡыҫыҡ; тугой воротничок 
ҡыҫыҡ яға ♦ тугой карман кеҫәһе ҡалын; тугой 
на ухо ҡолаҡҡа ҡаты

т у г о п л а в к и й , -ая, -ое ауыр иреүсән (ме
талл, быяла)\ тугоплавкий металл ауыр иреү
сән металл

ТУГОУХИЙ, -ая, -ое ҡолаҡҡа ҡаты, һаңғы- 
рауыраҡ

ТУГОУХОСТЬ ж ҡолаҡҡа ҡатылыҡ (ҡаты 
булыу)

т у г р и к  м тугрик (Монголия аҡса берәмеге) 
ТУДА нареч. шунда, шул яҡҡа; я иду туда 

мин шунда барам ♦ ни туда ни сюда ни тегеләй 
ни былай; тегеләй ҙә былай ҙа түгел; туда и до
рога разг. ана бара юлы, юлы шул

ТУДА СЮДА нареч/, разг. 1. улай-былай, 
унда-бында, үрле-түрле; ходйть туда-сюда үрле- 
түрле йөрөү 2. в знач. сказ, (сносно) бер сама,
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арыу, ярайһы, ярарлыҡ; это ещё туда-сюда был 
әле ярарлыҡ

ТУЕВЫЙ, -ая, -ое сауыр ...ы; туевые шйшки
сауыр тубырсыҡтары

ТУЖИТЬ несоә.-, трад.-поэт. ҡайғырыу, кө
йөнөү, хәсрәтләнеү

тУжиться несов.; разг. көсәнеү, серәшеү, 
серәнеү

ТУЖУРКА ж тужурка (өҫкө кейем)
ТУЗ I м 1. карт. туз (уйын кәртенең иң ҙу

ры) 2. чего, какой, перен., разг. ҙур кеше, дәрә
жәле кеше, туз

ТУЗ II м туз (бер кешелек ике ишкәкле 
шлюпка)

ТУЗЁМЕЦ М И ТУЗЁМКА ж ерле кеше
ТУЗЁМНЫЙ, -ая, -ое уст. ерле; тузёмное 

население ерле халыҡ
ТУЗЙТЬ несов. кого\ разг. туҡмау, дөмбәҫләү 
т у з л Ук  м\ спец. тоҙлама, тоҙло һыу (балыҡ 

һ.б. тоҙлау өсөн)
ТУК I м; с.-х. тук (минераль ашлама, серетмә) 
ТУК II межд. туҡ-туҡ (шаҡыган һ.б. тауыш

тарҙы белдерецсе ымлыҡ)
ТУКАТЬ несов.', разг. шаҡылдатыу, дөбөрлә

теү, туҡылдатыу
ТУКАТЬСЯ несов.', разг. бәрелеү, һуғылыу 
ТУКНУТЬСЯ сов. см. тукаться 
тУковый, -ая, -ое с.-х. тук ...ы, тук етеш

терә торған; туковый комбинат тук комбинаты 
ТУЛОВИЩЕ с (человека) кәүҙә; (животных) 

тороҡ
ТУЛУМБАС м тулумбас (һуҡма музыкаль 

ҡоралы)
т у л Уп  М ТОЛОП
ТУЛЬЙ ж түбә (эшләпә, фуражка, бцрек тц- 

бәһе)\ шляпа с высокой тульёй бейек түбәле 
эшләпә

ТУЛЯРЕМИЯ ; к\ мед. туляремия (сысҡан
дар, бөжәктәр аша таралган йогошло ауырыу) 

ТУМАК I м; прост, йоҙроҡ менән һуғыу, 
йоҙроҡлау

ТУМАК II м тумаҡ (1. ҡуяндарҙың бер төрө 
2. махс. буялган ҡуян тиреһе)

ТУМАН I м; прям., перен. томан; густой ту
ман ҡуйы томан; туман рассеялся томан тарал
ды ♦ напустить туману бутау, төтөн ебәреү; ту
ман в голове баш томаланыу; туман в глазах 
күҙе томаланған

ТУМАН II и ТОМАН м туман, томан (Иран 
аҡсаһы)

ТУМАНИТЬ несоә. что 1. (застилать) то- 
манлау, ҡараңғылау, ҡаплау; мгла туманит гори
зонт монар офоҡто ҡараңғылай 2. прям., перен. 
(лишать возможности ясно видеть, сообра
жать) томалау, ҡаплау; слёзы туманят глаза 
күҙҙәрҙе йәш ҡаплай

ТУМАНИТЬСЯ несов. 1. томанланыу, томан 
ҡаплау, ҡараңғыланыу; река туманится йылға
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ны томан ҡаплай 2. перен. ҡараңғыланыу, ҡайғы 
баҫыу; взор туманится күҙ алды ҡараңғылана 
3. страд, от туманить

ТУМАННО 1. нареч. томанлы; выражался ту
манно томанлы аңлата 2. в знач. сказ., безл. то
ман; сегодня на дворе туманно бөгөн тышта томан 

ТУМАННОСТЬ ж 1. томанлыҡ, томанлы- 
лыҡ, томан менән ҡапланғанлыҡ 2. астр. (све
тящиеся или тёмные облака межзвёздного га
за) томанлыҡ 3. перен. (неясность) аңлайыш- 
һыҙлыҡ, буталсыҡлыҡ; туманность речи телмәр
ҙең аңлайышһыҙлығы 4. тоноҡлоҡ; туманность 
взгляда ҡараштың тоноҡлоғо

ТУМАННЫЙ, -ая, -ое 1. томан ...ы; туман
ная пелена томан пәрҙәһе 2. томан баҫҡан, томан
лы; туманное утро томанлы иртә 3. перен. (не
ясный) аңлайышһыҙ, буталсыҡ, томанлы; туман
ный ответ буталсыҡ яуап; туманная речь бутал
сыҡ телмәр 4. (подёрнутый дымкой — о глазах, 
взгляде) тоноҡ; туманный взгляд тоноҡ ҡараш 

Т^МБА ж 1. тәпәш бағана, бүкән 2. (под
ставка) тумба; ставить вазу на тумбу вазаны 
тумбаға ҡуйыу 3. разг. (о неуклюжем человеке) 
ит бүкәне

ТУМБЛЕР м\ тех. тумблер 
ТУМБОЧКА ж 1. уменьш. от тумба 1, 2;

2. (шкафчик) тумбочка; положить в тумбочку
тумбочкаға һалыу

ТУНГУССКИЙ, -ая, -ое уст. тунгус ...ы; 
тунгусский язык тунгус теле

ТУНГУСЫ мн.; уст. тунгустар / /  ед. тунгус 
м тунгус ир-аты; тунгуска ж тунгус ҡатын-ҡы
ҙы; см. эвенки

ТУНДРА ж; геогр. тундра; зона тундры тун
дра зонаһы

ТУНДРОВЫЙ, -ая, -ое геогр. тундра ...ы; 
тундровая полоса тундра һыҙаты

ТУНЁЦ м тунец (эре океан балыгы) 
ТУНЕЙДЕЦ М И ТУНЕЙДКА ж әрәмтамаҡ 
ТУНЕЙДСТВО с әрәмтамаҡлыҡ, әрәмтамаҡ 

булыу
ТУНЕЙДСТВОВАТЬ несов. әрәмтамаҡ бу

лып йәшәү, әрәмтамаҡланыу
ТУННЁЛЬ и ТОННЁЛЬ м туннель, тоннель; 

железнодорожный туннель тимер юл туннеле; 
копать туннель туннель ҡаҙыу

ТУННЕЛЬНЫЙ и ТОННЁЛЬНЫЙ, ая, ое 
туннель ...ы, тоннель ...ы

ТУПЁТЬ несов. 1. (о плоских предметах) 
үтмәҫләнеү, тупаҫланыу; (о заострённых пред
метах) тупаҡланыу, тупарланыу 2. перен. аңра
ланыу, һиңмайланыу, миңрәүләнеү; тупеть от го
ря ҡайғы-хәсрәттән һиңмайланыу 3. (становить
ся менее острым — о боли) сәңгетеп әрнетеү 

ТУПИК м 1. тупик, тыҡрыҡ 2. ж.-д. тупик
3. перен. аптыраш, аптырау ♦ ставить в тупйк 
аптырашта ҡалдырыу; стать в тупйк аптырап 
ҡалыу

ТУПИТЬ несов. что (о плоских предметах) 
үтмәҫләү, тупаҫлау, тупаҫландырыу, үтмәҫләнде
реү; (о заострённых предметах) тупаҡлау, ту
парлау; тупйть нож бысаҡты үтмәҫләндереү 

ТУПИТЬСЯ несов. 1. (о плоских предметах) 
үтмәҫләнеү, тупаҫланыу; (о заострённых пред
метах) тупаҡланыу, тупарланыу, йөҙө ҡайтыу 
2. страд, от тупйть

ТУПИЦА 1. м и ж\ разг. аңра, маҡау (кеше) 
2. ж', спец, ит сапҡыс балта (ауыр)

ТУПО... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 
“тупаҡ", “цтмәҫ" мәгәнәһендәге тәцге өлөшө, 
мәҫ., туповершйнный тупаҡ түбәле

ТУПОГОЛбВЫЙ, -ая, -ое разг., пренебр. 
аңра, тупаҫ, булдыҡһыҙ (кеше)

ТУП бЙ , -ая, -ое 1. (о плоских предметах) 
тупар, йөҙө ҡайтҡан, үтмәҫ, тупаҫ; (о заострён
ных предметах) тупаҡ, тупар; тупой нож үтмәҫ 
бысаҡ; тупая кирка тупар кәйлә; тупой каран
даш тупаҡ ҡәләм 2. (не суживающийся к концу) 
тупаҡ, киң; туфли с тупыми носками тупаҡ баш
лы туфли 3. перен. (умственно ограниченный) 
аңра, аҡылға самалы, иҫәр, мәғәнәһеҙ, туң; ту
пой взгляд мәғәнәһеҙ ҡараш; тупой человек аңра 
кеше 4. (безропотный) (бер) һүҙһеҙ, ҡарыуһыҙ; 
тупая покорность һүҙһеҙ буйһоноу 5. (не рез
кий — о боли) сәңгетеп әрнеткән; тупая боль 
сәңгетеп әрнеткән һыҙлау ♦ тупой 5тол мат. 
йәйенке мөйөш

ТУПОКОНЕЧНЫЙ, -ая, -ое тупаҡ башлы, 
тупаҡ осло

ТУПОЛбБЫ Й, -ая, -оеразг., пренебр. аңра, 
аңһыҙ

ТУПОНбСЫ Й, -ая, -ое тупаҡ (киң) башлы; 
(о человеке) тупаҡ танаулы; тупоносые ботинки 
тупаҡ башлы ботинка

ТУПОСТЬ ж 1. үтмәҫлек, тупаҡлыҡ; тупость 
ножа бысаҡтың үтмәҫлеге 2. перен. (непонятли
вость) аңралыҡ, тупаҫлыҡ, оңҡотлоҡ

ТУПОУГбЛЬНЫЙ, -ая, -ое мат. йәйенке 
мөйөшлө; тупоугольный треугольник йәйенке 
мөйөшлө өсмөйөш

ТУПОУМИЕ с аңралыҡ, томаналыҡ 
ТУПОУМНЫЙ, -ая, -ое аңра, томана (кеше) 
ТУР I м; в разн. знач. тур; пригласить на тур

вальса вальс турына саҡырыу; второй тур олим
пиады олимпиаданың икенсе туры; первый тур 
выборов һайлауҙарҙың беренсе туры; тур по Ев
ропе Европа буйлап тур

ТУР II м тур (1. нәҫеле ҡороган ҡырагай цгеҙ 
2. Кавказдағы тау тәкәһе)

ТУР III м тур (1. эсенә таш һәм кәҫ тулты
рыла торган һәм гидротехникала ҡулланылған 
црмә кәрзин 2. тау башына беренсе булып кц- 
тәрелгән альпинистарҙың таштарҙан өйгән 
пирамидаһы)

ТУРА ж тура (шахмат фигураһы, ладья) 
ТУРБАЗА ж (туристическая база) турбаза
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ТУТОВЫ Й
т у р б и н а  ж турбина; водяная турбйна һыу

турбинаһы
ТУРБЙННЫЙ, -ая, -ое 1. турбина ...ы; тур- 

бйнный цех турбина цехы 2. турбина ...ы, тур
биналы; турбйнный насос турбиналы насос 

ТУРБИНЩИК м турбинасы (турбина эше 
белгесе)

ТУРБО... ҡушма һцҙҙәрҙең “турбина” мәгә- 
нәһендәге тәцге өлөшө, мәҫ., турбонасос турби
на насосы

ТУРБОБУР м быраулы турбина (быраулау 
машинаһы)

ТУРБОВИНТОВОЙ: турбовинтовой само
лёт турбовинтлы самолёт

ТУРБОВОЗ м турбовоз (быу йэки газ тур
бинаһы ярҙамында эшлэцсе локомотив)

ТУРБОГЕНЕРАТОР м  турбогенератор (тур
биналы агрегат)

ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ, -ая, ое турбореак 
тив ♦ турбореактйвный самолёт турбореактив 
самолёт

ТУРБОСТРОЕНИЕ с турбина(лар) төҙөү 
ТУРБОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое турбина

лар төҙөү .. .ы; турбостройтельная техника тур
биналар төҙөү техникаһы

ТУРБУЛЕНТНОСТЬ ж; спец, турбулентлытс 
(шыйыҡлыҡ йәки газдың агымындагы төрлөсә 
тулҡыныуы)

ТУРБУЛЕНТНЫЙ, -ая, -ое спец. турбулент 
...ы; турбулентное течение турбулент ағымы 

ТУРЁЛЬ ж; воен. турель (туп һәм пулемёт
тар өсөн әйләнмәле станок)

ТУРЁЦКИЙ, -ая, -ое төрөк ...ы, Төркиә ...ы; 
турецкий язык төрөк теле; турецкое правитель 
ство Төркиә хөкүмәте

ТУРИЗМ м турислыҡ, туризм; международ
ный туризм халыҡ-ара туризм; горный туризм
тау туризмы

Т^РИЙ, -ья, -ье тур ...ы; турий рог тур мөгөҙө 
ТУРЙСТ м и ТУРЙСТКА ж турист; группа 

туристов туристар төркөмө
ТУРИСТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое туристик, ту

ризм ...ы; туристическая путёвка туристик пу
тёвка

ТУРИСТСКИЙ, -ая, -ое туристик, турист 
...ы; турйстские тропы турист һуҡмаҡтары; ту- 
рйстская база туристик база

ТУРКИ мн. төрөктәр, төрөк халҡы / /  ед. ту
рок м төрөк ир-аты; турчанка ж төрөк ҡатын- 
ҡыҙы

т у р к м е н с к и й , -ая, -ое төрөкмән; турк
менский язык төрөкмән теле

ТУРКМЁНЫ мн. төрөкмәндәр, төрөкмән 
халҡы / /  ед. туркмен м төрөкмән ир-аты; турк
менка ж төрөкмән ҡатын-ҡыҙы

ТУРМАЛИН м турмалин (минерал, ҡыҙгылт 
төҫтәге кристаллик таш)
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ТУРМАЛЙНОВЫЙ, -ая, -ое турмалин ...ы, 
турмалин; турмалйновый пёрстень турмалин 
йөҙөк

ТУРМАН м турмай, әйләнсек күгәрсен (мә
тәлләп оса торган йорт кцгәрсененең бер төрө) 

ТУРНЁ с нескл. турне (1. урап йөрөп ҡай
тыу, сәйәхәт 2. артистарҙың гастролгә сыгыуы) 

ТУРНЁПС м мал шалҡаны, турнепс 
ТУРНИК м турник; упражнения на турникё 

турникта күнегеүҙәр (күнекмәләр)
т у р н и к е т  м турникет (әйләнмәле ҡапҡа) 
ТУРНИР м ярыш, турнир; шахматный тур

нир шахмат ярышы
ТУРНЙРНЫЙ, -ая, -ое турнир ...ы; тур

нирный матч турнир матчы
ТУРНУТЬ сов. кого-что', прост, ҡыуыу, ҡы

уып ебәреү, төртөп сығарыу
ТУРПАН м ҡарасабан, ҡара өйрәк 
ТУРУХТАН м ҡорохтан, күркәбаш, яр кө

йөлдөһө (ҡош)
ТУСКЛОСТЬ ж 1. (мутность) тоноҡлоҡ, 

2. (блёклостъ) төҫһөҙлөк 3. (неяркость) тоноҡ
лоҡ 4. перен. (невыразительность) нурһыҙлыҡ, 
тоноҡлоҡ 5. перен. (бессодержательность) кү
ңелһеҙлек, ҡыҙыҡһыҙ

ТУСКЛЫЙ, -ая, -ое 1. (непрозрачный) то
ноҡ; тусклое стекло тоноҡ быяла 2. (нечёт
кий — о контурах) асыҡ күренмәгән 3. (неяр
кий) бөләңгерт, тоноҡ; тусклый свет тоноҡ 
яҡтылыҡ; тусклый огонёк бөләңгерт ут 4. (вы
цветший) баҙыҡ булмаған, төҫһөҙ 5. перен. (не
выразительный) нурһыҙ, тоноҡ; тусклые глаза 
нурһыҙ күҙҙәр 6. перен. (неинтересный) күңел
һеҙ, дәрт (илһам) бирмәгән, ҡыҙыҡһыҙ; тусклая 
жизнь күңелһеҙ тормош

ТУСКНЁТЬ несов. 1. тоноҡланыу, төҫһөҙлә
неү, аҡсалланыу; серебро тускнеет көмөш то
ноҡлана 2. перен. нурһыҙланыу, тоноҡланыу, 
бөләңгертләнеү, нуры китеү; радость тускнеет 
шатлыҡ тоноҡланды

ТУСКНУТЬ несов.; разг. см. тускнеть 
ТУТ I нареч.; разг. 1. (здесь) бында, был 

урында; тут жарко бында эҫе 2. (тогда) шул 
ваҡытта, шул саҡта; тут рассказчик замолчал 
шул саҡта һөйләүсе тынды 3. в знач. частицы 
(в сочетании со словами “какой", “где", “ког
да", “куда") ниндәй ул, ҡасан ул, ҡайҙа ул; ка
кая тут любовь? ҡайҙа ул мөхәббәт? ♦ не тут-то 
было беҙ уйлағанса булманы; тут как тут в знач. 
сказ, шунда уҡ (көтмәгәндә) килеп тә сыҡты 

ТУТ II М И Т^ТА ж тут, тут (ебәк) ағасы 
ТУТОВНИК м см. тут II 
ТУТОВбДСТВО с тут (ебәк) ағасы үҫтереү 
ТУТОВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое тут (ебәк) аға

сы үҫтереү ...ы
ТУТОВЫЙ, -ая, -ое 1. тут ...ы; тутовые яго

ды тут емеше 2. в знач. сущ. тутовые мн.; бот.



ТУФ
тут ағастары ғаиләһе (фикус, сикомор һ.б.) 
♦ тутовое дерево тут (ебәк) ағасы

ТУФ м туф (тау тоҡомо) ♦ известковый
туф эзбизле туф

ТУФЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое туфли ...ы; туфель
ная колодка туфли ҡалыбы

ТУФЛИ мн. (ед. туфля ж) туфли; женские 
туфли ҡатын-ҡыҙҙар туфлийы; ходить в туфлях 
туфли кейеп йөрөү

ТУФ ОБЕТбН м туфлы бетон 
ТУФОВЫЙ, -ая, -ое 1. туф ...ы; туфовая 

лава туф лаваһы 2. туф, туфтан эшләнгән; дом 
из туфовых блоков туфтан эшләнгән йорт

ТУХЛИНКА ж', разг. һаҫыҡ еҫ; (о мясе, рыбе) 
һөрһөгән еҫ; мясо с тухлйнкой һөрһөгән еҫле ит 

ТУХЛЫЙ, -ая, -ое еҫләнгән, һаҫыған; (о мя
се, рыбе) һөрһөгән

ТУХЛЙТИНА ж; разг. 1. собир. боҙолған 
(һаҫыған) аҙыҡ-түлек 2. (запах) һаҫыҡ (һөрһө
гән) еҫ

ТУХНУТЬ I несоө. 1. (гаснуть) һүнеү; кос
тёр тухнет усаҡ һүнә 2. перен. (ослабевать) 
һүнеү, һүнә (кәмей) барыу

ТУХНУТЬ II несов. (загнивать) һаҫыу, еҫлә
неү; (о мясе, рыбе) һөрһөү; рыба тухнет быстро 
балыҡ тиҙ еҫләнә

ТУЧА ж 1. болот; грозовая туча йәшен боло
то; тучи собираются болоттар ҡабара 2. кого-че- 
го (множество) бик күп, болот, болот кеүек, 
өйөр; туча комаров серәкәй болото ♦ туча тучей 
бик күңелһеҙ, йөҙө ҡарайған; сгустйлись тучи 
баш осонда ҡара болоттар ҡуйырған

ТУЧЕВбЙ, -ая, -ое болот ...ы; тучевая тень 
болот күләгәһе

ТУЧНЁТЬ несов. (о человеке) һимереү, йы
уанайыу, ҡалынайыу; (о животном) ит-май ул
тырыу, көрәйеү, һимереү; (о зерне) тосланыу; 
(о траве) һутланыу; скот тучнёет мал көрәйә 

ТОЧНОСТЬ ж 1. (полнота) һимеҙлек, көр
лөк, йыуанлыҡ 2. (плодородие почвы) уңды
рышлылыҡ 3. (полновесность зерна) тослоҡ
4. (сочность и густота травы) ҡуйылыҡ, һут- 
лылыҡ

ТУЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (о человеке) йыуан, 
һимеҙ; (о животном) һимеҙ, көр; тучный скот 
һимеҙ мал 2. (плодородный) ашлы, уңдырышлы; 
тучный чернозём уңдырышлы ҡара тупраҡ 3. (о 
зерне) тос 4. (о траве) ҡуйы, һутлы; тучные лу
га ҡуйы үләнле болондар

ТУШ м туш (тантаналы ҡотлау музыкаһы) 
ТУША ж 1. түшкә; говяжья туша һыйыр 

түшкәһе 2. разг., пренебр. (о тучном человеке) 
ит бүкәне

ТУШЁ с нескл. туше (1. му з. музыка ҡора
лында уйнаусының баҫмаҡтарга баҫыу ысулы 
2. спорт, көрәштә көрәшсенең ҡалаҡ һөйәген 
ергә тейҙерец — еңец билгеһе)

ТУШЕВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое тушь ...ы, ҡарай
тыу ...ы; тушевальный карандаш ҡарайтыу ҡә
ләме

ТУШЕВАТЬ несов. что 1. ҡарайтыу, күләгә
ләндереү (һцрәт төшөргәндә)', тушевать рису
нок һүрәтте ҡарайтыу 2. перен. (затемнять) 
ҡараңғылау

ТУШЕВАТЬСЯ несов. 1. (смущаться) ҡау
шау, ҡойолоп төшөү, шөрләү 2. страд, от ту
шевать

ТУШЕВКА ж 1. см. тушевать 1; 2. (тени, 
штрихи) нәҙек һыҙыҡтар

ТУШЕВЫЙ, -ая, -ое тушь ...ы, тушь менән 
яһалған; тушевые чернйла тушь ҡараһы

ТУШ ЁНИЕI с см. тушйть I; тушение пожара 
янғын һүндереү

ТУШЁНИЕ II с см. тушйть II; тушение мяса
ит быҡтырыу

ТУШЕНКА ж\ разг. быҡтырылған ит 
ТУШЕНЫЙ, -ая, -ое быҡтырылған; тушёное 

мясо быҡтырылған ит
ТУШИЛКА ж күмер һүндергес 
ТУШИТЬ I несов. 1. что һүндереү; потушйть 

папиросу папиросты һүндереү 2. перен. (подав
лять) баҫыу, хис-тойғоно юҡ итеү, бөтөрөү, 
һүндереү; тушйть гнев асыуҙы баҫыу

ТУШИТЬ II несов. что томалап бешереү, 
быҡтырыу; тушйть овощи йәшелсәне быҡтырып 
бешереү

ТУШКА ж; уменьш. от туша; тушка зайца
ҡуян түшкәһе

ТУШКАНЧИК м ялман (кимерецсе); нора 
тушканчика ялман өңө

ТУШЬ ж тушь; цветная тушь төҫлө тушь; пи
сать тушью тушь менән яҙыу

тУя ж туя, сауыр (мәңге йәшел ылыҫлы 
ҡыуаҡ)

ТЩАТЕЛЬНО нареч. ентекләп, асылына тө
шөнөп, бөтәһен иҫәпкә алып, төпсөп; тщательно 
исследовать ентекләп тикшереү

ТЩАТЕЛЬНОСТЬ ж ентеклелек; тщатель
ность опыта тәжрибәнең ентеклелеге

ТЩАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ентекле, ентекләп 
эшләнгән; тщательная подготовка ентекле әҙер
лек; тщательное изучение вопроса мәсьәләне ен
текле өйрәнеү; тщательная работа ентекләп эш
ләнгән эш

ТЩЕДУШИЕ с хәлһеҙлек, көсһөҙлөк, кәр- 
һеҙлек

ТЩЕДУШНЫЙ, -ая, -ое хәлһеҙ, көсһөҙ, кәр
һеҙ; тщедушный человек хәлһеҙ кеше

ТЩЕСЛАВИЕ с маһайыусанлыҡ, данлыҡҡа 
(шөһрәткә) ынтылыусанлыҡ

ТЩЕСЛАВНОСТЬ ж шөһрәт (дан) яратыу, 
шөһрәт (дан) яратыусанлыҡ, маһайыусанлыҡ 

ТЩЕСЛАВНЫЙ, -ая, -ое шөһрәт (дан) ярат
ҡан, маһайыу сан 
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ТЩЕТА ж; уст., книжн. файҙаһыҙлыҡ, нэти- 
жәһеҙлек, мәғәнәһеҙлек

т щ ё т н о с т ь  ж файҙаһыҙлыҡ, файҙаһыҙ 
булыу; тщётность усйлий тырышыуҙың файҙа
һыҙлығы

тщЁтный, -ая, -ое файҙаһыҙ, буш; тщетные 
надежды файҙаһыҙ өмөттәр

ТЫ (тебя, тебе, тебя, тобой, о тебе) мест. 
1. һин; ты ли это? һинме был?; тебе известно 
һиңә билдәле 2. в знач. частицы, разг. һин; ах, 
ты, гадость какая! ах, һин, әшәке! ♦ быть на 
“ты” бик яҡын булыу, әшнә булыу; вот тебе и 
на см. на II

ТЫКАТЬ I несов.; разг. 1. что, чем төртөү; 
тыкать в ребро ҡабырғаға төртөү 2. что (вты
кать, вонзать) ҡаҙау, сәнсеү; тыкать вйлкой 
сәнске менән сәнсеү 3. перен. (напоминать) иҫ
кәртеү, иҫкә төшөрөү 4. что, чем тығыу, ҡыҫты
рыу; тыкать ключом в замок асҡысты йоҙаҡҡа 
тығыу ♦ тыкать в глаза шелтәләү, төртөп күр
һәтеү; тыкать пальцем на кого-что кемгэлер- 
нимәгәлер төртөп күрһәтеү

ТЫКАТЬ II несов. кого и без доп.; прост. 
“һин” тип өндәшеү ( “һеҙ" урынына)

ТЫКАТЬСЯ несов. 1. прост, (лезть куда-л.) 
тығылыу, ҡыҫылыу 2. төртөлөү, бәрелеү; ты
каться в стену стенаға бәрелеү 3. ҡаҙалыу, сән
селеү; тыкаться носом в снег танау менән ҡарға 
ҡаҙалыу

ТЫКВА ж ҡабаҡ; кормовая тыква мал ҡабағы 
ТЫКВЕННИК м ҡабаҡ бутҡаһы 
ТЫКВЕННЫЙ, -ая, -ое ҡабаҡ ...ы; тыквен

ная каша ҡабаҡ бутҡаһы; тыквенное семя ҡабаҡ 
орлоғо

ТЫЛ м 1. (задняя часть чего-л.) һырт, арт 
яҡ; подойтй с тыла арт яҡтан килеү 2. (терри
тория позади линии фронта) тыл, арт; полу
чать помощь с тыла тылдан ярҙам алыу 3. (тер
ритория воюющей страны в противополож
ность фронту) тыл; труженики тыла тыл эш
сәндәре

ТЫЛОВИК м тылда хеҙмәт итеүсе 
тыловбй, -ая, -ое 1. тылдағы, тылда була 

торған; тыловые воинские части тылдағы хәрби 
частар 2. см. тыльный; тыловая сторона арт яҡ 

тыльный, -ая, -ое арт, арттағы, һырт; 
тыльная сторона ладони ҡул һырты; тыльная 
сторона арт яҡ

ТЫН м ҡойма, текмә; дубовый тын имән ҡойма 
ТЫСЯЧА числ. 1. мең; две тысячи рублей ике 

мең һум 2. обычно мн. тысячи меңәрләгән, 
меңәр; тысячи людей меңәр кеше

ТЫСЯЧЕ... урыҫ телендә ҡушма һщҙәрҙәге 
“мең”, '‘меңдәрсә’1, “меңәр” мәгәнәләрен аңлат
ҡан тәцге өлөшө, мәҫ., тысячегранный мең яҡ
лы; тысячезвёздный меңдәрсә йондоҙло; тысяче
вёрстный меңәр саҡрымлыҡ

ТЫСЯЧЕКРАТНЫЙ, -ая, -ое мең ҡат (тапҡыр)

ТЮ ЛЕНЬ
ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ с 1. (срок) мең йыл, мең 

йыллыҡ; прошло тысячелетие мең йыл үтте 
2. (годовщина чего-л.) мең йыл тулыу, мең 
йыллыҡ

ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ, -яя, -ее 1. мең йыллыҡ; 
тысячелетняя история мең йыллыҡ тарих 2. (су
ществующий тысячу лет) мең йәшлек (йәш
тәге, йәшәр)

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК м меңьяпраҡ; настой 
тысячелйстника меңьяпраҡ төнәтмәһе

ТЫСЯЧЕРУБЛЁВЫЙ, -ая, -ое мең һумлыҡ 
тысячный, -ая, -ое 1. числ. меңенсе; ты

сячный километр меңенсе километр 2. меңләгән, 
бихисап; тысячная толпа людей меңләгән халыҡ 
төркөмө 3. (многократный) меңенсе; тысячный 
раз меңенсе мәртәбә 4. (получаемый от деления 
на тысячу) меңдән бер; тысячная доля секунды 
секундтың меңдән бер өлөшө

ТЫЧИНА ж; разг. ваҡ ҡаҙыҡ (ергә ҡаҙалған) 
ТЫ ЧЙ НКАг к; бот. һеркә япрағы, һеркәлек 
ТЫЧЙНКОВЫЙ и ТЫЧЙНОЧНЫЙ, ая, ое 

һеркә ...ы, һеркәлек ...ы; тычйночная нить һер
кәлек ебе

тычбк м; разг. төртөү; тычбк в спйну арҡа
ға төртөү

ТЬМА I ж 1. ҡараңғылыҡ; утренняя тьма ир
тәнге ҡараңғылыҡ 2. перен. (невежество) наҙан
лыҡ, томаналыҡ

ТЬМА II ж 1. чего; разг. (множество) бик 
күп, хисапһыҙ, бихисап; народу тьма бихисап ха
лыҡ 2. уст. (в древнерусском счёте: десять 
тысяч) ун мең ♦ тьма-тьмущая прост, иҫәбе-хи- 
сабы юҡ

ТЬФУ межд. 1. тфү (төкөрөцгә оҡшатыу) 
2. в знач. сказ.; прост, (наплевать) төкөрәм; да 
мне на тебя — тьфу! төкөрәм мин һиңә! 

ТЮБЕТЁЙКА ж таҡыя, түбәтәй 
ТНЗБИК м тюбик, һыҡма; тюбик крема крем 

тюбигы
ТЮК м ҙур төргәк, ток, бәйләм; тюк сукна 

буҫтау төгө
ТЮКОВАТЬ несов.; спец, төкләү, тәккә бәй

ләү, төргәкләү; тюковать сёно бесәнде төкләү 
ТЮКбВКА ж; спец. см. тюкать 
ТК5 ЛЕВЫЙ, -ая, -ое селтәр, тюль; тюлевые 

занавески селтәр пәрҙәләр
ТЮ ЛЕНЕБбЕЦ м тюлень аулаусы 
ТЮ ЛЕНЕБбЙНЫЙ, -ая, -ое тюлень аулау 

...ы, тюлень аулау менән шөғөлләнгән; тюлене
бойное судно тюлень аулау судноһы

ТЮЛЁНЕВЫЙ, -ая, -ое тюлень ...ы; тюлене
вый промысел тюлень промыслаһы

ТЮЛЁНИЙ, ья, ье тюлень ...ы; тюлений 
жир тюлень майы

ТЮЛЁНИНА ж тюлень ите 
ТЮЛЁНЬ м 1. тюлень (һөтимәр диңгеҙ хай

уаны) 2. перен. (о неуклюжем человеке) ибәтәй
һеҙ, ипһеҙ (кеше)
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тюль
тюль м селтәр, тюль 
т н 5л ь к а  ж тюлька (диңгеҙ балыгы) 
ТЮЛЬПАН м ләлә, тюльпан; тюльпан двух

цветный ала сәскәле тюльпан; тюльпан лесной 
урман тюльпаны

ТЮРБАН м сәллә, салма 
ТЮРЁМНЫЙ, -ая, -ое төрмә ...ы; тюремный 

страж төрмә һаҡсыһы; тюремное заключение 
төрмәгә ябыу

ТЮРЁМЩИК м\ разг., уст. төрмә һаҡсыһы, 
төрмәсе 2. перен. (угнетатель) иҙеүсе, ҡыҫыусы 

т н 5р к и  мн. төркиҙәр
ТЮРКИ с нескл. (арабографический книж

ный язык) төрки (Урта Азия һәм Урал-Волга 
әлкәләрендә йәшәгән халыҡтар өсөн X II  — 
X II I  бб. Октябрь революцияһына тиклемге 
осорҙа уртаҡ яҙма тел әазиәаһын цтәгән гәрәп 
яҙыулы китап теле)

ТЮ РКбЛОГ м төркиәтсе, тюрколог (тюрко
логия белгесе)

ТЮ РКОЛбГИ Я ж төркиәт, тюркология 
(төрки халыҡтарын өйрәнец фәне)

тнЗр к с к и й , -ая, -ое төрки; тюркские на
роды төрки халыҡтар; тюркские языки төрки 
телдәр

ТЮРЬМА ж төрмә; заточить в тюрьму төр
мәгә ултыртыу ♦ тюрьма плачет урыны төрмәлә 

т н 5р я  ж тюра (һыуга йәки кецәҫкә икмәк 
менән һуган туралган ашамлыҡ)

ТНЗТЕЛЬКА: тютелька в тютельку прост, 
(точь-в-точь) тап, нәҡ, теп-теүәл

тю тн5 межд. в знач. сказ, тү-тү, юҡ, бөттө 
тютн5н м\ прост, тәмәке (насар төрө) 
ТЮФЯК м 1. түшәк 2. перен., разг. (о без

вольном человеке) йомшаҡ (булдыҡһыҙ) кеше 
ТЙВКАНЬЕ с см. тявкать 
ТЙВКАТЬ несов. сәңкелдәү, ләңкелдәү, сәң

келдәп өрөү; собаки тявкают эттәр сәңкелдәп өрә 
ТЙВКНУТЬ сов. сәңк итеү, өрөп ҡуйыу 
ТЯГ: дать (задать) тягу прост, тайыу, һы

пыртыу, табан ялтыратыу
ТЙГА ж 1. см. тянуть 1, 3, 7, 9, тянуться 5; 

тяга невода йылымды тартыу 2. тартыу көсө; па
ровая тяга пар менән тартыу көсө; реактйвная 
тяга реактив тартыу көсө 3. спец. тартыу; паро
возная тяга паровоз тартыуы 4. (ә печи) тартыу, 
һурыу; в пени хорошая тяга мейес һәйбәт тарта
5. перен. (стремление) ынтылыш, тартым, тар
тыу; тяга к науке фәнгә ынтылыш; душевная тя
га күңел тартыуы

ТЯГАТЬ несов.', прост. 1. (тащить) һөйрәү, 
тартыу 2. перен. (привлекать к ответственно
сти) яуапҡа тарттырыу

ТЯГАТЬСЯ несов. 1. разг. (соперничать) 
ярышыу, уҙышыу, көрәшеү, көс һынашыу, алы
шыу; с ними тягаться трудно улар менән 
ярышыу ҡыйын 2. уст. (судиться) дәғүәләшеү,
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дәғүәләшеп талашыу, тартышыу, даулашыу
3. страд, от тягать

ТЯГАЧ м тягач, йөк тракторы 
ТЙГЛО с собир. (рабочий скот) екке мал 
т й г л о в ы й ,  -ая, -ое тартыу ...ы, екке; тяг

ловая сила тартыу (эш) көсө; тягловый скот ек
ке мал

т й г о в ы й ,  -ая, -ое 1. тартыу ...ы; тяговая 
сйла лошади аттың тартыу көсө 2. тартыусы, 
тарта торған; тяговый канат тарта торған канат 

т й г о с т н ы й ,  -ая, -ое 1. ауыр, ҡыйын; тя
гостная работа ауыр эш 2. (неприятный, мучи
тельный) яфалы, ғазаплы, күңелһеҙ; тягостное 
зрелище күңелһеҙ күренеш

т й г о с т ь  ж і. в разн. знач. ауырлыҡ, 
мәшәҡәт, ҡыйынлыҡ, ауыр йөк; тягость налогов 
налог ауырлығы; лйшняя тягость артыҡ мәшә
ҡәт 2. хәлһеҙлек, ауырлыҡ; чувствовать тягость 
в теле тәндә хәлһеҙлек тойоу

т й г о т ы  мн. ауырлыҡтар; тяготы военного 
времени һуғыш йылдарының ауырлыҡтары 

ТЯГОТЁНИЕ с 1. физ. тартылыш, тартыу; 
закон всемйрного тяготения бөтә ғаләм тарты 
лыш законы; сйла тяготения тартылыш көсө 
2. (стремление) тартылыу, ынтылыш; тяготение 
к науке фәнгә ынтылыш 3. (потребность в свя
зи с кем-чем-л.) тартылыу

ТЯГОТЁТЬ несов. 1. тартылыу; тяготеть к 
земле ергә тартылыу 2. к кому-чему (испыты
вать влечение, склонность) тартылыу, мауы
ғыу, күңел ятыу; тяготеть к искусству сәнғәткә 
күңел ятыу 3. баҫып тороу, иҙеп тороу, ауырлыҡ 
булып тороу; над родом тяготеет рок нәҫелде 
ҡәһәр баҫып тора

ТЯГОТИТЬ несов. кого-что 1. (отягощать) 
ауырлыҡ һалыу (төшөрөү) 2. (мешать кому-л.) 
ҡамасаулау, мәшәҡәтләү 3. яфалау, ғазаплау; 
меня тяготит его отношение уның мөнәсәбәте 
мине яфалай

ТЯГОТИТЬСЯ несов. кем-чем ауырлыҡ ки
сереү, ауырһыныу, ҡыйынһыныу; тяготйться 
свойм одиночеством үҙеңдең яңғыҙлығыңдан 
ауырһыныу

ТЯГУЧЕСТЬ ж 1. һуҙылыусанлыҡ; тягучесть 
кожи тиренең һуҙылыусанлығы 2. (вязкость) 
йәбешеүсәнлек, йәбешкәклек; тягучесть клёя 
елемдең йәбешкәклеге 3. (густота) ҡуйылыҡ
4. перен. (томительность) бер төрлөлөк, ял- 
ҡытҡыслыҡ 5. перен. (протяжность — о мело
дии) һалмаҡлыҡ

ТЯГУЧИЙ, ая, ее 1. (способный растяги
ваться) һуҙылыусан, һуҙыла (тартыла) торған 
2. (густой) ҡуйы; тягучий мёд ҡуйы бал 3. (вяз
кий) йәбешкәк 4. перен. оҙон, һалмаҡ; тягучий 
мотйв оҙон көй 5. перен. ялҡытҡыс, бер төрлө, 
дәрт (илһам) бирмәгән, күңелһеҙ; тягучая жизнь 
ялҡытҡыс тормош



тятя
тяж м 1. спец, ҡайыш бау (тартыу көсөн 

кцсерә торған) 2. тәзе; тяж телёги арба тәзеһе; 
тяжй тормозного вала тормоз валының тәзеһе 
3. анат. бау; сосудистый тяж тамырлы бау 

ТЙЖБА ж 1. у cm. даулашыу, дәғүәләшеү; 
тяжба о наследстве мираҫ өсөн дәғүәләшеү 2. пе- 
рен. (спор, состязание) һүҙ көрәштереү, бәхәс, 
талаш-тартыш

ТЯЖЕЛЁТЬ несоө. 1. ауырайыу, ауырлығы 
артыу, ауырая төшөү 2. (испытывать утомле
ние — о частях тела) ауырайыу; веки тяже
леют күҙ ҡабаҡтары ауырая 3. перен. (стано
виться тяжеловесным — о речи, стиле и т.п.) 
ауырайыу, тупаҫланыу

ТЯЖЕ Л б  1. нареч. ауыр, һалмаҡ; тяжело 
ступать һалмаҡ баҫыу 2. нареч. (серьёзно) ҡаты; 
она тяжело больна ул ҡаты ауырый 3. нареч. 
(трудно) ауыр, күңелгә ҡыйын; тяжело пере
живать ауыр кисереү 4. в знач. сказ., безл. кү
ңелһеҙ, ауыр; мне тяжело миңә күңелһеҙ

ТЯЖ ЕЛО... урыҫ телендә ҡушма һщҙәрҙең 
“ауыр", “ҡаты" мәғәнәһендәге тәцге өлөшө, 
мәҫ., тяжелораненый ауыр яралы 

ТЯЖЕЛОАТЛЁТ м ауыр атлет 
ТЯЖЕЛОАТЛЕТИЧЕСКИЙ, ая, -ое ауыр 

атлет(тар) ...ы; тяжелоатлетйческие соревнова
ния ауыр атлеттар ярышы

ТЯЖЕЛОВЁС м ҙур ауырлыҡтағы көрәшсе 
ТЯЖЕЛОВЕСНОСТЬ ж ауырлыҡ, һалмаҡ- 

лыҡ; тяжеловесность стйля стилдең ауырлығы 
ТЯЖЕЛОВЕСНЫЙ, -ая, -ое 1. тос, һәлмәк; 

тяжеловесный кулак тос йоҙроҡ 2. һалмаҡ, шө- 
ҡәтһеҙ; тяжеловесные шаги һалмаҡ аҙымдар 
3. перен. ауыр, тупаҫ; тяжеловесный стиль ауыр 
стиль 4. ж.-д., тех. ауыр йөклө; тяжеловесный 
железнодорожный состав ауыр йөклө тимер юл 
составы

ТЯЖ ЕЛО ВбЗ м йөк аты 
ТЯЖЕЛОДУМ м\ разг. см. тугодум
ТЯЖЕЛЫЙ, -ая, -ое 1. в разн. знач. ауыр; 

тяжёлые вёщи ауыр әйберҙәр; тяжёлая пйща ау 
ыр аҙыҡ 2. (трудный) ауыр, ҡыйын; тяжёлый 
труд ауыр эш 3. ауыр, һалмаҡ; тяжёлая походка 
һалмаҡ атлау 4. (серьёзный) ауыр, ҡаты; тяжё
лое заболевание ҡаты сир 5. (неприятный в об
щении) ауыр, насар; тяжёлый характер ауыр 
холоҡ 6. (суровый, жестокий) ҡаты, ауыр; тя
жёлое преступление ауыр енәйәт 7. ҡайғылы, 
ауыр; тяжёлое чувство ауыр тойғо 8. (сильный) 
көслө, ныҡ, ҡаты; тяжёлый удар ныҡ һуғыу
9. (полный трудностей, забот) мохтаж, ауыр, 
ҡыйын ♦ тяжёлая атлетика ауыр атлетика; тя
жёлая промышленность ауыр сәнәғәт; тяжёлая 
рука: 1) ҡаты ҡуллы; 2 ) ҡул арты ауыр; тяжё
лый на подъём ауыр ҡуҙғалыусан

ТЙЖЕСТЬ ж 1. физ. тартыу, тартылыш; си
ла тяжести тартыу көсө 2. (тяжёлый предмет, 
груз) ауыр әйбер (йөк); таскать тяжести ауыр

әйберҙәр ташыу 3. (суровость, серьёзность) ау
ырлыҡ, ҡатылыҡ; тяжесть наказания хөкөмдөң 
ҡатылығы 4. ауырлыҡ, һалмаҡлыҡ 5. (труд
ность) ауырлыҡ, ҡыйынлыҡ 6. (что-л. непри
ятное, дурное) ауырлыҡ, насарлыҡ ♦ центр тя
жести асыл, (төп) нигеҙ

ТЯЖКИЙ, ая, ое см. тяжёлый; тяжкий 
труд ауыр эш; тяжкая вина ауыр ғәйеп

ТЯНЁТЬ несов. 1. кого-что тартыу, һөйрәү; 
тянуть нёвод йылымды һөйрәү 2. что (натяги
вать) һуҙыу, үткәреү, тартыу; тянуть телефон
ную лйнию телефон линияһы үткәреү 3. кого- 
что (тащить) тартыу, һөйрәү; тянуть за рукав 
еңенән тартыу 4. что (протягивать) һуҙыу, 
һоноу; тянуть руку ҡул һуҙыу 5. кого-что (при
влекать) тартыу; тянет к родным местам тыуған 
яҡтарға тарта 6. кого-что; разг. (просить пой
ти) һөйрәү, эйәртеү, саҡырыу; тянуть с собой в 
кино киноға эйәртеү 7. безл. (о струе воздуха, 
запаха) килеү, аңҡыу; от окна тянет холодом 
тәҙрәнән һалҡын килә 8. (обладать тягой) тар
тыу; печка хорошо тянет мейес яҡшы тарта 
9. что (всасывать) тартыу, һурыу; насос тянет 
воду насос һыуҙы һура 10. что, с чем (мед
лить) һуҙыу; тянуть с ответом яуап биреүҙе һу
ҙыу 11. (весить) тартыу; масло тянет полкилб 
май ярты кило тарта ♦ тянуть жйлы хәлен алыу, 
интектереү; тянуть за душу теңкәгә тейеү; тя
нуть за язык көсләп һөйләтеү; тянуть лямку 
см. лямка

ТЯНУТЬСЯ несов. 1. (увеличиваться в дли
ну) һуҙылыу; резйнка тянется резинка һуҙыла 
2. (потягиваться) кирелеү; тянуться в постели 
урында кирелеү 3. (простираться) һуҙылып ки
теү, йәйелеү; за городом тянется степь ҡаланан 
ситтә дала һуҙыла 4. (длиться) дауам итеү, 
һуҙылыу; дело тянется долго эш оҙаҡҡа һуҙыла 
5. к кому-чему (стремиться) ынтылыу, һу
ҙылыу, тартылыу; цветок тянется к солнцу сәс
кә ҡояшҡа тартыла 6. (двигаться один за дру
гим) хәрәкәт итеү, үтеү; по дороге тянутся 
обозы юл буйлап ылауҙар һуҙылған 7. тарты
лыу, ынтылыу; тянуться к учению уҡыуға ын
тылыу 8. с кем; разг. (тягаться) тиңләшергә 
тырышыу 9. страд, от тянуть 1—3, 6 , 9, 10 

ТЯНУЧКА ж; разг. һөтлө кәнфит 
ТЯП межд. туҡ (һуҡҡан, сапҡан тауыш) 

♦ тяп да ляп; тяп-ляп ашыҡ-бошоҡ, нисек етте 
шулай (эшләц)

ТЙПАТЬ несов. что и без доп.; прост, (ру
бить, сечь) сабыу, сабып өҙөү

ТЙПКА ж 1. кәтмән, тәпке (ер эшкәртец 
өсөн) 2. сапҡы, тапауыс (ит һ.б. тапау, турау 
өсөн)

ТЙПНУТЬ сов.; прост. 1 .см . тяпать 2. кого- 
что (укусить) тешләү 3. кого-что (украсть) 
урлап алыу

тйтя м; прост., обл. ата, атай 
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У I межд. (обычно употребляется удлинённо 
для обозначения гудения, воя) у-у, у-у-у; в ле
су раздался вой волка: у-у-у урманда “у-у-у” 
тигән бүре олоуы ишетелде

У II межд. 1. (выражает укоризну, угрозу, 
негодование) ух, уй; у, безобразник ух, тәртип
һеҙ 2. (выражает испуг, страх) уй, абау; у, как 
страшно уй, ҡайһылай ҡурҡыныс 3. (выражает 
одобрение, восторг, восхищение) аһ, уй; у, это 
замечательно ah, был бик шәп

У III предлог с род. п. 1. (возле, около) эргә
һендә, янында, төбөндә, буйында; стоять у окна 
тәҙрә эргәһендә тороу; сидеть у ворот ҡапҡа тө
бөндә ултырыу; разговаривать у двери ишек тө
бөндә һөйләшеү; дом у берега яр буйындағы ѳй 
2. (при обозначении обладателя, владельца че- 
го-л. или носителя каких-л. свойств, качеств) 
ды ң / дең; едйнственнный сын у родйтелей ата 

әсәһенең берҙән-бер улы; у певца сйльный, кра- 
сйвый голос йырсының тауышы көслө, матур; 
дверца у шкафа сломана шкафтың ҡапҡасы ва
тылған 3. (при обозначении лиц, в присутст
вии, ведении которых что-л. происходит) 
-д а /-дә; жить у брата ағаһында йәшәү (тороу); 
у нас сегодня собрание беҙҙә бөгөн йыйылыш
4. (при указании на источник получения, при
обретения чего-л.) -дан/-дэн; купйть кнйгу 
у букинйста букинистан китап һатып алыу; 
спросйть у учйтеля уҡытыусынан һорау ♦ не у 
дел см. дело; не у места см. место

У ... приставка 1. ҡылым яһауҙа ҡулланы
лып, тцбәндәге мәғәнәләрҙе аңлата: 1) хәрә
кәттең ситкә йцнәлешен, мәҫ., увезтй алып 
китеү; улететь осоп китеү; ускакать сабып ки
теү; 2 ) бер нәмәне бцлецҙе, кәметецҙе, ҡыҫҡар
тыуҙы, мәҫ., урвать время аҙ ғына ваҡыт бүлеү; 
укоротйть платье күлдәкте ҡыҫҡартып алыу;
3) хәрәкәттең тулылыгын, таралышын, мәҫ., 
устлать пол иҙәнде йәйеп сығыу; 4) эште, хә
рәкәтте тейешле нәтижәгә еткерецҙе, мәҫ., 
убаюкать бәүетеп йоҡлатыу; уговорйть әүрәтеү, 
күндереү; 5) эш-хәрәкәттең, ҡаршылыҡтарға 
ҡарамаҫтан, цтәлецен, еңеп сығыуҙы, мәҫ., 
уберечь һаҡлап алып ҡалыу; удержать тотоп 
алып ҡалыу; 6) берәй нәмәнең эсенә тултырыу
ҙы, һыйҙырыуҙы, мәҫ., уместйть урынлашты
рыу; уложйть тәртипләп һалыу; уписать ауыҙға 
тултырыу, һыпырып һалыу; 7) берәй эш-хәрә
кәттең һөҙөмтәһендә нәмәнең яңы сифат 
алыуын йәки көсәйецен, мәҫ., удорожйть ҡый- 
батландырыу 2. ҡайһы бер ҡылымдарҙан та
мамланған төр яһай, мәҫ., ужалить сағыу; 
украсть урлап китеү; умертвйть үлтереп ташлау

УА межд. (употребляется для обозначения 
крика грудного ребёнка) үүә, эңә; ребёнок на
чал кричать: уа-уа! бала “үүә-үүә” тип ҡысҡыра 
башланы

УБАВИТЬ сов. 1. что, чего (уменьшитъ по 
величине, количеству) кәметеү, аҙайтыу, әҙәй
теү; (уменьшитъ по степени, силе) кимәлен (дә
рәжәһен) түбәнерәк итеү, төшөрөү; (по ширине, 
длине — об одежде) тарайтыу, ҡыҫҡартыу, ке
серәйтеү, кәметеү; убавить скорость тиҙлекте кә
метеү; убавить расходы сығымдарҙы аҙайтыу; 
убавить цёны хаҡтарҙы кәметеү; убавить в швах 
йөйҙәренән тарайтыу, кесерәйтеү; убавить рука
ва еңдәрен ҡыҫҡартыу 2. (обычно в сочетании 
со словами “в весе") ябығыу, һурылыу, һуры
ғыу; убавить в весе ауырлығы кәмеү

УБАВИТЬСЯ сов. (стать меньше по коли
честву, величине) әҙәйеү, аҙайыу, кәмеү; (по 
длине, ширине) ҡыҫҡарыу; (по силе) кәрһеҙлә
неү, кәрһеҙгә әйләнеү, кәрһеҙләнеп ҡалыу; лю
дей в доме убавилось өйҙә кеше аҙайҙы; сйлы у 
отца убавились атайым кәрһеҙләнеп ҡалды 

УБАВЛЙТЬ несов. см. убавить 
УБАВЛЙТЬСЯ несов. 1. см. убавиться; дни 

стали убавляться көндәр ҡыҫҡара башланы
2. страд, от убавлять

УБ АЙКАТЬ сов. 1. кого (ребёнка) бәүетеү, 
бәүетеп йоҡлатыу, бәү-бәү итеү; убаюкать ре
бёнка бәпәйҙе бәүетеп йоҡлатыу 2. кого (нагнать 
дремоту) ойотоу, йоҡомһоратыу, йоҡо килтереү
3. кого-что; перен. (успокоитъ) әүрәтеү, йыуа
тыу, алдаштырыу; (о чувствах) тынысландырыу, 
кәметеү, йомшартыу, баҫыу; убаюкать чувство 
бдйтельности һиҙгерлек тойғоһон баҫыу

УБАЙКАТЬСЯ сов. 1. (о ребёнке) (бәүелеп) 
йоҡлап китеү 2. (погрузиться в сон) ойоу, йо
ҡомһорау

УБАЙКИВАНИЕ с см. убаюкивать 
УБАЙКИВАТЬ несов. см. убаюкать 
УБАЙКИВАТЬСЯ несов. 1. см. убаюкаться 

2. страд, от убаюкивать
УБЕГАТЬ несов. 1. см. убежать 2. (быстро 

удаляться, перемещаться) ағылыу, күсеү; тучи 
убегают за горизонт болоттар офоҡ артына ағы
ла 3. (тянуться) һуҙылыу; дорога убегает к 
лесу юл урманға ҡарай һуҙыла

УБЁГАТЬСЯ сов.', разг. (устать от бегот
ни) йүгерә-йүгерә хәлдән тайыу

УБЕДИТЕЛЬНОСТЬ ж 1. ышандырырлыҡ 
(ышанырлыҡ, ышаныслы) булыу, нигеҙлелек, 
нигеҙле булыу; убедительность доводов дәлил
ләрҙең ышандырырлыҡ булыуы 2 . ныҡышма
лылыҡ 
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УБИТЬСЯ
УБЕДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. ышандырыр

лыҡ, ышаныслы, ышандыра торған, инандырыр- 
лыҡ, нигеҙле; убедительные факты ышандырыр
лыҡ факттар; убедительный ответ ышандырыр
лыҡ яуап 2. (настоятельный) ныҡышмалы, бик 
ныҡ; убедительная просьба ныҡышмалы үтенес 

УБЕДИТЬ сов. кого-что 1. в чём (заставитъ 
поверить чему-л.) ышандырыу, инандырыу; убе
дить товарища в своей правоте иптәшеңде үҙең 
дең хаҡлығыңа ышандырыу 2. с неопр. (заста
витъ сделать что-л.) күндереү, ыҡҡа килтереү, 
ыңғайлатыу, ризалатыу; убедйть брата полечить
ся ағайыңды дауаланып алырға күндереү

УБЕДИТЬСЯ сов. в чём 1. (поверить во 
что-л.) ышаныу, инаныу; убедйться в йскрен 
ности др5та дуҫыңдың ихласлығына инаныу 
2. (удостовериться в чём-л.) -ын/-ен күреү (аң
лау), ышанып етеү, тамам ышаныу, шик тотмау, 
шикләнмәү; убедйться, что его нет уның юҡлы
ғын аңлау

УБЕЖАТЬ сов. 1. йүгереү, йүгереп китеү; де
ти убежали на речку балалар йылғаға йүгерҙе 
2. (уйти тайком) ҡасыу, һыпыртыу, ҡасып ки
теү, сығып ҡасыу; кролик убежал из клетки йорт 
ҡуяны ситлектән сығып ҡасҡан 3. разг. ташыу, 
ташып китеү; молоко убежало һөт ташып киткән 

УБЕЖДАТЬ несов. см. убедйть 
УБЕЖДАТЬСЯ несов. 1. с м. убедйться 

2. страд, от убеждать 1
УБЕЖДЕНИЕ с 1. см. убедйть — убеждать 1, 

убедйться — убеждаться 2. ныҡлы фекер; все
лять убеждение ныҡлы фекер тыуҙырыу 3. мн. 
убеждения ҡараш, фекер; отстаивать свой убеж
дения үҙ ҡарашыңды яҡлау; политйческие убеж
дения сәйәси ҡараштар

УБЕЖДЁННОСТЬ ж 1. ышанғанлыҡ, инан
ғанлыҡ, ышанған (инанған) булыу; убеждён
ность в свойх взлядах үҙ ҡараштарыңа инанған
лыҡ 2 . ышанғанлыҡ, тоғролоҡ, тайпылмаҫлыҡ 

УБЕЖДЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от убе
дйть 2. прил. (твёрдо уверенный в чём-л.) инан
ған, ышанған 3. прил. (твёрдый в своих убеж
дениях) ышаныслы, ныҡлы ҡарашлы, тоғро, тай
пылмаҫ; убеждённый атейст тайпылмаҫ дәһри 

УБЁЖИЩЕ с 1. ышыҡ ер (урын), төлөк; най 
тй убежище от дождя ямғырҙан ышыҡ урын та
быу 2. спец. нығытма, убежище; укрыться в 
убежище нығытмаға йәшеренеү 3. юр. һыйы
ныу; найтй убежище в нейтральной стране нейт 
раль илдә һыйыныу табыу; право убежища һы
йыныу хоҡуғы

УБЕЛИТЬ сов. кого-что ағартыу, ағартып 
сығыу, аҡҡа әйләндереү

УБЕЛЙТЬ несов. см. убелйть 
УБЕЛЙТЬСЯ несов. страд, от убелйть 
УБЕРЕГАТЬ несов. см. уберечь 
УБЕРЕГАТЬСЯ несов. 1. см. уберечься 

2. страд, от уберегать
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УБЕРЁЧЬ сов. кого-что 1. ҡурсалау, ҡурса
лап (алып) ҡалыу; уберечь жеребёнка от вол
ков ҡолонсаҡты бүреләрҙән ҡурсалап алып ҡа
лыу 2. от чего һаҡлап (алып) ҡалыу; уберечь 
людей от эпидемии кешеләрҙе эпидемиянан һаҡ
лап алып ҡалыу

УБЕРЁЧЬСЯ сов. һаҡланыу, һаҡланып ҡа
лыу; уберечься от простуды һалҡын тейеүҙән 
һаҡланып ҡалыу

УБИВАТЬ несов. см. убйть
УБИВАТЬСЯ несов. 1. см. убйться 2. о ком- 

чём, по кому-чему и без доп.; разг. (сильно го
ревать) янып көйөү, өҙгөләнеү, өҙәләнеү; уби
ваться по сыну улы өсөн янып көйөү 3. разг. 
көсәнеү, көс һалыу (түгеү), үлә яҙыу; убиваться 
ради денег аҡса өсөн көсәнеү 4. страд, от 
убивать

УБИЙСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (смертонос
ный) үлемесле, һәләкәтле; убййственный огонь 
һәләкәтле ут 2. перен., разг. аяуһыҙ, тетрәткес; 
убййственная крйтика аяуһыҙ тәнҡит; убййст- 
венное известие тетрәткес хәбәр 3. перен., разг. 
(невыносимо плохой) үтә (иҫ киткес) насар, ҡот 
осҡос; убййственная погода үтә насар һауа 
торошо

УБИЙСТВО с см. убйть — убивать 1; политй 
ческое убййство сәйәси маҡсаттан үлтереү; умыш
ленное убййство уҫал (яуыз) ниәт менән үлтереү; 
дело об убййстве үлтереү тураһындағы эш

УБИИЦА м м ж ҡатил, кеше үлтереүсе
УБИРАТЬ несов. см. убрать
УБИРАТЬСЯ несов. 1. см. убраться 2. страд, 

от убирать
УБИТЫИ, -ая, -ое 1. прич. от убйть 2. в 

знач. сущ. убйтый м и убйтая ж үлтерелгән ке
ше, үлек; спйсок убйтых үлтерелгәндәрҙең исем
леге 3. прил. (подавленный) ҡайғыға батҡан, ҡай
ғы баҫҡан, (ауыр) ҡайғылы; убйтый горем чело
век ҡайғыға батҡан кеше ♦ молчать как убйтый 
өнһөҙ-һүҙһеҙ тороу; спать как убйтый ҡаты (үлек 
кеүек) йоҡлау

УБИТЬ сов. 1. кого үлтереү 2. что; перен. 
(уничтожитъ) юҡ итеү, юҡҡа сығарыу, өҙөү; 
убйть надежду өмөтөн өҙөү; убйть способность 
к труду хеҙмәткә һәләтен юҡҡа сығарыу 3. кого- 
что (сильно расстроить) ҡайғыға һалыу, аяҡ
тан йығыу; мать была убйта известием о сыне 
улы тураһындағы хәбәр әсәне аяҡтан йыҡты
4. что; перен., разг. (истратитъ) әрәм (исраф) 
итеү; (о силах) түгеү; (о деньгах) туҙҙырыу; убйть 
время ваҡытты әрәм итеү; убйть сйлы на беспо
лезное дёло файҙаһыҙ эшкә көс түгеү ♦ убйть 
двух зайцев ике кәмә ҡойроғон тотоу; (хоть) убёй 
кәрәк үлтер, үлтерһәң дә (бер нәмә лә эшләп 
булмай)

УБИТЬСЯ сов. 1. разг. (разбиться на
смерть) имгәнеп (ауып) үлеү 2. прост, (уши
биться) имгәнеү
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УБЛАЖАТЬ несов. см. ублажйть 
УБЛАЖИТЬ сов. кого-что; разг. күңелен кү

реү (табыу), күңеленә ярау; ублажйть бабушку 
өләсәйҙең күңелен күреү

УБЛКЗДОК м 1. прост., уст. (помесь — о жи
вотных) ҡушылдыҡ 2. перен., бран. әҙәм аҡтығы 

УЬбГИИ, -ая, -ое 1. в знач. сущ. убогий м и 
убогая ж зәғиф, ғәрип 2. (очень бедный) ярлы, 
фәҡир, меҫкен; убогое жильё ярлы торлаҡ; убо
гая одежда меҫкен кейем 3. перен. (невырази
тельный) ярлы, һай, төҫһөҙ, самалы, ҡойто; 
убогая мысль ярлы фекер

УБбГОСТЬ ж 1. (бедность) ярлылыҡ, фә
ҡирлек, меҫкенлек, аламалыҡ; убогость жилья 
торлаҡтың ярлылығы; убогость одежды кейем
дең аламалығы 2. перен. ярлылыҡ, төҫһөҙлөк, 
сикләнгәнлек

УБбЖ ЕСТВО с 1. ғәриплек, зәғифлек; убо
жество тёла тәндең ғәриплеге 2. см. убогость 

У Б бЙ  м\ спец. һуғым, һуйыу, салыу; кормить 
на убой һуғымға һимертеү ♦ (как) на убой кор
мить (пойть) ныҡ ашатыу (эсереү); посылать на 
убой үлемгә ебәреү

УБбЙНОСТЬ ж; воен. үлтереү (ҡырыу, һә- 
ләк итеү) көсө; убойность ружья мылтыҡтың үл
тереү көсө

УБбЙНЫ Й, -ая, -ое спец. 1. һуғым ...ы; 
убойный скот һуғым малы 2. үлтереү (һәләк 
итеү, ҡырыу) ...ы, үлтергес, һәләк иткес; убой
ная сйла орудия туптың үлтереү көсө

У Б бР  м\ уст. 1. кейем; свадебный убор туй 
кейеме; ратный убор яу кейеме 2. биҙәү әйбере; 
убор на волосах сәстәге биҙәү әйбере ♦ головной 
убор баш кейеме

УБбРИСТОСТЬ ж тығыҙлыҡ, ыҡсымлыҡ; 
убористость почерка яҙыуҙың тығыҙлығы

УБбРИСТЫ Й, ая, ое (о почерке, печатном 
тексте) тығыҙ, йыш, ыҡсым; убористый по
черк ыҡсым яҙыу

У БбРК А  ж см. убрать — убирать 1, 3, 5; 
уборка помещения бүлмәне йыйыштырыу; убор
ка урожая уңышты урып-йыйыу; раздельная
уборка айырым урып-йыйыу

УБбРНАЯ ж 1. театр, (актерҙың) кейенеү- 
яһаныу бүлмәһе 2 . бәҙрәф, әбрәкәй

УБбРОЧНЫ Й, -ая, -ое 1. урып-йыйыу ...ы, 
йыйыу; уборочная кампания урып-йыйыу кам
панияһы; уборочные машины йыйыу машинала
ры 2. в знач. сущ. уборочная ж\ разг. урып-йы
йыу (ваҡыты)

УБбРЩ ИК м 1. йыйыштырыусы 2. йыйыш
тырыу машинаһы

УБбРЩ ИЦА ж йыйыштырыусы 
УБРАНСТВО с 1. йыһаз, йорт йыһазы, биҙәү 

әйберҙәре; убранство комнат бүлмәләр йыһазы 
2. (наряд, одежда) кейем-һалым, кейем; (специ
альное снаряжение коня) егеү; официальное уб
ранство рәсми кейем; убранство коня ат егеүе
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УБРАТЬ сов. 1. что (унести, удалить) алыу, 
алып ҡуйыу, йыйыу, йыйып ҡуйыу (алыу); убрать 
лишние вещи из комнаты бүлмәләге артыҡ нә 
мәләрҙе алып ҡуйыу; убрать кнйги в шкаф китап
тарҙы шкафҡа йыйып ҡуйыу 2. кого-что (устра
нить, исключить, отстранить) алыу, алып китеү 
(сығыу), алып ташлау, юҡ итеү; убрать из текста 
цитаты текстан цитаталарҙы алып ташлау; убрать 
ребёнка из шумной комнаты баланы шау-шыулы 
бүлмәнән алып китеү; убрать заведующего мө
дирҙе алып ташлау 3. что (собрать, снять) 
алыу, йыйып алыу, урып-йыйыу; убрать зерно
вые игенде йыйып алыу 4. что (поместить, 
спрятать) алып (йыйып, йәшереп) ҡуйыу; убрать 
лекарства дарыуҙарҙы йыйып ҡуйыу; убрать 
деньги в комод аҡсаны комодҡа йәшереп ҡуйыу 
5. что (прибрать) йыйыштырыу; убрать комна
ту бүлмәне йыйыштырыу 6. кого (нарядить, 
одеть) кейендереү, биҙәү; (об умершем) мәйет
те йыуыу, кәфенләү; убрать невесту в свадеб
ный наряд кәләшкә туй кейеме кейҙереү

УБРАТЬСЯ сов.', разг. 1. йыйыштырыу, йы
йыштырыныу; убраться в доме өйҙө йыйышты
рыу; убраться к празднику байрамға йыйышты
рыныу 2. с чем йыйнап (йыйып, сабып, урып) 
алыу (алып бөтөрөү); убраться с хлебами ик
мәкте йыйып алыу 3. сығып китеү, китеп ҡалыу, 
ысҡыныу; убраться подобру-поздорову иҫән 
саҡта китеп ҡалыу

УБЫВАТЬ несов. см. убыть 
Уб ы л ь  ж 1. кәмеү, аҙайыу; (в размере, сте

пени и т.п.) ҡайтыу; (об уровне воды) тарты
лыу; убыль поголовья скота мал һанының кәме
үе; вода пошла на убыль һыу ҡайта башланы 
2. (убыток) зарар, зыян, ҡаза; возместить убыль 
зыянды ҡаплау

УБЫСТРИТЬ сов. что\ разг. тиҙләтеү, йәһәт
ләтеү, ҡыҙыулатыу; убыстрить процесс произ
водства етештереү процесын тиҙләтеү; убыстрить 
шаг аҙымды ҡыҙыулатыу

УБЫСТРИТЬСЯ сов.', разг. тиҙләнеү, тиҙлә- 
нә төшөү, тиҙлеге артыу, ҡыҙыулана төшөү (ба
рыу), йәһәтләү

УБЫСТРЙТЬ несов. см. убыстрить 
УБЫСТРЙТЬСЯ несов. 1. см. убыстриться 

2. страд, от убыстрять
УБЫТОК м ҡаза, зарар, зыян; нести убыток 

зыян күреү; возместйть убыток зыянды ҡаплау 
УБЫТОЧНОСТЬ ж зарар(лы)лыҡ, зыян(лы)- 

лыҡ, файҙаһыҙлыҡ, зарарлы (зыянлы) булыу; 
убыточность торговли сауҙаның зыянлылығы 

У БЫТ ОЧНЫЙ, -ая, -ое зарарлы, зыянлы, фай
ҙаһыҙ; убыточное предприятие файҙаһыҙ пред
приятие

УБЫТЬ сов. 1. кәмеү, аҙайыу, ҡайтыу; (об 
уровне воды) тартылыу; силы убыли көстәр 
кәмене; вода убыла һыу ҡайтҡан 2. офиц. (вы
быть) китеү, сығыу; убыть в отпуск ялға китеү;



УВЕНЧАТЬСЯ
убыть из команды команданан сығыу ♦ не убу
дет кого; прост, бер нәмә лә булмаҫ, бер ере лә 
кәмемәҫ

УВАЖАЕМЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от уважать
2. прил. хөрмәтле, хөрмәткә (ихтирамға) лайыҡ, 
хөрмәт (ихтирам) ителгән, арҙаҡлы, мөхтәрәм; 
собрать уважаемых людей хөрмәтле кешеләрҙе 
йыйыу

УВАЖАТЬ несов. кого-что 1. хөрмәт итеү, 
хөрмәтләү, ихтирам итеү, ихтирамлау, ололау; 
уважать женщин ҡатын-ҡыҙҙы ихтирамлау 
2. (считаться с кем-чем-л.) һанлау, ихтирам 
итеү; уважать чужой труд кеше хеҙмәтен ихти
рам итеү; уважать чувства людей кешеләрҙең той
ғоларын ихтирам итеү

УВАЖЁНИЕ с хөрмәт, ихтирам, хөрмәт (их
тирам) итеү, ҡәҙер-хөрмәт; уважение прав чело
века кеше хоҡуҡтарын ихтирам итеү; достойный 
уважения хөрмәткә лайыҡ; завоевать всеобщее 
уважение бөтәһенең ихтирамын яулау; заслу
жить уважение ихтирамға ирешеү

УВАЖИТЕЛЬНОСТЬ ж ихтирам(лылыҡ), 
хөрмәт(лелек), хөрмәт (ихтирам) итеү; оказывать 
особую уважительность айырым хөрмәт күрһәтеү 

УВАЖИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. иғтибарға 
алырлыҡ, аҡларлыҡ, кисерерлек, ғәфү итерлек, 
нигеҙле; уважйтельная причина кисерерлек сә
бәп 2 . ихтирамлы, ихтирамға (хөрмәткә) лайыҡ; 
уважйтельное отношение ихтирамлы мөнәсәбәт; 
уважительный человек хөрмәткә лайыҡ кеше 

УВАЖИТЬ сов.; разг. 1. что иғтибарға алыу, 
үтәү, кире ҡаҡмау; уважить его просьбу һора
уын кире ҡаҡмау, үтәү 2. кого-что күңелен кү
реү, ололау, хөрмәт (ихтирам) күрһәтеү; уважить 
старика ҡартҡа хөрмәт күрһәтеү 

УВАЛ м арҡа, ҡырла
Ув а л е н ь  м; разг. ауыр кәүҙәле (ауыр 

һөйәкле, нәкәҫ, һүлпән) кеше
УВАЛИСТЫИ, -ая, -ое 1. тигеҙһеҙ, үрле-ҡыр

лы; увалистая долйна үрле-ҡырлы үҙән 2. прост. 
ауыш, аушан, алпан-толпан; увалистая походка 
алпан-толпан атлау

УВАРИВАТЬ несов. см. уварйть 
УВАРИВАТЬСЯ несов. 1. см. уварйться 

2. страд, от уваривать
УВАРИТЬ сов. что; разг. 1. бешереп еткереү, 

еткерә бешереү; уварйть мясо итте бешереп етке
реү 2. ҡайнатып кәметеү; уварйть бульон һурпа
ны ҡайнатып кәметеү

УВАРИТЬСЯ сов.; разг. 1. бешеп етеү; мясо 
не уварйлось ит бешеп етмәгән 2. ҡайнап кәмеү; 
бульон наполовйну уварйлся һурпа ҡайнап яр 
тылаш кәмегән

УВЕДОМИТЕЛЬ м и УВЕДОМЙТЕЛЬНИ
ЦА ж белдереүсе, хәбәр итеүсе

УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое белдереү 
...ы, белдерә торған, хәбәр итеү ...ы, хәбәр итә 
торған; уведомйтельная бумага белдереү ҡағыҙы
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УВЁДОМИТЬ сов. кого-что белдереү, хәбәр 
итеү; уведомить о дне заседания ултырыш көнө 
тураһында хәбәр итеү

УВЕДОМЛЕНИЕ с 1. см. уведомить — уве
домлять 2. (документ) белдереү ҡағыҙы; полу
чить уведомление белдереү ҡағыҙы алыу 

УВЕДОМЛЙТЬ несов. см. уведомить 
УВЕДОМЛЯТЬСЯ несов. страд, от уведом

лять
УВЕЗТИ сов. кого-что 1. (уезжая, взятъ с 

собой) алып китеү; увезтй детей в деревню ба
лаларҙы ауылға алып китеү 2. (похититъ) йә
шерен (урлап) алып китеү; тайком увезтй невес
ту ҡыҙҙы урлап алып китеү

УВЕКОВЕЧЕНИЕ с см. увековечить 
УВЕКОВЁЧИВАТЬ несов. см. увековечить 
УВЕКОВЁЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. увеко

вечиться 2. страд, от увековечивать
УВЕКОВЁЧИТЬ сов. кого-что мәңгеләште

реү, мәңгегә ҡалдырыу, мәңгелеккә һаҡлау; уве
ковечить память павших на войне һуғышта һә 
ләк булғандарҙың иҫтәлеген мәңгеләштереү 

УВЕКОВЁЧИТЬСЯ сов. мәңгеләшеү, мәңгегә 
(ғүмерлеккә) ҡалыу, мәңгегә иҫтәлек булып ҡалыу 

УВЕЛИЧЕНИЕ с см. увеличить, увеличиться 
УВЕЛИЧИВАТЬ несов. см. увеличить 
УВЕЛИЧИВАТЬСЯ несов. 1 .см. увелйчиться 

2. страд, от увелйчивать
УВЕЛИЧИТЕЛЬ м см. фотоувеличитель 
УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. ҙурайтып 

күрһәтә торған, ҙурайта торған, ҙурайтҡыс; уве
личительное стекло ҙурайтҡыс быяла 2. лингв. 
артыҡлыҡ ...ы; увеличительные суффиксы ар 
тыҡлыҡ суффикстары

УВЕЛИЧИТЬ сов. что арттырыу; (по вели
чине, объёму) ҙурайтыу, киңәйтеү; (по степени, 
силе, интенсивности) көсәйтеү; увелйчить порт
рет портретты ҙурайтыу; увелйчить звук тауыш
ты көсәйтеү

УВЕЛИЧИТЬСЯ сов. 1. артыу, күбәйеү, ишә
йеү; число жйтелей города увеличилось ҡала 
халҡының һаны артты 2. киңәйеү, ҙурайыу; по
требность в жилых площадях увелйчилась тор
лаҡ майҙанына ихтыяж ҙурайҙы 3. (усилиться) 
көсәйеү, артыу; увелйчилась опасность затоп
ления һыу баҫыу ҡурҡынысы артты

УВЕНЧАТЬ сов. 1. кого-что венок кейҙереү; 
увенчать победителя еңеүсегә венок кейҙереү 
2. что, чем (закончитъ верхнюю частъ чего-л.) 
ослау, ослап ҡуйыу; здание увенчала башня би
наны манара ослап ҡуйған 3. перен. (успешно 
завершитъ) уңышлы тамамлау, ослау ♦ увенчать 
славой данға күмеү, данлау

УВЕНЧАТЬСЯ сов. 1. трад.-поэт. венок ке
йеү 2. чем (успешно завершиться) уңышлы та
мамланыу (бөтөү); наступление войск увенча
лось победой ғәскәрҙең һөжүме еңеү менән 
тамамланды



У В Е Н Ч И В А Т Ь

УВЕНЧИВАТЬ несов. см. увенчать 
УВЕНЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. увенчаться 

2. страд, от увенчивать
УВЕРЁНИЕ с инандырыу, ышандырыу; уве

рения в дружбе дуҫлыҡта ышандырыу
УВЕРЕННОСТЬ ж 1. ышанғанлыҡ, ышаныс, 

ышаныу тойғоһо, ышаныслылыҡ; уверенность 
в чувствах матери әсә тойғоларына ышаныс 
2. ышанғанлыҡ; уверенность в себе үҙеңә ышан
ғанлыҡ

УВЕРЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от уверить
2. прил. ышаныслы, ныҡ ышанған, ныҡлы; уве
ренный шаг ышаныслы аҙым; уверенный голос 
ныҡлы тауыш; уверенный ответ ышаныслы яуап
3. прил. (убеждённый в ком-чём-л.) ныҡ ышан
ған, ышаныулы, инаныулы; уверенный в будущем 
человек киләсәгенә ныҡ ышанған кеше ♦ будь(те) 
увёрен(ы)! ышан(ығыҙ)!, шиклән(мәгеҙ)!

УВЁРИТЬ сов. кого-что ышандырыу, инан
дырыу, ышаныс уятыу; уверить в своей право
те үҙеңдең хаҡлы булыуыңа ышандырыу

УВЁРИТЬСЯ сов. ышаныу, инаныу, шик тот
мау; увериться в преданности друга дуҫыңдың 
тоғролоғона инаныу

УВЕРНУТЬСЯ сов. от кого-чего и без доп. 
1. ялтаныу, тайпылыу, ситкә тайпылып ҡалыу, 
тайшаныу; увернуться от удара һуғыуҙан ялта
ныу 2. перен., разг. ҡасып ситләшеү, ялтарыу, 
ҡасыу; увернуться от прямого ответа тура яуап 
тан ҡасыу

УВЕРОВАТЬ сов. во что; книжн. ышаныу, 
инаныу; уверовать в искренность чью-л. кем
деңдер ихласлығына инаныу

УВЕРТКА ж хәйлә, әмәл, ялған сәбәп; ловкая 
увёртка оҫта хәйлә

УВЁРТЛИВОСТЬ ж 1. (ловкость) етеҙлек, 
йылғырлыҡ, сослоҡ, шымтағайлыҡ, йышылған
лыҡ 2. перен. (хитрость) хәйләлек, хәйләкәрлек, 
мут(лы)лыҡ

УВЕРТЛИВЫЙ, ая, ое 1. (ловкий, подвиж
ный) етеҙ, йылғыр, сос 2. перен. хәйләкәр, хәй
ләле, мут; увёртливый ответ хәйләле яуап 

УВЁРТЫВАТЬСЯ несов. см. увернуться 
УВЕРТК5РА ж; муз. увертюра (1. операш, 

опереттам, балетҡа һ.б. инеш өлөшө 2. ор
кестр өсөн соната формаһында яҙылган әҫәр) 

УВЕРЙТЬ несов. см. уверить 
УВЕРЙТЬСЯ несов. 1. см. увериться 2. страд, 

от уверять
УВЕСЕЛЁНИЕ с 1. см. увеселять 2. обычно 

мн. увеселения күңел асыу, уйын-көлкө, кәйеф- 
сафа ҡороу, тамаша; массовые увеселения кү
мәк күңел асыуҙар

УВЕСЕЛИТЕЛЬ м күңел асыусы, мәрәкәсе, 
мәҙәксе, шырмый

УВЕСЕЛЙТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое күңел асыу 
...ы, күңелле, уйын-көлкөлө; увеселительные 
заведения күңел асыу йорттары

УВЕСЕЛЙТЬ несов. кого-что күңелен асыу, 
уйын-көлкө (кәйеф-сафа) ҡороу, мәрәкә һөйләү; 
увеселять гостей анекдотами көләмәстәр менән 
ҡунаҡтарҙың күңелен асыу

УВЁСИСТОСТЬ ж; прям., перен. һәлмәклек, 
ауырлыҡ, тослоҡ; увесистость ручной клади ҡул 
йөгөнөң һәлмәклеге; увесистость удара һуғыу
ҙың тослоғо

УВЕСИСТЫЙ, ая, ое 1. һәлмәк, ауыр, тос; 
увесистый чемодан һәлмәк сумаҙан 2. перен., 
разг. (сильный) ауыр, тос, һәлмәк, ҡаты; уве
систый удар ҡаты һуғыу

УВЕСТИ сов. кого-что 1. алып китеү (ҡай
тыу); увестй арестованного тотҡондо алып ки
теү 2. (украсть, ведя или угоняя) урлап (ирек
һеҙләп) алып китеү; увестй лошадь атты урлап 
алып китеү

УВЁЧИТЬ несов. кого-что имгәтеү, зәғифләү, 
ғәрипләндереү; увечить ногу аяҡты зәғифләү 

УВЁЧИТЬСЯ несов. 1. (калечиться) имгәнеү, 
зәғифләнеү, ғәрипләнеү 2. страд, от увёчить 

УВЁЧЬЕ с ғәриплек, зәғифлек, имгәнеү 
УВЁШАТЬ сов. кого-что, чем элеп (тағып, 

аҫып) бөтөрөү (тултырыу); увешать стену кар 
тйнками стенаға һүрәттәр элеп бөтөрөү

УВЕШАТЬСЯ сов. чем\ разг. тағып (аҫып) 
алыу, тағыныу; увешаться фотоаппаратами фо 
тоаппараттар тағып алыу

УВЕШИВАТЬ несов. см. увешать 
УВЕШИВАТЬСЯ несов. 1. см. увешаться 

2. страд, от увешивать
УВЕЩАНИЕ с 1. см. увещать 2. (наставле

ние) өгөт, өгөт-нәсихәт, дим; прислушиваться к 
увещаниям өгөткә ҡолаҡ һалыу

УВЕЩАТЬ несов. кого-что өгөтләү, өгөт-нә
сихәт биреү, өгөтләп ыңғайлатыу (ризалатыу), 
күндереү; увещать сына улды өгөтләү 

УВЕЩЕВАНИЕ с см. увещевать 
УВЕЩЕВАТЬ несов. см. увещать 
УВИВАТЬ несов. см. увйть 
УВИВАТЬСЯ несов. 1. см. увйться 2. за кем 

и без доп.; разг. (вертеться возле кого-чего-л.) 
сыуалыу, уралыу, ураланыу, сыбаланып (бөтө
рөлөп, буталып, уралып) йөрөү; увиваться око
ло матери әсәһе янында сыуалыу 3. страд, от 
увивать

УВИДАТЬ сов/, разг. см. увидеть 
УВИДАТЬСЯ сов.] разг. см. увидеться
УВИДЕТЬ сов. кого-что 1. күреү, күреп 

ҡалыу; увйдеть товарища на вокзале вокзалда 
иптәште күреү 2. (осознать, понять) күреү, аң
лау, төшөнөү; увйдеть, что прав үҙеңдең хаҡ
лығыңа төшөнөү ♦ увйдеть свет донъя күреү; 
поживём — увйдим иҫән-һау булһаҡ, күрербеҙ 

УВИДЕТЬСЯ сов. с кем и без доп. күрешеү, 
осрашыу; увидеться с однокурсниками курсташ
тар менән осрашыу

УВИЛИВАТЬ несов. см. увильнуть
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УВИЛЬНУТЬ сое.; разг. 1. ялтаныу, тайпы
лыу, тайшаныу, ялтанып (тайпылып) ҡалыу; 
увильнуть от столкновения бәрелеүҙән ялтаныу 
2. от чего\ перен. ялтарыу, тайшаныу, ҡасыу; 
увильнуть от ответственности яуаплылыҡтан ҡа 
сыу; увильнуть от работы эштән ялтарыу

УВИТЬ сов. кого-что; разг. урау, урап бөтөү 
(ҡуйыу), сырмау, сырмап бөтөү, үреү, үреп ҡу
йыу; увить голову цветами башҡа сәскәләр үреп 
ҡуйыу

УВИТЬСЯ сое.; разг. (о растительности) 
сырмалыу, үрелеү, уралыу, сырмап (урап) алыу 

УВЛАЖНЕНИЕ с см. увлажнить — увлаж
нять, увлажниться — увлажняться

УВЛАЖНИТЕЛЬ м; спец, дымландыргыс, 
дымлагкыс; увлажнитель воздуха һауаны дым- 
лагкыс

УВЛАЖНЙТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое дымлатҡыс 
...ы, дымландырыу ...ы; увлажнительная уста
новка дымлатҡыс ҡоролма

УВЛАЖНИТЬ сов. что дымландырыу, дым
ландырып алыу, еүешләндереү, еүешләү, һыулау; 
увлажнйть воздух һауаны дымландырыу

УВЛАЖНИТЬСЯ сов. дымланыу, дымланып 
китеү, еүешләнеү, еүешләнеп китеү, һыуланыу; 
глаза её увлажнились уның күҙҙәре дымланды 

УВЛАЖНЙТЬ несов. см. увлажнйть 
УВЛАЖНЙТЬСЯ несов. 1. см. увлажнйться 

2. страд, от увлажнйть
УВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ж ҡыҙыҡлыҡ, мауыҡ

тырғыс (әүрәткес, ҡыҙыҡлы) булыу; увлекатель
ность кнйги китаптың мауыҡтырғыс булыуы 

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое мауыҡтырғыс, 
ҡыҙыҡтырғыс, әүрәткес, ҡыҙыҡлы; увлекатель
ный роман мауыҡтырғыс роман; увлекательная 
экскурсия ҡыҙыҡлы экскурсия 

УВЛЕКАТЬ несов. см. увлёчь 
УВЛЕКАТЬСЯ несов. 1. см. увлечься 

2. страд, от увлекать
УВЛЕКАЮЩИЙСЯ, -аяся, -ееся 1. прич. от 

увлекаться 2. прил. мауығыусан, ҡыҙығыусан, 
(ихлас) ҡыҙыҡһыныусан; увлекающийся чело
век мауығыусан кеше 3. прил. (легко влюбляю
щийся) бик тиҙ ғашиҡ булыусан, мауығыусан; 
увлекающийся юноша мауығыусан үҫмер

УВЛЕЧЕНИЕ с 1. см. увлечь 1; 2. (воодушев
ление, пыл) дәрт, ялҡын, мауығыу дәрте (ял
ҡыны) 3. кем-чем күңел һалыу, мауығыу, бире
леү; увлечение альпинйзмом альпинизм менән 
мауығыу 4. (влюблённость) күңел (күҙ) төшөү, 
яратыу, ғашиҡ булыу; взаймное увлечение бер- 
береһенә күңел төшөү

УВЛЕЧЕННОСТЬ ж мауығыусанлыҡ, бирел
гәнлек, күңел һалыусанлыҡ; увлечённость рабо
той эшкә бирелгәнлек

УВЛЕЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от увлёчь 
2. прил. мауыҡҡан, дәртләнгән; увлечённые уче- 
никй мауыҡҡан уҡыусылар
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УВЯДАНИЕ
УВЛЁЧЬ сов. 1. кого-что эйәртеп алып китеү; 

увлёчь на охоту һунарға эйәртеп алып китеү 
2. күңелен биләү, мауыҡтырыу, ылыҡтырыу; 
чтёние увлекло его полностью уҡыу уның күңе 
лен тотош биләне 3. кого-что арбау, һоҡланды
рыу; игра актёра увлекла зрйтелей актерҙың 
уйыны тамашасыларҙы арбаны 4. кого-что; пе
рен. (влюбить в себя) күңелен арбау, яратты
рыу, үҙенә ҡаратыу

у в л ё ч ь с я  сов. 1. кем-чем мауығыу, бире
леү, әүрәү, күңел һалыу; увлёчься классйческой 
литературой классик әҙәбиәт менән мауығыу 
2. кем (влюбиться) күңел (күҙ) төшөү, яратыу, 
мауығыу, ғашиҡ булыу

У В бД  м 1. см. увестй — уводйть 2. тех. тай
пылыу, күсеү; увод сверла бырауҙың тайпылыуы 

УВОДИТЬ несов. см. увестй 
УВОДИТЬСЯ несов. страд, от уводйть 
УВОЗИТЬ несов. см. увезтй 
УВОЛАКИВАТЬ несов. см. уволочь 
УВОЛАКИВАТЬСЯ несов. 1. см. уволочься 

2. страд, от уволакивать
УВбЛИТЬ сов. кого-что 1. эштән ебәреү 

(бушатыу); (временно отпустить из располо
жения части и т.п.) сығарыу; уволить по со 
кращёнию штатов штатты ҡыҫҡартыу сәбәпле 
эштән бушатыу; уволить курсанта в город 
курсантты ҡалаға сығарыу 2. повел, уволь(те) 
ҡотҡар(ығыҙ), бушат(ығыҙ)

УВбЛИТЬСЯ сов. эштән китеү; (получить 
временное освобождение от чего-л.) сығыу; уво
литься с работы эштән китеү; уволиться в от
пуск отпускыға сығыу

УВОЛбЧЬ сов. 1. что\ разг. һөйрәп алып ки
теү; щенок уволок ботйнок косок ботинканы 
һөйрәп алып киткән 2. прост, көсләп алып сы
ғыу; уволочь внука на улицу ейәнде көсләп урам
ға алып сығыу 3. прост, (украсть) урлап алып 
китеү, алып ҡасыу

УВОЛбЧЬСЯ сов.', прост, китеү, һөйрәлеп 
китеү (барыу), саҡ-саҡ ҡуҙғалыу

УВОЛЬНЕНИЕ с см. уволить 1 — увольнять; 
написать заявлёние об увольнёнии эштән китеү 
тураһында ғариза яҙыу

УВОЛЬНЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. сығарыу 
...ы, ялға (иреккә) сығарыу ...ы; увольнйтель 
ная запйска иреккә сығарыу ҡағыҙы 2. в знач. 
сущ. увольнйтельная ж\ воен. увольнительный, 
(иреккә (ялга) сыгарыу ҡагыҙы)

УВОЛЬНЯТЬ несов. см. уволить 1 
УВОЛЬНЯТЬСЯ несов. 1. см. уволиться 

2. страд, от увольнять
УВУЛЯРНЫЙ, -ая, -ое лингв, увуляр (кесе 

тел һәм аңҡау ярҙамы менән әйтелә торган); 
увулярные согласные увуляр тартынҡылар 

УВЫ межд. (выражает сожаление) ай, әй, эх, йәл 
УВЯДАНИЕ с см. увядать; увядание природы 

тәбиғәттең шиңеүе



УВЯДАТЬ несов. см. увянуть
УВЙДШИЙ, -ая, -ее 1. прич. от увянуть 

2. прил.; прям., перен. һулыған, шиңгән; увяд
шая трава һулыған үлән; увядшая красота һу
лыған матурлыҡ

УВЯЗАТЬ I сов. что; разг. 1. (упаковать) 
төрнәү, төйнәү, урап бәйләп ҡуйыу, сырмап ҡу
йыу 2 . перен. (согласовать) бәйләү, яраштырыу, 
тура килтереү; увязать теорию с практикой тео 
рияны практика менән бәйләү

УВЯЗАТЬ II несов. см. увязнуть 
УВЯЗАТЬСЯ сов. 1. прост. (упаковаться) 

төйнәнеү, төрнәкләнеү 2 . за кем, с кем; перен., 
разг. эйәреү, тағылыу, арттан ҡалмау; за нами 
увязалась собака беҙҙең арттан эт эйәрҙе 3. с 
чем; перен. ярашыу, тура килеү

УВЙЗКА ж см. увязать I — увязывать; 
увязка двух вопросов ике мәсьәләне яраштырыу 

УВЙЗНУТЬ сов. в чём 1. батыу, батып китеү; 
увязнуть в болоте һаҙлыҡҡа батыу 2. перен. ба
тыу, сумыу; увязнуть в невесёлых мыслях 
күңелһеҙ уйҙарға батыу

УВЙЗЫВАТЬ несов. см. увязать I 
УВЙЗЫВАТЬСЯ несов. 1. см. увязаться 

2. страд, от увязывать
УВЙНУТЬ сов.; прям., перен. һулыу, һулып 

бөтөү, шиңеү, шиңеп бөтөү; (об овощах) быжыу, 
быжып бөтөү; цветы увяли сәскәләр һулыған 

УГАДАТЬ сов. 1. (отгадать) белеү, һиҙеү, 
асыу, асып һалыу; (загадку) сисеү; по движению 
ветра угадать погоду елдең хәрәкәтенән һауа то
рошон белеү; угадать мысли собеседника әңгә
мәсенең уйын һиҙеү; угадать загадку йомаҡты 
сисеү 2 . прост, (признать, узнать) таныу, белеү; 
в темноте не угадать кого-л. кемделер ҡараңғы
ла танымау 3. прост, (попасть в кого-что-л. 
при стрельбе и т.п.) тура (тап) килтереү (ки
леү), тейҙереү; охотник угадал в голову волка 
аусы бүренең башына тейҙергән 

УГАДЫВАТЬ несов. см. угадать 
УГАДЫВАТЬСЯ несов. страд, от угадывать 
УГАР I м 1. (угарный газ) еҫ, һором 2. (бо

лезненное состояние) еҫ тейеү 3. чего, какой; 
перен. һором, ут; угар увлечения мауығыу уты 

УГАР II м; спец. 1. яныуҙан (иреүҙән) кәмеү 
2. обычно мн. утары эшкәртеү ҡалдыҡтары, 
иләү ҡалдыҡтары

УГАРНЫЙ I, -ая, -ое 1. һөрөм ...ы, һөрөмлө, 
еҫле; угарный запах һөрөм еҫе 2. перен. (безу
держный) асыулы, асыуҙан шашҡан, йүгәнһеҙ; 
угарная ненависть йүгәнһеҙ нәфрәт ♦ угарный 
газ һөрөм, еҫ (төҫһөҙ, агыулы газ)

УГАРНЫЙ II, -ая, -ое спец. 1. яныуҙан (иреү
ҙән) ҡалған, ҡалдыҡ; угарное железо яныуҙан 
ҡалған тимер 2. ҡалдыҡтан иләнгән; угарное пря
дение ҡалдыҡтан иләнгән еп 

УГАСАНИЕ с см. угасать 
УГАСАТЬ несов. см. угаснуть
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УГАСИТЬ сов. что; прям., перен. һүндереү; 
угасить свечу май шәмде һүндереү; угасйть чув
ства тойғоларҙы һүндереү

УГАСНУТЬ сов. 1. һүнеү, һүрелеү; огонь 
угас ут һүнде 2. перен. һүнеү, һүрелеү, һыуы
ныу; вера угасла ышаныс һүнде; жизнь в де
ревне угасла ауылда тормош һүрелде 3. перен. 
(умереть) үлеү, йән биреү, ғүмер өҙөлөү; де
вушка угасла ҡыҙҙың ғүмере өҙөлдө

УГЛЕВбДНЫ Й, -ая, -ое углевод ...ы; угле
водный обмен углевод алмашыныуы

УГЛЕВОДОРбДНЫЙ, -ая, -ое хим. углево
дород ...ы; углеводородные соединения углево
дород ҡушылмалары

УГ ЛЕВОДО РбДЫ  мн. (ед. углеводород м);
хим. углеводородтар (углерод менән водородтан 
торган органик ҡушылмалар)

УГЛЕВбДЫ мн. (ед. углевод м); биол., хим. 
углеводтар (углерод, водород һәм кислородтан 
торган органик ҡушылмалар)

УГЛЕДОБЫВАЮЩИЙ, -ая, -ее күмер сыға
рыу ...ы; угледобывающая машина күмер сыға 
рыу машинаһы

УГЛЕДОБЫЧА ж күмер сығарыу; норма угле
добычи күмер сығарыу нормаһы

УГ ЛЕЖЖЁНИЕ с күмер үртәү (кцмер әҙер- 
ләц өсөн агас яндырыу)

УГЛЕЖбГ м күмерсе, күмер үртәүсе (эшсе) 
УГЛЕКИСЛОТА ж углекислота 
УГЛЕКИСЛЫЙ, -ая, -ое хим. углекислоталы, 

углекислый; углекислое соединение углекисло
талы ҡушылма ♦ углекислые соли углекислота
лы тоҙҙар; углекислый газ углекислый газ

УГЛЕНбСНОСТЬ ж (концентрация угольно
го вещества в угольном месторождении) күмер 
тупланышы

УГ ЛЕНбСНЫ Й, -ая, -ое күмерле, күмере күп 
булған; угленосные пласты күмерле ҡатламдар 

УГЛЕОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое күмер 
байыҡтырғыс; углеобогатйтельная фабрика кү
мер байыҡтырғыс фабрика

УГЛЕОБРАЗОВАНИЕ с күмер яһалышы, кү
мер барлыҡҡа килеүе

УГЛЕПОГРУЗОЧНЫЙ, ая, ое күмер тейә 
гес, күмер тейәй торған; углепогрузочная маній 
на күмер тейәгес машина

УГЛЕПРОМЫШЛЕННОСТЬ ж күмер сә 
нәғәте

УГЛЕПРОМЫШЛЕННЫЙ, ая, ое күмер 
сығарыу ...ы, күмер сығарған; углепромышлен
ный район күмер сығарыу районы

УГЛЕРбД м углерод (химик элемент) 
УГЛЕРбДИСТЫЙ, -ая, -ое углеродлы; угле

родистая сталь углеродлы ҡорос
УГ ЛЕРбДНЫ Й, -ая, -ое углерод ...ы; угле

родные атомы углерод атомдары
УГЛОВАТОСТЬ ж 1. (неровность) тигеҙһеҙ 

булыу, ҡырлы-мырлы булыу 2 . перен. (неуклю-



УГОДИТЬ
жестъ) килбәтһеҙлек, килбәтһеҙ булыу; угло
ватость движений хәрәкәттәрҙең килбәтһеҙлеге 

УГЛОВАТЫЙ, -ая, -ое 1. (неровный) тигеҙ
һеҙ, ҡырлы-мырлы; угловатые камни ҡырлы-мыр
лы таштар 2. перен. (неуклюжий) ибәтәйһеҙ, 
килбәтһеҙ; угловатая походка килбәтһеҙ йөрөш 

УГЛОВбЙ, -ая, -ое 1. мат., спец. мөйөш 
...ы; угловой градус мөйөш градусы 2. мөйөш 
...ы, мөйөшлө, мөйөшләнгән; угловой выступ мө
йөшләнгән урын 3. мөйөштәге; угловой дом мө
йөштәге йорт; угловая комната мөйөштәге бүлмә 
♦ угловой удар спорт, (тупты) мөйөштән тибеү 

УГЛОМЁР м; тех .(прибор) мөйөшлөк, мө
йөш үлсәгес

УГЛОМЁРНЫЙ: угломерные инструменты
мөйөш үлсәгес ҡулайламалары (кцк йөҙөндә, ер
ҙә, планда)

УГЛУБЙТЬ сов. что 1. тәрәнәйтеү; углубить 
яму соҡорҙо тәрәнәйтеү 2. перен. тәрәнәйтеү, тө
бөнә төшөү; углубить знания белемде тәрәнәйтеү 
3. (вбитъ глубже) тәрәнәйтә (батыра, ҡаға) би
реү (төшөү); углубить сваи моста күперҙең 
терәү бағаналарын ҡаға биреү

УГЛУБИТЬСЯ сов. 1. тәрәнәйеү, тәрәнәйә ба
рыу (төшөү); вода углубйлась һыу тәрәнәйҙе 
2. во что инеп (кереп) китеү; углубиться в чащу 
леса урман шырлығына инеп китеү 3. во что; 
перен. сумыу, тәрәнерәк инеү; углубйться в вос
поминания хәтирәләргә сумыу; углубйться в 
чтение уҡыуға сумыу 4. перен. тулыланыу, ка
миллашыу, байыу; знания углубйлись белем ту
лыланды 5. перен. киҫкенләшеү, ҡырҡыулашыу; 
противоречия углубйлись ҡаршылыҡтар киҫкен
ләште ♦ углубйться в себя уйға батыу (сумыу) 

УГЛУБЛЕНИЕ с 1. см. углубить — углуб
лять, углубйться — углубляться 2. (выемка, 
впадина) уйым, соҡор, сөмкә 3. мор. (осадка) 
батыш (судноның һыуга сумыу тәрәнлеге) 

УГЛУБЛЕННЫЙ, -ая -ое 1. прич. от углу
бить 2. прил. (имеющий некоторую глубину) 
тәрәнәйгән, соҡорайған; углублённое место на 
щеке биттәге соҡорайған урын 3. прил.; перен. 
(основательный) тәрән, төплө, нигеҙле; углуб
лённая работа над текстом текст өҫтөндә төплө эш 

УГЛУБЛЙТЬ несов. см. углубйть 
УГЛУБЛЙТЬСЯ несов. 1. см. углубйться 

2. страд, от углублять
УГЛЯДЁТЬ сов.; прост. 1. кого-что күреп 

ҡалыу, ҡарап алыу 2. за кем-чем и без доп. ҡа
рап (күреп) тороу, күҙәтеп тороу; за всеми не 
углядишь бөтәһен дә күреп бөтөрөп булмай 

УГНАТЬ сов. что 1. ҡыуыу, ҡыуалау, ҡыуып 
ебәреү, ҡыуып алып китеү; стадо угнали на паст
бище көтөүҙе көтөүлеккә алып киттеләр 2. (увес
ти) тейәп (күсереп) алып китеү; угнать плот по 
рекё һалды йылға буйлап алып китеү 3. разг. 
(похититъ) ҡыуып (урлап) алып китеү, алып 
(урлап) ҡасыу; угнать машину машинаны урлап
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алып китеү 4. прост, ҡыуыу, ебәреү; угнать на 
лесоразработки ағас эшенә ҡыуыу

УГНАТЬСЯ сов. за кем-чем (обычно с отри
цанием) 1. ҡыуып (йүгереп) етеү, ҡалышмау, 
өлгөрөү; не угнаться за ним уның артынан ҡы
уып етеп булмай 2. перен., разг. ҡыуып етеү, 
етешеү, тиңләшеү; в учёбе за ним не угнаться 
уҡыуҙа уға етешеп булмай

УГНЕЗДЙТЬСЯ сов.; разг. оялау, оя ҡороу; 
чайки угнездились в скалах аҡсарлаҡтар ҡаяла 
оя ҡорғандар

УГНЕСТИ сов.; уст. см. угнетать 1
УГНЕТАТЕЛЬ м иҙеүсе, йәберләүсе, залим 
УГНЕТАТЬ несов. кого-что 1. иҙеү, ҡыҫыу, 

баҫыу, золомлоҡ итеү 2. ғазаплау, яфалау; его 
угнетали мрачные мысли уны ауыр уйҙар яфа
лай ине 3. (подавлять развитие, жизнедея
тельность) баҫыу, ҡыҫыу, тотҡарлау; угнетать 
растение үҫемлектең үҫешен тотҡарлау 

УГНЕТАТЬСЯ несов. страд, от угнетать 
УГНЕТАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от угне

тать 2. прил. төшөнкө, ауыр, күңелһеҙ; угнетаю
щее впечатление ауыр тәьҫир

УГНЕТЕНИЕ с 1. см. угнетать 1 ,3  — угнестй 
2. перен. (подавленное состояние) бойоҡлоҡ, 
күңел төшөнкөлөгө, төшөнкөлөк

УГНЕТЁННОСТЬ ж 1. иҙелгәнлек, йәберлән
гәнлек, иҙелгән (йәберләнгән) булыу 2. см. угне
тение 2

УГНЕТЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от угнестй
2. прил. (притесняемый, эксплуатируемый) 
иҙелгән, баҫылған, йәберләнгән, ҡыйырһытыл
ған; угнетённый народ иҙелгән халыҡ 3. прил.; 
перен. бойоҡ, төшөнкө; угнетённое состояние 
төшөнкө хәл 4. прил. (үҫеүе) тотҡарланған, ҡы
ҫылған; угнетённое растение үҫеүе тотҡарланған 
үҫемлек

УГОВАРИВАТЬ несов. см. уговорить 
УГОВАРИВАТЬСЯ несов. 1 .см . уговориться 

2. страд, от уговаривать
УГО ВбР м 1. өгөт, дим, ризалаштырыу; под

даваться уговорам өгөткә бирелеү 2. разг. һүҙ 
ҡуйышыу, вәғәҙәләшеү, килешеү; действовать 
по уговору һүҙ ҡуйышып эш итеү ♦ уговор до
роже денег вәғәҙә — иман

УГОВОРИТЬ сов. кого-что 1. димләү, күнде
реү, ризалаштырыу; уговорить друзей пойтй в 
поход дуҫтарҙы походҡа барырға күндереү 
2. разг. (успокоитъ) көйләү, тынысландырыу, 
йыуатыу, әүрәтеү, алдаштырыу, албырғатыу 

УГОВОРИТЬСЯ сов. с кем, о чём; разг. һүҙ 
ҡуйышыу (беркетеү), вәғәҙәләшеү, килешеү; уго
вориться пойтй в кино киноға барырға һүҙ ҡу
йышыу

УГбДА: в угоду кому-чему теләген үтәп, 
ярарға тырышып

УГОДИТЬ сов. 1. кому, на кого ярау, күңе
лен табыу, ҡәнәғәтләндереү; всем не угодйшь



УГОДЛИВОСТЬ
бөтәһенә лә ярап булмай 2 . (попасть куда-л. во
время) эләгеү, өҫтөнә тура килеү, өҫтөнә барып 
сығыу; угодйть на свадьбу туй өҫтөнә тура килеү 
3. (при движении попасть куда-л.) төшөү, элә
геү; лиса угодйла в капкан төлкө ҡапҡанға ба
рып эләкте 4. в кого-что, кому, во что; разг. 
атып тейҙереү (тура килтереү), һуғып тейҙереү, 
тейҙереү, тейеү; угодйть мячом в окно тупты 
тәҙрәгә тейҙереү; пуля угодйла ему в плечо пуля 
уның иңбашына тейгән 5. (оказаться в каких-л. 
обстоятельствах) эләгеү; угодйл в тюрьму 
төрмәгә эләккән

УГбДЛИВОСТЬ ж ярамһаҡлыҡ, ялағайлыҡ, 
ҡуштанлыҡ, ярарға тырышыусанлыҡ

УГбДЛИВЫ Й, -ая, -ое 1. уст. яраусан, ярам
һаҡ, ҡуштан; угодливая жена ҡуштан ҡатын 
2 . (льстивый, заискивающий) ярамһаҡ, ялағай, 
юха, ҡуштан; угодливый человек ялағай кеше; 
угодливый тон ярамһаҡ тауыш

УГбДНИК м 1. разг. юха, ялағай, ҡуштан, 
ярамһаҡ кеше 2 . (в религиозном представле
нии — святой) алла бәндәһе, әүлиә

У Г бДНИЧАТЬ несов.; разг. ярамһаҡланыу, 
ярарға тырышыу, ҡуштанланыу, ялағайланыу, 
юхаланыу; угодничать перед начальством түрәгә 
ярамһаҡланыу

УГбДНО 1. кому в знач. сказ, кәрәк, уңайлы, 
яйлы, теләһәгеҙ; что вам угодно? һеҙгә ни 
кәрәк?; как вам будет угодно һеҙгә нисек яйлы 
булыр 2 . частица (в сочетании с вопроситель
ными местоимениями и наречиями) булһа ла, 
теләһә; где угодно ҡайҙа булһа ла; какой угодно 
ниндәй булһа ла, теләһә ниндәй; как угодно 
нисек булһа ла, теләһә нисек; когда угодно ҡасан 
булһа ла, теләһә ҡасан; кто угодно кем булһа ла, 
теләһә кем; куда угодно ҡайҙа булһа ла, теләһә 
ҡайҙа; откуда угодно ҡайҙан булһа ла, теләһә 
ҡайҙан; сколько угодно күпме (ни саҡлы) булһа 
ла, теләһә күпме; что угодно нимә булһа ла, те
ләһә нимә; что угодно можете купйть нимә булһа 
ла ала алаһығыҙ ♦ если угодно в знач. вводи, сл. 
әйтәйек, кәрәк икән; не угодно ли кәрәк түгелме; 
сколько душе угодно йәне теләгәнсә

УГбДНЫ Й, -ая, -ое кому яраҡлы, кәрәкле, 
теләгән; в угодное тебе время һиңә кәрәкле ва
ҡытта; человек, угодный всем барыһына ла 
яраҡлы кеше

УГбДЬЕ с урын, биләмә; земельные угодья ер
биләмәләре; лесные угодья урман биләмәләре; 
охотничьи угодья һунарсылыҡ биләмәләре 

у г о ж д Ат ь  несов. см. угодйть 1 

У г о л  м 1. мат., спец. мөйөш; острый угол 
ҡыҫынҡы мөйөш; прямой 5тол тура мөйөш; 5тол 
отражения сағылыу мөйөшө; 5тол падения ауыу 
мөйөшө; 5ТОЛ прицела тоҫҡау мөйөшө 2 . мөйөш, 
сат; 5ТОЛ дома өй мөйөшө; 5тол стола өҫтәл 
мөйөшө; на углу улицы урам сатында 3. (жили
ще) мөйөш, баш терәр, һыйыныр урын; иметь

свой 5ТОЛ һыйыныр урын булыу 4. перен. 
мөйөш, урын; глухой угол ҡараңғы мөйөш ♦ за
гнать в угол килтереп ҡыҫыу; из-за угла аҫтыр
тын, арттан, һырттан, аңғармаҫтан; передний 5тол 
түр; прижать (припереть) в угол мөйөшкә ҡы
ҫыу, ауыр хәлгә ҡуйыу, ҡыҫымға алыу; ставить 
в угол мөйөшкә баҫтырыу (баҫтырып ҡуйыу); из 
угла в 5ТОЛ (ходйть) түрле-ҡырлы (йөрөү) 

УГОЛбВНИК м\ разг. енәйәтсе 
УГОЛОВНЫЙ, -ая, -ое 1. ауыр енәйәтсел, енә

йәт ...ы; уголовное дело енәйәт эше; уголовное 
преступление ауыр енәйәтсел эш 2 . енәйәт ...ы, 
енәйәттәр тураһындағы; уголовный кодекс енәйәт 
кодексы; уголовное право енәйәт буйынса хоҡуҡ
тар йыйынтығы ♦ уголовный розыск см. розыск 

УГОЛбВЩИНА ж; разг. (уголовное дело) ауыр 
енәйәт 2 . собир. (уголовники) ауыр енәйәтселәр 

УГОЛбК м; уменыи. от 5тол 2, 3, 4 ♦ крас
ный уголбк ҡыҙыл мөйөш (агитация алып ба
рыу урыны)

Уголь м күмер; каменный уголь таш күмер; 
древесный уголь ағас күмере ♦ белый уголь аҡ
күмер (һыу көсө); голубой 5толь зәңгәр күмер 
(ел көсө); как на угольях (на углях) сидеть (быть)
ҡуҙға баҫҡан кеүек йөрөү (булыу)

УГбЛЬНИК м мөйөшлөк (өсмөйөш форма- 
һындагы линейка)

Угольный, -ая, -ое күмер ...ы, күмер сыға
рыу ...ы; угольная шахта күмер шахтаһы; уголь
ная промышленность күмер сәнәғәте; угольные 
пласты күмер ҡатламдары

...УГбЛЬНЫ Й, -ая, -ое урыҫ телендә ҡушма 
һщҙәрҙә “мөйөшлө” мәгәнәһен аңлатҡан икенсе 
өлөшө, мәҫ., треугольный өс мөйөшлө; пятиуголь
ный биш мөйөшлө

Угольщик м 1. (шахтёр) күмерсе 2. уст. 
(изготовитель древесного угля) күмер үртәүсе, 
күмерсе

УГОМбН: нет угомону прост, тынғы юҡ, 
тынғы бирмәйҙәр

УГОМОНИТЬ сов. кого-что; разг. тыныслан
дырыу, тыйыу; угомонить детей балаларҙы тыйыу 

УГОМОНИТЬСЯ сов/, разг. тынысланыу, ты
ныу, тыйылыу; дети угомонились балалар ты
йылды; ветер угомонился ел тынды

УГбН м см. угнать — угонять; угон самолёта 
самолётты алып ҡасыу

УГбНЩ ИК м ҡыуып алып китеүсе, урлап 
алып китеүсе (ҡасыусы)

УГОНЯТЬ несов. см. угнать 
УГОРАЗДИТЬ сов. кого-что и с неопр., безл. 

-рға/-ргә кәрәк инде, -һын/-һен әле, -һа/-һә ни 
булған; угораздило же уехать в этот день ошо 
көндә китеп бармаһа ни булған 

УГОРАТЬ I несов. см. угореть I 
УГОРАТЬ II несов. см. угореть II 
УГОРЁЛЫЙ, -ая, -ое 1. уст. (угоревший) еҫ тей

гән, еҫ тейеп ауырыған 2 . перен., разг. (неураә- 
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повешенный) тынысһыҙ, сәбәлән ♦ как угорелый 
бежать (нестйсь и т.п.) ут ҡапҡандай йүгереү (йө
рөү); как угорелая кошка утҡа баҫҡан бесәй кеүек 

УГОРЁТЬ I сов. еҫ (һөрөм) тейеү 
УГОРЁТЬ II сов.', тех. (уменьшиться при 

плавке, горении) кәмеү, шиңеү, иреп (янып) кәмеү 
Уг о р ь  i  м (рыба) йыланбалыҡ 
Уг о р ь  i i  м (прыщ) һытҡы; лечиться от уг

рей һытҡынан дауаланыу
УГОСТИТЬ сов. кого-что, чем һыйлау; угос

тить друга чаем дуҫты сәй менән һыйлау 
УГОСТЙТЬСЯ сов.', разг. һыйланыу 
УГОТАВЛИВАТЬ несов. см. уготовить 
УГОТбВАННЫЙ, -ая, -ое высок, әҙерләнгән, 

тәғәйенләнгән
УГОТбВИТЬ сов. что әҙерләү, әҙерләп 

ҡуйыу, тәғәйенләү
УГОТОВЛЙТЬ несов. см. уготовить 
УГОЩАТЬ несов. см. угостить 
УГОЩАТЬСЯ несов. 1. см. угоститься

2. страд, от угощать
УГОЩЁНИЕ с 1 . см. угостить — угощать

2. (еда, питьё) һый, һый-хөрмәт 
УГРЕВАТЫЙ, ая, ое һытҡылы, һытҡы сыҡ

ҡан; угреватое лицо һытҡылы бит
УГРбБИТЬ сов.', прост. 1. кого (убить) үл

тереү, һәләк итеү 2. что (испортить) боҙоу, һә- 
ләк итеү, эшлектән сығарыу; угробить доброе 
дёло изге эште һәләк итеү

УГРОЖАЕМЫЙ, -ая, -ое разг. ҡурҡыныслы, 
хәтәр; угрожаемое состояние ҡурҡыныслы хәл 

УГРОЖАТЬ несов. 1. ҡурҡытыу, янау; угро
жать судом суд менән ҡурҡытыу; угрожать на
казанием яза биреү менән янау 2. чему ҡурҡы
ныс (хәүеф) аҫтына ҡуйыу, ҡурҡыныс (хәүеф) 
хәлендә булыу (тороу); угрожать здоровью һау
лыҡты ҡурҡыныс аҫтына ҡуйыу; угрожать бла
гополучию именлекте ҡурҡыныс аҫтына ҡуйыу
3. чем и с неопр. ҡурҡыныс (хәүеф) янау; угро
жать наводнением һыу ташыу ҡурҡынысы янау; 
угрожать смертью ріем ҡурҡынысы янау

УГРОЖАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от угро
жать 2. прил. ҡурҡыта (янай) торған; угро
жающая поза ҡурҡыта торған ҡиәфәт 3. прил. 
(опасный) ҡурҡыныслы, хәүефле, хәүеф-хәтәрле, 
хәтәр; угрожающее положение ҡурҡыныслы хәл 

У ГРбЗА  ж 1. ҡурҡытыу, янау; действовать 
угрозами янау менән эш итеү 2. ҡурҡыныс, хә
тәр, хәүеф хәтәр; быть под угрозой разрушения 
емерелеү ҡурҡынысы аҫтында булыу; угроза вой
ны һуғыш ҡурҡынысы

УГРбЗЫ СК м енәйәтте тикшереү бүлеге 
5Т РО  ФЙНСКИЙ: угро финские языки

лингв, см. финно-угорские языки
УГРбХАТЬ сов. что', прост. 1. (убить) үл

тереү, юҡ итеү, йәһәннәмгә оҙатыу 2. (истра
тить) күп аҡса һалыу (тотоноу); угрохать все 
деньги на машйну бөтә аҡсаны машинаға һалыу

УДАЛОЙ
УГРЫЗАТЬ несов. 1. см. угрызть 2. разг. (тер

зать) ғазаплау, ыҙалау; меня угрызала совесть 
мине выждан ғазапланы

УГРЫЗЁНИЕ с 1. разг. см. угрызть — угры
зать 2. (беспокойное состояние из-за чувства сво
ей вины) ғазап; угрызения совести выждан ғазабы 

УГРЫЗТЬ сов.', разг. кимереү, кимереп ашау; 
яблока не угрызть алма кимерерлек түгел

УГРібМОСТЬ ж 1. ҡараңғы сырайлылыҡ, кү
ңелһеҙлек, томһалыҡ 2 . ҡараңғылыҡ, күңелһеҙлек 

УГРЙМЫ Й, -ая, -ое 1. ҡараңғы (һытыҡ) сы
райлы, күңелһеҙ, томһа; угрюмый человек ҡараң
ғы сырайлы кеше 2. перен. ҡараңғы, күңелһеҙ; 
угрюмый лес ҡараңғы урман 

УДАВ м быуар йылан 
УДАВАТЬСЯ несов. см. удаться 
УДАВИТЬ сов. кого', прост, быуыу, быуып 

үлтереү
УДАВИТЬСЯ сов.', разг. аҫылынып (быуы

лып) үлеү, аҫылыныу, быуылыу
УДАВЛЕННИК м; прост, быуылып (аҫылы

нып) үлгән кеше, аҫып (быуып) үлтерелгән кеше 
УДАВЛИВАТЬ несов. см. удавйть 
УДАВЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. удавйться 

2. страд, от удавливать
УДАЛЕНИЕ с 1. см. удалить — удалять, уда

литься — удаляться; удаление пятен с одежды 
кейемдәге таптарҙы бөтөрөү 2. (отдаление) алыҫ
лашыу, йыраҡлашыу

УДАЛЕННОСТЬ ж алыҫлыҡ, алыҫта булыу, 
алыҫ булыу, йыраҡлыҡ, йыраҡта булыу

УДАЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от удалйть
2. прил. алыҫтағы, йыраҡтағы, алыҫ, йыраҡ; уда
лённые от центра деревни үҙәктән алыҫ ауылдар

УДАЛЁЦ м\ разг. батыр, ҡыйыу, сая кеше 
УДАЛИТЬ сов. что 1. (отдалить) йырағай

тыу, йыраҡҡа ҡуйыу, алыҫлатыу, алыҫайтыу, 
алыҫҡа күсереү; удалйть мишень сәпте алыҫай
тыу 2. сығарыу; (кого) сығарып ебәреү, ҡыуып 
сығарыу; (что) сығарып ташлау (ҡуйыу); уда
лйть посторонних сит кешеләрҙе сығарып ебәреү
3. что алыу, һурыу, алдырыу, һурып алыу; уда
лйть зуб теш(те) һурыу 4. что йыуып (юйып) 
юҡ итеү, бөтөрөү; удалйть пятна с платья күл
дәктәге таптарҙы бөтөрөү 5. (отстранить от 
чего-л.) ситләтеү, алыу, ебәреү 6. (отдалить — 
о человеке) ситләтеү, алыҫлаштырыу

УДАЛИТЬСЯ несов. 1. (отдалиться) йыраға
йыу, йыраҡлашыу, алыҫлашыу, алыҫайыу; уда
литься от дома өйҙән йырағайыу 2. (уйти) 
сығыу, китеү, сығып китеү; удалйться в свою 
комнату үҙ бүлмәңә сығыу 3. (отстраниться) 
ситләшеү, китеү; удалйться от дел эштән ситлә
шеү 4. (стать далёким, чужим) алыҫлашыу, сит
ләшеү; удалйться от друзей дуҫтарҙан ситләшеү 
♦ удалйться на покой эштән китеү, ялға сығыу 

УДАЛбЙ и УДАЛЫЙ, -ая, -ое 1. ҡыйыу, ба
тыр; удалой боец батыр яугир 2. перен. (испол- 
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УДАЛЬ
ненный удали) дәртле, ғәйрәтле; удалая песня 
дәртле йыр; удалая пляска ғәйрәтле бейеү

УДАЛЬ ж ғәйрәтлелек, егетлек, саялыҡ; мо
лодецкая удаль егеттәр саялығы 

УДАЛЬСТВб с; раз г. см. удаль 
УДАЛЙТЬ несов. см. удалить 
УДАЛЙТЬСЯ несов. 1 .см. удалйться 2. страд, 

от удалять
УДАР м 1. һуғыу, бәреү, сабыу; удар прикла

дом приклад менән һуғыу; нанестй удар һуғып 
ебәреү; удар саблей ҡылыс менән сабыу 2. (звук 
от удара) тауыш; удары грома күкрәү тауышы; 
удары колокола ҡыңғырау тауышы 3. тибеү, ти
беш; удары пульса пульс тибеше 4. (нападение) 
һөжүм, бәреү, бәрелеш; стремительный удар тан
ков танкыларҙың ҡыҙыу һөжүме 5. перен. кисе
реш, ҡайғы, бәхетһеҙлек; удары судьбы яҙмыш 
бәхетһеҙлектәре 6. (кровоизлияние в мозг) һуғыу, 
мейегә ҡан һауыу ♦ солнечный удар ҡояш тейеү 
(үтеү), көн һуғыу; тепловой удар см. тепловой; 
в ударе быть күтәренке кәйефтә булыу; под 
ударом быть (находйться) ҡурҡыныс (хәүеф) 
аҫтында булыу (тороу); ставить под удар кого- 
что ҡурҡыныс (хәүеф) аҫтына ҡуйыу

УДАРЁНИЕ с 1. лингв, баҫым, баҫым билдә
һе; логйческое ударение логик баҫым; поставить 
ударение баҫым (билдәһе) ҡуйыу 2. перен. ба
ҫым, баҫым яһау; произносйть слово с особым 
ударением һүҙҙе айырым баҫым менән әйтеү 
♦ восходящее ударение күтәрелә барыусы баҫым; 
нисходящее ударение түбәнәйә барыусы баҫым 

УДАРЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от ударить 1; 
2. прил.; лингв, баҫымлы, баҫым төшкән; уда
ренный слог баҫымлы ижек

УДАРИТЬ сов. 1. что, по чему, во что һу
ғыу, ҡағыу, сабыу, һуғып (бәреп, ҡағып) ебәреү; 
ударить палкой таяҡ менән һуғыу; ударить ку
лаком по столу өҫтәлгә йоҙроҡ менән һуғыу; 
ударить по лицу биткә һуғып ебәреү 2. что, во 
что ҡағыу, һуғыу; ударить в барабан барабан 
ҡағыу; часы ударили полночь сәғәт төн уртаһын 
һуҡты 3. һөжүм итеү, ташланыу; ударить с 
левого фланга һул флангынан һөжүм итеү 
4. что; перен. һуғыу; ударить тревогу тревога 
һуғыу; ударить отбой отбой һуғыу 5. (о явлени
ях  природы) ебәреү, башлау; внезапно ударил 
лйвень ҡапыл ҡойма ямғыр башланды 6. во что, 
на что; разг. бәреү, бәрелеү; свет ударил в ли
цо биткә яҡтылыҡ бәрҙе; запах табака ударил в 
нос танауға тәмәке еҫе бәрелде ♦ ударить по 
карману кеҫәгә һуғыу, аҡсаһыҙ ҡалыу; ударить 
по рукам ҡул бирешеү, килешеү; не ударить в 
грязь лицом см. лицо; палец (пальцем) о палец 
не ударить ҡыл да ҡыбырлатмау

УДАРИТЬСЯ сов. 1. һуғылыу, бәрелеү, те
йеү, барып тейеү; удариться о землю ергә бәре
леү; пуля ударилась о стену пуля стенаға барып 
тейҙе 2 . во что и с неопр.; перен., разг. башлау,

тотоноу, керешеү; удариться в бегство йүгереп 
китеү, ҡаса башлау; удариться в слёзы илай 
башлау, иларға тотоноу 3. во что; перен., разг. 
(увлечься) бирелеү, бирелеп китеү; удариться в 
воспоминания хәтирәләргә бирелеп китеү 
♦ удариться об заклад отошҡа бәхәсләшеү 

УДАРНИК I м; әоен. 1. сирткес (мылтыҡта)
2 . тех. бәргес, ударник (механизмда) 3. муз. 
ударник, һуғыусы, һуғып уйнаусы

УДАРНИК п  М п у д Ар н и ц а  ж; ист. ал
дынғы (хеҙмәткәр), ударник; ударник труда хеҙ
мәт алдынғыһы

УДАРНИЧЕСТВО С ударсылыҡ 
УДАРНЫЙ I, -ая, -ое 1. муз. ҡағып (һуғып, 

бәреп) уйнала торған, һуҡма, ҡаҡма; ударные 
музыкальные инструменты ҡаҡма музыкаль ҡо 
ралдар 2 . әоен. һөжүм яһай торған, һөжүм итеү
се, хәл иткес; ударная армия һөжүм итеүсе ар
мия; ударный батальон һөжүм итеүсе батальон
3. лингә. баҫымлы, баҫым төшә торған; ударный 
слог баҫымлы ижек

УДАРНЫЙ II, -ая, -ое 1. алдынғы, удар, 
ударниктар ...ы; ударная стройка удар төҙөлөш 
2 . (важный, спешный) бик мөһим, кисектер
геһеҙ; ударное задание бик мөһим эш

УДАРЯЕМЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от ударять 1; 
2. прил.; лингә. см. ударенный 2 

УДАРЯТЬ несов. см. ударить 
УДАРЙТЬСЯ несов. см. удариться 
УДАТЬСЯ сов. 1. уңышлы булыу (булып сы

ғыу, барып сығыу); операция удалась операция 
уңышлы булды 2 . (выйти удачным, получиться) 
уңыу, уңышлы булыу (булып сығыу); пирожкй 
удались бөйөрөктәр уңды; лйчная жизнь его не 
удалась уның шәхси тормошо уңманы 3. кому и 
с неопр. безл. булыу, тура килеү, барып сығыу; 
встретиться не удалось осрашып булманы; се
годня уехать не удалось бөгөн китеп булманы 

УДАЧА ж уңыш, далан; большая удача ҙур 
уңыш; пожелать удачи уңыш теләү; удача охот
ника һунарсы даланы

УДАЧЛИВОСТЬ ж 1. уңышлылыҡ, уңышлы 
булыу, даланлылыҡ, даланлы булыу; удивлять
ся его удачливости уның уңышлылығына апты
рау 2 . (успешность) уңышлылыҡ, уңышлы булыу 

УДАЧЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. уңа торған, уңыу- 
сан, даланлы; удачливый человек даланлы кеше 
2. (успешный) уңышлы; удачливая охота уңыш
лы һунар

УДАЧНИК м и у д Ач н и ц а  ж\ разг. далан
лы кеше, уңа торған кеше

УДАЧНЫЙ, -ая, -ое уңышлы, уңышлы сыҡ
ҡан, уңышлы булған; удачная поездка уңышлы 
сәфәр; удачная покупка уңышлы һатып алынған 
әйбер

УДВАИВАТЬ несов. см. удвоить 
УДВАИВАТЬСЯ несов. 1. см. удвоиться

2. страд, от удваивать
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УДВОЁНИЕ с см. удвоить — удвоиться; 
удвоение численности населения халыҡ һаны
ның икеләтә артыуы

УДВбЕННЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от удвоить
2. прил. икеләтә, икеләтә артыҡ; работать с 
удвоенной энергией икеләтә дәрт менән эшләү
3. прил.; лингв, ҡуш, ике тапҡыр ҡабатланған; 
удвоенная буква ҡуш хәреф

удвбить сов. что 1. икеләтеү, икеләтә арт
тырыу, бермә-бер арттырыу; удвбить оплату тү
ләүҙе икеләтә арттырыу 2. көсәйтеү; удвбить 
внимание иғтибарҙы көсәйтеү; удвбить усилия 
тырышлыҡты көсәйтеү

удвбиться сов. 1. икеләтә артыу, ике тап
ҡырға артыу, бермә-бер артыу; население села 
удвоилось ауыл халҡы ике тапҡырға артты 2. кө
сәйтеү; внимание к больному удвоилось ауырыу 
ға иғтибар көсәйҙе

УДЁЛ I м ; ист. 1. удел, биләмә, биләү (X II  — 
X V I 66. Руста кенәз ҡулы аҫтындағы әлкә)
2. удел (батшаның биләгән ерҙәре, мөлкәте) 

УДЁЛ II м (доля, судьба) өлөш, яҙмыш, тәҡ
дир; удел храбреца батыр яҙмышы; удел поэта 
шағир яҙмышы

УДЕЛИТЬ сов. 1. что бүлеү, бүлеп биреү, 
өлөш сығарыу; уделить часть состояния мөлкәт
тән өлөш сығарыу 2. биреү, бүлеү; уделить вни
мание иғтибар биреү; уделить время ваҡыт бүлеү 

УДЁЛЬНЫЙ I, -ая, -ое ист. удел ...ы, биләмә 
...ы; удельный князь удел кенәзе; удельные 
земли удел ерҙәре

УДЁЛЬНЫЙ II, -ая, -ое физ. сағыштырма; 
удельное сопротивление сағыштырма ҡаршылыҡ; 
удельный вес сағыштырма ауырлыҡ ♦ удельный 
вес кого-чего тотҡан урыны

УДЕРЖ: без удержу тыйыла (туҡтай) алмай, 
туҡтауһыҙ; нет удержу на кого тыйыуһыҙ, туҡ
татып булмай; не знать удержу туҡтауҙы (сиген) 
белмәү, белекһеҙ булыу

УДЕРЖАНИЕ с 1. см. удержать 2. (удер
жанная сумма) тотоп алып ҡалынған аҡса 

УДЕРЖАТЬ сов. 1. кого-что тотоп (алып) ҡа
лыу, ысҡындырмау, төшөрмәй ҡалыу; удержать 
в руках ҡулда тотоп ҡалыу; удержать за руку 
ҡулын ысҡындырмау 2. что (подавитъ проявле
ние чего-л.) тыйыу, тыйып ҡалыу (тороу), баҫып 
ҡалыу; еле удержать слёзы йәште саҡ тыйып то
роу; удержать смех көлөүҙе тыйып ҡалыу 3. что 
һаҡлап (алып) ҡалыу, ысҡындырмау; удержать 
город ҡаланы һаҡлап ҡалыу; удержать первен
ство в соревновании ярышта беренселекте һаҡ
лап ҡалыу; стараться удержать своё место үҙең 
дең урыныңды ысҡындырмаҫҡа тырышыу 4. что 
(не отдать) тотоп алып ҡалыу; удержать из 
расчёта расчеттан тотоп алып ҡалыу

УДЕРЖАТЬСЯ сов. 1. (устоятъ, не упасть) 
тотоноп (тороп) ҡалыу, йығылмай (тороп) ҡа
лыу, баҫып тора алыу; удержаться на ногах аяҡ-
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ҡа баҫып тора алыу 2. (не сдать позиции) тороп 
ҡалыу, урынында ҡалыу, тора алыу; удержать
ся до вечера на старых позйциях кискә хэтле 
элекке позицияла тороп ҡалыу 3. от чего тыйы
лып ҡалыу (тороу), түҙә алыу, түҙеп тороу; удер
жаться от смёха көлөүҙән тыйылып ҡалыу 

У ДЁРЖИВАТЬ несов. см. удержать 
УДЁРЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. удержаться 

2. страд, от удерживать
УДЕСЯТЕРИТЬ сов. что 1. (увеличитъ в де

сять раз) унлата арттырыу, ун тапҡыр артты
рыу 2. перен. (усилитъ во много раз) бик ныҡ 
арттырыу, күп тапҡыр көсәйтеү; удесятерйть 
старания тырышлыҡты күп тапҡыр көсәйтеү 

У ДЕСЯТЕРЙТЬСЯ сов. 1. унлата (ун тап
ҡыр) артыу 2. перен. бик ныҡ артыу, күп тап
ҡыр көсәйеү; сйлы удесятерйлись көс бик ныҡ 
артты

УДЕСЯТЕРЙТЬ несов. см. удесятерйть 
УДЕСЯТЕРЙТЬСЯ несов. 1 .см . удесятерить

ся 2. страд, от удесятерять
УДЕШЕВИТЬ сов. что арзанайтыу, арзанла- 

тыу, осһоҙландырыу, осһоҙлатыу
УДЕШЕВИТЬСЯ сов. арзанайыу, арзанла- 

ныу, осһоҙланыу
У ДЕШЕВ ЛЙТЬ несов. см. удешевить 
У ДЕШЕВ ЛЙТЬСЯ несов. 1 .см . удешевйться 

2. страд, от удешевлять
УДИВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (поразитель

ный, странный) ғәжәп, ғәжәйеп, сәйер, ҡыҙыҡ; 
удивительное совпадение ғәжәйеп тап килеү 
2. (необычайный) иҫ китерлек, ғәжәпләнерлек; 
у него удивйтельная память уның хәтере иҫ ки 
терлек; ничего удивительного иҫ китерлек бер нә
мә лә юҡ, иҫ китерлеге юҡ

УДИВИТЬ сов. кого-что аптыратыу, ғәжәп
ләндереү, ғәжәпкә ҡалдырыу, таң (хайран, апты
рашта) ҡалдырыу, иҫ китәреү; удивйть остроум
ным ответом тапҡыр яуап менән таң ҡалдырыу; 
удивйть неуместной выходкой урынһыҙ ҡыла 
ныш менән ғәжәпләндереү; его ничем не уди- 
вйшь уны бер нәмә менән дә хайран ҡалдыра ал
маҫһың

УДИВИТЬСЯ сов. аптырау, ғәжәпләнеү, ғә
жәп итеү, таң (хайран) ҡалыу, иҫ китеү; уди- 
вйться поведению ребёнка баланың тәртибенә 
аптырау

УДИВЛЁНИЕ с аптыраш, ғәжәпләнеү ♦ на 
удивление кому ғәжәйеп (иҫ киткес, иҫ китер
лек) шәп

УДИВЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от удивйть 
2. прил. ғәжәпләнгән, ғәжәпһенгән, таң (хайран) 
ҡалған, аптыраған; смотреть удивлёнными гла
зами аптыраған күҙҙәр менән ҡарау 

УДИВЛЙТЬ несов. см. удивйть 
удивлйться несов. см. удивйться 
УДИЛА только мн. ауыҙлыҡ ♦ закусйть уди

ла см. закусйть



УДИЛИЩ Е
УДИЛИЩЕ с ҡармаҡ һабы (һуйылы) 
УДИЛЬНЫИ, -ая, -ое ҡармаҡ ...ы; удильные

принадлежности ҡармаҡ кәрәк-яраҡтары
УДИЛЬЩИК м ҡармаҡсы, ҡармаҡ һалыусы, 

балыҡ ҡармаҡлаусы
УДИРАТЬ несоә. см. удрать 
УДИТЬ несоә. что ҡармаҡлау, ҡармаҡ һалыу 
УДИТЬСЯ несоә. ҡабыу, эләгеү; здесь рыба 

хорошо удится бында балыҡ яҡшы ҡаба
УДЛИНЕННОСТЬ ж оҙонсалыҡ, һуҙынҡы- 

лыҡ, оҙонса (һуҙынҡы) булыу
УДЛИНЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от удли

нить 2. прил. оҙонса, һуҙынҡы; удлинённое ли
цо оҙонса бит

УДЛИНИТЬ сов. что 1. (сделать длинным) 
оҙонайтыу, оҙайтыу; удлинйть рукава костюма 
костюм еңен оҙонайтыу 2 . (сделать более про
должительным) оҙайтыу, һуҙыу; удлинйть ве
чернюю прогулку киске йөрөүҙе оҙайтыу

УДЛИНИТЬСЯ сов. 1. оҙонайыу; путь удли
нится юл оҙонайҙы 2. оҙайыу, һуҙылыу; дни удли- 
нйлись көндәр оҙайҙы

УДЛИНЙТЬ несов. см. удлинить 
удлинйться несов. 1. см. удлинйться 

2. страд, от удлинять
УДМУРТСКИЙ, -ая, -ое удмурт ...ы, Удмур

тия ...ы; удмуртский народ удмурт халҡы; уд
муртский язык удмурт теле

УДМУРТЫ мн. удмурттар, удмурт халҡы / /  
ед. удмурт м удмурт ир-аты; удмуртка ж удмурт 
ҡатын-ҡыҙы

УДОБНО 1. нареч яйлап, уңайлап, яйлы 
(уңайлы) итеп 2 . в знач. сказ., безл. яйлы, уңай
лы, ҡулай; мне здесь очень удобно миңә бында 
бик уңайлы

УДОБНОСТЬ ж яйлылыҡ, уңайлылыҡ, яйлы 
(уңайлы) булыу, ҡулайлылыҡ; удобность связи 
элемтәнең уңайлылығы

УДОБНЫ Й, -ая, -ое 1. яйлы, уңайлы; 
удобный костюм уңайлы костюм; удобное крес
ло яйлы кресло 2. (подходящий) уңайлы, уңай, 
ҡулайлы, ҡулай; выбрать удобное время уңай
лы ваҡыт һайлау 3. (уместный) уңайлы, урын
лы; вполне удобный вопрос бик тә урынлы 
һорау

УДОБО... урыҫ телендә ҡушма һщҙәрҙең 
“еңел”, “анһат”, “уңайлы”, “яйлы”, “ҡулай
лы ”, “йәтеш” һ.б. мәғәнәләрен аңлатҡан бе
ренсе өлөшө, мәҫ., удобоисчисляемый еңел иҫәп
ләнә торған

УДОБОВАРИМЫЙ, -ая, -ое 1. (о пище) еңел 
үҙләштерелә торған, еңел һеңеүсән 2 . перен., 
разг. (приемлемый) еңел ҡабул ителерлек (ителә 
торған), еңел үҙләштерерлек (үҙләштерелә тор
ған), аңлайышлы; удобоварймый анекдот еңел 
ҡабул итерлек көләмәс

УДОБОИСПОЛНИМЫЙ, -ая, -ое еңел үткә
релә торған, анһат үтәлә торған
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УДОБОПОНЯТНЫЙ, -ая, -ое еңел аңлайыш
лы, анһат аңлашыла торған; удобопонятный язык 
еңел аңлайышлы тел; удобопонятный текст ан
һат аңлашылған текст

УДОБОПРОИЗНОСИМЫЙ, ая, ое еңел 
(анһат) әйтелешле, еңел (анһат) әйтелә торған; 
удобопроизносимое сочетание звуков еңел әйте 
лешле өндәр ҡушылмаһы (теҙмәһе)

УДОБОЧИТАЕМЫЙ, -ая, -ое еңел (анһат) 
уҡыла торған; удобочитаемый шрифт еңел уҡы
ла торған шрифт

УДОБРЁНИЕ с 1. см. удобрить — удобрять; 
удобрение полей баҫыуҙарҙы ашлау 2. ашлама; 
минеральные удобрения минераль ашламалар 

УДОБРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ашлау ...ы, аш
лау өсөн; удобрйтельная смесь ашлау ҡатнаш
маһы

УДОБРИТЬ сов. что ашлау; удобрить землю 
навозом ерҙе тиреҫ менән ашлау 

УДОБРЙТЬ несов. см. удобрить 
УДОБРЯТЬСЯ несоә. страд, от удобрять 
УДОБСТВО с 1. уңайлылыҡ, ҡулайлылыҡ, 

яйлылыҡ; для удобства людей кешеләргә уңай
лылыҡ өсөн 2 . обычно мн. (приспособления) 
уңайлыҡ, ҡулайлыҡ; квартйра со всеми удоб
ствами бөтә уңайлыҡтары булған фатир

УДОВЛЕТВОРЁНИЕ с 1. см. удовлетво
рить удовлетворять 1, 3; удовлетворение за 
конных прав хоҡуҡтарҙы ҡәнәғәтләндереү 
2. (чувство) ҡәнәғәтләнеү, ҡәнәғәтлек; с боль
шим удовлетворением ҙур ҡәнәғәтләнеү менән 

УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ ж ҡәнәғәтләнгән
лек, ҡәнәғәтлек (тойғоһо), күңел тулылығы; с чув
ством удовлетворённости ҡәнәғәтлек тойғоһо 
менән

УДОВЛЕТВОРЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 
удовлетворйть 1, 3; 2. прил. ҡәнәғәт, ҡәнәғәтле; 
удовлетворённый взгляд ҡәнәғәт ҡараш; быть 
удовлетворённым ҡәнәғәт булыу

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОСТЬ Ж ҠӘНӘҒӘТ 
булыу, ҡәнәғәтлек, ҡәнәғәтләнерлек булыу(ы); 
удовлетворительность ответа яуаптың ҡәнәғәт
ләнерлек булыуы

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое ҡәнәғәт 
ләндерерлек, ҡәнәғәтләнерлек; удовлетворитель
ный ответ ҡәнәғәтләндерерлек яуап; удовлетво
рительные условия ҡәнәғәтләндерерлек шарттар 

УДОВЛЕТВОРЙТЬ сов. 1. кого-что ҡәнәғәт
ләндереү, үтәү; (утолить желание) ҡандырыу; 
удовлетворйть потребности населения халыҡ 
ихтыяждарын ҡәнәғәтләндереү; удовлетворйть 
жажду һыуһынды ҡандырыу; удовлетворйть все 
желания бөтә теләктәрҙе үтәү 2. чему ҡәнә
ғәтләндереү, тап (тура) килтереү, ярау, яуап би
реү; удовлетворйть всем требованиям бөтә та 
лаптарға яуап биреү 3. кого-что, чем тәьмин 
итеү; удовлетворйть предприятия материалами 
предприятиеларҙы материал менән тәьмин итеү



УДОВЛЕТВОРИТЬСЯ сов. ҡәнәғәтләнеү, ҡә
нәғәт булыу; удовлетворйться разговором һөй 
ләшеү менән ҡәнәғәт булыу

УДОВЛЕТВОРИТЬ несов. см. удовлетворйть 
УДОВЛЕТВОРЙТЬСЯ несов. 1 .см . удовлет

ворйться 2. страд, от удовлетворйть 1, 3 
УДОВОЛЬСТВИЕ с 1. рәхәт(лек), хозурлыҡ, 

ләззәт; доставить удовольствие рәхәтлек килте
реү 2. (забава, развлечение) күңел асыу, мәрә
кә, уйын-көлкө; радоваться маленьким удоволь
ствиям жизни тормоштоң бәләкәй генә мәрәкәлә
ренә ҡыуаныу ♦ жить в своё удовольствие үҙ 
күңелеңде күреп йәшәү

УДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ сов. чем ҡәнәғәт 
булыу, ҡәнәғәтләнеү, риза булыу 

УДОД м һөҙһөт (ҡош)
УДбЙ м 1. (количество молока) һауым; су

точный удой тәүлек һауым 2. (доение) һауын; 
утренний удбй иртәнге һауын; вечерний удой
киске һауын

удбйность ж  1. һауым, һөтлөлөк, һөтлө 
булыу; степень удойности коров һыйырҙарҙың 
һауым кимәле 2. см. удбй 1

удбйный, -ая, -ое 1. бер һауым ...ы, бер 
һауымдан алынған 2. (дающий много молока) 
һөтлө, һауымлы; удойная корова һөтлө һыйыр 

УДОРОЖАТЬ несов. см. удорожить 
УДОРОЖАТЬСЯ несов. 1. см. удорожйться 

2. страд, от удорожать
УДОРОЖИТЬ сов. что ҡиммәтләндереү, ҡый- 

батландырыу, ҡиммәтләндерә (ҡыйбатландыра) 
барыу

УДОРОЖИТЬСЯ сов. ҡиммәтләнеү, ҡыйбат
ланыу

УДОСТАИВАТЬ несов. см. удостоить 
УДОСТАИВАТЬСЯ несов. 1. см. удостоить

ся 2. страд, от удостаивать
УДОСТОВЕРЕНИЕ с 1. см. удостоверить — 

удостоверять 2. (документ) танытма, таныҡ
лыҡ; удостоверение лйчности шәхес танытмаһы; 
командировочное удостоверение командировка 
таныҡлығы

УДОСТОВЕРИТЬ сов. что раҫлау, дөрөҫләү, 
таныҡлау; удостоверить подпись ҡултамғаны
раҫлау

УДОСТОВЕРИТЬСЯ сов. в чём -ын/-ен кү
реү (аңлау), күреп (тикшереп) белеү, -ға/-гә ыша
ныу; удостовериться в правильности совета кә 
ңәштең дөрөҫлөгөнә ышаныу

УДОСТОВЕРЙТЬ несов. см. удостоверить 
УДОСТОВЕРЙТЬСЯ несов. 1. см. удосто

вериться 2. страд, от удостоверять
удостбить сов. кого-что, чего лайыҡ та

быу (итеү, һанау), бүләкләү, биреү; удостбить 
награды бүләккә лайыҡ итеү 2. чего, чем\ часто 
upon, илтифатҡа лайыҡ тип табыу, лайыҡлы тип 
(итеп) һанау; удостбить вниманием иғтибарға
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УДУШ ЬЕ
лайыҡ тип һанау; удостбить дружбы дуҫлыҡҡа 
лайыҡлы итеп һанау

удостбиться сов. 1. чего лайыҡ булыу, 
бүләкләнеү; удостбиться высокой награды юға 
ры бүләккә лайыҡ булыу 2. чего и с неопр.; час
то upon, күреү (тойоу) бәхетенә ирешеү, эйә бу
лыу; удостбиться внимания иғтибарға эйә булыу 

УДОСУЖИВАТЬСЯ несов. см. удосужиться 
УДОСУЖИТЬСЯ сов.', разг. ваҡыт табыу, 

форсат табыу (тейеү), ҡул(ы) тейеү; удосужить
ся зайтй к другу дуҫҡа инеп сығырға ваҡыт 
табыу

У Д ОЧЕРЁНИЕ с ҡыҙлыҡҡа алыу 
УДОЧЕРИТЬ сов. кого ҡыҙлыҡҡа алыу, үҙеңә 

ҡыҙ итеү, (ҡыҙ баланы) аҫрауға (бағымға) алыу 
УДОЧЕРЙТЬ несов. см. удочерить 
УДОЧЕРЙТЬСЯ несов. страд, от удочерять 
Уд о ч к а  ж ҡармаҡ ♦ закинуть удочку см. 

закйнуть; поймать (подцепйть) на удочку ҡар 
маҡҡа ҡаптырыу, алдау; попасться на удочку 
ҡармаҡҡа (тоҙаҡҡа) эләгеү, алданыу

УДРАТЬ сов/, разг. ҡасыу, ҡасып китеү, та
йыу, һыпыртыу, шылыу; удрать с дежурства де
журҙан ҡасып китеү

УДРУЖИТЬ сов.', разг. (оказать дружескую 
услугу) булышлыҡ итеү, ярҙам күрһәтеү, биреп 
тороу; готов тебе удружйть ярҙам күрһәтергә 
әҙер

УДРУЧАТЬ несов. см. удручйть 
УДРУЧАТЬСЯ несов. см. удручиться
УДРУЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от удручйть

2. прил. (крайне огорчённый) төшөнкө, бойоҡ, бор
соулы, хафалы, хәсрәтле; удручённый вид бор
соулы ҡиәфәт; быть удручённым хафалы булыу 

УДРУЧИТЬ сов. кого-что ныҡ борсоу, бор
соуға һалыу, ҡайғыға һалыу, хәсрәткә төшөрөү, 
хафалау; удручйть печальным сообщением кү 
ңелһеҙ хәбәр менән борсоуға һалыу

УДРУЧИТЬСЯ сов. ныҡ борсолоу, борсоуға 
(хәсрәткә) ҡалыу (төшөү), хафаланыу 

УДУШАТЬ несов. см. удушйть 
у д у ш Аю щ и и , -ая, -ее 1. прич. от уду

шать 2. прил. см. удушливый
УДУШИТЬ сов. кого быуыу, быуып үлтереү, 

тонсоҡтороу, тонсоҡтороп үлтереү
УДУШИТЬСЯ сов.', прост. 1. (повеситься) 

аҫылыныу, быуылыу 2. (задохнуться) быуылып 
(тонсоғоп) үлеү

УДУШЛИВОСТЬ ж тонсоҡторғос булыу, бөр
көүлек, тынсыулыҡ

УДУШЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. (затрудняющий 
дыхание) тынды ҡыҫа (бөтөрә) торған, тынсыу, 
бөркөү; удушливый запах тынды ҡыҫа торған еҫ 
2. (вызывающий удушье) тонсоҡторғос, тон
соҡтора торған; удушливый газ тонсоҡторғос газ 

УДУШЬЕ с тын бөтөү (ҡыҫылыу); приступы 
удушья тын ҡыҫылыу өйәнәге



УДЭГЕ
УДЭГЁ и удэ мн. нескл. (ед. удэге и удэ м 

и ж) удэгейҙар, удэгей халҡы; см. удэгейцы 
УДЭГЕЙСКИЙ, -ая, -ое удэгей ...ы; удэ

гейский язык удэгей теле
УДЭГЕЙЦЫ мн. удэгейҙар, удэгей халҡы / /  

ед. удэгеец м удэгей ир-аты; удэгейка ж удэгей 
ҡатын-ҡыҙы

УЕДИНЁНИЕ с 1. см. уединить — уединять, 
уединиться — уединяться 2. (одиночество) яң
ғыҙлыҡ, кеше менән ҡатнашмау (аралашмау); 
жить в уединении кеше менән аралашмай йәшәү; 
любйть уединение яңғыҙлыҡты яратыу

УЕДИНЕННОСТЬ ж аулаҡлыҡ, яңғыҙлыҡ; 
уединённость места урын аулаҡлығы; любйть 
уединённость жизни тормошта яңғыҙлыҡты 
яратыу

УЕДИНЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от уеди
нить 2. прил. (одиноко стоящий) яңғыҙ, ситтә 
(айырым) торған; уединённый дом яңғыҙ йорт 
3. прил. (безлюдный) аулаҡ, кешеһеҙ; уединён
ная улица кешеһеҙ урам; уединённый уголок са
да баҡсаның аулаҡ урыны

УЕДИНИТЬ сов. кого-что (обособитъ) үҙен 
генә ҡалдырыу, яңғыҙ (айырым) ҡалдырыу 

УЕДИНИТЬСЯ сов. (башҡаларҙан) айырым
ланыу, аулаҡ ҡалыу; молодёжь уединйлась йәш
тәр башҡаларҙан айырымланды 

УЕДИНЙТЬ несов. см. уединить 
УЕДИНЙТЬСЯ несов. 1. см. уединйться 

2. страд, от уединять
УЁЗД м; ист. өйәҙ (революцияга тиклем Рә

сәйҙә һәм 1929 й. тиклем СССР-ҙа администра
тив-территориаль берәмек)

УЁЗДНЫЙ, -ая, -ое өйәҙ ...ы; уездный город 
өйәҙ ҡалаһы ♦ уёздное учйлище өйәҙ училище
һы (революцияга тиклем Рәсәйҙә ике йыллыҡ 
училище)

УЕЗЖАТЬ несов. см. уёхать
УЁХАТЬ сов. китеү, китеп барыу (атҡа, ма- 

шинага һ.б. ултырып)
У Ж I м туҙбаш, туҙбаш йылан ♦ извиваться 

(ползтй) ужбм ялағайланыу, эс-бауырға инеп 
барыу

У Ж II нареч. и частица 1. нареч. см. уже 1; 
2. частица усил. инде, уҡ, үк; на вид не так уж 
и плох ҡарамаҡҡа ул тиклем үк насар түгел 

УЖАЛИТЬ сов. см. жалить; его ужалила га 
дюка уны ҡара йылан саҡты ♦ как ужаленный 
йылан (ҡорт) саҡҡандай (саҡҡан кеүек) 

УЖАРИВАТЬ несов. см. ужарить 
УЖАРИВАТЬСЯ несов. 1. см. ужариться 

2. страд, от ужаривать
УЖАРИТЬ сов. что; разг. ҡурып (ҡыҙҙырып) 

еткереү, булдырғанса (еткәнсә) ҡурыу (ҡыҙҙырыу) 
УЖАРИТЬСЯ сов. ҡурылып етеү, еткәнсә 

ҡыҙҙырылыу
Уж а с  м 1. ҡот алыныу, ҡот осоу; его охва 

тйл ужас уның ҡото осто; наводйть ужас ҡотон

алыу 2. обычно мн. ужасы ҡот осҡос (ҡот осор
ғос) хәл (нәмә), дәһшәт; ужасы войны һуғыш
тың ҡот осҡос хәлдәре 3. чего (трагичность, 
безвыходность) ҡурҡыныслыҡ, ҡот осорғослоҡ; 
почувствовать ужас положения хәлдең ҡот 
осорғослоғон тойоу 4. в знач. сказ.; разг. иҫ ки
терлек, иҫ киткес, аҡылдан яҙырлыҡ; здесь ведь 
просто ужас бында иҫ киткес бит 5. в знач. на
реч.; разг. харап, үтә, самаһыҙ, сикһеҙ; ужас 
как жарко сикһеҙ эҫе ♦ до ужаса прост, сама
һыҙ, сикһеҙ

УЖАСАТЬ несов. см. ужаснуть 
УЖАСАТЬСЯ несов. см. ужаснуться
УЖАСНО 1. нареч.; разг. (скверно) бик яман, 

бик насар, иҫ киткес, ҡот осҡос 2. нареч.; прост, 
(очень, чрезмерно) бик, бик тә, үтә, ныҡ; я ужас
но рад мин үтә шатмын; ужасно устать бик ныҡ 
арыу 3. в знач. сказ, бик яман, ҡот осҡос хәл; 
это ужасно был ҡот осҡос хәл

УЖАСНУТЬ сов. кого-что ҡотон алыу, ҡо
тон осороу, ныҡ ҡурҡытыу

УЖАСНУТЬСЯ сов. ҡот алыныу, ҡот осоу, 
ныҡ ҡурҡыу

УЖАСНЫЙ, -ая, -ое 1. (страшный) ҡот осҡос, 
ҡот алынғыс, ҡурҡыныс, имәнес; ужасный сон 
ҡот осҡос төш 2. разг. (скверный, очень плохой) 
ҡот осҡос, иҫ киткес, бик яман, бик насар; ужас
ная погода бик яман көн 3. разг. (чрезвычай
ный) бик ныҡ, үтә, сиктән тыш; ужасная боль 
бик ныҡ ауыртыу 4. (очень тяжёлый, трагиче
ский) дәһшәтле; ужасное время дәһшәтле заман 

УЖАТЬ сов. что тарайтыу, ҡыҫыу, кәметеү 
УЖЕ нареч. и частица инде; он уже дома ул 

өйҙә инде; уже скоро вечер тиҙҙән кис етә инде; 
он уже не молодой ул йәш түгел инде; ужё 
третьи сутки идёт снег өсөнсө көн инде ҡар яуа 

УЖЁНИЕ с см. удйть 
УЖЕСТОЧАТЬ несов. см. ужесточйть 
УЖЕСТОЧИТЬ сов.; разг. ҡатыландырыу; 

ужесточйть требования к нарушителям дисцип 
лйны тәртип боҙоусыларға талаптарҙы ҡатылан
дырыу

у ж и в а т ь с я  несов. см. ужйться
УЖИВЧИВОСТЬ ж эйәләшеүсәнлек, һыйы

шып (тынышып) йәшәү; уживчивость характера 
холоҡтоң эйәләшеүсәнлеге

УЖЙВЧИВЫЙ, -ая, -ое тынышып (һыйы
шып) йәшәүсән, эйәләшеүсән; уживчивый чело
век эйәләшеүсән кеше

УЖИМАТЬ несов. см. ужать 
УЖИМКИ мн. (ед. ужймка ж) ҡылансыҡла

ныу, ҡыланыу, йөҙ йыйырыу, сирылыу; гово
рить с ужймками ҡылансыҡланып һөйләү

У ж и н  м киске аш, кискелек; за ужином кис
ке аш ашағанда

Уж и н а т ь  несов. киске аш ашау, кискелекте 
ашау

УЖЙНЫЙ, -ая, -ое туҙбаш (туҙбаш йылан) ...ы 
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УЖИТЬСЯ сов. 1. (привыкнутъ) ылығыу, 
эйәләшеү, кешегә өйрәнеү; ужйться в деревне 
ауылға эйәләшеү 2 . с кем татыу (дуҫ, тынышып) 
йәшәү; не ужйться с соседями күршеләр менән 
тыныша алмау 3. перен. (сочетаться) һыйы
шыу, күтәрә алыу

У Ж б нареч/, прост. 1. (позже) берәй ваҡыт, 
аҙаҡ 2 . в знач. межд. ҡара уны, бына һиңә (һеҙ
гә) (янар мәғәнәһендә)-, ужо постой! бына һиңә, 
көтөп төр!

УЖ бВЫ Й , -ая, -ое туҙбаш (туҙбаш йылан) 
...ы; ужовая голова туҙбаш йылан башы

Уз а  И у з А ж; пчел, (прополис) бал ҡорто 
елеме

УЗАКОНЕНИЕ с 1. см. узаконить 2. уст. 
ҡанун, закон, ҡарар

У ЗАКбНЕННЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от уза
конить 2. прил. ҡанунлашҡан, законлашҡан, ҡа
рар көсөнә ингән; узаконенный распорядок дня 
ҡанунлашҡан көн тәртибе

У ЗАКбНИВАТЬ несов. см. узаконить 
УЗАКбНИТЬ сов. что 1. (придать закон

ную силу) законлаштырыу, закон көсөнә инде
реү, законлы итеү; узаконить наследство мираҫ
ты законлаштырыу 2 . (признать правильным) 
дөрөҫләү, (дөрөҫ тип) таныу

УЗБЁКИ мн. үзбәктәр, үзбәк халҡы / /  ед. уз
бек м үзбәк ир-аты; узбечка ж үзбәк ҡатын-ҡыҙы 

УЗБЕКСКИЙ, -ая, -ое үзбәк ...ы; узбекский 
язык үзбәк теле

УЗДА и УЗДЁЧКА ж йүгән ♦ держать в уз
де кого-что ауыҙлыҡлап тотоу

УЗДЁЧНЫЙ, -ая, -ое йүгән ...ы; уздёчные 
удила йүгән ауыҙлыҡтары

УЗДЦЫ: под уздцы (взять, держать) йү 
гәненән (ауыҙлығынан) йөрөтөү (тотоу)

Уз е л  i  м 1. төйөн, тоҡан; двойной узел ике 
ҡатлы төйөн 2. төйөнсөк, төргәк; узел с вещами 
әйбер(ҙәр) төргәге 3. (в организме, растениях) 
төйөр, биҙ, быуын; нервный узел нервы төйөрө; 
лимфатйческий узел лимфатик биҙ 4. үҙәк; же
лезнодорожный узел тимер юл үҙәге; узел 
связи элемтә үҙәге 5. тех. быуын; сборка узлов 
машйны машинаның быуындарын йыйыу ♦ гор
диев узел; рассечь (разрубйть) гордиев узел 
см. гордиев; морской узел караптағы тростарҙы 
(бауҙарҙы) төйнәү төрҙәре

Уз е л  п  м\ мор. узел (караптарҙың диңгеҙҙә 
йөҙөц тиҙлеген цлсәц берәмеге)

Узить несов/, разг. тарайтыу, нәҙегәйтеү 
Узиться несов/, разг. тарайыу, нәҙегәйеү 
^ЗК И Й , -ая, -ое 1. тар, ҡыҫан, ҡыҫыҡ; узкая 

улица тар урам; узкое место ҡыҫан ер; узкие 
глаза ҡыҫыҡ күҙ 2. (тесный) тар, ҡыҫтау, ҡы
ҫыҡ, тығыҙ; узкое платье тар күлдәк; узкая 
обувь тығыҙ аяҡ кейеме 3. перен. (ограничен
ный) тар, сикләнгән, бәләкәй, аҙ; узкий круг зна
комых таныштарҙың сикләнгән даирәһе; узкое

совещание аҙ кешеле кәңәшмә 4. перен. (недалё
кий) тар ҡарашлы; узкий кругозор тар ҡарашлы 
аң даирәһе 5. лингв, тар, тар әйтелешле; узкий 
гласный тар әйтелешле һуҙынҡы ♦ узкое место 
в чём йомшаҡ ер (урын)

У ЗК О ... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 
“тар", “нәҙек", “ҡыҫыҡ", “оҙонса" мәгәнәләрен 
аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., узкогрудый тар 
күкрәкле; узколйцый оҙонса битле

УЗКОВЕДОМСТВЕННЫЙ, ая, ое тар ве 
домствосылыҡ ...ы; соблюдать узковедомствен
ные интересы тар ведомствосылыҡ мәнфәғәттә
рен һаҡлау

УЗКОГЛАЗИЕ с ҡыҫыҡ күҙлелек 
УЗКОГЛАЗЫЙ, -ая, -ое ҡыҫыҡ күҙле 
УЗКОГбРЛЫ Й, -ая, -ое тар муйынлы, тар 

ауыҙлы; узкогорлый горшок тар муйынлы көршәк 
УЗКОКОЛЕЙКА ж; разг. узкоколейка, тар 

колеялы тимер юл
УЗКОКОЛЕЙНЫЙ, -ая, -ое тар колеялы; 

узкоколейная железная дорога тар колеялы ти
мер юл

УЗКОЛЙСТНЫЙ и УЗКОЛЙСТЫЙ, ая,
-ое тар япраҡлы; узколистая рябина тар яп
раҡлы миләш

УЗКОЛбБИЕ с тар карашлылык 
УЗКОЛбБЫ Й, -ая, -ое 1. тар маңлайлы 2. пе

рен., разг. тар ҡарашлы, сикләнгән (тоҡон) ҡа
рашлы; узколобый человек тар ҡарашлы кеше 

УЗКОНбСЫ Й, -ая, -ое 1. тар моронло, оҙон 
(осло) моронло; узконосый чайник тар моронло 
сәйнүк; узконосая лодка оҙон моронло кәмә 
2. разг. (об обуви и т.п.) осло башлы; узконо
сые туфли осло башлы туфли

УЗКОПЛЁНОЧНЫЙ, -ая, -ое тар плёнкалы; 
узкоплёночный киноаппарат тар плёнкалы ки
ноаппарат

у з к о п л е ч и й , -ая, -ее тар яурынлы, тар 
иңһәле; узкоплечий человек тар яурынлы кеше 

УЗКОРЯДНЫЙ, -ая, -ое тар рәтле; узкоряд
ный посев тар рәтле сәсеү; узкорядная сеялка 
тар рәтле сәскес

УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ, ая, ое
тар махсуслаштырылған; узкоспециализирован
ное хозяйство тар махсуслаштырылған хужалыҡ 

УЗКОСПЕЦИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое тар махсус
лашҡан; узкоспециальная отрасль науки фән
дең тар махсуслашҡан тармағы

Узкость ж 1. разг., уст. тарлыҡ; узкость 
улиц урамдарҙың тарлығы; узкость мировоз
зрения донъяға ҡараш тарлығы 2. фарватерҙың 
тар өлөшө (ере)

УЗЛОВАТЫЙ, -ая, -ое 1. төйөрлө, өбөрөлө; 
узловатая пряжа төйөрлө еп 2. (искривлённый, 
с наростами — о стволе, ветвях, корнях де
ревьев) суғырмаҡлы, ороло, суғырмаҡ (оро) ҡап
лаған; узловатый ствол дуба имәндең суғырмаҡлы 
олоно 3. (с утолщениями, припухлостями — о су- 
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ставах, венах) төйөрлө, сурайып торған, төйөрлө, 
бирсәйгән; узловатые суставы төйөрлө быуын; 
узловатые пальцы сурайып торған бармаҡтар 

У ЗЛ О ВбЙ , -ая, -ое 1. үҙәк; узловая желез
нодорожная станция үҙәк тимер юл станцияһы; 
узловое направление үҙәк йүнәлеш 2. перен. 
төп, иң мөһим, иң әһәмиәтле; узловой вопрос 
төп мәсьәлә 3. быуынлы, өлөшлө, быуынлы-бы- 
уынлы; узловой ремонт быуынлы-быуынлы ре
монт; узловая сборка быуынлап йыйнау ♦ узло
вое письмо төйөнлө яҙыу (ҡайһы бер яҙмаһыҙ 
халыҡтарҙың иҫәп-хисап өсөн бауҙы төйөнләце) 

УЗНАВАТЬ несов. см. узнать 
УЗНАВАТЬСЯ несов. 1. см. узнаться 2. страд, 

от узнавать
УЗНАТЬ сов. 1. кого-что таныу, танып алыу; 

узнать старого др5та иҫке дуҫты таныу 2. что 
белеү, белешеү, һорашып (ишетеп) белеү; узнать 
от брата вести ағайҙан хәбәрҙәр ишетеп белеү; 
узнать новости яңылыҡтарҙы һорашып белеү 
3. кисереү, татыу; узнать радость материнства 
әсә булыу шатлығын татыу ♦ своих не узнает 
(не узнаешь) кәрәген биреү

УЗНАТЬСЯ сов.', разг. беленеү, билдәле бу
лыу; всё узнается потом бөтәһе лә һуңынан бе
ленер

У з н и к  М И Уз н и ц а  ж тотҡон, әсир 
У З б Р  м биҙәк, семәр, ҡузыр, нағыш; узор на 

наличниках тәҙрә ҡашының йөҙлөк семәре; узбр 
платка яулыҡ биҙәге

У ЗбРН Ы Й , -ая, -ое 1. биҙәк ...ы, семәр ...ы, 
биҙәкләй (семәрләй) торған; узорные образцы 
биҙәк үрнәктәре 2. см. узорчатый

УЗбРЧАТОСТЬ ж биҙәклелек, семәрлелек, 
биҙәкле (семәрле) булыу

УЗбРЧАТЫ Й, -ая, -ое биҙәкле, семәрле, ҡу
зырлы, нағышлы; узорчатая ткань биҙәкле ту
ҡыма; узорчатый пояс семәрле билбау

У з о с т ь  ж 1. тарлыҡ, ҡыҫырыҡлыҡ, ҡыҫан- 
лыҡ; узость улицы урамдың тарлығы 2. перен.
(ограниченность) сикләнгәнлек, тарлыҡ, тар ҡа- 
рашлылыҡ; узость тематики теманың сиклән
гәнлеге

УЗРЁТЬ сов. что 1. (увидеть) күреү, аңлау 
2. книжн. (заподозритъ) тип аңлау (күреү), тип 
ҡабул итеү; узрёть обйду үпкәләрлек тип аңлау 

УЗУАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. юр. ғәҙәттә булған, 
йолаға таянған 2. лингв, узуаль, ғәҙәти, ҡабул 
ителгән; узуальное значение ҡабул ителгән мәғәнә 

УЗУРПАТОР м; книжн. узурпатор (әласты 
йәки кешеләрҙең хоҡуҡтарын законһыҙ рәцеш- 
тә цҙ ҡулына алган кеше)

УЗУРПАТОРСТВО с; книжн. узурпаторлыҡ 
УЗУРПАЦИЯ ж\ книжн. узурпация (әлас

ты йәки кеше хоҡуктарын законһыҙ тартып 
алыу)

УЗУРПИРОВАТЬ сов., несов. что\ книжн. 
узурпациялау (законһыҙ тартып алыу)
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Уз у с  м 1. юр. (обычай) йола, ғәҙәт 2. лингв. 
узус (һцҙҙең йәки әйтемдең дөйөм ҡабул ител
гән ҡулланылышы)

У з ы  только мн. 1. у cm. (оковы) бығау, тышау 
2. чего, какие; перен. бәйләнеш, еп; семёйные 
узы ғаилә бәйләнештәре; узы дружбы дуҫлыҡ 
ептәре ♦ кровные узы; узы крови см. кровный

УЙГУРСКИЙ, -ая, -ое уйғыр ...ы; уйгурский 
язык уйғыр теле

УЙГУРЫ мн. уйғырҙар, уйғыр халҡы / /  ед. 
уйгур м уйғыр ир-аты; уйгурка ж уйғыр ҡатын- 
ҡыҙы

УЙМА ж; разг. бик күп, әллә ни саҡлы, хи
сапһыҙ күп, бөткөһөҙ күп; уйма денег бик күп 
аҡса, хисапһыҙ күп аҡса; уйма народу әллә ни 
саҡлы халыҡ

УИТИ сов. 1. прям., перен. китеү, сығып ки
теү; уйтй на работу эшкә китеү; уйтй на охоту 
һунарға сығып китеү; письмо ушло с утренней 
почтой хат иртәнге почта менән китте; уйтй от 
прямого ответа тура яуаптан ситкә китеү 2. разг. 
(уволиться) сығыу, ташлау, китеү; уйтй с ра
боты эштән китеү; уйтй на пенсию пенсияға 
сығыу 3. прям., перен. (спастись) ҡасыу, ҡасып 
ҡотолоу; уйтй от преследования эҙәрләүҙән 
ҡасыу; от судьбы не уйтй яҙмыштан ҡасып 
ҡотолоп булмай 4. перен. үтеү, уҙыу, үтеп китеү; 
время уже ушло ваҡыт үтеп китте инде; моло
дость ушла йәшлек уҙҙы 5. на что китеү, тото
лоу, тотолоп бөтөү; деньги ушлй на покупку кос
тюма аҡса костюм алыуға китте; на платье ушло 
четыре мётра күлдәккә дүрт метр китте 6. во 
что батыу, инеп китеү; колёса машйны наполо 
вйну ушлй в грунт машинаның тәгәрмәстәре яр
тылай ергә батты 7. перен. сумыу, күмелеү, ба
тыу; с головой уйтй в работу баш менән эшкә 
сумыу 8. разг. (вытечь) ташыу, ташып китеү 
(сығыу, түгелеү); молоко ушло һөт ташып китте
9. (со словами “вперёд", “далеко”) (алға) китеү, 
(алға) сығыу; часы ушлй вперёд сәғәт алға кит
кән; уйтй вперёд в учёбе уҡыуҙа алға китеү 
♦ уйтй в кусты см. куст; уйтй в мир иной теге 
донъяға китеү; уйтй в себя кешенән ситләшеү, 
үҙеңә бикләнеү; уйтй из жйзни донъянан китеү, 
донъя ҡуйыу; уйтй на дно һыу төбөнә китеү, ба
тыу; уйтй на покой ялға сығыу, эштән китеү; не 
уйдёт кто-что ҡасмаҫ, китмәҫ; душа ушла в 
пятки см. душа; уйтй ни с чем ҡоро китеү (ҡа
лыу), буш (бер ниһеҙ) китеү

УКАЗ м 1. ҡарар, указ; Указ Президента РФ  
РФ Президентының ҡарары 2. в знач. сказ, ко
му, разг. үрнәк, күрһәтмә, өлгө; он мне не указ 
ул миңә өлгө түгел

УКАЗАНИЕ с 1. см. указать 2. (наставле
ние) күрһәтмә; дать указание күрһәтмә биреү

УКАЗАТЕЛЬ м 1. күрһәткес; указатель дорог
юл күрһәткес; указатель скорости тиҙлек күр
һәткес 2. (справочник) белешмә, белешмәлек,
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күрһәткес; железнодорожный указатель тимер 
юл белешмәһе; библиографический указатель
библиографик белешмә; указатель имён исемдәр 
күрһәткесе

УКАЗАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое күрһәтеү ...ы, 
күрһәткес, күрһәтә торған; указательная стрел
ка күрһәткес уҡ; указательное местоимение 
грам. күрһәтеү алмашы ♦ указательный палец 
һуҡ (һуп) бармаҡ, имән бармаҡ

УКАЗАТЬ сов. 1. на кого-что күрһәтеү, төр
төп күрһәтеү; указать пальцем бармаҡ менән 
төртөп күрһәтеү; указать на недостатки в рабо
те эштәге етешһеҙлектәрҙе күрһәтеү 2. что бил
дәләү, күрһәтеү; указать срок уплаты долга 
бурысты түләү ваҡытын билдәләү; указать об
ратный адрес в письме хатта кире ебәреү адре
сын күрһәтеү 3. кого-что, на кого-что; перен.
(предложитъ) аңлатыу, өйрәтеү, тәҡдим итеү; 
указать выход из трудного положения ауыр 
хәлдән сығыу юлын аңлатыу ♦ указать на дверь 
см. дверь

УКАЗКА ж 1. (палочка) күрһәткес, күрһәткес 
таяҡ 2 . разг. (распоряжение) ҡушыу, күрһәтеү; 
делать по чужой указке кеше ҡушыуы буйынса 
эшләү ♦ не указка кому, в знач. сказ. см. указ 2 

УКАЗНЫИ, -ая, -ое 1. ҡарар(ҙар) ...ы, 
указ(дар) ...ы; указная кнйга ҡарарҙар китабы 
2 . уст. указлы (закон буйынса тәгәйенләнгән)', 
указный мулла указлы мулла

УКАЗЧИК м и у к Аз ч и ц а  ж\ разг. өйрәтеү
се, күрһәтмә биреүсе

УКАЗЫВАТЬ несов. см. указать 
УКАЛЫВАТЬ несов. см. уколоть 
УКАЛЫВАТЬСЯ несов. 1. см. уколоться 

2. страд, от укалывать
УКАРАУЛИТЬ сов. кого-что', разг. ҡарауыл

лап тороу, күҙәтеп (һағалап) ҡалыу (тороу); 
укараулить вёщи әйберҙәрҙе ҡарауыллап тороу; 
укараулить момент мәлен һағалап тороу

УКАТАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от укатать
2 . прил. (ставший гладким) таҡыр, шыма, таҡы
райған, шымарған; укатанная дорога таҡыр юл
3. прил. (уплотнённый) тығыҙланған, тығыҙ 
(ҡаты, ныҡ) баҫылған (баҫҡан), ҡатҡан; укатан
ный снег тығыҙланған ҡар

УКАТАТЬ сов. 1. что таҡырайтыу, шымар
тыу, таҡырайтып бөтөү (бөтөрөү), шымартып 
бөтөү (бөтөрөү); укатать санную дорогу сана 
юлын шымартыу 2 . что (уплотнитъ) баҫыу, 
тығыҙлау; укатать кошму кейеҙҙе тығыҙлап ба
ҫыу 3. кого; прост, (измучитъ работой, побоя
ми) йонсотоу, бөтөрөү ♦ укатали сйвку крутые 
горки бөтөрҙө күксәйҙе бейек үрҙәр

УКАТАТЬСЯ сов. тығыҙланыу, таҡырайыу, 
тигеҙләнеү, шымарыу; дороги укатались юлдар 
таҡырайҙы

УКАТИТЬ сов. 1. что тәгәр(л)әтеп алып ки
теү, тәгәр(л)әтеп ебәреү 2 . разг. (уехать куда-л.
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без промедления) китеү, китеп барыу; укатйть 
за гранйцу сит илгә китеп барыу

УКАТИТЬСЯ сов. 1. тәгәр(л)әп китеү, тә- 
гәр(л)әп инеп китеү; мяч укатйлся под шкаф туп 
шкаф аҫтына тәгәрләп инеп китте 2. см. укатйть 2 

УКАТЫВАТЬ I несов. см. укатать 1, 2 
УКАТЫВАТЬ II несов. см. укатйть 1 
УКАТЫВАТЬСЯ I несов. 1. см. укататься 

2. страд, от укатывать I
УКАТЫВАТЬСЯ II несов. 1. см. укатйться 

2. страд, от укатывать II
Ук а т ь  несов. ухылдау (ҡайһы бер ҡоштар 

тауышы)', укает выпь мөншөгөр ухылдай
УКАЧАТЬ сов. кого-что 1. (убаюкать) бәүе

теү, бәүетеп йоҡлатыу 2 . обычно безл. (тирбәлеү
ҙән) баш әйләнеү, (бәүелеүҙән) күңел болғаныу 

УКАЧАТЬСЯ сов.', разг. (бәүелеүҙән) күңел 
болғаныу

УКАЧИВАТЬ несов. см. укачать 
УКАЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. укачаться 

2. страд, от укачивать
УКАШИВАТЬ несов. см. укосить
УКВАСИТЬ сов.; разг. әсетеп еткереү, еткән

сә әсетеү; уквасить капусту кәбеҫтәне әсетеп ет
кереү

УКВАСИТЬСЯ сов.', разг. әсеп етеү, еткәнсә 
әсеү, тулыһынса әсеү

УКВАШИВАТЬ несов. см. уквасить 
УКВАШИВАТЬСЯ несов. см. укваситься 
УКИПАТЬ несов. см. укипёть 
УКИПЕТЬ сов.', разг. 1. ҡайнап кәмеү 2. (дой

ти до готовности) бешеп (ҡайнап) етеү 
УКИСАТЬ несов. см. укйснуть 
УКИСНУТЬ сов.', разг. әсеп етеү (әҙер булыу, 

өлгөрөү); квас укйс кеүәҫ әсеп еткән
УКЛАД м 1. тәртип, йәшәү рәүеше; уклад 

жйзни тормош тәртибе 2. эк. хужалыҡ тәртибе 
(рәүеше); капиталистйческий уклад капитали
стик хужалыҡ рәүеше

УКЛАДКА ж 1. см. укладывать 2 , 3; 2. (то, 
что уложено) өйөм; укладка распиленных дров
бысылған утын өйөмө 3. (вид причёски) сәсте 
рәтләү; сделать укладку сәсте рәткә килтереү 

УКЛАДЧИК м и УКЛАДЧИЦА ж һалыусы, 
түшәүсе (эшсе)', укладчик паркета паркет түшәүсе 

УКЛАДЫВАТЬ несов. см. уложить 1 — 4, 6 
УКЛАДЫВАТЬСЯ I несов. 1. см. уложйться 

2. страд, от укладывать
УКЛАДЫВАТЬСЯ II несов. см. улечься 1—3 
УКЛЁЙКА ж аҡ сабаҡ (балыҡ)
У К Л бН  м 1. һарҡыу, һарҡыулыҡ, ауышлыҡ, 

иңкеүлек; ехать по уклону һарҡыулыҡтан төшөү 
2. перен. йүнәлеш; школа с математйческим 
уклоном математик йүнәлешле мәктәп 3. перен. 
(в политике) тайпылыш; левый уклон һул тай
пылыш; правый уклон уң тайпылыш

УКЛОНИТЬСЯ сов. 1. от кого-чего и без 
доп. тайпылыу, тайшаныу, янтайыу; уклониться
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от удара һуғыуҙан янтайып ҡалыу 2. боролоу, 
ситкә боролоу; дорога уклонилась вправо юл
уңға боролдо 3. от чего\ перен. ситләшеү, ситкә 
китеү (сығыу), ситләшеп китеү; оратор уклонил
ся от темы оратор теманан ситләшеп китте 4. от 
чего\ перен. ҡасыу, ситләшеү, баш тартыу; укло
ниться от ответа яуап биреүҙән ҡасыу

УКЛбНЧИВОСТЬ ж икеләнеүсәнлек, икеле- 
микеле булыу, аумаҡайлыҡ

УКЛбНЧИВЫЙ, -ая, -ое аумаҡай, икеле-ми
келе, тайшаныусан; уклончивый ответ икеле-ми
келе яуап

УКЛОНЯТЬСЯ несов. см. уклониться 
УКЛЙЧИНА ж ишкәк кендеге (сөйө), кәмә 

ҡолағы
УКОКбШ ИТЬ сов.', прост, башын яра һу

ғыу, һуғып үлтереү
У К бЛ  м 1. см. уколоть — укалывать 1, уко

лоться — укалываться 2. мед. укол, ҡаҙау 3. пе
рен. төрттөрөү, сәнсеү, сәнскеле һүҙ әйтеү, рән
йетеү

УКОЛбТЬ сов. кого-что 1. сәнсеү, төрттө
рөү, сәнсеп алыу 2. перен. (обидеть, задеть) 
сәнскеле һүҙ әйтеү, сәнсеү, рәнйетеү

УКОЛбТЬСЯ сов. сәнселеү, ҡаҙалыу; уко
лоться иголкой энәгә сәнселеү

УКОМПЛЕКТОВАТЬ сов. что 1. комплект
лау, комплект төҙөү; укомплектовать журналы 
журналдарҙы комплектлау 2 . туплау, комплект- 
лаштырыу; укомплектовать библиотеку китап 
хананы комплектлаштырыу

УКОМПЛЕКТОВАТЬСЯ сов. комплектла
ныу, тулыланыу, тейешле һанға етеү

У КОМПЛЕКТ бВЫ В АТЬ несов. см. укомп
лектовать

У КОМП ЛЕКТ бВЫ В АТЬСЯ несов. 1. см.
укомплектоваться 2. страд, от укомплектб- 
вывать

У К бР  м үпкә, шелтә, әр, орошоу; укор во 
взгляде ҡарашындағы шелтә ♦ ставить в укор 
кому, что шелтә белдереү, шелтәләү; укоры со
вести намыҫ ғазабы

УКОРАЧИВАТЬ несов. см. укоротить 
УКОРАЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. укоротить

ся 2. страд, от укорачивать
УКОРЕНИТЬ сов. что 1. тамырландырыу, 

тамыр йәйҙереү 2. перен. (внедрить) нығытыу, 
һеңдереү, ғәҙәткә индереү

УКОРЕНИТЬСЯ сов. 1. (укрепиться корня
ми) тамырланыу, тамыр ебәреү (йәйеү) 2. перен. 
(войти в обычай) төпләнеү, тамырланыу, нығы
ныу, ныҡлы урын алыу, ғәҙәткә инеү 

УКОРЕНЙТЬ несов. см. укоренить 
УКОРЕНЙТЬСЯ несов. 1. см. укоренйться 

2. страд, от укоренять 
УКОРЙЗНА ж см. укбр
УКОРИЗНЕННЫЙ, -ая, -ое шелтәле; уко

ризненный взгляд шелтәле ҡараш
548

УКОРИТЬ сов. кого-что шелтәләү, орошоу, 
ризаһыҙлыҡ (асыу) белдереү; укорйть за опоз
дание һуңлап килеү өсөн шелтәләү

УКОРОТИТЬ сов. что ҡыҫҡартыу, ҡыҫҡарта 
төшөү; укоротйть волосы сәсте ҡыҫҡартыу; уко- 
ротйть жизнь ғүмерҙе ҡыҫҡартыу ♦ укоротйть 
руки кому ҡулын ҡыҫҡартыу (һугышҡан кешегә 
ҡарата)', укоротйть язык кому, прост, телен 
ҡыҫҡартыу

УКОРОТИТЬСЯ сов. ҡыҫҡарыу; костюм уко
ротился костюм ҡыҫҡарған; дни укоротились
көндәр ҡыҫҡарҙы

УКОРбЧЕННЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от уко
ротйть 2. прил. ҡыҫҡартылған, ҡыҫҡарған, ҡыҫ
ҡа; укороченное платье ҡыҫҡартылған күлдәк; 
укороченный рабочий день ҡыҫҡа эш көнө 

УКОРЙТЬ несов. см. укорйть 
УКОРЙЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от укорйть 

2. прил. шелтәле; укоряющий взгляд шелтәле 
ҡараш

У К бС  м\ с.-х. 1. см. укосйть 2. (количество 
скошенной травы) сабым, (сабылған) бесән; 
дневной укбс бер көнлөк бесән

УКОСИТЬ сов. что\ прост, сабып бөтөрөү 
(сығыу, ташлау); укосйть весь луг болондо са
бып сығыу

УКбСНЫ Й, -ая, -ое с.-х. сабыла торған, са
бырға тәғәйенләнгән, сабынлыҡ ...ы; укосная 
площадь сабыла торған майҙан

УКРАДКОЙ нареч. йәшертен, һиҙҙермәйен
сә), аҫтыртын, аҫтан ғына; взглянуть украдкой 
йәшертен ҡарап алыу

УКРАИНСКИЙ и у cm. УКРАИНСКИЙ, ая,
-ое украин ...ы, Украина ...ы; украйнский народ 
украин халҡы; украинский язык украин теле 

УКРАИНЦЫ и уст. у к р а и н ц ы  мн. укра
индар, украин халҡы / /  ед. украинец м украин 
ир-аты; украинка ж украин ҡатын-ҡыҙы

УКРАСИТЬ сов.', прям., перен. (кого) биҙәү, 
матурлау, йәмләү, матурайтыу; (что) биҙәү, би
ҙәкләү, матурлау, матурайтыу, йәмләү, йәмлән
дереү; украсить ёлку шыршыны биҙәү; украсить 
жизнь тормошто йәмләү; любовь украшает че
ловека мөхәббәт кешене матурлай

УКРАСИТЬСЯ сов. чем биҙәнеү, биҙәлеү, йәм
ләнеү, матурланыу; площадь украсилась флага
ми майҙан флагтар менән биҙәлде

УКРАСТЬ сов. кого-что урлау, урлап алып 
китеү

УКРАШАТЕЛЬСТВО с биҙәкләү, биҙәкләү- 
сәнлек (саманан тыш матурлау)

УКРАШАТЬ несов. см. украсить 
УКРАШАТЬСЯ несов. 1. см. украситься 

2. страд, от украшать
УКРАШЁНИЕ с 1. см. украсить — украшать 

2. (предмет) биҙәүес (матурлау эйбере); ёлоч
ные украшения шыршы биҙәүестәре; драгоцен
ные украшения ҡиммәтле биҙәүестәр; резные



УЛАВЛИВАТЬСЯ
украшения һырлап эшләнгән биҙәүестәр 3. чего 
күрк, зиннәтлек, биҙәк; талантливый человек — 
украшение общества талантлы кеше — йәмғиәт
тең күрке

УКРЕПЙТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое нығытма ...ы; 
укрепйтельное сооружение нығытма ҡорамалы 

УКРЕПИТЬ сов 1. что нығытыу; укрепйть 
старый мост иҫке күперҙе нығытыу; укрепйть 
семью ғаиләне нығытыу; укрепйть здоровье һау 
лыҡты нығытыу; укрепйть дисциплину тәртипте 
нығытыу 2. что; әоен. нығытыу, көсәйтеү, ҡе
үәтләндереү; укрепйть армию армияны нығытыу 

УКРЕПИТЬСЯ сов. 1. (стать более прочным, 
сильным) нығыу, нығыныу, көсәйеү, яҡшырыу; 
дисциплйна укрепйлась тәртип яҡшырҙы; здо
ровье его укрепйлось уның һаулығы нығынды 
2. әоен. нығытмалар ҡороу, нығып урынлашыу, 
нығыныу; полк укрепйлся на позйции полк по 
зицияла нығынды

УКРЕПЛЕНИЕ с 1. см. укрепйть — укреп
лять, укрепйться — укрепляться 2. әоен. нығыт 
ма; береговое укрепление яр буйы нығытмаһы; 
линия укреплений нығытмалар һыҙығы 

УКРЕПЛЙТЬ несов. см. укрепйть 
УКРЕПЛЙТЬСЯ несов. 1. см. укрепйться 

2. страд, от укреплять
У КРЕП Л ЙЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от укреп

лять 2. прил. көслөләндереүсе, нығындырыусы; 
укрепляющее средство нығындырыусы сара 

УКРбМ НЫ И, -ая, -ое аулаҡ, ышыҡ, тыныс; 
укромное место аулаҡ урын

У КРбП  м укроп; посёять укроп укроп сәсеү 
УКРОПНЫЙ, -ая, -ое укроп ...ы; укропный 

запах укроп еҫе
УКРОТЙТЕЛЬ м и УКРОТИТЕЛЬНИЦА ж

ҡулға эйәләштереүсе, ҡулға өйрәтеүсе (ҡырагай 
хайуандарҙы)

УКРОТИТЬ сов. 1. кого-что эйәләштереү, 
ҡулға өйрәтеү, үҙенә буйһондороу; укротйть тйг 
ра юлбарыҫты ҡулға өйрәтеү 2. теләккә (тойғо
ға) ирек бирмәү, тыйыу, баҫыу; укротйть гнев 
асыуҙы баҫыу

УКРОТИТЬСЯ сов. 1. (усмириться) ҡулға 
өйрәнеү, эйәләшеү, буйһоноу 2. прям., перен. ба
ҫылыу, тыйылыу, тыныу; гнев укротйлся асыу 
баҫылды

УКРОЩАТЬ несов. см. укротйть 
УКРОЩАТЬСЯ несов. 1. см. укротйться 

2. страд, от укрощать
УКРОЩЁНИЕ с см. укротйть — укрощать 
УКРУПНЁНИЕ с см. укрупнйть — укруп

нять, укрупнйться — укрупняться; укрупнение 
министерств министрлыҡтарҙы эреләтеү

УКРУПНЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от укруп
нйть 2. прил. ҙурайтылған, эреләтелгән; укруп
нённые хозяйства эреләтелгән хужалыҡтар 

УКРУПНИТЬ сов. что эреләтеү, ҙурайтыу; 
укрупнйть хозяйства хужалыҡтарҙы эреләтеү

УКРУПНЙТЬСЯ сов. эреләнеү, ҙурайыу 
УКРУПНИТЬ несов. см. укрупнйть 
УКРУПНЙТЬСЯ несов. 1. см. укрупнйться 

2. страд, от укрупнйть
УКРЫВАТЕЛЬ м и УКРЫВАТЕЛЬНИЦА ж 

йәшереүсе, йәшереп тотоусы
УКРЫВАТЕЛЬСТВО с йәшереү, йәшереп то

тоу (һаҡлау); обвинять в укрывательстве йәше 
реп тотоуҙа ғәйепләү

УКРЫВАТЬ несов. см. укрыть 
УКРЫВАТЬСЯ несов. 1. см. укрыться 

2. страд, от укрывать
УКРЫТИЕ 1. см. укрыть, укрыться 2; 2. (убе

жище) ышыҡ урын (ер); нығытма; подземное 
укрытие ер аҫты нығытмаһы

УКРЫТЬ сов. кого-что 1. (покрыть) ябыу, 
ҡаплау, бөркәү, төрөү; укрыть одеялом юрған 
ябыу 2. (спрятать) йәшереү, йәшереп тотоу 
(һаҡлау); укрыть постороннего сит кешене йә
шереп тотоу

УКРЫТЬСЯ сов. 1. (покрыться) ябыныу, 
ҡапланыу, бөркәнеү, төрөнөү; укрыться шалью 
шәл ябыныу 2. (спрятаться) йәшенеү, йәшере
неү, ышыҡланыу; укрыться от бурана бурандан 
ышыҡланыу

УКСУС м һеркә
Ук с у с н ы й , -ая, -ое һеркә ...ы; уксусный 

запах һеркә еҫе ♦ уксусная кислота хим. һеркә 
кислотаһы

УКУПОРИВАТЬ несов. см. укупорить
УКУПОРИТЬ сов. что тығыу, тығып ҡуйыу, 

бөкөһөн (тығынын) тығып ҡуйыу; укупорить 
бочку мискәнең бөкөһөн тығып ҡуйыу

УКУПОРКА ж 1. см. укупорить — укупори
вать 2. (пробка и т.п.) тығын, бөкө

УКУПОРОЧНЫЙ, -ая, -ое тығынлау ...ы, бө- 
көләү ...ы; укупорочная машйна тығынлау ма
шинаһы

у к Ус  м 1. см. укусйть 1; 2. (место укуса) 
тешләнгән (сағылған) урын 3. разг. төрттөрөү 
(семетеү) һүҙе

УКУСИТЬ сов. кого-что 1. сағыу; (о собаке 
и т.д.) тешләү 2. (откусить) тешләп алыу, 
умыра тешләү; укусйть хлеб икмәкте умыра теш
ләү 3. кого; разг. (подтрунить) төрттөрөү, се
метеү ♦ (какая) муха укусила см. муха

УКУТАТЬ сов. кого-что 1. урау, төрөү, сыр
мау; укутать ребёнка в одеяло баланы юрғанға 
төрөү 2. перен. ҡаплау, ябыу, сорнау; река уку
тана туманом йылға томан менән ҡапланған 

УКУТАТЬСЯ сов. ураныу, төрөнөү, сырма- 
ныу; укутаться в шаль шәлгә ураныу 

УКУТЫВАТЬ несов. см. укутать 
УКУТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. укутаться 

2. страд, от укутывать
УЛАВЛИВАТЬ несов см. уловйть 
УЛАВЛИВАТЬСЯ несов. страд, от улав

ливать
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УЛАДИТЬ сов. что 1. яйлау, яйға һалыу, көй
ләү, көйгә килтереү (һалыу); уладить дёло эште 
яйлау; уладить недоразумение аңлашылмаусан
лыҡты яйға һалыу 2 . (наладитъ) рәтләү, рәткә 
һалыу (килтереү); уладить хозяйство хужалыҡ
ты рәткә килтереү

УЛАДИТЬСЯ сов. 1. яйланыу, яйға һалы
ныу, көйләнеү, көйгә һалыныу; дёло уладилось 
эш көйләнде; отношения уладились мөнәсәбәт
тәр яйға һалынды 2 . рәтләнеү, рәткә һалыныу 

УЛАЖИВАТЬ несов. см. уладить 
УЛАЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. уладиться 

2. страд, от улаживать
УЛАМЫВАТЬ несов. см. уломать 
УЛАМЫВАТЬСЯ несов. страд, от уламывать 
УЛАН м улан (реәолюцияга тиклем Рәсәй ар

мияһында еңел кавалерия һалдаты йәки офицеры) 
УЛАНСКИИ, -ая, -ое улан(дар) ...ы; улан

ский полк уландар полкы
УЛЕЖАТЬ сов.; разг. (сыҙап) ята алыу; уле

жать долго оҙаҡ ята алыу
УЛЕЖАТЬСЯ сов. 1. оҙаҡ ятыуҙан (баҫылыу

ҙан, ята-ята) йәпләнеү; лйстья плотно улежа
лись япраҡтар ята-ята йәпләнгән 2. ята-ята бе
шеү (етеү, өлгөрөү)

УЛЁЖИВАТЬСЯ сов. см. улежаться 
Ул е й  м умарта; колодочный улей түмәр 

умарта; рамочный улей рамлы умарта
УЛЕПЕТНУТЬ сов.', прост, тайыу, шылыу, 

һыҙыу, ҡасыу
УЛЕПЕТЫВАТЬ несов. см. улепетнуть
УЛЕТАТЬ несов. см. улететь
УЛЕТЁТЬ сов. 1. осоп китеү; самолёт улетел

вовремя самолёт ваҡытында осоп китте 2. перен. 
юҡҡа сығыу, юҡ булыу, елгә осоу; мечты улете
ли хыялдар юҡҡа сыҡты 3. перен. үтеп китеү; 
время улетело быстро ваҡыт тиҙ үтеп китте 

УЛЕТУЧИВАТЬСЯ несов. см. улетучиться 
УЛЕТУЧИТЬСЯ сов. 1. хим., физ. (испа

риться) осоп бөтөү, осоу; эфйр улетучился эфир 
осоп бөткән 2 . перен., разг. юҡ булыу, һыҙыу, 
шылыу, тайыу

УЛЁЧЬСЯ сов. 1. ятыу; улечься отдохнуть
ял итеп алырға ятыу; улечься на травё үләндә 
ятыу 2. (осесть) баҫылыу, тымыу; пыль на до
роге улеглась юлда туҙан баҫылды 3. (умес
титься) һыйыу, һыйып бөтөү 4. перен. баҫы
лыу, тыныу; волнение улеглось тулҡынланыу 
баҫылды

УЛИЗНУТЬ сов.', разг. ҡасыу, тайыу, һыҙыу, 
шылыу; улизнуть с собрания йыйылыштан ҡасыу 

УЛИКА ж дәлил, енәйәт билгеһе (эҙе); не 
опровержймые улйки кире ҡаҡҡыһыҙ дәлилдәр 

УЛИТКА ж 1. зоол. ҡусҡар 2. анат. ҡусҡар 
(эске ҡолаҡ)

Ул и ц а  ж 1. урам; городская улица ҡала 
урамы; перейти улицу урам(ды) аша сығыу 
2. разг. (внешняя среда) тыш, урам; на улице

У Л А Д И Т Ь

холодно тышта һыуыҡ 3. перен. урам; дурное 
влияние улицы урамдың кире йоғонтоһо ♦ вы
бросить (выкинуть, вышвырнуть) на улицу кого 
кемде урамға сығарып ташлау, урамға ҡыуып 
сығарыу; на улице (оказаться, остаться): 1) өй 
һөҙ ҡалыу, йортһоҙ-ерһеҙ ҡалыу; 2 ) эшһеҙ ҡал
ыу; с улицы урамдан; будет и на нашей (моей, 
твоей) улице праздник беҙҙең (минең, һинең) 
урамда ла байрам булыр әле (алдагы еңец, уңыш 
шатлыгын белдерә)

УЛИЧАТЬ несов. см. уличить 
УЛИЧАТЬСЯ несов. страд, от уличать 
УЛИЧИТЬ сов. кого-что, в чём фаш итеү, (ғә

йебен) асып һалыу, (йөҙөн) асып биреү, тотоу; 
уличить в краже урлашыуҙа фаш итеү; уличйть 
в обмане алдашыуын асып һалыу

^ЛИЧНЫЙ, -ая, -ое 1. урам ...ы; уличные 
фонари урам фонарҙары; уличный бой урам һу
ғышы 2 . урам яҡ, урам яҡ ...ы (урам яҡҡа ҡа- 
раган, урамга сыга торган); уличная дверь урам 
яҡ ишек 3. разг. ҡарауһыҙ, урам ...ы; уличные 
ребята урам малайҙары

У Л бВ  м табыш, тотолған (эләккән) балыҡ 
(йәнлек, ҡош-ҡорт); богатый улов рыбы күп то
толған балыҡ

УЛОВИМЫИ, -ая, -ое тоторлоҡ, һиҙелерлек, 
тойорлоҡ, ҡолаҡҡа сағылған; едва уловимый звук 
ҡолаҡҡа саҡ ҡына сағылған тауыш

УЛОВИТЕЛЬ м; тех. тотҡос, туплағыс; уло
витель металлической пыли металл туҙанын 
тотҡос

УЛОВЙТЬ сов. что 1. тотоп алыу, ишетеп (кү
реп, һиҙеп) алыу (ҡалыу); уловйть его взгляд 
ҡарашын тотоп алыу; уловйть знакомый мотйв 
таныш көйҙө ишетеп алыу 2 . перен. (понять 
что-л.) аңлап алыу (ҡалыу), тотоп алыу; уло
вйть смысл его слов һүҙҙәренең мәғәнәһен аңлап 
ҡалыу 3. разг. эләктереү, эләктереп алыу (ҡа
лыу); уловйть момент уңай мәлде эләктереп 
алыу 4. спец. айырыу, айырып сығарыу (алыу); 
уловйть побочные продукты артыҡ продукттар 
ҙы айырып сығарыу

УЛбВКА ж хәйлә, һылтау, әмәл; пустйться 
на улбвки хәйлә табыу (эҙләү), хәйләләргә ты
рышыу

УЛОЖЁНИЕ с; уст. (свод законов) закондар 
йыйылмаһы

УЛОЖЙТЬ сов. 1. кого-что һалыу, ятҡырыу; 
уложйть больного на кровать ауырыуҙы кара
уатҡа һалыу; уложйть ребёнка спать баланы 
йоҡларға ятҡырыу 2 . рәтләп (теҙеп, өйөп) һалыу 
(ҡуйыу); уложйть дрова в поленницы утынды 
әрҙәнәләргә өйөп һалыу; уложйть волосы сәсте 
рәтләп ҡуйыу 3. что һалыу, үткәреү; уложйть 
нефтепровод нефть үткәргес һалыу; уложйть 
рельсы рельстар һалыу 4. во что; разг. урын
лаштырыу, һыйҙырыу, үтәү; уложйть тезисы в 
две странйцы тезистарҙы ике биткә һыйҙырыу; 
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УМ
уложйть работу в срок эште билдәләнгән ваҡы
тына үтәү 5. кого-что; перен., разг. (убитъ) 
йығып (үлтереп) һалыу, йыға (үлтерә) һуғыу 
(атыу); уложйть волка с первого выстрела бүре 
не бер атыуҙан үлтереп һалыу 6. тултырыу, һа
лыу, төйнәү; уложйть вещи в чемодан әйберҙәр- 
ҙе сумаҙанға тултырыу

УЛОЖИТЬСЯ сов. 1. разг. йыйыныу, төйнә- 
неү, йыйынып (төйнәнеп) тороу; уложйться пе
ред отъездом юлға сығыр алдынын йыйынып 
тороу 2. һыйыу, һыйып бөтөү; вещи уложйлись 
в чемодан әйберҙәр сумаҙанға һыйып бөттө 3. пе
рен. һыйыу; уложйться в смету сметаға һыйыу 

УЛОМАТЬ сов. кого-что; разг. көскә күнде
реү, көскә ризалаштырыу (ризалығын алыу); 
уломать друга дуҫты көскә күндереү

УЛ^С м улус (1. Урта һәм Үҙәк Азияла, Се- 
берҙә йәшәгән халыҡтарҙың ырыу-ҡәбилә бер
ләшмәһе 2. элекке Рәсәйҙә бцрәт, ҡалмыҡ, яҡут  
халыҡтарында ерле-администратиә бцленеш 
3. тар. төрки-монгол халыҡтарының ауылда
ры һәм тороп киткән урындары)

УЛУСНЫЙ, -ая, -ое улус ...ы; улусный сход 
улус йыйыны

УЛУЧАТЬ несов. см. улучить
УЛУЧИТЬ сов. что; разг. яйын табыу, тура 

килтереү; улучйть момент ваҡытын тура килтереү 
УЛУЧШАТЬ несов. см. улучшить 
УЛУЧШАТЬСЯ несов. 1. см. улучшиться 

2. страд, от улучшать
УЛУЧШЕНИЕ с см. улучшить — улучшать, 

улучшиться — улучшаться; улучшение качества 
продукции продукцияның сифатын яҡшыртыу 

УЛУЧШИТЬ сов. что яҡшыртыу, һәйбәтләү, 
яҡшырта (һәйбәтләй) төшөү; улучшить воспи
тательную работу тәрбиәүи эште яҡтыртыу 

УЛУЧШИТЬСЯ сов. яҡшырыу, һәйбәтләнеү, 
яҡшыра (һәйбәтләнә) төшөү; его здоровье улуч
шилось уның һаулығы һәйбәтләнде

УЛЫБАТЬСЯ несов. 1. йылмайыу, көлөмһө
рәү, йылмайып (көлөмһөрәп) ҡарау; приветливо 
улыбаться алсаҡ йылмайыу; глаза его улыбают
ся уның күҙҙәре йылмая 2. кому; перен. уңай 
килеп тороу, йылмайып ҡарау (ҡуйыу); жизнь 
ему всегда улыбалась тормош уға һәр ваҡыт 
уңай килеп торҙо 3. кому (обычно с отрицани
ем “не”); перен., разг. оҡшау, күңелгә ятыу (ят
мау); такой поворот дела ему не улыбался эш 
тең бындай боролош алыуы уға оҡшамай ине 

УЛЫБКА ж йылмайыу; весёлая улыбка кү
ңелле йылмайыу

УЛЫБНУТЬСЯ сов. 1. см. улыбаться 2. в
3 л.; перен., разг. (не осуществиться, не дос
таться кому-л.) теймәү, тәтемәү, эләкмәү, яҙ
мау; путёвка улыбнулась путёвка эләкмәне; спо
койная жизнь улыбнулась тыныс тормош яҙманы 

УЛЫБЧИВЫЙ, ая, ое 1. (весёлый) асыҡ 
сырайлы, илгәҙәк, алсаҡ; улыбчивая девушка ал

саҡ ҡыҙ 2. (выражающий улыбку) көләкәс, кө- 
ләс, йылмайыусан; улыбчивые глаза көләс күҙҙәр 

УЛЬТИМАТИВНО нареч. ҡәтғи (киҫкен) 
рәүештә; заявйть ультимативно ҡәтғи рәүештә 
белдереү

УЛЬТИМАТИВНОСТЬ ж ҡәтғилек, киҫкен
лек; ультимативность заявления белдереүҙең 
ҡәтғилеге

УЛЬТИМАТУМ м ультиматум, ҡәтғи (киҫ
кен) талап; предъявйть ультиматум ультиматум 
ҡуйыу

УЛЬТРА... ҡушма һцҙҙәрҙең “артыҡ”, “цтә”, 
“бик”, “сиктән тыш” мәгәнәләрен аңлатҡан 
беренсе өлөшө, мәҫ., ультракрасный үтә ҡыҙыл 

УЛЬТРАЗВУК м; физ. ультразвук, ультрата
уыш (цтә югары йышлыҡтагы тирбәлецҙән 
барлыҡҡа килгән, ҡолаҡҡа ишетелмәй торган 
тауыш)

УЛЬТРАЗВУКОВбЙ, -ая, -ое физ. ультра
звук ...ы, ультратауыш ...ы; ультразвуковые 
волны ультратауыш тулҡындары

УЛЬТРАКОРОТКИЙ, -ая, -ое физ. ультра
ҡыҫҡа, үтә ҡыҫҡа; ультракороткие волны ультра
ҡыҫҡа тулҡындар

УЛЬТРАКОРОТКОВОЛНОВЫЙ и УЛЬ 
ТРАКОРО ТКО ВОЛН бВЫ Й, ая, ое физ. 
ультраҡыҫҡа (үтә ҡыҫҡа) тулҡынлы (цтә ҡыҫҡа 
тулҡында эшләй торган); ультракоротковол
новая станция үтә ҡыҫҡа тулҡынлы станция 

УЛЬТРАМАРИН м ультрамарин (асыҡ зәң
гәр төҫтәге буяу)

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ: ультрафиолете
вые лучй физ. ультрафиолет нурҙар 

У ЛЮ ЛібКАНЬЕ с см. улюлюкать 
УЛЮ ЛібКАТЬ несов. 1. һайтылдау, (этте) 

һөсләтеү 2. перен., разг. (публично травитъ ко- 
го-л.) һөсләтеү, ҡаршы ҡотортоу, мыҫҡыллап 
ҡысҡырыу, ҡысҡырып ыҙалатыу

УМ м 1. аҡыл; здравый ум сәләмәт аҡыл; при
родный ум тәбиғи аҡыл 2. перен. аҡыл эйәһе, 
фекер эйәһе; человек большого ума ҙур аҡыл 
эйәһе ♦ без ума (быть): 1) от кого-чего иҫ-аҡыл 
китеү, аҡылды юйып, юғалтып; 2) аҡылдан ша
шып, сиктән тыш, бик ныҡ; быть не в своём уме 
аҡылды (башты) юғалтыу; в умё күңелдән, ят
тан (иҫәпләү); (и) в умё нет (нё было) башта ла 
(иҫтә лә) юҡ (ине); из ума вон иҫтән (хәтерҙән) 
сыҡҡан; на умё (быть) уйҙа, башта; ума не при
ложу аҡыл (баш, зиһен) етмәй, башҡа килтерә 
алмау; уму непостижймо см. непостижймый; 
уму-разуму учйть аҡыл өйрәтеү; ум за разум за
ходит баш бутала, башы эшләмәү, зиһене тара
лыу; раскйнуть умом башты эшләтеү, аҡылды 
эшкә ҡушыу; лишйться ума аҡылдан яҙыу; на 
вестй (наставить) на ум см. навестй; поме
шаться в умё яңылыша башлау; прийтй на ум 
башҡа килеү, иҫкә төшөү; свестй с ума кого: 
1) аҡылдан яҙҙырыу; 2) башын әйләндереү, ма- 
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уыҡтырыу; не моего (твоего, нашего, вашего) 
ума дело минең (һинең, беҙҙең, һеҙҙең) эш түгел, 
миңә (һиңә, беҙгә, һеҙгә) ҡағылмай; от большого 
(с большого) ума (сделать) что; upon, (үҙеңде) 
үтә аҡыллы тип һанауҙан, ахмаҡлыҡтан (эшләү); 
с ума сойтй! иҫең китер!, иҫ китерлек!; себе на 
уме кто хәйләкәр, башы йомро

УМАЛИТЬ сов. что 1. уст. см. уменьшить 
2. (преуменьшитъ значение) кәметеү, төшөрөү, 
кәметеп күрһәтеү; умалйть значение әһәмиәтен 
кәметеп күрһәтеү 3. (принизитъ) төшөрөү; ума
лйть авторитет абруйын төшөрөү

УМАЛИТЬСЯ сов. 1. уст. уменьшиться 2. кә 
меү, төшөү, түбәнәйеү; его достоинство не ума- 
лйлось уның абруйы төшмәне

УМАЛИШЁННЫЙ, -ая, -ое 1. аҡылдан яҙ
ған, аҡылдан шашҡан 2. в знач. сущ. умалишён
ный м и умалишённая ж аҡылдан яҙған кеше, 
диуана

УМАЛЧИВАТЬ несов. см. умолчать
УМАЛЧИВАТЬСЯ несов. о ком-чём безл. әй

телмәү, һөйләнмәү, һүҙ сығармау, баҫырыу, иҫкә 
(телгә) алынмау

УМАЛЙТЬ несов. см. умалйть 
УМАЛЙТЬСЯ несов. 1. см. умалиться 

2. страд, от умалять
УМАСЛИВАТЬ несов. см. умаслить 
УМАСЛИТЬ сов. кого-что; перен., разг. (за

добрить) майлау, йыумалау, ыңғайына һыйпау 
УМАТЫВАТЬ несов. см. умотать 
УМАТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. умотаться 

2. страд, от уматывать 1
УМАЯТЬ сов. кого-что; прост. (утомить) йон

сотоу, әлһерәтеү; умаять ребёнка баланы йонсотоу 
УМАЯТЬСЯ сов.', прост, йонсоу, әлһерәү, хәл

дән тайыу
Ум б р а  ж умбра (көрән төҫтәге минераль 

буяу)
УМЁЛЕЦ м оҫта, оҫта ҡул, ҡулы оҫта кеше 
УМЁЛОСТЬ с оҫталыҡ, маһирлыҡ; умелость 

водйтеля машина йөрөтөүсенең оҫталығы
УМЁЛЫЙ, -ая, -ое оҫта, оҫта ҡуллы, маһир; 

умелый адвокат оҫта адвокат; умелый руково
дитель маһир етәксе

УМЕЛЬЧАТЬ несов. см. умельчить 
УМЕЛЬЧАТЬСЯ несов. 1. см. умельчйться 

2. страд, от умельчать
УМЕЛЬЧИТЬ сов/, разг. ваҡлау, ваҡландырыу 
УМЕЛЬЧИТЬСЯ сов.] разг. ваҡланыу, вағайыу 
УМЁНИЕ с оҫталыҡ, белеү; (сноровка) оҫол, 

таҫыл; умение заводйть беседу әңгәмәне ҡороп 
ебәреү оҫталығы

УМЕНЬШАЕМЫЙ, ая, -ое 1. прич. от умень
шать 2. в знач. сущ. уменьшаемое с; мат. кә
меүсе һан, кәметелеүсе

УМЕНЬШАТЬ несов. см. уменьшить 
УМЕНЬШАТЬСЯ несов. 1. см. уменьшиться 

2. страд, от уменьшать
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УМЕНЬШЕНИЕ с см. уменьшить — умень
шать, уменьшиться уменьшаться

УМЕНЬШИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. кесерәйт 
кес, кесерәйтә торған, кесерәйтеп күрһәтә торған; 
уменынйтельное стекло кесерәйтеп күрһәтә тор
ған быяла 2. лингв, кесерәйтеүле, кесерәйтеү ...ы; 
уменынйтельный суффикс кесерәйтеү суффик
сы 3. (об имени собственном) кесерәйтелгән, 
ҡыҫҡартылған (мәҫ., Лотфулла—Лотфой, Миң
леямал —Ямал)

УМЕНЬШИТЬ и у cm. УМЕНЬШИТЬ сов. 
что (по количеству, величине, объёму) аҙайтыу, 
кәметеү, бәләкәйләтеү, бәләкәсәйтеү, кесерәйтеү; 
(по степени, силе, интенсивности) кәметеү, аҙай
тыу; уменьшить поток воды һыу ағымын аҙай
тыу; уменьшить объём работы эш күләмен кәметеү 

УМЕНЬШИТЬСЯ и у cm. УМЕНЬШИТЬСЯ 
сов. аҙайыу, кәмеү, бәләкәйләнеү, бәләкәсәйеү, ке
серәйеү; доход уменьшился наполовйну килем яр 
тылайға аҙайҙы; зной уменьшился эҫелек кәмене 

УМЕРЕННОСТЬ ж уртасалыҡ, уртаса булыу, 
артыҡ булмау; умеренность взглядов ҡараштар
ҙың уртасалығы; умеренность расходов сығым
дарҙың артыҡ булмауы

УМЕРЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от умёрить 
2. прил. (не выше среднего уровня) уртаса, ур
та кимәлдәге; умеренный холод уртаса һыуыҡ; 
умеренная цена уртаса хаҡ 3. прил.; геогр. урта
са; умеренный климат уртаса климат 4. прил. 
уртасыл (ҡарашлы), урталыҡты тотоусы; умерен
ная политика уртасыл сәйәсәт

УМЕРЁТЬ сов. 1. үлеү, вафат булыу, донъя 
ҡуйыу, йән биреү; умереть своей смертью үҙ 
үлеме менән үлеү 2. за кого-что и без доп. һәләк 
булыу, (йәнде) фиҙа ҡылыу; умереть за правое 
дёло изге эш өсөн йәнде фиҙа ҡылыу 3. перен. 
үлеү, юғалыу, юҡ булыу, юҡҡа сығыу; наше 
дёло не умрёт беҙҙең эш юҡҡа сыҡмаҫ ♦ хоть 
умрй мотлаҡ, нисек итеп булһа ла (цтәц, баш
ҡарыу)

УМЁРИТЬ сов. что баҫыу, кәметеү, сикләү; 
умёрить шаг аҙымды кәметеү; умёрить шум шау- 
шыуҙы баҫыу; умёрить пыл дәртте кәметеү 

УМЁРИТЬСЯ сов. баҫылыу, кәмеү, сикләнеү; 
трёбования умёрились талаптар сикләнде

УМЕРТВИТЬ сов. 1. кого-что үлтереү, ғүме
рен киҫеү, йәнен алыу 2. перен. йәнһеҙләндереү, 
үлтереү; умертвйть дух рухты йәнһеҙләндереү 

УМЕРЩВЛЕНИЕ с см. умертвить — умерщ
влять

УМЕРЩВЛЙТЬ несов. см. умертвйть
УМЕРЩВЛЙТЬСЯ несов. страд, от умерщ

влять
УМЕРЙТЬ несов. см. умёрить 
УМЕРЙТЬСЯ несов. 1. см. умёриться

2. страд, от умерять
УМЕСТИТЬ сов. кого-что урынлаштырыу, 

һыйҙырыу, урынлаштырып (һыйҙырып) бөтө
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рөү; уместить кнйги в шкафу китаптарҙы шкаф
ҡа һыйҙырыу

УМЕСТИТЬСЯ сов. урынлашыу, һыйыу, 
урынлашып (һыйып) бөтөү; все уместились за 
столом бөтәһе лә өҫтәл артына һыйҙы

УМЁСТНОСТЬ ж урынлылыҡ, урынлы бу
лыу; уместность вопроса һорауҙың урынлы бу
лыуы

УМЁСТНЫЙ, -ая, -ое урынлы, ваҡытлы; 
уместные замечания урынлы иҫкәрмәләр

УМЁТЬ несов. с неопр. белеү, булдыра алыу, 
ҡулдан килеү; уметь завестй беседу әңгәмә ҡора 
белеү; я этого не умею мин быны булдыра ал
майым

УМЕЩАТЬ несов. см. уместить 
УМЕЩАТЬСЯ несов. 1. см. уместиться

2. страд, от умещать
УМЁЮЧИ нареч.; разг. белеп, рәтен белеп, оҫ

талыҡ менән; делать умеючи рәтен белеп эшләү 
УМИЛЁНИЕ с күңел йомшарыу (нескәреү, 

тулыу), тәьҫирләнеү; прийти в умиление күңел 
йомшарып китеү

УМИЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от умилйть
2. прил. күңеле йомшарған (нескәргән, тулған), 
әҫәрләнгән; умилённый взгляд әҫәрләнгән ҡараш 

УМИЛЙТЕЛЬНЫИ, -ая, -ое күңелде йомшар
та (нескәртә, иретә) торған, һөйкөмлө; умилй- 
тельное зрелище күңелде нескәртә торған тама
ша; умилйтельный ребёнок һөйкөмлө бала 

УМИЛИТЬ сов. кого-что күңелде йомшартыу 
(нескәртеү, иретеү), әҫәрләндереү

УМИЛИТЬСЯ сов. күңел йомшарыу (нескә
реү, иреү), әҫәрләнеү; умилйться бескорыстию 
эскерһеҙлеккә күңел иреү

УМИЛОСТИВИТЬ сов. кого-что шәфҡәт 
(мәрхәмәт) уятыу, шәфҡәтлеләндереү, мәрхәмәт- 
леләндереү

УМИЛОСТИВИТЬСЯ сов. шәфҡәт (мәрхә
мәт) уяныу, шәфҡәтлеләнеү, мәрхәмәтлеләнеү 

УМИЛОСТИВЛЯТЬ несов. см. умйлостивить 
УМИЛОСТИВЛЯТЬСЯ несов. 1 .см .  умйло- 

стивиться 2. страд, от умилостивлять 
УМИЛЙТЬ несов. см. умилйть 
УМИЛЙТЬСЯ несов. см. умилйться 
УМИНАТЬ несов. см. умять 
УМИНАТЬСЯ несов. 1. см. умяться 2. страд, 

от уминать
УМИРАТЬ несов. 1. см. умереть 2. (испыты

вать в сильной степени) үлеп барыу; умирать с 
голоду асығып үлеп барыу; умирать со скуки эс 
бошоп үлеп барыу; умирать со смеху көлөп үлеп 
барыу

УМИРАЮЩИМ, -ая, -ее 1. прич. от умирать 
2. в знач. сущ. умирающий м и умирающая ж
үлеп барыусы, үлем хәлендә ятыусы 3. прил.; 
перен. (слабый, безжизненный) хәлһеҙ, көсһөҙ, 
зәғиф; говорйть умирающим голосом хәлһеҙ та 
уыш менән һөйләү
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УМИРОТВОРЁННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 
умиротворйть 2. прил. тыныс, ҡәнәғәт; умиро
творённое выражение тыныс ҡиәфәт

УМИРОТВОРИТЬ сов. кого-что тыныслан
дырыу, ҡәнәғәтләндереү, ризалаштырыу; умиро
творйть народ халыҡты тынысландырыу

УМИРОТВОРЙТЬСЯ сов. тынысланыу, ты
нығыу, ҡәнәғәтләнеү; сердце умиротворйлось йө- 
рәк тынысланды

УМИРОТВОРЙТЬ несов. см. умиротворйть 
УМИРОТВОРЙТЬСЯ несов. 1. см. умиро 

творйться 2. страд, от умиротворйть
УМНЁТЬ несов. аҡылланыу, аҡыллана барыу 

(төшөү), аҡылға ултырыу; ребёнок умнеет бала 
аҡыллана

Умник м; разг. 1. (умный человек) аҡыллы 
кеше, аҡыл эйәһе 2. (рассудительный мальчик) 
аҡыллы малай, башлы малай 3. upon, аҡыллы 
баш, аҡыл һатыусы

Ум н и ц а  м ж ж; разг. 1. (умный человек) 
аҡыллы кеше, аҡыл эйәһе 2. (рассудительный 
ребёнок) аҡыллы (башлы) бала

Ум н и ч а т ь  несов.; разг. 1. неодобр. аҡыл 
һатыу, аҡыл өйрәтеү 2 . (үҙенсә) ҡыланыу, хик- 
мәтләнеү; умничает как хочет үҙе теләгенсә 
ҡылана

УМНОЖАТЬ несов. см. умножить 
УМНОЖАТЬСЯ несов. 1. см. умножиться

2. страд, от умножать
УМНОЖЕНИЕ с 1. см. умножить — умно

жать 2 , умножиться — умножаться 2. мат. ҡа 
батлау, ҡабатлау ғәмәле; таблйца умножения ҡа
батлау таблицаһы

УМ НбЖ ИТЬ сов. что 1. мат. ҡабатлау 
2. (увеличить в числе) арттырыу, үҫтереү, кү
бәйтеү, ишәйтеү; умножить богатство байлыҡты 
арттырыу; умножить скот малды ишәйтеү

УМНбЖИТЬСЯ сов. артыу, күбәйеү, ишә
йеү, үҫеү

Умный, -ая, -ое 1. аҡыллы, башлы, зирәк, 
зиһенле; умный человек аҡыллы кеше; умный 
ученйк башлы уҡыусы; умное лицо аҡыллы йөҙ 
2. аҡыллы, төплө; умный совет төплө кәңәш 
♦ умная голова башлы кеше

УМОЗАКЛЮЧАТЬ несов. см. умозаключйть 
УМОЗАКЛЮЧАТЬСЯ несов. страд, от умо

заключать
УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ с 1. лог. хөкөм сыға 

рыу, һығымта; дедуктйвное умозаключение де
дуктив һығымта 2. книжн. йомғаҡ, һөҙөмтә, нә
тижә; сделать умозаключение һөҙөмтә яһау 

УМОЗАКЛЮЧИТЬ сов. что; лог., книжн. 
һөҙөмтә сығарыу, йомғаҡ яһау, хөкөм йөрөтөү 

УМОЗРЁНИЕ с; книжн. ҡоро фекер 
УМОЗРЙТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ҡоро фекерләү

гә ҡоролған
УМОИССТУПЛЕНИЕ с; книжн. аҡылдан 

шашыу, аҡылды юғалтып ярһыу



У М О Л И Т Ь

УМОЛИТЬ сов. кого-что (аҙарынып) үтенеү, 
инәлеп күндереү, инәлеү, ялыныу, ялбарыу; умо- 
лйть брата приехать ағайҙың килеүен аҙарынып 
үтенеү

ЁМОЛК: без умолку бер туҡтауһыҙ, өҙлөкһөҙ 
УМОЛКАТЬ несов. см. умолкнуть 
УМбЛКНУТЬ сов. 1. шымыу, шымып ҡа

лыу, тымыу, тымып ҡалыу, тыныу, баҫылыу; 
ребёнок умолк бала шымды; голоса умолкли та 
уыштар тынды; орудия умолкли туптар тынды 
2. перен. һүнеү; слава о народных героях не 
умолкнет никогда халыҡ ҡаһармандарының да
ны бер ваҡытта ла һүнмәҫ

УМОЛбТ м; с.-х. төшөм, сығым, һуғылған 
ашлыҡ; умолот ржи арыш төшөмө

УМОЛОТИТЬ сов. что; с.-х. һуғыу, һуғып 
алыу (бөтөрөү); умолотить пшенйцу бойҙайҙы 
һуғып алыу

УМОЛЧАНИЕ с см. умолчать ♦ фигура умол
чания: 1) лит. кинәйәле стилистик алым; 2 ) upon. 
ситләтеп әйтеү

УМОЛЧАТЬ сов. о ком-чём әйтмәү, өндәш
мәү, әйтмәй (өндәшмәй) ҡалдырыу, юрый әйт
мәү; умолчать об упущениях етешһеҙлектәр ту
раһында әйтмәй ҡалдырыу

УМОЛЯТЬ несов. см. умолить 
у м о л я ю щ и й , -ая, -ее 1. прич. от умолять 

2. прил. инәлеүле, ялбарыулы, ялыныслы, үте
несле; умоляющий взгляд инәлеүле ҡараш; 
с умоляющим вйдом ялбарыулы ҡиәфәт менән 

УМОНАСТРОЕНИЕ с; книжн. фекер йүнә
леше, иҫ-аҡыл көйлөлөгә; умонастроение моло
дёжи йәштәрҙең фекер йүнәлеше

УМОПОМЕШАТЕЛЬСТВО с аҡыл алмашы
ныу, аҡыл юйылыу, аҡылға еңеләйеү

УМОПОМРАЧЁНИЕ с 1. у cm. см. умопоме
шательство 2. в знач. сказ.; разг. ғәжәп, хәтәр, 
иҫ китерлек (хәл, нәмә Һ.6.); у подруги шляп
ка — умопомрачение әхирәттең ҡалпағы иҫ ки
терлек ♦ до умопомрачения иҫ киткес, ғәжәйеп, 
сиктән тыш

УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, -ое разг. иҫ 
китерлек, ғәжәп, хәтәр, аҡылға һыймаҫлыҡ; 
умопомрачйтельный успех иҫ китерлек уңыш 

УМ бРА ж в знач. сказ.; прост, (үтә) көлкө, 
мәҙәк, кәмит; слушать его — одна умбра уны 
тыңлау — үҙе көлкө

УМОРЙТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое разг. көлкөлө, 
һын ҡатырғыс, һын ҡатып көлөрлөк; уморитель
ный вид һын ҡатырғыс ҡиәфәт

УМОРИТЬ сов. кого-что; разг. 1. (погубитъ) 
ҡырыу, һәләк итеү 2. (утомитъ) йонсотоу, хәл
дән тайҙырыу, әлһерәтеү, ныҡ арытыу; путешест
вие уморйло сәйәхәт хәлдән тайҙырҙы 3. (силь
но насмешить) көлдөрөп арытыу, көлдөрөп хәл
дән тайҙырыу; уморйть рассказом көлкө һөйләп 
хәлдән тайҙырыу

УМОРИТЬСЯ сов.; прост, хәлдән тайыу, әл
һерәү, ныҡ арыу, йонсоу; умориться от дальней 
дороги алыҫ юлдан йонсоу

УМОСТИТЬ сов. что; разг. 1. түшәү, түшәп 
сығыу; умостйть дорогу булыжником урамға 
суйырташ түшәү 2. (уместить где-л., куда-л.) 
һыйҙырыу, урынлаштырыу; умостйть вещи в 
рюкзак кәрәк-яраҡты биштәргә һыйҙырыу

УМОСТИТЬСЯ сов. урынлашыу, һыйыу; умо
ститься на узк°й кровати тар ғына карауатҡа 
урынлашыу

УМОТАТЬ сов. 1. (обмотать) урау, сырмау, 
сорнау 2. что (намотать) төрөү, урау, урап ҡу
йыу, сырмау; умотать нить в клубок епте йом
ғаҡҡа урап ҡуйыу 3. кого; прост, (сильно уто
мить)I арытыу, хәлдән тайҙырыу 4. без доп.; 
прост, (уйти откуда-л.) тайыу, шылыу, һыҙыу, 
ҡасыу

УМОТАТЬСЯ сов. 1. разг. ураныу, сорналыу; 
умотаться шарфом шарфҡа ураныу 2. прост. 
ныҡ арыу, хәлдән тайыу

Ум с т в е н н о с т ь  ж; прост. 1. (умственная 
деятельность) аҡыллылыҡ, аҡыллы булыу 
2. (разумное основание, смысл) мәғәнәлелек, мә
ғәнәле булыу 3. (образованность, сообразитель
ность) аҡыллылыҡ, зирәклек

Ум с т в е н н ы й , -ая, -ое 1. (интеллектуаль
ный) аҡыл ...ы; умственный труд аҡыл хеҙмәте; 
умственные способности аҡыл һәләте 2. прост, 
(умный, толковый) аҡыллы

Ум с т в о в а н и е  с 1. см. умствовать 2. разг., 
upon, (отвлечённое размышление) аҡыл һатыу 

Ум с т в о в а т ь  несов. 1. уст. уйлау, фекер 
йөрөтөү 2. разг., ирон. аҡыл йөрөтөү, аҡыл һа
тыу, фәлсәфә һатыу

УМУДРЕННОСТЬ ж аҡыллылыҡ, тәжрибә
лелек, күпте күргәнлек

УМУДРЁННЫЙ, -ая, -ое аҡыл йыйған, тәж
рибәле, күпте күргән

УМУДРИТЬ сов. кого-что аҡылландырыу, 
аҡыл ултыртыу

УМУДРИТЬСЯ сов. с неопр.; разг. 1. аҡыл
ланыу, аҡыл ултыртыу 2 . аҡыл (баш) етеү, яйын 
(әмәлен) табыу; умудрйться сохранйть деньги 
аҡсаны һаҡларға баш етеү

УМУДРЯТЬ несов. см. умудрйть 
УМУДРЙТЬСЯ несов. 1. см. умудрйться 

2. страд, от умудрять
УМЧАТЬ сов. кого-что елдереп (осороп, сап

тырып) алып китеү; умчать гостей из деревни 
ҡунаҡтарҙы ауылдан саптырып алып китеү 

УМЧАТЬСЯ сов. 1. елеп (сабып) китеп ба
рыу, сабып сығып китеү, елдереп (саптырып) сы
ғып китеү; всадники умчались һыбайлылар са
бып сығып киттеләр 2. перен. (о времени) үтеү, 
тиҙ үтеп китеү, бик тиҙ уҙыу; юность умчалась 
йәшлек тиҙ үтте 
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У Н И Ж Е Н Н Ы Й

УМЫВАЛЬНИК м йыуынғыс, ҡулйыуғыс 
у м ы в а л ь н ы й , -ая, -ое 1. йыуыныу ...ы; 

умывальные принадлежности йыуыныу кәрәк 
яраҡтары 2. в знач. сущ. умывальная ж йыуы
ныу бүлмәһе

УМЫВАЛЬНЯ ж; раз г. см. умывальный 2 
УМЫВАТЬ несов. см. умыть 
УМЫВАТЬСЯ несов. 1. см. умыться 2. страд, 

от умывать
УМЫКАНИЕ с ҡыҙ урлау 
УМЫКАТЬ несов. см. умыкнуть
УМЫКНУТЬ сов. кого ҡыҙ урлау 
Ум ы с е л  м аҫтыртын уй (ҡылыҡ), яуыз (уҫал) 

ниәт, насар уй; без всякого умысла һис бер на
сар уйһыҙ; сделать с умыслом аҫтыртын ҡылыҡ 
ҡылыу

УМЫСЛИТЬ сов/, уст. уйлап ҡылыу 
УМЫТЬ сов. кого-что 1. йыуыу, йыуынды

рыу; умыть лицо битте йыуыу; умыть ребёнка ба
ланы йыуындырыу 2. перен. йыуыу; дождь умыл 
улицу ямғыр урамды йыуҙы ♦ умыть рукн яуап
лылыҡтан ҡасыу, ситкә китеү, үҙеңдән яуаплы
лыҡты төшөрөү

УМЫТЬСЯ сов. 1. йыуыныу, йыуынып алыу 
2. перен. сыланыу, йыуылыу; трава умылась ро
сой үлән ысыҡҡа йыуылды

УМЫШЛЕННОСТЬ ж уйлап (аңлы рәүештә, 
яуыз ниәт менән) эшләнеү (ҡылыныу); умышлен
ность действий эштең аңлы рәүештә ҡылыныуы 

УМЫШЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от умыс
лить 2. прил. уйлап, аңлы рәүештә, яуыз ниәт 
менән; умышленное убййство аңлы рәүештә үл
тереү; умышленное искажение текста тексты аң 
лы рәүештә боҙоу

УМЫШЛЯТЬ несов. см. умыслить 
УМЫШЛЯТЬСЯ несов. страд, от умышлять 
УМЯТЬ сов. что 1. разг. (сделать мягким) 

иҙеү, баҫыу, иҙеп (баҫып) үҙләндереү (йомшар
тыу), иҙеп (баҫып) еткереү; умять глйну бал
сыҡты баҫып еткереү 2 . разг. (уплотнитъ) 
баҫыу, тапау; умять снег ҡарҙы тапау; умять 
сёно бесәнде баҫып тапау 3. прост, (быстро и 
много съесть) һоғаланып ашау, йыпырыу; умять 
тарелку супа бер тәрилкә ашты йыпырыу

УМЯТЬСЯ сов.', разг. 1. (стать мягким) 
иҙелеү, баҫылыу, йомшарыу, иҙелеп (баҫылып) 
етеү, үҙләнеү; глйна умялась балсыҡ иҙелеп етте 
2. (стать плотным) баҫылыу, тапалыу; снег 
умялся ҡар тапалды

УНАВбЖ ИВАТЬ несов. см. унавозить 
УНАВбЖИВАТЬСЯ несов. страд, от уна

воживать
УНАВбЗИТЬ сов. что тиреҫләү, тиреҫ инде

реү, тиреҫ менән ашлау; унавозить почву туп
раҡты тиреҫләү

УНАСЛЕДОВАТЬ сов. см. наследовать 1
УНЕСТИ сов. кого-что 1. (взятъ с собой) 

алып китеү; унести кнйги китаптарҙы алып ки

теү 2 . разг. (украсть) урлап (һорамай) алып ки
теү 3. (переместить, увлечь) алып китеү, 
ағыҙып (осороп) алып китеү; лодку унесло вет
ром безл. кәмәне ел алып киткән 4. перен. (от
нятъ, лишитъ чего-л.) алыу, алып китеү, йотоу; 
война унесла много жйзней һуғыш бик күп ғү 
мерҙәрҙе алып китте ♦ еле (едва) ноги унестй 
көс-хәлгә ҡасып ҡотолоу; унестй (с собой) в мо 
гйлу что үҙең менән ҡәбергә алып китеү (серен 
әйтмәй цлеп китец)

УНЕСТЙСЬ сов. 1. (быстро перемещаясь, 
удалиться) сабып (саптырып) сығып китеү, йү
гереп китеп барыу; (о тучах, дыме и т.п.) ағы
лыу; тучи унеслйсь на север болоттар төньяҡҡа 
ҡарай ағылды 2 . перен. үтеү, үтеп китеү, уҙыу; 
унеслйсь годы молодости йәшлек йылдары үтеп 
китте

УНИВЕРМАГ м (универсальный магазин) 
универмаг

УНИВЕРСАЛ м универсал (цҙ һәнәре буйын
са кцп яҡлы белгес)', конструктор универсал уни
версал конструктор

УНИВЕРСАЛЙЗМ м универсализм (белем
дең төрлө тармаҡтарын белец, һәр яҡлап бе
лемле булыу)

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ж универсаллек (кцп 
яҡлылыҡ)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, -ая, -ое универсаль; 
универсальный хирург универсаль хирург; уни
версальная машина универсаль машина; универ
сальный станок универсаль станок

УНИВЕРСАМ м универсам (цҙеңде цҙең хеҙ
мәтләндерә торган аҙыҡ-тцлек магазины) 

УНИВЕРСИАДА ж универсиада (студент
тарҙың донъя спорт ярыштары)

УНИВЕРСИТЕТ м университет; поступить в 
университет университетҡа уҡырға инеү

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ, ая, ое 1. универси 
тет ...ы, университетлы; университётский устав 
университет уставы 2 . университетта бергә уҡы
ған; университётский товарищ университетта бер
гә уҡыған иптәш

УНИЖАТЬ несов. см. унизить 
УНИЖАТЬСЯ несов. 1. см. унизиться 

2. страд, от унижать
УНИЖЕНИЕ с 1. см. унйзить — унижать, 

унизиться — унижаться 2. (то, что оскорбля
ет) мәсхәрә, хурлыҡ, кәмһетеү, түбәнһетеү; тер
петь унижения кәмһетеүҙәргә түҙеү

УНИЖЕННОСТЬ ж мәсхәрәлек, хурлыҡ, кәм
һетелгәнлек, түбәнһетелгәнлек

УНИЖЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от унйзить 
2 . прил. (подвергнутый унижению) кәмһетел
гән, түбәнһетелгән, хурланған, мәсхәрә ителгән; 
чувствовать себя унйженным үҙеңде кәмһетел 
гән итеп тойоу 3. прил. (раболепно смиренный) 
кәмһенә (түбәнһенә) торған, кәмһенеүле; унйжен- 
ная просьба кәмһенеүле үтенес 
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УНИ Ж ЁННЫ Й
у н и ж е н н ы й , -ая, -ое уст. (терпящий уни

жения, обиды) иҙелгән, рәнйетелгән, ҡыйыр
һытылған, йәберләнгән; унижённый невзгодами 
жизни тормош михнәттәренән иҙелгән

УНИЗАТЬ сов. что 1. (нанизать) теҙеү, теҙеп 
сығыу, теҙеп ҡуйыу 2. баҫыу, баҫып сығыу; уни
зать пояс серебряными монетами билбауға 
көмөш тәңкәләр баҫып сығыу

УНИЗИТЕЛЬНОСТЬ ж кәмһетелгәнлек, тү- 
бәнһетелгәнлек, кәмһетә (түбәнһетә) торған булыу 

УНИЗИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое кәмһетә (түбән
һетә) торған, кәмһетеүле, хурлыҡлы; чувство
вать себя в унизйтельном положении үҙеңде 
кәмһетеүле хәлдә тойоу

УНИЗИТЬ сов. кого-что кәмһетеү, түбәнһе
теү, намыҫына тейеү, дәрәжәһен төшөрөү; не поз
волить унйзить себя үҙеңде кәмһетеүгә юл ҡуймау 

УНИЗИТЬСЯ сов. түбәнһенеү, кәмһенеү, үҙен 
кәмһетеү

УНИЗЫВАТЬ несов. см. унизать 
УНИЗЫВАТЬСЯ несов. страд, от унйзывать 
УНИКАЛЬНОСТЬ ж уникаллек 
УНИКАЛЬНЫЙ, -ая, -ое уникаль; уникаль

ное произведение уникаль әҫәр
Ун и к у м  м уникум (һирәк осрай торган 

берҙән-бер әйбер)
УНИМАТЬ несов. см. унять 
УНИМАТЬСЯ несов. 1. см. уняться 2. страд, 

от унимать
УНИСбН м; муз. унисон (бер нисә тауыш

тың йәки төрлө октаваларҙагы оҡшаш тауыш
тарҙың төрлө бейеклектә аһәңдәш яңғырашы) 
♦ в унисон: 1) бер тауыштан, аһәңле; 2 ) перен. 
берҙәм рәүештә, килешеп 

УНИТАЗ м унитаз
УНИТАРНЫЙ, -ая, -ое книжн. унитар, бер

ләштерелгән; унитарная республика унитар рес
публика

УНИФИКАЦИЯ ж унификациялау, унифи- 
кациялаштырыу, унификация яһау; унификация 
орфографии орфографияны унификациялау 

УНИФИЦИРОВАТЬ сов., несов. что унифи
кациялау, унификациялаштырыу, унификация 
яһау; унифицйровать правила правописания дә 
рөҫ яҙыу ҡағиҙәләрен унификациялау

УНИФИЦИРОВАТЬСЯ 1. сов., несов. уни- 
фикацияланыу, унификациялашыу 2 . несов. 
страд, от унифицйровать

УН ИФ бРМ А ж униформа (1. форма кейеме 
2. собир.; цирк. цирк аренаһында төрлө ярҙам
сы эштәрҙе цтәп йөрөцсе форма кейемендәге 
хеҙмәтселәр)

УНИЧИЖИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. уст. см. 
унизительный 2. лингв, кәмһетеү ...ы; уничи
жительный суффикс кәмһетеү суффиксы 

у н и ч т о ж а т ь  несов. см. уничтожить 
УНИЧТОЖАТЬСЯ несов. 1. см. уничтожить

ся 2. страд, от уничтожать

УНИЧТОЖАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от 
уничтожать 2. прил.; перен. (беспощадный) һә
ләкәтле, аяуһыҙ, ҡаты; уничтожающая критика 
аяуһыҙ тәнҡит 3. прил.; перен. (выражающий 
презрение) нәфрәтле, күрә алмаҫлыҡ; уничтожа
ющий взгляд нәфрәтле ҡараш

УНИЧТОЖЕНИЕ с см. уничтожить — унич
тожать; уничтожение огневых точек врага дош
мандың ут нөктәләрен юҡ итеү

УНИЧТбЖ ИТЬ сов. 1. кого-что юҡ итеү, 
ҡырыу, һәләк итеү, башына етеү; уничтожить пе
хоту протйвника дошмандың йәйәүле ғәскәрен 
ҡырыу 2. бөтөрөү, юҡ итеү; уничтожить безра
ботицу эшһеҙлекте бөтөрөү 3. кого; перен. (уни
зитъ) хур итеү, бөтөрөп ташлау, хурлыҡҡа ҡал
дырыу; уничтожить словом һүҙ менән хур итеү 

УНИЧТбЖ ИТЬСЯ соә. бөтөү, ҡырылыу, юҡ 
булыу, юҡҡа сығыу

У н и я  ж; в рази. знач. уния, берләшмә; поли 
тйческая уния сәйәси берләшмә; церковная уния
сиркәү унияһы

УН бС  м 1. см. унестй — уносить 1 — 3; 2. спец. 
остағы пар ат (бер нисә пар атты мисәцләп ек
кәндә, ғәҙәттә алғылары)

УНОСИТЬ несов. см. унестй 
УНОСИТЬСЯ несов. 1. см. унестйсь 2. страд, 

от уносить
Ун т е р  о ф и ц ё р  м унтер-офицер (револю

цияға тиклем Рәсәй армияһында һәм ҡайһы бер 
сит ил армияларында кесе командир дәрәжәһе) 

УНТЕР ОФИЦЕРСКИЙ, ая, ое унтер-офи
цер ...ы; унтер офицерское звание унтер офи 
цер дәрәжәһе

УНТЬІ МН. (ед. унт м) и УНТЫ мн. (ед. уша ж) 
унта (оҙон ҡуныслы, йомшаҡ табанлы тире итек) 

Унция ж унция
УНЫВАТЬ несов. бойоғоу, моңайыу, рух (кү

ңел) төшөүе, төшөнкөлөккә бирелеү
УНЫЛОСТЬ ж бойоҡлоҡ, моңһоулыҡ, рух 

(күңел) төшөнкөлөгө
УНЫЛЫЙ, -ая, -ое бойоҡ, моңһоу, төшөнкө 

күңелле; унылый человек бойоҡ кеше; унылая 
песня моңһоу йыр; унылый взгляд моңһоу ҡараш 

УНЫНИЕ с күңел (рух) төшөнкөлөгө, күңел
һеҙлек, бойоҡлоҡ; впадать в уныние күңел тө
шөнкөлөгөнә бирелеү

УНЯТЬ сов.; разг. 1. кого-что тыйыу, тыныс
ландырыу; унять детей балаларҙы тыйыу 2. что 
туҡтатыу, баҫыу; унять слёзы күҙ йәшен туҡта
тыу; унять волнение тулҡынланыуҙы баҫыу 

УНЯТЬСЯ сов.; разг. 1. тыйылыу, тынысла
ныу, тымыу; дети унялись балалар тымды 2. туҡ
тау, баҫылыу; кашель унялся йүткереү баҫылды 

УПАВШИИ, -ая, -ее 1. прич. от упасть 
2 . прил. (о голосе) хәлһеҙ, көсһөҙ, ишетелер- 
ишетелмәҫ

УПАД: до упаду (упада) разг. хәлдән тайған
сы, аяҡтан йығылғансы 
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УПИТАТЬ
УПАДОК м 1. (спад в развитии) тарҡалыу, 

тарҡалыш, түбән төшөү; упадок в искусстве 
сәнғәттең тарҡалыуы 2. (ослабление физических 
сил) хәл бөтөү, хәлһеҙләнеү; (духовных сил )  

төшөнкөлөк; упадок духа рух төшөнкөлөгө 
УПАДОЧНИЧЕСКИЙ, ая, -ое книжн. тә 

шөнкөлөк ...ы, өмөтһөҙлөк ...ы, төшөнкөлөк 
осоро ...ы, төшөнкөлөк осорон сағылдырған; 
упадочническая литература төшөнкөлөк осоро 
әҙәбиәте

УПАДОЧНИЧЕСТВО с; книжн. төшөнкөлөк, 
өмөтһөҙлөк, төшөнкөлөккә (өмөтһөҙлөккә) бире
леү (ижтимат тормоштоң берәй елкәһендә)', 
перйод упадочничества в литературе әҙәбиәттә 
төшөнкөлөк осоро

УПАДОЧНЫЙ, -ая, -ое тарҡалған, төшөнкө, 
түбән тәгәрләгән; упадочное предприятие тар 
ҡалған предприятие; упадочное настроение тө
шөнкө кәйеф

УПАКОВАТЬ сов. что төргәкләү, (төргәккә) 
төрөү; упаковать кнйги китаптарҙы төргәкләү 

УПАКОВАТЬСЯ сов. 1. төргәкләнеү, төргәк
кә төрөлөү 2. (собратъ свои вещи) төрөнөү, 
йыйыныу, (әйберҙәрҙе) төргәктәргә төрөү

УПАКбВКА ж 1. см. упаковать — упаковы
вать 2. (упаковочный материал) (әйбер) төрөү 
материалы

УПАКбВЩ ИК м и УПАКбВЩ ИЦА ж (әй
бер) төрөүсе, төрөп бәйләүсе

УПАКбВЫВАТЬ несов. см. упаковать 
УПАКбВЫВАТЬСЯ несов. 1. см. упако

ваться 2. страд, от упаковывать 
УПАРИВАТЬ несов. см. упарить 
УПАРИВАТЬСЯ несов. 1. см. упариться 

2. страд, от упаривать
УПАРИТЬ сов. 1. что бешекләү, быуҙа йом

шартыу; упарить капусту кәбеҫтәне бешекләү 
2. кого; прост, (измучитъ) арытыу, ҡара тиргә 
төшөрөү, аҡ күбеккә батырыу; быстрой ездой 
упарить конёй шәп ҡыуып аттарҙы аҡ күбеккә 
батырыу

УПАРИТЬСЯ сов. 1. (варясь при помощи па
ра, дойти до готовности) быуҙа бешеү; овощи 
упарились йәшелсә быуҙа бешеп сыҡты 2. прост, 
(измучиться) тиргә батыу, ҡара тиргә төшөү, аҡ 
күбеккә батыу; упариться от бега йүгереп тиргә 
батыу

УПАРХИВАТЬ несов. см. упорхнуть
УПАСТИ сов. кого-что', прост, һаҡлау, һаҡ

лап алып ҡалыу, ҡотҡарыу, ҡотҡарып ҡалыу, 
ҡурсалау ♦ упасй бог; боже упасй: 1) алла һаҡ
лаһын; 2) алла үҙе һаҡлаһын (шулай эшләй кцр- 
мә, шулай булырга яҙмаһын)

УПАСТИСЬ сов. от кого-что', уст., прост. 
һаҡланыу, һаҡланып ҡалыу, ҡотолоп ҡалыу; 
упастйсь от гриппа гриптан һаҡланыу

УПАСТЬ сов. см. падать 1, 3, 4, 6; упасть с 
лошади аттан ҡолау; звезда упала йондоҙ атыл

ды; температура у больного упала ауырыуҙың 
температураһы төшкән; косы упали на грудь сэс 
толомдары күкрәгенә һалынып төшкән; подозре
ние упало на него шөбһә уға төштө; настроение 
его упало уның кәйефе төштө ♦ упасть в глазах 
кого, чьих абруйы (дәрәжәһе) төшөү; упасть в 
обморок иҫтән яҙыу, аңын юғалтыу; упасть ду
хом рух төшөү; как с неба упал см. нёбо

УПЕК м; спец. 1. см. упечь — упекать 1; хлеб 
ночного упёка төндә бешерелгән икмәк 2. (умень
шение в весе при выпечке) (икмәктең) бешкәндә 
кәмеүе; процент упёка хлеба икмәктең бешкәндә 
кәмеү проценты

УПЕКАТЬ несов. см. упечь 
УПЕКАТЬСЯ несов. 1. см. упечься 2. страд, 

от упекать
УПЕРЁТЬ сов. 1. что, во что', разг. терәү, 

һөйәү, терәп (һөйәп) ҡуйыу; упереть дверь из
нутри ишекте эс яҡтан терәп ҡуйыу 2. перен., 
разг. (о глазах, взгляде) текләү, текләп ҡарау; 
упереть взгляд в кнйгу күҙҙе китапҡа текләү 
3 .см . перёть 4

УПЕРЁТЬСЯ сов. 1. чем, во что терәлеү, һө
йәлеү; упереться шестом в дно ҡолға менән һыу 
төбөнә терәлеү 2. перен., разг. (заупрямиться) 
киреләнеү, ҡарышыу 3. перен., разг. (уставитъ 
взгляд) күҙҙе (ҡарашты) текәү

УПЁЧЬ сов. 1. что\ разг. бешереп еткереү; 
хлеб не упечён до конца икмәк бешеп етмәгән 
2. кого-что', прост, олаҡтырыу, ебәреү, һөрөү; 
упёчь в тюрьму төрмәгә ебәреү

УПЁЧЬСЯ сов. 1. разг. бешеп етеү, йөҙө ки
леү, бешеүе етеү; пирог ещё не упёкся бәлеш бе
шеп етмәгән әле 2. (иметь упёк) бешеп (бешеү
ҙән) кәмеү

УПИВАТЬСЯ несов. см. упйться 
УПИРАТЬ несов. см. упереть 
УПИРАТЬСЯ несов. 1. см. упереться

2. страд, от упирать
УПИСАТЬ сов. что 1. разг. яҙып сығыу (бө

төү, һыйҙырыу); уписать заявление на одной
странйце ғаризаны бер биткә яҙып һыйҙырыу 
2. прост, һыпырыу, йыпырыу, һыпырып (йы- 
пырып) һалыу; уписать весь пирог бәлеште то
тош һыпырып һалыу

УПИСАТЬСЯ сов.', разг. һыйыу, һыйып бө
төү; письмо не уписалось на двух странйцах хат 
ике биткә һыйып бөтмәне

УПИСЫВАТЬ несов. см. уписать 
УПИСЫВАТЬСЯ несов. 1. см. уписаться 

2. страд, от упйсывать
УПЙТАННОСТЬ ж көрлөк, һимеҙлек 
УПИТАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от упитать 

2. прил. (о человеке) һимеҙ, тулы, таҙа; (о ско
те) көр, һимеҙ; упитанный ребёнок таҙа бала 

УПИТАТЬ сов. что 1. һимереү, таҙарыу 
2. перен. тулыу, тулышыу; душа упитана тоской 
күңел һағыш менән тулған 
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УПИТЬСЯ
УПИТЬСЯ сов. 1. прост, (напиться до полно

го насыщения или допьяна) иҫергәнсе (ләх бул
ғансы) эсеү 2. чем\ книжн. ләззәтләнеү, хозурла
ныу; упйться музыкой музыка менән ләззәтләнеү 

УПЛАТА ж см. уплатить — уплачивать 
УПЛАТИТЬ сов. что и без доп. түләү; упла

тить налог һалым түләү
УПЛАЧИВАТЬ несов. см. уплатить 
УПЛЕСТИ сов. 1. что, чем\ разг. үреү, үреп ҡу

йыу; уплестй косу лентами толомдо таҫма менән 
үреп ҡуйыу 2. (истратить на плетение) үреп 
бөтөрөү; уплестй всё лыко на лапти бөтә йүкәнән 
сабата үреү 3. что\ прост, (быстро съесть) һыпы
рыу, йыпырыу, һыпырып һалыу, йыпырып ҡуйыу 

УПЛЕСТИСЬ сов.', прост, аяҡты саҡ һөйрәп 
атлау, аяғын ишә баҫып китеү, ишә атлап китеү; 
он еле уплёлся домой ул аяғын ишә баҫып саҡ 
ҡайтып китте

УПЛЕТАТЬ несов. см. уплестй 
УПЛЕТАТЬСЯ несов. 1. см. уплестись 

2. страд, от уплетать
УПЛОТНЕНИЕ с 1. см. уплотнйть — уплот

нять, уплотнйться — уплотняться 2. (уплотнив
шееся место) ҡаты төйөр, тығыҙланған (ҡатҡан) 
ер, биҙ 3. спец. тығыҙлағыс (газ, пар кецек мат
дәләрҙең сыгыуын кәметец өсөн эшләнгән ҡу
лайлама)

УПЛОТНЁННОСТЬ ж тығыҙлыҡ, тығыҙлан
ғанлыҡ; уплотнённость рабочего времени эш ва
ҡытының тығыҙлығы

УПЛОТНЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от уплот
нйть 2. прил. тығыҙланған, тығыҙландырылған, 
тығыҙ; уплотнённая почва тығыҙланған тупраҡ; 
уплотнённый график работы тығыҙ эш графигы 

УПЛОТНИТЬ сов. 1. что тығыҙландырыу, 
ҡатҡылландырыу; уплотнйть грунт ерҙе тығыҙ
ландырыу 2. кого-что (заселить плотнее) тығыҙ
лау, тығыҙыраҡ урынлаштырыу; уплотнйть квар 
тйры горожан ҡалала йәшәүселәрҙең фатирҙарын 
(торлаҡ майҙанын) тығыҙлау 3. что тығыҙланды
рыу, тығыҙайтыу, тулыраҡ файҙаланыу; уплот
нйть рабочий день эш көнөн тығыҙландырыу 

УПЛОТНИТЬСЯ сов. 1. (стать плотнее, 
твёрже) тығыҙланыу, ҡатҡылланыу; почва уплот- 
нйлась ер ҡатҡылланды 2. (поместиться более 
тесно) тығыҙланыу 3. (стать уплотнённым) 
тығыҙланыу, тығыҙайыу; график экспедйций 
уплотнйлся экспедициялар графигы тығыҙланды 

УПЛОТНЙТЬ несов. см. уплотнить 
УПЛОТНЙТЬСЯ несов. 1. см. уплотнйться 

2. страд, от уплотнять
УПЛОЩЕННОСТЬ ж яҫылыҡ, йәйенкелек; 

уплощённость стопы табандың яҫылығы
УПЛОЩЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от упло- 

щйть 2. прил. яҫыланған, йәйенке, яҫы; упло
щённые побеги йәйенке үҫентеләр

УПЛОЩИТЬ сов. яҫыландырыу, яҫылатыу, 
йәйенке (яҫы) итеү

УПЛОЩИТЬСЯ сов. яҫыланыу, йәйенкеләнеү 
УПЛЫВАТЬ несов. см. уплыть 
УПЛЫТЬ сов. 1. йөҙөп китеү, ағып китеү; 

уплыть по течению ағым ыңғайына йөҙөп китеү 
2. разг. (о времени, событиях) уҙыу, үтеү, уҙып 
(үтеп) китеү; прошлое уплыло безвозвратно үт 
кәндәр кире ҡайтмаҫҡа уҙҙы 3. перен., разг. 
(быстро израсходоваться) юҡ булыу, тотолоп 
бөтөү; деньги уплыли аҡса тотолоп бөттө

УПОВАТЬ несов. на кого-что; у cm., высок. 
өмөтләнеү, өмөт итеү, өмөт (ышаныс) бағлау; 
уповать на успех уңышҡа өмөт бағлау

УПОДОБИТЬ сов. кого-что, кому-чему оҡ
шатыу, сағыштырыу, тиңләштереү; уподобить 
молодость весне йәшлекте яҙға оҡшатыу

УПОДОБИТЬСЯ сов. кому-чему оҡшау, оҡ
шап китеү, оҡшаш булыу

УПОДОБЛЁНИЕ с 1. см. уподобить — упо
доблять, уподобиться — уподобляться 2. лит. 
(сравнение) оҡшашлыҡ, оҡшаш булыу 

УПОДОБЛЙТЬ несов. см. уподобить 
УПОДОБЛЙТЬСЯ несов. 1. см. уподобиться 

2. страд, от уподоблять
УПОЁНИЕ с ләззәт, рәхәт(лек), хозур(лыҡ); 

работать с упоением ләззәт менән эшләү
УПОЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от упойть 

2. прил. ләззәтле, хозур, хозурланған, -ға/-гә 
иҫергән; упоённый взгляд хозур ҡараш

УПОИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ләззәтләндергес, 
иҫерткес, иҫ киткес; упоительный воздух иҫерт
кес һауа; упоительная песня иҫ киткес йыр 

УПОИТЬ сов. кого-что 1. прост, ныҡ иҫер
теү, лаяҡыл булғансы эсереү 2. чем һоҡланды
рыу, хозурландырыу

УПОКОЙ: за упокой (душй) кого; церк. әру 
ахтар рухына

УПОЛЗАТЬ несов. см. уползти
УПОЛЗТИ сов. 1. шыуышып китеү (китеп ба

рыу); змея уползла йылан шыуышып китте 
2. (медленно уйти) әкрен генә китеү, шылыу; 
неприятель уполз за лес дошман урман аръяғы
на шылды

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ, ая, ое 1. прич. от
уполномочить 2. в знач. сущ. уполномоченный 
м и уполномоченная ж вәкил

УПОЛНОМОЧИВАТЬ несов. см. уполно
мочить

УПОЛНОМОЧИВАТЬСЯ несов. страд, от 
уполномочивать

УПОЛНОМОЧИЕ: по уполномочию кого-че- 
го кемдеңдер-нимәнеңдер вәкәләте буйынса 

УПОЛНОМОЧИТЬ сов. на что вәкәләт би
реү, вәкил итеп ебәреү (ҡуйыу), ышанып эш тап
шырыу; уполномочить на ведение дёла эште 
алып барыу өсөн вәкәләт биреү

УПОМИНАНИЕ с 1. см. упоминать 2. телгә 
(иҫкә) алыныу, исеме аталыу; упоминание в пе
чати матбуғатта телгә алыныу 
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УПРАВЛЕНИЕ
УПОМИНАТЬ несов. см. упомянуть
у п б м н и т ь  сов. кого-что', разг. хәтерҙә (иҫ

тә) ҡалдырыу, хәтерҙә һаҡлау, иҫтә тотоу, онот
мау; упбмнить слова песни йырҙың һүҙҙәрен иҫ
тә ҡалдырыу

УПОМЯНУТЬ сов. кого-что, о ком-чём или с 
союзом “что" телгә (иҫкә) алыу, исемен атау, 
ҡағылып (әйтеп, иҫкә төшөрөп) китеү; упомя
нуть ймя др5та дуҫтың исемен телгә алыу

У П бР м 1. см. упереть — упирать 1, упе
реться — упираться 1; точка упора таяныу (те 
рәк) нөктәһе; завинтить до упора нығытып бо
роп ҡуйыу 2. (подпорка) Терәк, терәгес, таяныс, 
типке; упор для ног аяҡтар өсөн терәгес; наложить 
упор на дверь ишеккә типке һалыу ♦ в упор по 
дойтй йөҙгә-йөҙ (ҡара-ҡаршы) килеп баҫыу; 
в упор выстрелить (убйть) терәп атыу (атып 
үлтереү); в упор сказать туп-тура әйтеү; в упор 
смотреть туп-тура ҡарау, текләү, күҙен алмай 
ҡарау; упор делать на кого-что, на ком-чём 
баҫым яһау, айырым рәүештә иғтибарҙы йүнәлтеү 

УПбРНЫ Й I, -ая, -ое спец. терәк ...ы, терәү 
...ы; упорный болт терәү болты; упорный шест 
терәк таяуы

УПбРНЫ Й II, ая, ое 1. (настойчивый) үҙ 
һүҙле, ныҡыш, ныҡымыш, еңмеш; упорный че
ловек ныҡымыш кеше 2. (требующий выдержки) 
ҡаты, киҫкен, ныҡышмалы, көсөргәнешле; упор
ная борьба ҡаты көрәш; упорный труд көсөргә 
нешле хеҙмәт 3. перен. (не прекращающийся) 
туҡтауһыҙ, өҙлөкһөҙ, бөтмәҫ; упорный кашель 
туҡтауһыҙ йүтәл; упорное желание бөтмәҫ теләк 

...У П бРН Ы Й , -ая, -ое урыҫ телендә ҡушма 
һцҙҙәрҙең “бирешмәцсән", “сыҙамлы" мәғәнәлә
рен аңлатҡан икенсе өлөшө, мәҫ., водоупорный 
һыуға бирешмәүсән; огнеупорный утҡа сыҙамлы 

УПбРСТВО с 1. (настойчивое стремление к 
чему-л.) ныҡышмалылыҡ, ныҡышлыҡ, ныҡлыҡ 
2. (упрямство) үҙһүҙлелек, кирелек, тиҫкәрелек 

УПбРСТВОВАТЬ несов. 1. ныҡышыу, ныҡ 
тороу, ҡаты тороу, ныҡлыҡ (ныҡышмалылыҡ) 
күрһәтеү; упорствовать не стоит ныҡ тороуҙың 
кәрәге юҡ 2. в чём үҙһүҙләнеү, киреләнеү, ҡары
шыу, тиҫкәреләнеү; упорствовать в своих требо
ваниях үҙ талаптарың менән ҡарышыу, үҙһүҙләнеү 

УПОРХНУТЬ сов. 1. (вспорхнув, улететь) 
пырхылдап (пырылдап) осоп китеү; птйчка 
упорхнула ҡошсоҡ пырылдап осоп китте 2. разг. 
(быстро удалиться) ҡапыл (йүгереп, осоп ти
гәндәй, еңел атлап) сығып китеү; девушка 
упорхнула из комнаты ҡыҙ бүлмәнән осоп ти
гәндәй сығып китте

УПОРЙДОЧЕНИЕ С см. упорядочить 
УПОРЯДОЧЕННОСТЬ ж тәртипкә килтерел

гәнлек (килтерелгән булыу), яйга (тәртипкә) һа
лынғанлыҡ

УПОРЯДОЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от упо
рядочить 2. прил. тәртипкә килтерелгән (һалынған)

УПОРЯДОЧИВАТЬ несов. см. упорядочить 
УПОРЯДОЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. упо

рядочиться 2. страд, от упорядочивать
УПОРЯДОЧИТЬ сов. что тәртипкә килтереү, 

рәткә (яйға, юлға, көйгә) һалыу; упорядочить 
работу транспорта транспорт эшен рәткә һалыу 

УПОРЙДОЧИТЬСЯ соә. тәртипкә килеү, 
рәткә (яйға, юлға, көйгә) һалыныу; отношения 
упорядочились мөнәсәбәттәр яйға һалынды 

УПОТРЕБИТЕЛЬНОСТЬ ж ҡулланылыш, 
ҡулланыш, ҡулланыу дәрәжәһе; употребитель
ность продукции продукцияның ҡулланышы 

УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое киң ҡулла 
нышлы, киң ҡулланыла торған; широко употре
бительное слово киң ҡулланышлы һүҙ

УПОТРЕБИТЬ соә. кого-что ҡулланыу, фай
ҙаланыу; употребйть свободное время на чтение 
книг буш ваҡытты китап уҡыуға файҙаланыу 

УПОТРЕБИТЬСЯ соә. ҡулланыу, тотолоу, 
файҙаланыу; это слово употреблено в другом 
значении был һүҙ икенсе мәғәнәлә ҡулланылған 

УПОТРЕБЛЕНИЕ с см. употребйть — упот
реблять, употребиться употребляться; быть в 
употреблении ҡулланышта булыу

УПОТРЕБЛЙТЬ несов. см. употребйть 
УПОТРЕБЛЙТЬСЯ несов. 1. см. употребить

ся 2. страд, от употреблять
УПРАВА ж 1. разг. буйһондороусы сара, йү

гәнләүсе көс, буйһондороу (йүгәнләү) сараһы (кө
сө, әмәле, юлы); найтй управу буйһондороусы са
ра табыу 2. ист. идаралыҡ, управа (револю
цияға тиклем Рәсәйҙә ҡайһы бер йәмәғәтселек, 
бай ҡатлам, хакимиәт эштәре менән шөғөл- 
ләнецсе учреждениелар исеме)', земская управа 
земство идаралығы

УПРАВДЕЛАМИ м нескл. (управляющий де
лами) управделами (эштәр менән идара итецсе) 

У П РАВДбМ  м (управляющий домами) 
управдом (йорттар менән идара итецсе) 

УПРАВИТЕЛЬ м ; уст. см. управляющий 2 
УПРАВИТЬСЯ сов.', разг. 1. с чем и без доп. 

башҡарыу, башҡарып сығыу, тамамлау, бөтө
рөү, алып барып сығарыу; управиться с хо
зяйством хужалыҡ эштәрен башҡарып сығыу; 
управиться с ремонтом дома өйгә ремонт яһауҙы 
бөтөрөү 2. с кем (одолеть, заставить повино
ваться) көс етеү, еңеп сығыу, өҫтөн сығыу, буй
һондороу; управиться с непослушными учени
ками тыңламаған уҡыусыларҙы еңеп сығыу 

УПРАВЛЁНЕЦ м\ разг. идара эшсеһе, идара 
хеҙмәткәре

УПРАВЛЕНИЕ с 1. см. управлять 1, 2 ; наука 
управления идара итеү фәне; методы государст
венного управления дәүләттең идара итеү сара
лары 2. идаралыҡ, идара; городское дорожное 
управление ҡала юл идаралығы 3. (совокуп
ность приборов и механизмов) идара итеү; авто 
матйческое управление автоматик идара итеү; 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
рулевое управление руль менән идара итеү 
4. грам. башҡарылыу; предложное управление 
предлогтар менән башҡарылыу ♦ терять управ
ление (о самолёте, снаряде и т.п.) идара итеү
ҙе юғалтыу, идара итеү мөмкинлеге боҙолоу 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ, -ая, -ое идара итеү ...ы; 
управленческий аппарат идара итеү аппараты 

УПРАВЛЙЕМОСТЬ ж идара ителеш; сохра
нить управляемость самолёта самолёттың идара 
ителешен һаҡлау

УПРАВЛЯЕМЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от управ
лять 2. прил. идара ителмәле, идара ителә тор
ған; управляемая ракета идара ителмәле ракета 

УПРАВЛЙТЬ несоө. 1. кем-чем идара итеү, 
йөрөтөү; управлять автомобйлем автомобиль йө
рөтөү 2. чем-кем (руководитъ) етәкселек (ида
ра) итеү, алып барыу; управлять страной илгә 
етәкселек итеү; управлять хозяйством хужалыҡ 
менән идара итеү; управлять оркестром оркестр
ға етәкселек итеү 3. чем\ грам. башҡарылыу; 
управлять дательным падежом төбәү килеш ме 
нән башҡарылыу

УПРАВЛЙТЬСЯ несоө. 1. см. управиться 
2. страд, от управлять

УПРАВЛЙЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от управ
лять 2. в знач. сущ. управляющий м идара итеү
се, управляющий (берәй хужалыҡҡа, учрежде- 
ниега һ.б.)

УПРАЖНЕНИЕ с 1. см. упражнять — упраж
няться; гимнастические упражнения гимнастика 
күнегеүҙәре 2. (учебное задание) күнегеү, кү
некмә; сборник упражнений по правописанию
дөрөҫ яҙыу буйынса күнегеүҙәр йыйынтығы 

УПРАЖНЙТЬ несоө. кого-что күнектереү, 
өйрәтеү, күнегеүҙәр үткәреү, күнекмәләр биреү; 
упражнять память хәтерҙе күнектереү; упраж
нять собаку этте өйрәтеү

УПРАЖНЙТЬСЯ несоө. ө чём, на чём, с чем 
и без доп. үҙ-үҙеңде күнектереү, күнегеүҙәр үт
кәреү (яһау); упражняться на гармони гармунда 
күнегеүҙәр үткәреү

УПРАЗДНИТЬ сов. что юҡҡа сығарыу, юҡ 
итеү, кире ҡағыу, бөтөрөү, ябыу; упразднйть ми
нистерство министрлыҡты бөтөрөү

УПРАЗДНИТЬСЯ сов. юҡҡа сығыу, юҡ ите
леү, бөтөү, ябылыу

УПРАЗДНЙТЬ несов. см. упразднить 
УПРАЗДНЙТЬСЯ несов. 1 .см . упразднйться 

2. страд, от упразднять
УПРАШИВАТЬ несов. см. упросить 
УПРЕВАТЬ несов. см. упрёть 
УПРЕК м шелтә, үпкә; сделать дружеский 

упрёк дуҫтарса шелтә яһау ♦ бросить упрёк үп
кә белдереү; ставить в упрёк кому, что ғәйеп
ләү, ғәйепкә һанау

УПРЕКАТЬ несов. кого-что шелтәләү, баҫым 
яһау, үпкә белдереү; упрекать друга в нейскрен
ности дуҫҡа ихласһыҙлығы өсөн үпкә белдереү
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УПРЕКНУТЬ сов. см. упрекать
УПРЁТЬ сов.', разг. парланып бешеү (бешеп 

сығыу), үҙ парына бешеп етеү; каша упрела бут
ҡа парланып бешеп сыҡты

УПРОСИТЬ сов. кого-что и с неопр. үтенеп 
ризалығын алыу, инәлеү, күндереү; упросить 
погостить ҡунаҡ булырға күндереү

УПРОСТЙТЬ сов. что 1. ябайлаштырыу, еңел
ләштереү, анһатлаштырыу; упростйть конструк
цию ҡоролманы ябайлаштырыу 2. (үтә) ябай
лаштырып ебәреү, ярлыландырыу; упростйть от
ношения мөнәсәбәттәрҙе ябайлаштырып ебәреү 

УПРОСТИТЬСЯ сов. ябайлашыу, еңелләшеү; 
работа упростйлась эш ябайлашты

УПРбЧЕНИЕ с см. упрочить, упрочиться; 
упрочение мйра тыныслыҡты нығытыу 

УПРОЧИВАТЬ несов. см. упрочить 
УПРОЧИВАТЬСЯ несоө. 1. см. упрочиться 

2. страд, от упрочивать
УПРбЧИТЬ сов. что 1. нығытыу; упрочить 

мир тыныслыҡты нығытыу 2. за кем раҫлау, 
нығытыу; картйны упрочили за ним славу круп
ного художника картиналары уның ҙур рәссам 
булыуын раҫланы

УПРбЧИТЬСЯ сов. 1. (занять прочное по
ложение) нығыныу, ныҡлап урын алыу (урын
лашып алыу); упрочиться на новых позйциях 
яңы позицияларҙа ныҡлап урынлашып алыу
2. (стать прочным) нығыныу; международная 
обстановка упрочилась халыҡ ара хәл нығыны
3. за кем алыу, таралыу, ныҡлап урынлашыу 
(исем, дан)\ за ним упрочился авторитет перво
классного токаря уның юғары класлы токарь 
тигән абруйы ныҡлап урынлашты

УПРОЧНИТЬ сов. что нығытыу, нығынды- 
рыу, бешектереү, сыҙамлы итеү; упрочнйть дре- 
весйну үҙағасты бешектереү

УПРОЧНИТЬСЯ сов. нығыныу 
УПРОЧНЙТЬ несов. см. упрочнйть 
УПРОЧНЙТЬСЯ несоө. 1. см. упрочнйться 

2. страд, от упрочнйть
УПРОЩАТЬ несов. см. упростйть 
УПРОЩАТЬСЯ несоө. 1. см. упростйться 

2. страд, от упрощать
УПРОЩЕНИЕ с 1. см. упростйть — упрощать, 

упростйться — упрощаться 2. ябайлаштырыу, 
ябайлыҡ индереү; внестй упрощения в сложный 
механйзм ҡатмарлы механизмды ябайлаштырыу 

УПРОЩЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от упрос
тйть 2. прил. (несложный) ябайлаштырылған, 
еңеләйтелгән; упрощённая орфография ябай 
лаштырылған орфография 3. прил. (примитив
ный, поверхностный) үтә ябай, ярлы, примитив; 
упрощённое представление үтә ябай күҙаллау 

УПРОЩЕНЧЕСКИЙ, -ая, -ое үтә ябай, үтә 
ябайлаштырылған; упрощенческий подход к ре
шению вопроса мәсьәләне хәл итеүгә үтә ябай
лаштырылған ҡараш



УРАНО ВЫ Й
УПРОЩЁНЧЕСТВО с үтә ябайлаштырыу, 

еңелсә ҡарау; борьба с упрощенчеством в искус
стве сәнғәттәге үтә ябайлаштырыуға ҡаршы көрәш 

УПРУГИЙ, ая, -ое І. һығылмалы, һығылыу
сан; упругая пружина һығылмалы пружина 
2. (тугой) тығыҙ; упр5тий мяч тығыҙ туп; уп
ругое тело тығыҙ тән 3. (пружинистый) һығыл
малы; упр5тая походка һығылмалы атлау

УПРУГОСТЬ ж 1. һығылмалылыҡ, һығылыу- 
санлыҡ; упр5тость пружйны пружинаның һы
ғылмалылығы 2. тығыҙлыҡ; упр5тость тёла тән
дең тығыҙлығы 3. һығылмалылыҡ; упр5тость 
движений хәрәкәттәрҙең һығылмалылығы

УПРЯЖКА ж 1. (бер) егем; упряжка лоша
дей бер егем аттар; оленья упряжка боландар 
егеме 2. см. упряжь ♦ (быть) в одной упряжке 
бергә егелеп, иңгә-иң терәп

УПРЯЖНОЙ, -ая, -ое 1. (ат) егеү ...ы; 
упряжные принадлежности егеү кәрәк ярағы 
2. еген, екке; упряжная лошадь еген ат

Уп р я ж ь  ж егеү кәрәк-ярағы, ҡамыт-дуға 
УПРЙМЕЦ М и УПРЙМИЦА ж; разг. кире 

(кеҙе, тиҫкәре) кеше, ҡарышҡаҡ кеше
УПРЙМИТЬСЯ несов.', разг. киреләнеү, ке

ҙеләнеү, тиҫкәреләнеү, ҡарышыу; (о лошади) 
сығынлау

УПРЙМСТВО с 1. үҙһүҙлелек, ныҡышлыҡ, 
ныҡышмалыҡ 2 . кирелек, тиҫкәрелек, кеҙелек 

УПРЙМСТВОВАТЬ несов. см. упрямиться 
УПРЙМЫЙ, ая, ое 1. (настойчивый) үҙ һүҙ

ле, ныҡышмал, ныҡыш 2 . (несговорчивый) ки
ре, тиҫкәре, кеҙе, ҡарышмал

УПРЙТАТЬ сов. кого-что', разг. 1. (спрятать) 
йәшереп (йыйып) ҡуйыу; упрятать вещи в сун
дук әйберҙәрҙе һандыҡҡа йыйып ҡуйыу; упря
тать спйчки от детей шырпыны балаларҙан йә
шереп ҡуйыу 2 . перен. ябыу, тығыу, ябып (ты
ғып) ҡуйыу; упрятать в тюрьму төрмәгә ябып 
ҡуйыу

УПРЙТАТЬСЯ сов.; разг. ныҡ йәшеренеү, 
ҡасыу

УПРЙТЫВАТЬ несов. см. упрятать 
УПРЙТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. упрятаться 

2. страд, от упрятывать
УПУСКАТЬ несов. см. упустить
УПУСТИТЬ сов. 1. кого-что ысҡындырыу, 

ысҡындырып (төшөрөп) ебәреү; упустить аркан 
арҡанды ҡулдан ысҡындырыу 2 . кого-что (датъ 
возможность уйти и т.п.) тота (эләктерә) ал
мау, ысҡындырыу, ысҡындырып ебәреү; упус
тить рыбу с крючка балыҡты ҡармаҡтан ысҡын
дырып ебәреү 3. что ысҡындырыу, ебәреү, фай
ҙалана алмай ҡалыу; упустйть удобный случай 
уңайлы осраҡты файҙалана алмай ҡалыу

УПУЩЁНИЕ с 1. (пропуск чего-л.) кәмселек, 
етешһеҙлек 2 . (недосмотр, ошибка) күреп еткер
мәү, иғтибарһыҙлыҡ, яңылышлыҡ; замечать свой 
упущения үҙеңдең яңылышлыҡтарыңды күреү
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УПЫРЬ м убыр, өрәк
УРА межд. ура ♦ на ура: 1) әоен. ура ҡыс

ҡырыу (менән); 2 ) дәррәү, бер тауыштан; пред
ложение принято на ура тәҡдимде бер тауыштан 
ҡабул итеү; 3) осраҡлы (еңел) уңыш; надеяться 
на ура осраҡлы уңышҡа ышаныу

УРАВНЕНИЕ с 1. см. уравнять — урав
няться 2. мат. тигеҙләмә; квадратное уравнение 
квадратлы тигеҙләмә

УРАВНИВАТЬ I несов. см. уравнять 
УРАВНИВАТЬ II несов. см. уровнять 
УРАВНИВАТЬСЯ I несов. 1. см. уравняться 

2. страд, от уравнивать I
УРАВНИВАТЬСЯ II несов. 1. см. уров 

няться 2. страд, от уравнивать II
УРАВНИЛОВКА ж; разг. тигеҙләүселек 
УРАВНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. спец, тигеҙләү 

...ы, тигеҙләй торған, тигеҙләүсе; уравнительный 
прибор тигеҙләү приборы 2. тигеҙләүселек ...ы; 
уравнительный налог тигеҙләүселек һалымы 

УРАВНОВЕСИТЬ сов. что 1. тигеҙләү; урав
новесить чашки весов үлсәү тәрилкәләрен ти
геҙләү 2. перен. тигеҙләштереү, бер тигеҙ итеү; 
уравновесить силы көстәрҙе тигеҙләштереү 

УРАВНОВЕСИТЬСЯ сов. 1. тигеҙләнеү, ти- 
геҙ(лек) булыу 2 . перен. тигеҙләшеү, тиңләшеү 

УРАВНОВЕШ ЕННОСТЬ ж баҫалҡылыҡ, 
һапалылыҡ, баҫалҡы (һапалы) булыу; уравно
вешенность характера баҫалҡы холоҡло булыу 

УРАВНОВЕШЕННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 
уравновесить; уравновешенные чаши весов ти 
геҙләшкән үлсәү тәрилкәләре 2 . прил. баҫалҡы, 
һапалы; уравновешенный человек һапалы кеше 

УРАВНОВЕШИВАТЬ несов. см. уравновесить 
УРАВНОВЕШИВАТЬСЯ несов. 1. см. урав 

новеситься 2. страд, от уравновешивать
УРАВНЙТЬ сов. кого-что (по величине, раз

меру и т.п.) тигеҙләү, бер тигеҙ (тиң) итеү; (в 
правах, положении и т.п.) тигеҙләү, тигеҙләш
тереү, тиңләштереү; уравнять в правах хоҡуҡ
тарҙы тигеҙләү

УРАВНЙТЬСЯ сов. 1. тигеҙләнеү, бер тигеҙ 
(тиң) булыу 2 . тигеҙләшеү, тиңләшеү 

УРАГАН м көслө дауыл, ғәрәсәт, ҡойон 
УРАГАННЫЙ, -ая, -ое прям., перен. ҡойон 

бик көслө, ғәрәсәтле, емергес; ураганный ветер 
бик көслө ел; ураганный огонь ут ҡойоно 

УРАЗУМЕВАТЬ несов. см. уразуметь 
УРАЗУМЕВАТЬСЯ несов. страд, от уразу

мевать
УРАЗУМЁНИЕ с см. уразуметь
УРАЗУМЁТЬ сов. что аңлау, төшөнөү, аңлап 

(төшөнөп) алыу; уразуметь, в чём дело эштең 
нимәлә икәнен аңлап алыу

УРАН м уран (химик элемент, металл) 
УРАНОВЫЙ, -ая, -ое уран ...ы; урановая ру

да уран мәғдәне; урановые месторождения уран 
ятҡылыҡтары



У РБА Н И ЗА Ц И Я
УРБАНИЗАЦИЯ ж урбанизация (иҡтисади 

һәм мәҙәни тормоштоң эре ҡамларҙа тупла
ныры)

УРБАНИЗМ м урбанизм (1. хәҙерге эре ҡа
лаларҙың тормошон сәшәттә һәм әҙәбиәттә 
һцрәтләц 2. эре йортло гигант-ҡалалар һалыу 
зарурлығын яҡлаусы йцнәлеш)

УРБАНИСТ м урбанист (урбанизм яҡлы кеше) 
УРБАНИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое урбанистик, 

урбанизмға хас (булған); урбанистйческая му
зыка урбанистик музыка

УРВАТЬ сов. что, чего\ разг. 1. (оторвать, 
вырвать для себя) тартып алыу; (зубами) теш
ләп алыу 2. перен. (добыть не вполне честным 
способом) ҡулға төшөрөү, эләктереү; урвать де
нег ҡулға аҡса төшөрөү 3. перен. (с трудом вы
делить время) бүлеү, табыу; урвать время ваҡыт 
бүлеү

УРЕГУЛИРОВАНИЕ с см. урегулйровать; 
урегулйрование международных отношений ха
лыҡ-ара мөнәсәбәттәрҙе яйға һалыу

УРЕГУЛИРОВАТЬ сов. что яйға (рәткә, тәр
типкә) һалыу, яйлау, көйләү, хәл итеү; урегулй
ровать спорные вопросы бәхәсле мәсьәләләрҙе 
яйлау; урегулйровать денежные дела аҡса эштә 
рен хәл итеү

УРЕГУЛИРОВАТЬСЯ сов. яйға (рәткә, тәр
типкә) һалыныу, яйланыу, көйләнеү, хәл ителеү 

УРЁЗАТЬ сов. что 1. разг. ҡыҫҡартыу, ҡыр
ҡып кәметеү (кесерәйтеү); урезать полы пальто 
пальтоның салғыйын ҡыҫҡартыу 2 . әҙәйтеү, кә
метеү, кесерәйтеү, ҡыҫҡартыу, ҡыҫыу; урезать 
расходы сығымдарҙы кәметеү 

УРЕЗАТЬ несов. см. урезать 
УРЕЗОНИВАТЬ несов. см. урезонить 
УРЕЗОНИВАТЬСЯ несов. страд, от уре

зонивать
УРЕЗбН ИТЬ сов. кого-что; разг. күндереү, 

ышандырыу, дүндереү; урезонить непослушно
го мальчика тыңлауһыҙ малайҙы дүндереү 

УРЁЗЫВАТЬ несов. см. урезать 
УРЁЗЫВАТЬСЯ несов. страд, от урезывать 
УРЕМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое мед. уремия ...ы; 

уремйческое заболевание уремия ауырыуы 
УРЕМИЯ ; к; мед. уремия (бөйөр һәм бәцел 

юлдарының ауырыуы)
УРЁТРА ж; анат. бәүел юлы 
УРЕТРИТ м; мед. бәүел юлының ауырыуы 
УРЕТРОСКбП м; мед. уретроскоп (бәцел 

юлын тикшерә торган оптик прибор)
УРИНА з к; мед. бәүел, кесе ярау 
УРИНОТЕРАПИЯ ж уринотерапия 
Ур н а  ж урна (1. яндырылған мәйет көлөн 

һаҡлау өсөн махсус һауыт 2. һайлау бюлле
тендәрен төшөрә торған махсус йәшник 
3. урамдарҙа ҡуйыла торған сцп-сар һауыты) 

Ур о в е н ь  м 1. (высота стояния воды) ки
мәл, типһән; уровень воды в реке йылғаның һыу
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кимәле 2. (ступень в развитии чего-л.) кимәл, 
дәрәжә; культурный уровень мәҙәниәт кимәле; 
уровень развйтия үҫеш кимәле 3. см. ватерпас 
♦ в уровень с чем бергә, бер ағымдан, бер һу
лыштан; на уровне тейешле юғарылыҡта (кимәл
дә), тулыһынса ҡәнәғәтләнерлек

УРОВНЙТЬ сов. что тигеҙләү, тигеҙ итеү; 
уровнять дорогу юлды тигеҙләү

УРОВНЙТЬСЯ сов. тигеҙләнеү, тигеҙ булыу; 
дорога уровнялась юл тигеҙләнде

У Р бД  м 1. ғәрип, зәғиф (кеше) 2. разг. (чело
век с некрасивой внешностью) нишана, йәмһеҙ, 
шөкәтһеҙ, килбәтһеҙ, күркһеҙ 3. (человек с дур
ными свойствами характера) боҙоҡ, әшәке кеше 

УРбДИ Н А  м и ж; разг. см. урбд 
УРОДИТЬ сов. 1. что уңыш биреү, уңды

рыу, емеш биреү; земля хорошо уродйла ер мул 
уңыш бирҙе 2. кого; разг. тыуҙырыу, бала табыу 

УРОДИТЬСЯ сов. 1. (созреть, вырасти) 
уңыш биреү, уңыу, өлгөрөү 2. разг. (родиться) 
тыуыу 3. в кого; разг. (оҡшап) тыуыу; уродйть- 
ся в дедушку олатаһына оҡшап тыуыу

УРбДЛИВОСТЬ ж 1. (физический недоста
ток) зәғифлек, ғәриплек 2. (безобразность) йәм
һеҙлек, шөкәтһеҙлек, килбәтһеҙлек, күркһеҙлек; 
уродливость лица йөҙҙөң йәмһеҙлеге 3. обычно 
мн.; перен. (ненормальность явления) боҙоҡлоҡ, 
әшәкелек; уродливость пьянства эскелектең әшә
келеге

УРбДЛИВЫ Й, ая, ое 1. (с физическим не
достатком) ғәрип, зәғиф; уродливая рука зә
ғиф ҡул 2. (безобразный) йәмһеҙ, шөкәтһеҙ, кил
бәтһеҙ, күркһеҙ, нишана; уродливая внешность 
шөкәтһеҙ ҡиәфәт 3. перен. (ненормальный, ис
кажённый) боҙоҡ, яңылыш; уродливое воспита
ние боҙоҡ тәрбиә

УРбДОВАТЬ несов. кого-что 1. (калечить) 
ғәрипләү, зәғифләү, имгәтеү; уродовать людей 
кешеләрҙе имгәтеү 2. (обезображивать) йәмһеҙ
ләү, боҙоу; оспа уродует лицо сәсәк ауырыуы 
йөҙҙө йәмһеҙләй 3. перен. (извращать, иска
жать) боҙоу; уродовать мысль чью-л. кемдең
дер фекерен боҙоу; плохйм воспитанием уродо
вать ребёнка насар тәрбиә менән баланы боҙоу 

УРбДОВАТЬСЯ несов. страд, от уродовать 
УРбДСКИЙ , -ая, -ое разг. см. уродливый 
УРбДСТВО С 1. (ф изический недостаток) 

зәғифлек, ғәриплек 2. (безобразная внешность) 
йәмһеҙлек, шөкәтһеҙлек, килбәтһеҙлек, күркһеҙ
лек, шыҡһыҙлыҡ 3. перен. боҙоҡлоҡ, боҙоҡ бу
лыу, яңылышлыҡ, яңылыш булыу; уродство 
воспитания тәрбиәнең боҙоҡлоғо; нравственное 
уродство әхлаҡи боҙоҡлоҡ

УРОЖАЙ м 1. уңыш; обйльный урожай мул 
уңыш 2. (изобилие зерна, плодов и т.п.) мул 
уңыш, муллыҡ, мул булыу 3. (изобилие вообще) 
күплек, күп булыу; урожай на невест кәләштәр
ҙең күплеге



У С Е К А Т Ь С Я

УРОЖАЙНОСТЬ ж уңдырышлылыҡ, уңды
рыш; поднять урожайность полей баҫыуҙарҙың 
уңдырышлылығын күтәреү

УРОЖАЙНЫЙ, -ая -ое 1. уңыш ...ы 2. уңды
рышлы, мул уңыш алған, уңыш мул булған; 
урожайный год уңдырышлы йыл 3. уңа торған, 
мул уңыш бирә торған; урожайный сорт мул 
уңыш бирә торған сорт

УРОЖДЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от уро
дить 2. прил. урождённая (о девичьей фамилии 
замужней женщины) ҡыҙ ваҡытындағы, тыу
мыштағы

УРОЖЁНЕЦ м и УРОЖЕНКА ж д а /  дә
тыуған (кеше), тыуған ере; уроженец Уфы Өфө
лә тыуған

У Р бК  м 1. дәрес; урок родного языка туған 
тел дәресе; готовить урок дәрес әҙерләү; быть на 
уроке дәрестә булыу 2. (вывод, знания, полез
ные в будущем) һабаҡ, ғибрәт, фәһем; уроки ис
тории тарих һабаҡтары; послужйть уроком 
һабаҡ булыу ♦ брать уроки чего дәрестәр алыу 
(мәктәпкә йөрөмәйенсә шәхси рәцештә уҡыу)\ 
давать уроки: 1) дәрестәр биреү, уҡытыу; 2) шәх
си рәүештә аҡсаға уҡытыу; дать урок һабаҡ биреү 

УРбЛОГ м уролог (урология белгесе) 
УРОЛОГЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое урология ...ы; 

урологический кабинет урология кабинеты 
УРОЛбГИЯ ж урология (медицинаның енес- 

бәцел агзаларының сирҙәрен өйрәнә торган 
бцлеге)

У Р бН  м зыян, зарар, юғалтыу; нанести урон 
зыян килтереү; потерпеть урон зарар күреү 

УРОНИТЬ сов. см. ронять 1, 3 — 5; уронйть 
ключй асҡыстарҙы төшөрөп ебәреү; уронйть го
лову башты һалындырыу

УРбЧИЩ Е с 1. (природная межа) тәбиғи 
сик, тәбиғи ыҙан, билдә (тау, йылга, урман) 
2. (участок, отличающийся от остальной мест
ности) айырылып торған урын

УРбЧНЫ Й, -ая, -ое 1. (определённый, обыч
ный) билдәләнгән, тейешле, килешелгән, ғәҙәт
тәге; прийтй в урочный час билдәләнгән сәғәттә 
килеү 2. дәрес ...ы; урочное время дәрес ваҡыты 

УРУГВАЙЦЫ мн. уругвайҙар, уругвай халҡы 
/ /  ед. уругваец м уругвай ир-аты; уругвайка ж 
уругвай ҡатын-ҡыҙы

УРЧАНИЕ с см. урчать
УРЧАТЬ несоә. 1. (о собаке) ырылдау; (о 

кошке) мыраулау, мырылдау 2. безл. (в желуд
ке) көтөрләү, сорлау

УРЫВАТЬ несов. см. урвать 
УРЫВАТЬСЯ несоә. страд, от урывать 
УРЫВКАМИ нареч.\ разг. ара-тирә, ваҡыт- 

ваҡыт, урыҡ-һурыҡ; вйдеться урывками ара- 
тирә осрашып тороу; учйться урывками урыҡ- 
һурыҡ уҡып йөрөү

У Р Й К  м собир. өрөк (киптерелгән абрикос 
емеше)

УРЙДНИК м урядник (1. батша армияһын
да казачий ғәскәрҙең унтер-офицеры 2. рево
люцияға тиклем Рәсәйҙә өйәҙ полицияһында 
хеҙмәт иткән тцбәнге чин)

УСАДЕБНЫЙ, -ая, -ое усадьба ...ы; усадеб
ная земля усадьба ере

УСАДИТЬ сов. 1. кого-что ултыртыу; уса
дить детей балаларҙы ултыртыу 2. кого-что, за 
что и с неопр. -рға/-ргә ултыртыу; усадйть го
товить уроки дәрес әҙерләргә ултыртыу; усадйть 
пить чай сәй эсергә ултыртыу 3. что, чем ултыр
тып бөтөрөү (сығыу); усадйть улицу деревьями 
урамға ағастар ултыртып сығыу

УСАДКА ж\ спец. ултырыу, кәмеү; (по шири
не) тарайыу; (по длине) ҡыҫҡарыу; усадка кос
тюма после химчйстки костюмдың химик таҙар
тыуҙан һуң тарайыуы; усадка шкурок тиреләр
ҙең ултырыуы

УСАДОЧНЫЙ, -ая, -ое спец. ултырыуҙан ха
сил булған, кәмеүҙән (ултырыуҙан) барлыҡҡа 
килгән; усадочные пустоты в чугуне суйындағы 
кәмеүҙән барлыҡҡа килгән ҡыуышлыҡтар

УСАДЬБА ж 1. (отдельное хозяйство) 
усадьба, йорт, йорт-ҡаралты, йорт-ҡура, утар; 
большая усадьба ҙур йорт 2. (хозяйственный 
и жилой центр) усадьба; центральная усадьба 
совхоза совхоздың үҙәк усадьбаһы 3. (земель
ный участок отдельного хозяйства) баҡса, 
баҡса ере; усадьба около дома өй эргәһендәге 
баҡса

УСАЖИВАТЬ несов. см. усадйть 
УСАЖИВАТЬСЯ несов. 1. см. усесться 

2. страд, от усаживать
УСАТЫЙ, -ая, -ое мыйыҡлы; усатый старйк

мыйыҡлы ҡарт; усатый кит мыйыҡлы кит
УСАЧ м; разг. 1. (человек с усами) мыйыҡ- 

бай, оҙон (ҡуйы) мыйыҡлы (кеше) 2. (рыба) усач, 
мыйыҡлы балыҡ

УСВАИВАНИЕ с см. усваивать 
УСВАИВАТЬ несов. см. усвоить 
УСВАИВАТЬСЯ несоә. страд, от усваивать 
УСВОЕНИЕ С СМ. усвоить 
УСВбИТЬ сов. что 1. үҙләштереү, үҙләште

реп алыу, эйә булыу; усвоить урок дәресте үҙ
ләштереү; усвоить новую методику работы яңы 
эш ысулына эйә булыу 2. (об организме) үҙләш
тереү, һеңдереү; усвоить пйщу аш һеңдереү 

УСВОЙЕМОСТЬ л  : (способность сознания) 
үҙләштереүсәнлек, үҙләштереү ҡеүәһе (мөмкин
леге); (способность организма) һеңдереүсәнлек, 
һеңдереү ҡеүәһе (көсө); хорошая усвояемость 
программы программаның яҡшы үҙләштереүсән- 
леге; усвояемость пйщи аш һеңдереүсәнлек 

УСЁИВАТЬ несов. см. усёять 
У СЁИВАТЬСЯ несов. 1. см. усёяться 2. страд, 

от усеивать
УСЕКАТЬ несов. см. усечь 
УСЕКАТЬСЯ несоә. страд, от усекать
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УСЕРДИЕ
УСЁРДИЕ с тырышлыҡ, дәрт; работать с 

усердием дәрт менән эшләү
у с ё р д н о с т ь  ж тырышлыҡ, ихласлыҡ; из

лишняя усёрдность артыҡ тырышлыҡ
у с е р д н ы й , -ая, -ое тырыш, ихлас; усерд

ный труд ихлас хеҙмәт; усердный работник ты
рыш хеҙмәткәр

УСЁРДСТВОВАТЬ несоө. тырышлыҡ (дәрт) 
менән эшләү, тырышып эшләү

УСЁСТЬСЯ сов. 1. ултырыу, ултырышыу, 
иркенләп ултырыу; усесться по свойм местам үҙ 
урындарына ултырышыу 2. за что и с неопр. 
(начатъ заниматься чем-л.) -ға/-гә, -рға/-ргә 
ултырыу, -ай / әй башлау; усесться за работу 
эшкә ултырыу; усесться читать уҡырға ултырыу 

УСЕЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от усечь 
2. прил.; мат. киҫек, киҫелгән; усечённый ко
нус киҫелгән конус 3. прил.; грам., лит. ҡыҫ
ҡартылған, киҫелгән; усечённые причастия ҡыҫ
ҡартылған сифат ҡылымдар; усечённый стих 
ҡыҫҡартылған шиғыр

УСЁЧЬ сов. что (осон) ҡырҡыу, ҡыҫҡартыу; 
усёчь конус конустың осон ҡырҡыу; усечь 
окончание ялғауҙы ҡыҫҡартыу

УСЁЯТЬ сов. что 1. (сплошь засеять) (то
тош) сәсеү; усёять участок пшеницей участкаға 
тотош бойҙай сәсеү 2. (покрыть) ҡаплап алыу, 
тултырыу, һибелеү; звёзды усёяли нёбо йон
доҙҙар күк йөҙөнә һибелгән

УСЁЯТЬСЯ сов. ҡапланыу, ҡаплап алыныу; 
луга усеялись цветами болондар сәскә менән 
ҡапланды

УСИДЁТЬ сов. 1. (удержаться, остаться 
сидеть) (йығылмай) саҡ ултырып ҡалыу; от 
толчка едва усидеть на месте һелкенеүҙән йы 
ғылмай саҡ ултырып ҡалыу 2. (остаться си
деть вопреки желанию) сыҙап (түҙеп) ултырыу, 
ултыра алыу 3. обычно с отрицанием; разг. 
(удержаться на должности) урынында ҡалыу 
(ултыра алыу); не усидеть на работе эш уры
нында ултыра алмау

УСИДЧИВОСТЬ ж ултырышлыҡ, түҙемле
лек; обладать усидчивостью ултырышлығы 
булыу

УСИДЧИВЫИ, -ая, -ое ултырышлы, түҙемле, 
баҫылып эшләүсән; усйдчивый работник улты
рышлы хеҙмәткәр; требовать усйдчивой работы
түҙемле эш талап итеү

^СИКИ мн. (ед. усик м) 1. уменъш. от усы 
2. бот. мыйыҡ, мыйыҡса 3. зоол. мыйыҡ (бө
жәктәрҙә)

УСИЛЕНИЕ с см. усилить — усилиться; уси
ление контроля контролде көсәйтеү

УСИЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от усйлить
2. прил. ныҡ көс талап иткән, көсөргәнешле, кө
сәйтелгән, бик көслө; усиленная охрана көсәй
телгән ҡарауыл 3. прил. (настойчивый) ныҡ көс 
талап иткән, ныҡышмалы; усйленная работа
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ныҡ көс талап иткән эш; усйленная просьба 
ныҡышмалы үтенес

УСИЛИВАТЬ несов. см. усйлить 
УСИЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. усйлиться

2. страд, от усйливать
УСИЛИЕ с көсөргәнеш, тырышлыҡ, көс һа

лыу (түгеү); усйлие воли ихтыяр көсө; дёлать 
усйлие көсөргәнеш тыуҙырыу

УСИЛИТЕЛЬ м 1. (прибор) көсәйткес, арт- 
тырғыс; усилитель постоянного тока даими ток 
көсәйткесе; магнитный усилитель магнит көсәйт
кесе 2. (вещество для укрепления) ныгыткыс, 
беркеткес, көсәйткес; усилитель резины при вул
канизации йылытып эшкәрткәндә резинаны ны- 
ғытҡыс

УСИЛЙТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое көсәйтеү ...ы, 
көсәйткес, көсәйтә торған; усилительная под
станция көсәйтеү подстанцияһы; усилительная 
лампа көсәйткес лампа

УСЙЛИТЬ сов. что көсәйтеү, ҡеүәтләндереү, 
шәбәйтеү, көсөн (ҡеүәтен) арттырыу; усйлить 
звук тауышты көсәйтеү

УСИЛИТЬСЯ сов. көсәйеү, ҡеүәтләнеү, 
ҡеүәте (көсө) артыу, шәбәйеү; волнение на море 
усйлилось диңгеҙ(ҙең) тулҡынланыуы көсәйҙе 

УСКАКАТЬ сов. 1. һикерәнләп китеү, һикерә- 
һикерә китеп барыу 2. (умчаться вскачь) сабып 
(саптырып) китеү; кони ускакали аттар сабып 
китте; ускакать на конё атта саптырып китеү
3. разг. (быстро удалиться) бик тиҙ (шәп) ки
теп барыу (китеү); ускакать с друзьями на рёку 
дуҫтар менән йылғаға бик тиҙ китеп барыу ♦ да
леко не ускачешь (не уйдёшь) см. далеко

УСКОЛЬЗАТЬ несов. см. ускользнуть 
УСКОЛЬЗНУТЬ сов. 1. (вырваться) шыуып 

төшөп китеү, шыуып китеү, ҡулдан ысҡыныу; 
налйм ускользнул из рук шамбы ҡулдан ысҡы
нып китте 2. разг. (уйти незамеченным) сығып 
тайыу, шылыу, һыҙыу, ысҡыныу; незаметно 
ускользнуть с собрания йыйылыштан һиҙҙер
мәйсә шылыу 3. от кого-чего; разг. күренмәй 
ҡалыу, һиҙелмәй ҡалыу, ситтә ҡалыу, төшөп ҡа
лыу; это ускользнуло от моего внимания был 
минең иғтибарҙан ситтә ҡалған 4. от чего; разг. 
(уклониться) тайпылыу, янтайыу; ускользнуть 
от прямого ответа тура яуаптан тайпылыу 
♦ ускользнуть из рук (из под пальцев) (эләкте 
реү) бәхетенән яҙыу, буй етмәй ҡалыу

УСКОРЕНИЕ с 1. см. ускорить — ускорять, 
ускориться — ускоряться 2. физ. тиҙләнеш 

УСКОРЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от ускорить 
2. прил. (более быстрый, чем обычно) тиҙ, етеҙ, 
тиҙлекле, тиҙләтелгән; ускоренное движение етеҙ 
хәрәкәт; ускоренный темп тиҙләтелгән темп; уско
ренный курс обучения тиҙләтелгән уҡыу курсы 

УСКОРИТЕЛЬ м; тех. тиҙләткес; ускорй- 
тель заряженных частйц зарядлы киҫәксәләрҙең 
тиҙләткесе



УСЛУЖ ЕНИЕ
УСКОРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое тех. тиҙләткес, 

тиҙләтеү ...ы; ускорйтельный прибор тиҙләткес 
прибор

УСКбРИТЬ сов. что 1. тиҙләтеү, ҡыҙыула
тыу, шәбәйтеү, йәһәтләү; ускорить шагй аҙымды 
шәбәйтеү 2. (приблизитъ по времени) ҡабалан
дырыу, тиҙләтеү, йәһәтләү; ускорить отъезд ки
теүҙе йәһәтләү

УСКОРИТЬСЯ сов. 1. (стать более быстрым) 
шәбәйеү, ҡыҙыу, тиҙләнә (ҡыҙыулана) төшөү, шә
бәйә барыу, шәбәйеп китеү 2. (наступитъ ско
рее, чем ожидалось) тиҙләтелеү, ашыҡтырылыу, 
алданыраҡ булыу; отъезд ускорился из-за непо
годы көн боҙолоу арҡаһында китеү тиҙләтелде 

УСКОРИТЬ несов. см. ускорить 
УСКОРЯТЬСЯ несов. 1. см. ускориться 

2. страд, от ускорять
УСЛАВЛИВАТЬСЯ несов. см. условливаться 
УСЛАДА ж\ уст., трад.-поэт. ләззәт, рэ- 

хәт(лек), хозур(лыҡ)
УСЛАДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое уст. ләззәтлән

дергәс, зауыҡландырғыс, хозурландырғыс; усла 
дйтельное пение соловья һандуғастың ләззәтлән
дергәс һайрауы

УСЛАДИТЬ сов. кого-что; уст. ләззәтләнде
реү, хозурланыу, зауыҡландырыу; усладить слух 
пением тыңлаусыны йыр менән ләззәтләндереү 

УСЛАДИТЬСЯ сов. чем; уст. ләззәтләнеү, 
зауыҡланыу, хозурланыу

УСЛАЖДАТЬ несов. см. усладить 
УСЛАЖДАТЬСЯ несов. 1. см. усладйться 

2. страд, от услаждать
УСЛАЖДЁНИЕ с см. усладить — услаж

дать, усладйться — услаждаться; услаждение 
поэзией шиғриәт менән ләззәтләнеү

УСЛАСТИТЬ сов. что 1. шәкәрләү, татлау, 
татлы (шәкәрле) итеү 2. перен. (польститъ) 
ялағайланыу, юхалау

УСЛАСТИТЬСЯ сов.', уст. ныҡ шәкәрле (тат
лы) булыу

УСЛАТЬ сов. кого-что', разг. ебәреү, һөрөү; 
услать в глушь төпкөлгә ебәреү 

УСЛАЩАТЬ несов. см. усластить 
УСЛАЩАТЬСЯ несов. 1. см. усластйться 

2. страд, от услащать
УСЛЕДИТЬ сов. 1. за кем-чем ҡарап тороу, 

күҙ-ҡолаҡ булыу, күҙәтеп (һаҡлап) ҡалыу (то
роу); уследйть за детьмй балаларҙы ҡарап тороу 
2. за чем (не упустить из виду) күҙәтеп (тик
шереп, ҡарап) барыу; уследйть за газетными но
востями гәзит яңылыҡтарын күҙәтеп барыу; 
уследйть за развйтием событий ваҡиғаларҙың 
үҫешен күҙәтеп барыу

УСЛбВИЕ с 1. мн. условия (обстоятельст
ва) шарттар; условия жйзни тормош шарттары; 
создать условия для работы эш өсөн шарттар 
булдырыу; жилйщные условия торлаҡ шартта
ры 2. обычно мн. условия (требования) та
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лаптар, ҡағиҙәләр, шарттар; условия пользова
ния электрйчеством электр менән файҙаланыу 
ҡағиҙәләре; каковы ваши условия? һеҙҙең талап
тарығыҙ ниндәй? 3. (уговор) килешеү, һүҙ ҡу
йышыу; нарушить условие килешеүҙе боҙоу 
4. обычно мн. условия шарт, бирелеш; условия 
задачи мәсьәләнең шарты

УСЛбВИТЬСЯ сов. с кем, о чём и с неопр. ки
лешеү, һүҙ ҡуйышыу, вәғәҙәләшеү; условиться о 
встрече осрашыу тураһында һүҙ ҡуйышыу 

УСЛбВЛЕННЫЙ, -ая, -ое килешелгән, (ал
дан) һөйләшелгән, һүҙ ҡуйышҡан, вәғәҙәләшкән, 
билдәләнгән; условленное время килешелгән ва
ҡыт; условленная встреча алдан һөйләшелгән 
осрашыу

УСЛбВЛИВАТЬСЯ и УСЛАВЛИВАТЬСЯ
несов. см. условиться

УСЛбВНОСТЬ ж 1. шартлылыҡ; условность 
адреса адрестың шартлылығы; условность деко
рации биҙәлештең шартлылығы 2. шартлылыҡ, 
шартлы ҡағиҙәләр, шартлы ғөрөф-ғәҙәттәр; быть 
протйвником условностей шартлы ҡағиҙәләргә 
ҡаршы булыу

УСЛбВНЫ Й, -ая, -ое 1. в разн. знач. шарт
лы; условный сигнал шартлы сигнал; условный 
знак шартлы билдә; условный приговор шартлы 
хөкөм; условное согласие шартлы ризалыҡ; 
условные знаки шартлы билдәләр 2. грам. шарт; 
условное наклонение шарт һөйкәлеше ♦ услов
ные рефлексы шартлы рефлекстар

УСЛОЖНЕНИЕ С см. усложнить — услож
нять, усложниться — усложняться

УСЛОЖНЁННОСТЬ ж ҡатмарлылыҡ, хәл
дең ҡатмарлы (ауыр) булыуы

УСЛОЖНЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 
усложнйть 2. прил. ҡатмарлы; усложнённая тех
ника ҡатмарлы техника

УСЛОЖНИТЬ сов. что ҡатмарландырыу, 
ҡатмарлаштырыу, ҡыйынлаштырыу, ауырлашты
рыу; усложнйть проект проектты ҡатмарланды
рыу; усложнйть работу эште ҡатмарлаштырыу 

УСЛОЖНИТЬСЯ сов. ҡатмарланыу, ҡатмар
лашыу, ауырлашыу, ҡыйынлашыу; план работы 
усложнйлся эш планы ҡатмарланды; жизнь 
усложнйлась тормош ауырлашты

УСЛОЖНЙТЬ несов. см. усложнйть 
УСЛОЖНЯТЬСЯ несов. 1. см. усложнйться 

2. страд, от усложнйть
УСЛУГА ж 1. булышлыҡ, ярҙам, хеҙмәт; 

дружеская усл5та дуҫтарса ярҙам 2. мн. усл5ти 
уңайлыҡтар, хеҙмәт; коммунальные усл5ти ком
муналь хеҙмәт; усл5ти связи бәйләнеш уңай
лыҡтары ♦ медвежья усл5та ҡаш төҙәтәм тип 
күҙ сығарыу; к вашим услугам һеҙгә ярҙам итер
гә әҙер (әҙәплелек билдәһе)

УСЛУЖЁНИЕ с; уст. 1. ялсы (хеҙмәтсе) бу
лыу, хеҙмәт; быть в услужении ялсы булып тороу 
2. разг. (угождение) ярамһаҡланыу, ялағайланыу



У С Л У Ж И Т Ь

УСЛУЖИТЬ сов. кому 1. ярҙам итеү (күр
һәтеү), булышлыҡ итеү (күрһәтеү), ярҙамла
шыу, булышыу; всегда рад услужить ярҙам 
итергә һәр саҡ әҙер 2. (угодитъ) ярау; услужить 
начальнику түрәгә ярау

УСЛУЖЛИВОСТЬ ж 1. ярҙамсыллыҡ, ярҙам 
(хеҙмәт) күрһәтергә әҙер тороу (булыу) 2 . яла- 
ғайлыҡ

УСЛУЖЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. ярҙамсыл, булы- 
шыусан 2. ярамһаҡ, ялағай; услужливый сотруд
ник ярамһаҡ хеҙмәткәр

УСЛЫХАТЬ сов.; раз г. см. услышать 
УСЛЫШАТЬ сов. 1. что и с союзом “что" 

(воспринятъ слухом) ишетеү; услышать пение 
соловья һандуғас һайрауын ишетеү 2. что, про 
кого-что, о ком-чём (узнать) ишетеү, белеү, ише
тә белеү; услышать добрую весть яҡшы хәбәр 
ишетеү 3. что (ощутитъ запах чего-л.) һиҙеү, 
тойоу; услышать запах яблок алма еҫен һиҙеү 

УСМАТРИВАТЬ несов. см. усмотреть 
УСМАТРИВАТЬСЯ несов. страд, от усмат

ривать
УСМЕХАТЬСЯ несов. см. усмехнуться
УСМЕХНУТЬСЯ сов. көлөмһөрәү, йылмайыу, 

көлөмһөрәп (йылмайып) ҡуйыу
УСМЕШКА ж көлөмһөрәү, йылмайыу, көлөм

һөрәп (йылмайып) ҡуйыу; лукавая усмешка хәй
ләкәр йылмайыу

УСМЁШЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. (о человеке) 
көлөмһөрәргә яратҡан 2. (выражающий усмеш
ку) көлөмһөрәгән, мут, хәйләкәр; усмешливый 
взгляд мут ҡараш

У СМИРЁНИЕ С см. усмирить — усмирять, 
усмириться — усмиряться

УСМИРИТЕЛЬ м тынысландырыусы, тыныс 
хәлгә килтереүсе

УСМИРЙТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое баҫтырыу ...ы, 
баҫтырыуға (тынысландырыуға) ҡоролған; усми
рительные меры баҫтырыу саралары

УСМИРИТЬ сов. кого-что 1. буйһондороу, 
йыуашайтыу, ҡулға өйрәтеү, баҫынҡыландырыу; 
(о лошади) еккегә (менгегә) өйрәтеү; усмирйть 
необъезженного коня аҫау атты менгегә өйрәтеү 
2. баҫтырыу, туҡтатыу; усмирйть мятеж фетнәне 
баҫтырыу

УСМИРИТЬСЯ сов. 1. баҫынҡыланыу, йыуа
шайыу, баҫылыу; лошадь усмирйлась ат йыуа
шайҙы 2. баҫылыу, туҡталыу; восставшие усми- 
рйлись баш күтәреүселәр баҫылды 

УСМИРЙТЬ несов. см. усмирйть 
УСМИРЙТЬСЯ несов. 1. см. усмирйться 

2. страд, от усмирять
У СМОТРЁНИЕ с ҡарау, ҡарамаҡ, хөкөм, их

тыяр; действовать по своему усмотрению үҙ ҡа
рамағың буйынса эш итеү

у с м о т р ё т ь  сов. 1. за кем-чем\ разг. кү
ҙәтеү, күҙ-ҡолаҡ булыу, күҙҙән ыскындырмау; 
за всеми сразу не усмотришь барыһын да бер

юлы күҙәтеп бөтөрә алмаҫһың 2. что, в чём 
(установитъ, признать) күреү, һиҙеү, күреп 
(һиҙеп) алыу, тип табыу (һанау, ҡарау); усмот
реть в документе ошибку документта хата күреү 

УСНАСТИТЬ сов. что, чем 1. (снабдить в 
большом количестве) тәьмин итеү, йыһазланды
рыу 2. (украситъ словами) биҙәү, сыбарлау; 
уснастйть речь цитатами телмәрҙе цитаталар ме
нән сыбарлау

УСНАЩАТЬ несов. см. уснастйть 
УСНАЩАТЬСЯ несов. страд, от уснащать 
УСНУТЬ сов. 1. йоҡлау, йоҡлап китеү, йоҡо

ға китеү (талыу); ребёнок уснул бала йоҡланы 
2. (о рыбе) үлеү ♦ уснуть навеки; уснуть вечным 
(могильным) сном мәңгелек йоҡоға талыу, үлеү 

УСбБИЦА ж; уст. см. междоусобие 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ с 1. см. усовер 

шёнствовать, усовершенствоваться; усовер 
шёнствование знаний белемде камиллаштырыу 
2. обычно мн. усовершёнствования (изменения 
в чём-л.) камиллыҡ, яҡшыртыу; ввестй усовер 
шёнствование в методику обучёния уҡытыу ме 
тодикаһына камиллыҡ индереү

УСОВЕРШ ЕНСТВОВАННЫЙ, ая, ое 
1. прич. от усовершёнствовать 2. прил. камил
лашҡан, камиллаштырылған; усовершёнство 
ванная методика обучёния камиллаштырылған 
уҡытыу методикаһы

УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ сов., несов. см. 
совершёнствовать; усовершёнствовать знания
белемде камиллаштырыу

УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ сов., несов.
см. совершёнствоваться

УСбВЕСТИТЬ сов. кого-что', разг. оялтыу, 
инсафлыҡҡа килтереү

УСОМНИТЬСЯ сов. в ком-чём шикләнеү, 
шиккә төшөү, шик тыуыу, шөбһәләнеү; усом
ниться в йскренности его слов һүҙҙәренең их 
ласлығына шикләнеү

УСбПШ ИЙ, -ая, -ее 1. уст. мәрхүм, үлгән, 
вафат булған 2. в знач. сущ. усопший м и усоп
шая ж мәрхүм

УСбХНУТЬ сов. 1. (уменьшиться в весе при 
высыхании) кибеү, кәмеү, кесерәйеү 2. перен., 
разг. (похудеть) ябығыу, кибеү, ҡартайып сүгеү 

УСПЕВАЕМОСТЬ ж өлгәшеү, өлгәш; табель 
успеваемости өлгәшеү табеле

УСПЕВАТЬ несов. 1. см. успёть 2. (успешно 
учиться) өлгәшеү; успевать по всем предмётам 
бөтә предметтарҙан да өлгәшеү

УСПЕВАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от успе
вать 2. прил. өлгәшеүсе, өлгөрөүсе; успевающий 
ученик өлгәшеүсе уҡыусы

УСПЁЕТСЯ сов. безл.\ разг. өлгөрөлөр, өл
гөрөлөр әле, ҡабаланырға түгел

УСПЁТЬ сов. 1. (сделать в срок) өлгөрөү, 
етешеү; успёть засветло яҡтыла өлгөрөү 2. (при
быть в срок) килеп (барып) етеү, өлгөрөү; успёть 
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УСТАНОВИТЬСЯ
на поезд поезға өлгөрөү; успеть на заседание 
ултырышҡа килеп етеү 3. в чём', уст. (достичь 
успеха) уңышҡа ирешеү, уңыш ҡаҙаныу; успеть 
в науках фән әлкәһендә уңышҡа ирешеү ♦ не 
успеешь оглянуться, как см. оглянуться; не ус
петь (и) глазом мигнуть (моргнуть) күҙ асып 
йомғансы

УСПЁХ м 1. уңыш, уңышлыҡ 2. (обществен
ное признание) уңыш, ҡаҙаныш, уңыш ҡаҙаныу; 
книга имела большой успех китап ҙур уңыш 
ҡаҙанды ♦ с успехом уңышлы, уңышлы рәүеш
тә; с таким же (с тем же) успехом: 1) шундай 
уҡ уңыш менән, шул уҡ уңыш менән; 2 ) шундай 
уҡ, шуның кеүек (шикелле) уңышһыҙ

у с п е ш н о с т ь  ж уңышлылыҡ, уңышлы (уң) 
булыу (барыу); успешность дёла эштең уңышлы 
булыуы

УСПЕШНЫЙ, -ая, -ое уңышлы, уң; успешное 
начало уңышлы башланғыс

УСПОКАИВАТЬ несов. см. успокоить 
УСПОКАИВАТЬСЯ несов. 1. см. успокоить

ся 2. страд, от успокаивать
УСПОКОЕНИЕ с см. успокоить — успо

коиться; для успокоения матери әсәне тыныс
ландырыу өсөн

УСПОКОЕННОСТЬ ж 1. (умиротворён
ность) тыныслыҡ 2. (состояние покоя) тынлыҡ 

УСПОКОИТЕЛЬ м 1. тынысландырыусы 
2. спец, тирбәлеүҙе баҫыусы (туҡтатыусы) ҡу
лайлама

УСПОКОЙТЕЛЬНИЦА ж тынысландырыусы 
УСПОКОЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. тыныслан 

дырғыс, тынысландыра торған; успокоительные 
капли тынысландыра торған шыйыҡ дарыу
2. в знач. сущ. успокоительное с тынысландыр- 
ғыс дарыу

УСПОКОИТЬ сов. 1. кого-что тынысланды
рыу, йыуатыу, тымыҙыу; успокоить детей бала
ларҙы тынысландырыу 2. что баҫыу, кәметеү, 
баҫылдырыу; успокоить боль ауыртыуҙы баҫыу 

УСПОКОИТЬСЯ сов. 1. тынысланыу, тыныу, 
тымыу; море успокоилось диңгеҙ тынды 2. ба
ҫылыу, кәмеү; боль успокоилась һыҙлау баҫылды
3. разг. ҡәнәғәтләнеү, тынысланыу; успокоиться 
на достйгнутом өлгәшкән менән ҡәнәғәтләнеү

УСТА только мн.; трад.-поэт., уст. ауыҙ, 
ирен ♦ из первых уст (узнать, услышать) үҙ 
ауыҙынан (ишетеү); из уст в уста телдән телгә; 
на устах у всех что барыһының да телендә 
(ауыҙында) шул, барыһы ла шуны һөйләй; ва
шими бы устами (да) мёд пить ауыҙығыҙға бал 
да май

УСТАВ м устав; воинский устав хәрби устав; 
действовать по уставу устав буйынса эш итеү 

УСТАВАТЬ несов. см. устать ♦ не уставая 
(делать) что арымай-талмай (эшләү)

УСТАВИТЬ сов. 1. кого-что (разместить) 
теҙеп ҡуйыу, урынлаштырыу; уставить кнйги в

шкаф китаптарҙы шкафҡа теҙеп ҡуйыу 2. что, 
чем (занять всю площадь) теҙеү, ҡуйыу, тулты
рыу; уставить полки кнйгами кәштәләрҙе китап 
менән тултырыу 3. разг. текәлеү, текәлеп ҡарау, 
текәү, төбәү; уставить взгляд күҙҙе текәү

УСТАВИТЬСЯ сов.', разг. 1. (уместиться) 
урынлашыу, һыйыу, тулыу, урынлашып бөтөү, 
һыйып бөтөү; кнйги уставились в шкафу китап
тар шкафҡа һыйып бөттө 2. чем\ разг. тулыу, 
тулып бөтөү; луг уставился стогами болон кә
бәндәр менән тулды 3. на кого-что, в кого-что', 
разг. текләү, текәлеү, тексәйеү, төбәлеү, текләп 
ҡарау; уставиться в окно тәҙрәгә төбәлеү 

УСТАВЛЙТЬ несов. см. уставить 
УСТАВЛЙТЬСЯ несов. 1. см. уставиться 

2. страд, от уставлять
УСТАВНЫЙ, -ая, -ое 1. устав ...ы; уставное 

положение устав положениеһы 2. (совершаемый 
по уставу) уставҡа ярашлы, устав буйынса 

УСТАИВАТЬ несов. см. устоять 
УСТАИВАТЬСЯ несов. см. устояться 
УСТАЛОСТЬ ж 1. арығанлыҡ, талсығыу, хәл

һеҙлек, арыу, хәл бөтөү, хәлһеҙләнеү; почувст
вовать усталость арығанлыҡ тойоу 2. тех. та
лыу, талығыу, талсығыу; усталость металлов ме
талдың талығыуы (көсөргәнештең щгәреп то
роуы арҡаһында металдың ныҡлыгы кәмец) 

УСТАЛЫЙ, -ая, -ое арыған, талсыҡҡан, хәле 
бөткән; усталый спутник арыған юлсы; усталые 
глаза талсыҡҡан күҙҙәр

УСТАЛЬ: без устали арымай-талмай, арыу-та
лыуһыҙ; не знать устали арыу-талыуҙы белмәй 

УСТАНАВЛИВАТЬ несов. см. установйть 
УСТАНАВЛИВАТЬСЯ несов. 1. см. устано

виться 2. страд, от устанавливать
УСТАНОВИТЬ сов. что 1. урынлаштырыу, 

урынлаштырып ҡуйыу; установйть телегу на па
роме арбаны паромға урынлаштырыу 2. ҡуйыу; 
установйть памятник һәйкәл ҡуйыу; установйть 
столбы бағаналар ҡуйыу; установйть телефон 
телефон ҡуйыу 3. билдәләү, раҫлау, ғәмәлгә ин
дереү; установйть дни занятий дәрес көндәрен 
билдәләү 4. (осуществить, организовать) урын
лаштырыу, булдырыу, ойоштороу; установйть 
связь элемтә урынлаштырыу; установйть мир 
тыныслыҡ урынлаштырыу 5. (выяснить, дока
зать) аныҡлау, билдәләү, асыҡлау, иҫбатлау; 
установйть йстину хәҡиҡәтте асыҡлау

УСТАНОВИТЬСЯ сов. 1. (стать устойчи
вым, постоянным) урынлаштырыу, яйға һалыныу, 
рәтләнеү; погода установйлась көндәр рәтләнде 
2. (сформироваться) нығыныу, нығыу, формала
шыу; установйлась традйция традиция нығынды; 
голос не установйлся тауыш нығынмаған 3. (на
стать) урынлашыу, булдырылыу, юлға (яйға) 
һалыныу; установйлся мир тыныслыҡ урынлаш
ты; установйлся порядок тәртип булдырылды; 
установйлась тишина тыныслыҡ урынлашты 
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УСТАНОВКА
УСТАНОВКА ж 1. см. установить — уста

навливать 1, 2; 2. (механизм, приспособление) 
ҡулайлама; заводские установки завод ҡулайла
малары 3. (целевая направленность) маҡсат 
итеп ҡуйыу, йүнәлеш, ҡуйылыш; установка на 
качество продукции продукцияның сифатын 
маҡсат итеп ҡуйыу 4. (указание, директива) күр
һәтмә; установка центральных органов үҙәк ор 
гаңдарҙың күрһәтмәһе

УСТАНОВЛЕНИЕ с см. установить 2 — 5 
УСТАНОВЛЕННЫЙ, ая, -ое 1. прич. от 

установйть 2. прил. уставта (законда) ҡаралған, 
устав (закон) менән билдәләнгән; в установлен
ном порядке уставта ҡаралған тәртип буйынса 

УСТАНОВОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. урынлаштырыу 
...ы, көйләү ...ы; установочный винт көйләү вин
ты 2. (соответствующий какой-л. установке) йү
нәлеш биреүсе (бирә торған), юл күрһәткес; уста
новочные вопросы йүнәлеш биреүсе мәсьәләләр 

УСТАНОВЩИК м ҡороусы, көйләүсе, көй- 
ләп ҡуйыусы; установщик машин машиналарҙы 
көйләп ҡуйыусы

УСТАРЕВАТЬ несов. см. устареть
УСТАРЁЛОСТЬ ж иҫкергәнлек, иҫкергән бу

лыу; устарелость модели моделдең иҫкергәнлеге 
УСТАРЕЛЫЙ, -ая, -ое 1. уст. (ставший 

старым, дряхлым) ҡарт, ҡартайған 2. иҫкергән, 
иҫке; устарелый взгляд иҫкергән ҡараш; уста
релый фасон иҫке фасон

УСТАРЁТЬ сов. 1. уст. (постареть) ҡар
тайыу 2. (выйти из употребления) иҫкереү, ғә
мәлдән сығыу, ҡулланылмау; этот учебник уста
рел был дәреслек иҫкергән

УСТАТЬ сов. арыу, арып бөтөү (китеү), та
лыу, талсығыу; устать от долгой ходьбы оҙаҡ 
йөрөүҙән арыу; устать ждать көтөп арыу 

УСТЕЛИТЬ сов/, разг. см. устлать 
УСТЕЛИТЬСЯ сов.] разг. см. устлаться 
УСТЕРЁЧЬ сов. кого-что 1. һаҡлау, һаҡлап 

алып ҡалыу; устеречь деньги аҡсаны һаҡлау 
2. (подстеречь) ҡарауыллау

У СТЕРЁЧЬСЯ сов.', разг. һаҡланыу, һаҡла
нып ҡалыу; устеречься от простуды һалҡын те
йеүҙән һаҡланыу

УСТИЛАТЬ несов. см. устлать 
УСТИЛАТЬСЯ несов. 1. см. устлаться 

2. страд, от устилать
УСТЛАТЬ сов. что, чем 1. түшәү, йәйеү, тү

шәп (йәйеп) сығыу (ҡуйыу), ҡаплау; устлать 
пол ковром иҙәнгә келәм йәйеп ҡуйыу 2. (по
крыть собой всю поверхность) түшәү, ҡаплау 

УСТЛАТЬСЯ сов.', разг. 1. түшәлеү, ҡапла
ныу 2. (приготовить себе постель) урын йәйеү 
(түшәү, һалыу)

Устный, -ая, -ое телдән, күңелдән; (о речи) 
һөйләү ...ы, устная речь һөйләү телмәре; устный 
ответ телдән яуап биреү; устное вычисление
күңелдән иҫәпләү

у с т Ой  м 1. Терәк, терәү; береговые устои 
моста күперҙең ярҙағы терәүҙәре 2. мн. устби; 
перен. нигеҙ; моральные устби общества йәмғи 
әттең әхлаҡи нигеҙҙәре 3. разг. (сгустившийся 
слой на поверхности жидкости) шекәрә, өҫтө 

УСТОЙЧИВОСТЬ ж] прям., перен. тотороҡ
лолоҡ; устойчивость взаимоотношений үҙ-ара 
мөнәсәбәттәрҙең тотороҡлолоғо

УСТбЙЧИВЫЙ, -ая, -ое прям., перен. тото
роҡло; устойчивая лодка тотороҡло кәмә; устой
чивая валюта тотороҡло валюта; устойчивое 
мнение тотороҡло ҡараш

...УСТбЙЧИВЫ Й, -ая, -ое урыҫ телендә 
ҡушма һцҙҙәрҙең “бирешмәцсән”, “сыҙамлы", 
“тцҙемле" мәғәнәләрен аңлатҡан икенсе өлө
шө, мәҫ., морозоустойчивый һыуыҡҡа сыҙамлы, 
һыуыҡҡа бирешмәүсән

УСТОЙТЬ сов. 1. (не упасть) аумау, ҡола
мау, ныҡ тороу; устоять на ногах аяҡта ныҡ то
роу 2. перен. (выдержать напор чего-л.) ныҡ 
тороу, бирешмәү, ҡаршы тора алыу; устоять в 
споре бәхәстә бирешмәү

УСТОЙТЬСЯ сов. 1. (успокоиться) тоноу, 
тоноҡланыу 2. (дать устой) өҫтө(нә) ултырыу, 
шекәрә ҡаплау 3. (стать готовым к использо
ванию) әсеү, әсеп әҙер булыу; квас устоялся 
кеүәҫ әсеп әҙер булды 4. перен., разг. (стать 
постоянным) нығыныу, яҡшырыу, тотороҡла- 
ныу, даими хәлдә булыу (хәлгә килеү); погода 
устоялась көн яҡшырҙы; характер его не ус
тоялся уның холҡо нығынмаған әле 

УСТРАИВАТЬ несов. см. устроить 
УСТРАИВАТЬСЯ несов. 1. см. устроиться 

2. страд, от устраивать
УСТРАНЕНИЕ с см. устранйть — устранять; 

устранение от должности вазифаһынан бушатыу 
УСТРАНЙТЬ сов. 1. кого-что ситкә алып 

ташлау; устранйть всё, что мешает работе эшкә 
ҡамасаулаған бөтә нәмәне ситкә алып ташлау 
2. что бөтөрөү, юҡ итеү; устранйть аварию ава
рияны бөтөрөү; устранйть недостатки етешһеҙ
лектәрҙе бөтөрөү 3. кого-что (отстранить, уво
лить) бушатыу, сығарыу, алыу, ҡыуыу, урыны
нан төшөрөү (алыу); устранйть из института 
институттан ҡыуыу

УСТРАНИТЬСЯ сов. 1. от чего ситләшеү, 
ситләшеп китеү; устраниться от дел эштән сит
ләшеү 2. бөтөрөлөү; недостатки устранились 
етешһеҙлектәр бөтөрөлдө

УСТРАНЙТЬ несов. см. устранйть 
УСТРАНЯТЬСЯ несов. 1. см. устранйться 

2. страд, от устранйть
УСТРАШАТЬ несов. см. устрашить 
УСТРАШАТЬСЯ несов. 1. см. устрашйться 

2. страд, от устрашать
УСТРАШАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от 

устрашать 2. прил. ҡурҡыныс, ҡурҡытырлыҡ; 
устрашающий вид ҡурҡыныс ҡиәфәт 
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УСУШ ИТЬ
УСТРАШЁНИЕ с см. устрашить — устра

шать, устрашиться — устрашаться; на устра
шение врагам дошманды ҡурҡытыу өсөн

УСТРАШИТЬ сов. кого-что ҡурҡытыу, ҡур
ҡыу һалыу, ҡурҡыуға төшөрөү; устрашить про
тивника дошманды ҡурҡыуға төшөрөү

УСТРАШИТЬСЯ сов. кого-что ҡурҡыу, 
шөрләү, ҡурҡыуға төшөү; не устрашиться угроз 
янауҙарҙан ҡурҡмау

УСТРЕМИТЬ сов. что 1. книжн. йүнәлдереү, 
йүнәлтеү; устремить конницу на врага дошманға 
атлы ғәскәр йүнәлдереү 2. перен. йүнәлтеү, йү
нәлдереү, төбәү; устремить всё внимание бөтә 
иғтибарҙы йүнәлдереү

УСТРЕМИТЬСЯ сов. 1. ташланыу, атылыу, 
ынтылыу; устремиться за командйром командир 
артынан ташланыу 2. перен. йүнәлеү, төбәлеү; 
взоры устремились на вошедшего ҡараштар ин 
гән кешегә төбәлде

УСТРЕМЛЕНИЕ с 1. см. устремить — устрем
лять, устремйться — устремляться 2. (намере
ние) ынтылыш, теләк; эгоистйческие устрем
ления эгоистик ынтылыштар

УСТРЕМЛЁННОСТЬ ж ынтылышлыҡ, ын
тылышлы булыу; устремлённость к цели маҡ
сатҡа ынтылышлыҡ

У СТРЕМ ЛЙТЬ несов. см. устремйть 
УСТРЕМЛЙТЬСЯ несов. 1. см. устремйться 

2. страд, от устремлять
Ус т р и ц а  .ж^устрица (диңгеҙ моллюскаһы) 
УСТРИЧНЫИ, -ая, -ое 1. устрица ...ы; ус

тричная раковина устрица ҡабырсағы 2. устри
ца; устричный промысел устрица аулау кәсебе 

УСТРбЕН НЫ Й , -ая, -ое 1. прич. от 
устроить 2. прил. яйланған, (бер) тәртипкә һа
лынған (килтерелгән); устроенная жизнь бер 
тәртипкә һалынған тормош

УСТРОИТЕЛЬ М и УСТРОИТЕЛЬНИЦА ж 
ойоштороусы; устройтель концерта концерт 
ойоштороусы

УС ТРбИ ТЬ сов. 1. что ҡороу, рәтләү; 
устроить в зале сцену залда сәхнә ҡороу 2. что 
(организовать) ойоштороу; устроить выставку 
күргәҙмә ойоштороу 3. что (учинитъ) ҡупта
рыу, күтәреү; устроить скандал янъял ҡуптарыу
4. что (уладитъ) яйға (рәткә) һалыу, рәтләү, 
көйләү, көйгә һалыу; устроить свой дела эштәр
ҙе яйға һалыу 5. что, кому, разг. (посодейство
вать) булышыу, яйға (көйгә, рәткә) һалышыу; 
устроить билёт в театр театрға билет алырға бу
лышыу 6. кого-что (определить) урынлашты
рыу, индереү; устроить на работу эшкә урын
лаштырыу 7. кого-что (бытъ удобным, подой
ти) ярау, яраҡлы булыу, ҡулай булыу; одно
местная комната его устроила бер урынлы бүл 
мә уға ҡулай булды

УСТРбИТЬСЯ сов. 1. (наладиться) рәтләнеү, 
рәткә һалыныу, яйланыу, яйға һалыныу 2. (по

ступитъ) урынлашыу, инеү; устроиться на за
вод заводҡа эшкә инеү 3. (разместиться, рас
положиться) урынлашыу, урын табыу (яйлау); 
устроиться на ночлёг ҡунырға урын табыу 

УСТРбЙСТВО с 1. см. устроить — устра
ивать 1 —6, устроиться — устраиваться 2;
2. (конструкция) төҙөлөш, ҡоролош, яһалыш; 
устройство радиоприёмника радиоалғыстың тә 
ҙөлөшө 3. (строй) ҡоролош; общественное уст
ройство йәмғиәт ҡоролошо 4. (механизм) ҡорол
ма, яйланма; тормозное устройство тормоз яй
ланмаһы

УСТ5ЧІ м һикәлтә, киртләс; уступ горы тау 
һикәлтәһе

УСТУПАТЬ несов. см. уступить
УСТУПЙТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое грам. кире; 

уступительный союз кире теркәүес
УСТУПИТЬ сов. 1. кого-что, кому биреү; 

уступйть место урын биреү 2. кому, в чём (от
ступитъ) юл ҡуйыу, ҡаршы килмәү, ҡарыш
мау; уступйть в споре бәхәстә ҡаршы килмәү
3. кому-чему, в чём ҡалышыу, бирешеү; не усту
пйть в храбрости батырлыҡта (берәүҙән дә) ҡа
лышмау 4. что, кому, разг. (продавая, отдать 
дешевле) хаҡын кәметеү (төшөү, төшөрөү); 
уступйть на пятьдесят рублей илле һумға төшөү

УСТУПКА ж 1. см. уступйть — уступйть 1,2; 
2. (компромисс) ташлама, юл ҡуйыу, килешеү; 
пойтй на уступки ташлама яһау 3. разг. (скидка 
с назначенной цены) ташлама хаҡын кәметеү; 
продать с уступкой хаҡын кәметеп һатыу

УСТУПЧАТЫЙ, ая, ое һикәлтәле, киртләс
ле; уступчатая возвышенность һикәлтәле ҡал 
ҡыулыҡ

УСТУПЧИВОСТЬ ж килешеүсәнлек, юл ҡу- 
йыусанлыҡ, күндәмлек; уступчивость матери 
әсәнең килешеүсәнлеге

УСТУПЧИВЫЙ, -ая, -ое килешеүсән, юл ҡу- 
йыусан, күндәм; уступчивый человек килешеү
сән кеше

УСТЫДИТЬ сов. кого-что оялтыу, ҡыҙартыу 
УСТЫДИТЬСЯ сов. кого-чего и без доп. 

оялыу, йөҙ ҡыҙарыу
Ус т ь е  с і . тамаҡ, йылға тамағы; устье Дёмы 

Дим тамағы 2. (выход) ауыҙ; устье колодца ҡо
ҙоҡ ауыҙы; устье пёчи мейес ауыҙы; устье шах
ты шахта ауыҙы

УСУГУБЙТЬ и УСУГУБИТЬ сов. что кө 
сәйтеү, киҫкенләштереү, ауырлаштырыу

УСУГУБИТЬСЯ и УСУГУБИТЬСЯ сов. кө
сәйеү, киҫкенләшеү, ауырлашыу

УСУГУБЛЕНИЕ с см. усугубйть — усугуб
лять, усугубйться — усугубляться; усугубление 
положения хәлдең киҫкенләшеүе

У СУ ГУ Б ЛЙТЬ несов. см. усугубйть 
УСУГУБЛЙТЬСЯ несов. 1. см. усугубйться 

2. страд, от усугублять
УСУШИТЬ сов.', разг. киптереп ебәреү (ташлау)
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УСУШ ИТЬСЯ
УСУШИТЬСЯ сое.; разг. 1. (слишком засу

шиться) кибеп китеү 2. (убавиться в весе при 
сушке) кибеп кәмеү

УСУШКА ж 1. о / ,  усушйть — усушать, усу- 
шйться — усушаться 2. спец, кибеп кәмеү (та
уарҙың ауырлығы)

УСЫ мн. (ед. ус м) 1. мыйыҡ; отрастйть усы
мыйыҡ үҫтереү 2. см. усики 2 ; 3. см. усики 3 
♦ и в ус не дуть см. дуть; сами с усами үҙебеҙ 
ҙә беләбеҙ, үҙебеҙҙең дә баш бар; мотать (себе) 
на ус см. мотать

УСЫЛАТЬ несов. см. услать 
УСЫНОВИТЕЛЬ м и УСЫНОВЙТЕЛЬНИ 

ЦА ж балалыҡҡа алыусы
УСЫНОВИТЬ сов. кого балалыҡҡа алыу 
УСЫНОВЛЕНИЕ с балалыҡҡа алыу 
УСЫНОВЛЯТЬ несов. см. усыновить 
УСЫПАЛЬНИЦА ж төрбә, кәшәнә, маҙар 

(бер ырыу йәки кцренекле ғаилә ағзаларын кц- 
мец өсөн махсус бина)

УСЫПАТЬ сов. что 1. (покрыть поверх
ность чем-л. сыпучим) һибеү, сәсеү, һибеп (сәсеп) 
сығыу (тултырыу); усыпать дорожки песком юл
дарға ҡом һибеп сығыу 2. ҡаплау, солғап алыу; 
звёзды усыпали нёбо күкте йондоҙҙар ҡаплаған 

УСЫПАТЬ несов. см. усыпать 
УСЫПЙТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое разг. йоҡлата 

торған, йоҡо килтерә торған, йоҡлатҡыс, йоҡо 
килтергес; усыпительный голос йоҡо килтергес 
тауыш

УСЫПИТЬ сов. 1. кого-что йоҡлатыу, йоҡо
ға талдырыу, йоҡо килтереү, йоҡомһоратыу, ой
отоу; усыпйть пёнием йыр менән йоҡоно килте
реү 2. что\ перен. йомшартыу, кәметеү, баҫыу; 
усыпйть бдйтельность уяулыҡты кәметеү 

УСЫПЛЯТЬ несов. см. усыпйть 
УСЫПЛЯТЬСЯ несов. страд, от усыплять 
УСЫХАТЬ несов. см. усохнуть 
УТАИВАТЬ несов. см. утайть 
УТАИВАТЬСЯ несов. 1. см. утайться 

2. страд, от утаивать
УТАИТЬ сов. что 1. (сохранить в тайне) 

йәшереү, сер итеп тотоу (һаҡлау); утайть правду 
дөрөҫлөктө йәшереү 2. (тайно присвоить) йә
шереү, йәшереп алып ҡалыу, йәшертен үҙләште
реү; утайть чужйе вёщи кеше әйберен йәшертен 
үҙләштереү ♦ шйла в мешкё не утайшь беҙ ҡап
сыҡта ятмай

УТАИТЬСЯ сов.', разг. 1. (с отрицанием “не”) 
йәшеренеп булмай 2. (скрыться) йәшеренеү, 
ҡасыу; утайться в комнате бүлмәлә йәшеренеү 

УТАИКА ж см. утайть — утаивать; утайка 
денег аҡсаны йәшереү; утайка правды дөрөҫлөк
тө йәшереү

УТАПТЫВАТЬ несов. см. утоптать 
УТАПТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. утоптаться 

2. страд, от утаптывать
УТАСКИВАТЬ несов. см. утащйть
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УТАСКИВАТЬСЯ несов. 1. см. утащйться 
2. страд, от утаскивать

УТАЩИТЬ сов. кого-что 1. һөйрәп (һөйрә
теп) алып китеү 2. (украсть) урлау, урлап ки
теү; утащйть кнйгу китапты урлау

УТАЩИТЬСЯ сов.', прост, һөйрәлеү (ҡы
йынлыҡ менән яйлап китец)

Ут в а р ь  ж собир. кәрәк-яраҡ, йыһаз; домаш
няя утварь өй кәрәк-яраҡтары

УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. ыңғай; 
утвердйтельный ответ ыңғай яуап 2. грам. раҫ
лау; утвердйтельные частйцы көсәйтеү-раҫлау 
киҫәксәләре

УТВЕРДИТЬ сов. 1. что раҫлау, ҡабул итеү; 
утвердйть план работы эш планын раҫлау; 
утвердйть новый закон яңы закон ҡабул итеү 
2. что нығытыу, беркетеү; утвердйть опоры 
терәүҙәр беркетеү 3. кого-что, в чём (убедить) 
ышандырыу, инандырыу; утвердйть товарищей 
в своей правоте үҙенең хаҡлығына иптәштәрен 
ышандырыу

УТВЕРДИТЬСЯ сов. 1. урынлашыу, нығыу, 
нығыныу; порядок утвердйлся тәртип урынлаш
ты 2. ышаныу, инаныу, нығыныу; утвердйться в 
своём мнении үҙ фекереңдә нығыныу

УТВЕРЖ ДАТЬ несов. 1. см. утвердйть 
2. что әйтеү, һөйләү, раҫлау; все утверждают, 
что он прав бөтәһе лә уны хаҡлы тип әйтәләр 

УТВЕРЖДАТЬСЯ несов. 1. см. утвердйться 
2. страд, от утверждать

УТВЕРЖДЕНИЕ с 1. см. утвердйть — утвер
ждать, утвердйться — утверждаться 2. раҫлау, 
ҡараш, фекер, һүҙ; правильное утверждение дө
рөҫ фекер

УТЕКАТЬ несов. см. утечь 
УТЕНОК м өйрәк себеше (бәпкәһе) 
УТЕПЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от утеп- 

лйть 2. прил. йылытылған, йылы; утеплённая 
обувь йылы аяҡ кейеме

УТЕПЛИТЕЛЬ м йылытҡыс; утеплитель ак
кумулятора аккумулятор йылытҡысы

УТЕПЛИТЬ сов. йылытыу, йылындырыу; 
утеплйть коровник һыйыр аҙбарын йылытыу 

УТЕПЛИТЬСЯ сов.; разг. йылыныу, йылы 
кейенеү

УТЕПЛЙТЬ несов. см. утеплйть 
УТЕПЛИТЬСЯ несов. 1. см. утеплйться 

2. страд, от утеплять
УТЕРЁТЬ сов. кого-что', разг. һөртөү, һөртөп 

алыу; утереть слёзы күҙ йәштәрен һөртөү; уте
реть рот ауыҙҙы һөртөп алыу ♦ утереть нос ко
му танауына сиртеү

УТЕРЁТЬСЯ сов.', разг. һөртөнөү, һөртөнөп 
алыу; утереться полотенцем таҫтамал менән 
һөртөнөп алыу

УТЕРПЁТЬ сов. түҙеп (сыҙап) ҡалыу (тора 
алыу), түҙә (сыҙай) алыу; не утерпел, чтобы не 
возразйть ҡаршы әйтмәйенсә түҙә алманы



УТЁРЯ ж юғалтыу, юғалыу, юҡ булыу; утеря 
документов документтарҙы юғалтыу

УТЕРЙТЬ сов. что юғалтыу, төшөрөп ҡалды
рыу; утерять деньги аҡса юғалтыу

УТЕРЙТЬСЯ несоө. юғалыу, юҡ булыу; до
кументы утерялись документтар юғалды

УТЕС м ҡая; взобраться на утёс ҡаяға менеү 
УТЕСАТЬ сов. юныу, юнып йоҡартыу (йо

ҡарта төшөү)
УТЕСИСТЫИ, -ая, -ое ҡаялы; утёсистый бе

рег ҡаялы яр
УТЕСЫВАТЬ несов. см. утесать 
УТЁХА ж 1. (забава) мәрәкә, мәҙәк, уйын-көл

кө 2. (утешение) йыуаныс, ҡыуаныс; дочь — 
его утёха ҡыҙы — уның йыуанысы

УТЁЧКА ж ағып (ҡойолоп, осоп сығып) кә
меү, исраф булыу; утечка газа газдың осоп сы
ғып кәмеүе

УТЁЧЬ сов. 1. ағыу, ағып бөтөү, ағып китеү 
(кәмеү), ағып сығып (ҡойолоп) бөтөү 2. перен. 
(пройти — о времени, событиях) уҙыу, үтеү, үтеп 
(уҙып) китеү; годы утеклй йылдар уҙып китте 

УТЕШАТЬ несов. см. утешить 
УТЕШАТЬСЯ несов. см. утешиться 
УТЕШЁНИЕ с 1. см. утешить — утешать, 

утешиться — утешаться 2. йыуаныс; найтй себе 
утешение үҙеңә йыуаныс табыу

УТЕШЙТЕЛЬ м и УТЕШЙТЕЛЬНИЦА ж 
йыуатыусы, йыуаныс биреүсе

УТЕШИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое йыуатҡыс, йыуа
та торған, йыуаныс бирә торған, йыуаныслы, ты- 
нысландырғыс, тынысландыра торған; утеши
тельный ответ йыуаныслы яуап

УТЁШИТЬ сов. кого-что 1. йыуатыу; уте
шить ребёнка баланы йыуатыу 2. (порадовать) 
йыуаныс биреү, күңел биреү, күңелен күреү 

УТЁШИТЬСЯ сов. йыуаныу, йыуаныс алыу 
УТИЛИЗАЦИЯ ж утилизация, утилизация- 

лау, утилләштереү
УТИЛИЗЙРОВАТЬ сов., несов. что утили- 

зациялау, утилләштереү, файҙаланыу, файҙаһын 
күреү, файҙалы эшкә тотоноу, эшкәртеү; утили
зировать отходы производства производство ҡал
дыҡтарын эшкәртеү

УТИЛИТАРИЗМ м утилитаризм (һәр нәмә
нән тик матди файҙа кцрецҙе кщ  уңында то
тоу, тар практицизм)

УТИЛИТАРИСТ м утилитарист (утилита
ризм рухындагы кеше)

УТИЛИТАРИСТСКИЙ, -ая, -ое утилитарист 
...ы, утилитаристарса; утилитаристские взгляды 
утилитарист ҡараштары

УТИЛИТАРНЫЙ, -ая, -ое утилитар; утили
тарные соображения утилитар уйҙар; утили
тарные знания утилитар белем

УТИЛЬ м собир. утиль, иҫке-моҫҡо (произ
водство ҡалдыҡтары, тимер-томор, сепрәк- 
сапраҡ һ.б.)
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УТОЛЩ АТЬСЯ
УТИЛЬНЫИ, -ая, -ое утиль ...ы; утйльный

цех утиль цехы
УТИЛЬСЫРЬЁ с собир. см. утйль 
УТИНЫИ, -ая, -ое өйрәк ...ы; утйное яйцб

өйрәк йомортҡаһы
УТИРАТЬ несов. см. утерёть 
УТИРАТЬСЯ несов. см. утереться 
УТИХАТЬ несов. см. утихнуть
УТИХНУТЬ сов. 1. тыныу, тынып ҡалыу, 

баҫылыу, баҫыла төшөү; шум утйх тауыш тынды 
2. (прекратиться) баҫылыу, туҡтау; буря 
утйхла дауыл баҫылды; боль утйхла ауыртыу 
баҫылды 3. (успокоиться) тынысланыу, тымыу; 
ребёнок утйх бала тымды

УТИХОМИРИВАТЬ несов. см. утихомирить 
УТИХОМИРИВАТЬСЯ несов. 1. см. утихо- 

мйриться 2. страд, от утихомйривать
УТИХОМИРИТЬ сов. кого-что; разг. тыныс

ландырыу, асыуын (ғәйрәтен) баҫыу; утихомйрить 
драчунов һуғыш суҡмарҙарын тынысландырыу 

УТИХОМИРИТЬСЯ сов.', разг. тынысланыу, 
баҫылыу; мальчики утихомирились малайҙар ты
нысланды; ветер утихомирился ел баҫылды 

Ут к а  ж 1. зоол. өйрәк; дйкая утка ҡыр өйрәге 
2. (сосуд) утка, һейҙек һауыты 3. (ложный слух) 
ялған хәбәр; пустйть утку ялған хәбәр таратыу 

УТКНУТЬ сов. что, во что', разг. 1. йәшереү, 
ҡаплау; уткнуть лицо в воротнйк йөҙҙө пальто 
яғаһына йәшереү 2. перен. төбәү, текәлеү, күҙҙе 
текәү; уткнуть глаза в книгу китапҡа текәлеү 
♦ уткнуть нос баш күтәрмәй ҡаҙалып ултырыу 

УТКНУТЬСЯ сов. во что', разг. 1. сумыу, 
ҡапланыу, йәшеренеү; уткнуться с головой в по
душку баш менән мендәргә сумыу 2. перен. су
мыу, баш күтәрмәү, текәлеп ултырыу; уткнуться 
в кнйгу китапҡа сумыу

УТКО Н бС  м өйрәкморон (Австралияла 
йәшәй mojjzan имеҙецсе хайуан)

Утлый, -ая, -ое 1. (некрепкий) иҫке, туҙған; 
утлая лодка иҫке кәмә 2. (убогий, бедный) яр
лы, меҫкен; утлая деревня ярлы ауыл 

У Т бК  м\ тех. арҡау (туҡыу эшендә) 
УТОЛЁНИЕ с см. утолйть — утолять, уто

литься — утоляться
УТОЛИТЬ сов. что 1. ҡандырыу, ҡаныу; 

утолйть жажду һыуһын ҡандырыу 2. (осла
бить, умерить) баҫыу, кәметеү; утолйть боль 
ауыртыуҙы баҫыу

УТОЛИТЬСЯ сов. 1. ҡәнәғәтләнеү, ҡаныу, 
баҫылыу 2. баҫылыу, кәмеү; утолйлась боль 
ауыртыу баҫылды

УТОЛСТИТЬ сов. что йыуанайтыу, ҡалы
найтыу, йыуанайта (ҡалынайта) төшөү (биреү); 
утолстйть верёвку бауҙы йыуанайта биреү 

УТОЛСТИТЬСЯ сов. йыуанайыу, ҡалынайыу 
УТОЛЩАТЬ несов. см. утолстйть 
УТОЛЩАТЬСЯ несов. 1. см. утолстйться 

2. страд, от утолщать



УТОЛЩ ЕНИЕ
УТОЛЩЁНИЕ с 1. см. утолстить — утол

щать 2. ҡалынайған (йыуанайған) урын (ер); 
утолщение ствола олондоң йыуанайған ере 

УТОЛЯТЬ несов. см. утолить 
УТОЛЙТЬСЯ несов. 1. см. утолиться 

2. страд, от утолять
УТОМИТЕЛЬНОСТЬ ж ялҡытҡыс (йонсот

ҡос) булыу; утомйтельность ожидания көтөүҙең 
ялҡытҡыс булыуы

УТОМИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ялҡытҡыс, арыт- 
ҡыс, ялыҡтырғыс, йонсотҡос; утомительная до
рога йонсотҡос юл; утомительное путешествие 
ялыҡтырғыс сәйәхәт; утомительный разговор
ялҡытҡыс һөйләшеү

УТОМИТЬ сов. кого-что ялҡытыу, йонсотоу, 
талдырыу, талсыҡтырыу; утомить глаза күҙҙе 
талдырыу

УТОМИТЬСЯ сов. арыу, йонсоу, ялығыу, 
талсығыу

УТОМЛЁНИЕ с арыу, йонсоу, арығанлыҡ, тал
ғанлыҡ; умственное утомление баш арығанлығы 

УТОМЛЁННОСТЬ ж арығанлыҡ, йонсоу- 
лыҡ, талғанлыҡ; утомлённость организма орга
низмдың арығанлығы

УТОМЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от уто
мить 2. прил. арыған, йонсоған, талсыҡҡан; 
утомлённый вид йонсоған ҡиәфәт; утомлённые 
глаза талсыҡҡан күҙҙәр

УТОМЛЯЕМОСТЬ ж арыусанлыҡ, талыу - 
санлыҡ; быстрая утомляемость организма орга
низмдың тиҙ арыусанлығы

УТОМЛЙТЬ несов. см. утомить 
УТОМЛЙТЬСЯ несов. 1. см утомиться 

2. страд, от утомлять
УТОНИТЬ сов. см. тонуть; ведро утонуло кү

нәк батты; улица утонула в зелени урам йәшел
леккә сумған

УТОНЧАТЬ несов. см. утончить 
у т о н ч а т ь с я  несов. 1. см. утончиться 

2. страд, от утончать
УТОНЧЕННОСТЬ ж нескәлек, нәзәкәтлелек; 

утончённость натуры кеше тәбиғәтенең нәзәкәт- 
лелеге

УТОНЧЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от утон
чить 2. прил. (изощрённый) нескә, нәзәкәтле, 
һиҙгер, үткер, нескә зауыҡлы; утончённые мане
ры нәзәкәтле ҡыланыштар

УТОНЧИТЬ сов. что 1. йоҡартыу, нәҙегәй
теү, нескәртеү; утончйть нйтку епте нәҙегәйтеү 
2. (сделать более изысканным) нескәртеү, нәзә- 
кәтләндереү; утончйть вкус зауыҡты нескәртеү 

УТОНЧИТЬСЯ сов. 1. (стать более тон
ким) нескәреү, нәҙегәйеү, йоҡарыу; нить утон- 
чйлась еп йоҡарҙы 2. (стать более изыскан
ным) нескәреү, нәҙегәйеү, нәзәкәтлегә әйләнеү 

УТбПАТЬ сов.', прост. 1. см. утоптать; уто
пать дорожку юлды таҡырайтыу 2. см. уйтй 1; 
утопать домой өйгә ҡайтып китеү

УТОПАТЬ несов. см. тонуть; дом утопает в 
зелени йорт йәшеллеккә күмелгән ♦ утопать в 
слезах күҙ йәшенә күмелеү

УТОПАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от утопать 
2. в знач. сущ. утопающий м батып барыусы 
♦ утопающий хватается за соломинку батып 
барған һаламға тотонған

УТОПИЗМ м ; книжн. утопизм 
УТОПИСТ м утопист (1. утопик социализм

ды яҡлаусы 2. хыялый, фантазёр)
УТОПИТЬ сов. см. топйть II; утопйть судно 

неприятеля дошмандың карабын батырыу 
УТОПЙТЬСЯ сов. см. топйться II 1 
УТОПИЧЕСКИЙ, -ая, -ое утопик; утопиче

ские взгляды тормошҡа ашмаҫлыҡ ҡараштар; 
утопический роман утопик роман ♦ утопический 
социализм утопик социализм

УТОПЙЧНОСТЬ ж утопиялылыҡ 
УТОПИЧНЫЙ, ая, ое см. утопический 2 ; 

утопичный замысел утопик уй
УТбПИЯ ж утопия (1. фәнни нигеҙләнмәгән 

идеаль ижтимаги киләсәк тәглимәте 2. йәмғи
әт цҫешендәге объектив законлыҡтарҙан тыш 
идеаль ижтимаги төҙөлөштө һцрәтләгән әҙәби 
әҫәр 3. тормошҡа ашмаҫлыҡ хыял, утопия)

УТбПЛЕННИК м и УТбПЛЕННИЦА ж һыу 
ға батҡан кеше

УТОПТАТЬ сов. что таҡырайтыу, таҡырлау, 
тапап нығытыу (тигеҙләү, тығыҙлау); утоптать 
землю ерҙе таҡырлау

УТОПТАТЬСЯ сов.', разг. тапалып нығыныу 
(тигеҙләнеү), таҡырайыу, таҡырланыу

УТОЧНЕНИЕ с 1. см. уточнйть — уточнять
2. аныҡлыҡ, асыҡлыҡ, төҙәтмә; внестй уточне
ние төҙәтмә индереү

УТОЧНИТЬ сов. что аныҡлау, асыҡлау, 
аныҡлыҡ (асыҡлыҡ) индереү

УТОЧНИТЬСЯ сов. аныҡланыу, асыҡланыу; 
формулировки уточнились формулировкалар 
асыҡланды

УТОЧНЙТЬ несов. см. уточнйть 
УТОЧНЯТЬСЯ несов. 1. см. уточниться 

2. страд, от уточнйть
УТРАИВАТЬ несов. см. утроить 
УТРАИВАТЬСЯ несов. 1. см. утроиться 

2. страд, от утраивать
УТРАМБбВАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 

утрамбовать 2. прил. таҡыр, тигеҙ; утрамбован
ная дорога таҡыр юл

УТРАМБОВАТЬ сов. что 1. тыңҡыслау, ты
ғыҙлау; утрамбовать землю ерҙе тығыҙлау 
2. (утоптать) таҡырайтыу, тигеҙләү

УТРАМБОВАТЬСЯ сов. 1. тыңҡысланыу, 
тығыҙланыу 2 . таҡырланыу, таҡырайыу, тигеҙ
ләнеү

УТРАТА ж 1. см. утратить — утрачивать, утра
титься — утрачиваться 2. (потеря, урон) юғал
тыу, зарар, зыян; понести утрату юғалтыу кисереү 
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УХАБ
УТРАТИТЬ сов. кого-что юғалтыу; приказ 

утратил силу приказ көсөн юғалтты; утратить 
трудоспособность эшләү һәләтен юғалтыу

УТРАТИТЬСЯ сов. юғалыу, юҡҡа сығыу, бө
төү; старые традйции утратились элекке йола 
лар юғалып бөттө

УТРАЧИВАТЬ несов. см. утратить 
УТРАЧИВАТЬСЯ несов. 1. см. утратиться 

2. страд, от утрачивать
Ут р е н н и й , -яя, -ее 1 . иртәнге, иртәнсәкке; 

утренние часы иртәнге ваҡыт; утренняя зарядка
иртәнге зарядка 2. иртәнге, таңғы; утренний ве
терок таңғы ел

Ут р е н н и к  м 1. утренник; детский утрен
ник балалар утреннигы (берәй байрам уңайы 
менән башлар өсөн ойошторола торған уйын- 
тамаша) 2. (утренний мороз) иртәнге һалҡын 

УТРИРОВАТЬ сов., несов. что аштырыу, аш
тырып ебәреү, ҡабартыу, ҡабартып ебәреү, кү
пертеү, күпертеп күрһәтеү; утрировать слова 
чъи-л. кемдеңдер һүҙҙәрен ҡабартып ебәреү 

УТРИРОВАТЬСЯ несов. страд, от утри
ровать

Ут р о  с иртә, иртәнсәк; (раннее) таң; весен
нее утро яҙғы иртә; под утро таң алдынан ♦ с 
добрым утром! хәйерле иртә!; утро вечера муд
ренее иртәнге эш хәйерле (эште, мәсьәләне хәл 
итеще иртәнгә ҡалдырыу яҡшы)

УТРбБА  ж ҡарын, ҡорһаҡ, эс; в утробе мате
ри инә ҡарынында ♦ ненасытная утроба кто; 
прост., бран. туймаҫ тамаҡ (ҡорһаҡ)

УТРбБНЫ Й, -ая, -ое 1. ҡарындағы, инә ҡа
рынындағы; утробный перйод развйтия инә ҡа 
рынындағы үҫеш осоро 2. (о звуке) күкрәктән 
сыҡҡан, ҡалын; утробный голос күкрәктән сыҡ
ҡан тауыш

УТРОЁНИЕ С см. утроить, утроиться 
УТРбЕННЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от утроить

2. прил. өсләтә, өс тапҡыр арттырылған; утроен
ный объём өс тапҡыр арттырылған күләм

УТРбИТЬ сов. что өс тапҡыр (мәртәбә) арт
тырыу, өсләтә арттырыу; утроить усилия ты
рышлыҡты өсләтә арттырыу

УТРбИТЬСЯ сов. өс тапҡыр (мәртәбә) артыу, 
өсләтә артыу; сйлы утроились көс өсләтә артты 

Ут р о м  нареч. иртән, иртәнсәк, иртә менән, 
таң менән, иртүк; уехать утром иртән китеү 

УТРУЖДАТЬ несов. кого-что мәшәҡәтләү, 
борсоу, бимазалау; утруждать просьбами үтенес
тәр менән мәшәҡәтләү

УТРУСКА ж; спец. 1. (уменьшение веса при 
пересыпке, перевозе и т.п.) түгелеп-сәселеп кә
меү 2. (недостающее количество сыпучих тел, 
утраченное при пересыпке и т.п.) түгелгән-сә- 
селгән, түгелгән-сәселгән өлөшө, ҡойолған өлөшө 

УТРЯСАТЬ несов. см. утрястй 
УТРЯСАТЬСЯ несов. 1. см. утрястйсь 

2. страд, от утрясать
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УТРЙСКА ж; разг. см. утрястй — утрясать 3
УТРЯСТИ сов. 1. что һелкетеп баҫтырыу, 

бүҫкәртеү; утрястй муку в мешкё тоҡтағы ондо 
һелкетеп баҫтырыу 2. обычно безл.; разг. (изму
чить) йонсотоу, тәнде һыныҡтырыу (ватыу); 
в дороге утрясло юлда йонсотто 3. что; разг. 
рәтләү, көйләү, яйлау; утрястй сложный вопрос 
ҡатмарлы мәсьәләне яйлау

УТРЯСТИСЬ сов. 1. разг. һелкенә-һелкенә 
(һелкенеүҙән) баҫылыу; мука утряслась он һел
кенеүҙән баҫылған 2. прост, һелкенеп барып тән 
ватылыу (һынығыу); утрястйсь в телеге арбала 
һелкенеп барып тән һынығыу 3. разг. (уладить
ся) рәтләнеү, көйләнеү, яйланыу; вопросы утряс- 
лйсь мәсьәләләр көйләнде

УТЫКАТЬ сов. что, чем 1. разг. сәнсеп (ҡа
ҙап) бөтөрөү, ҡаҙап сығыу; утыкать подушечку 
иголками күпсеккә энәләр ҡаҙап сығыу 2. тығып 
сығыу, тығыу, ҡыҫтырыу, һыҙлыҡлау; утыкать 
щели паклей ярыҡтарға сүбәк тығыу 

УТЫКАТЬ I несов. см. уткнуть 
УТЫКАТЬ II несов. см. утыкать 
УТЫКАТЬСЯ сов.; прост, (төрлө яҡлап) ҡыҫ

тырылыу, тығылыу
УТЫКАТЬСЯ I несов. см. уткнуться 
УТЫКАТЬСЯ II несов. 1. см. утыкаться 

2. страд, от утыкать II
УТЫКИВАТЬ несов. см. утыкать 
УТібГ м үтек; электрический утюг электр 

үтеге
УТібЖ ИТЬ несов. 1. что; разг. үтекләү; 

утюжить брюки салбар үтекләү 2. кого; перен., 
прост, (колотить) туҡмау, дөмбәҫләү 

УТібЖ КА ж см. утюжить 
УТЯЖЕЛИТЕЛЬ м\ спец, ауырайгкыс; утя

желитель глинистого раствора балсыҡ иҙмәһен 
ауырайгкыс

УТЯЖЕЛИТЬ сов. ауырайтыу, ауырлығын 
арттырыу, һәлмәкләтеү; утяжелить машину ма
шинаны ауырайтыу

УТЯЖЕЛЙТЬСЯ сов. ауырайыу, һәлмәк
ләнеү

УТЯЖЕЛЙТЬ несов. см. утяжелить 
УТЯЖЕЛЙТЬСЯ несов. 1. см. утяжелйться 

2. страд, от утяжелять
УТЯНУТЬ сов.; прост. 1. кого-что һөйрәп (көс

ләп) алып китеү; утянуть на концерт концертҡа 
һөйрәп алып китеү 2. что тартып (ҡыҫып) бы
уыу; утянуть талию билде ҡыҫып быуыу 3. ко
го-что; перен. (украсть) урлап китеү, сәлдереү 

УТЙТИНА ж өйрәк ите 
УФ межд. уф, уһ; уф, устал! уф, арыным! 
УХ межд. уһ, аһ, ух; ух, какой большой! уһ, 

ниндәй ҙур!
УХА ж балыҡ һурпаһы, балыҡ ашы; окуневая 

уха алабуға һурпаһы
УХАБ м һикәлтә, урғылйын, соҡор-саҡыр 

(юлдағы)



УХАБИНА
УХАБИНА ж\ разг. см. ухаб 
УХАБИСТЫЙ, -ая, -ое һикәлтәле, соҡорло- 

саҡырлы; ухабистая дорога һикәлтәле юл
УХАЖЕР м; прост. 1. ҡатын-ҡыҙ күңелен 

күреүсе 2. чей һөйөүсе, яратыусы, ғашиҡ (кеше) 
УХАЖИВАНИЕ с см. ухаживать 
УХАЖИВАТЬ несоә. 1. за кем-чем ҡарау, 

тәрбиәләү, ҡарап тәрбиәләп тороу, ҡарап үҫтереү; 
ухаживать за больным ауырыуҙы тәрбиәләү; 
ухаживать за цветами гөлдәрҙе ҡарау 2. за кем 
артынан йөрөү, күңелен күреү (күрергә тырышыу); 
ухаживать за девушкой ҡыҙ артынан йөрөү 

Ух а н ь е  с; разг. см. ухать 1, 2 
Ух а р с к и й , -ая, -ое разг. егеттәрсә, егеттәр

гә хас, елле; ухарский вид егеттәрсә ҡиәфәт 
Ух а р с т в о  с; разг. егетлек, егетләнеү, ҡы

йыулыҡ, саялыҡ
Ух а р с т в о в а т ь  несов.', разг. егетләнеү, 

егетлек күрһәтеү, саяланыу, саялыҡ күрһәтеү 
УХАРЬ м; разг. сая кеше, егет кеше 
Ух а т ь  несов. см. ухнуть 
Ух а т ь с я  несов. см. ухнуться 
УХВАТ м суйын тотҡос
УХВАТИСТЫИ, -ая, -ое разг. 1. сос ҡуллы, 

оҫолло; ухватистые руки оҫолло ҡулдар 2. сос, 
үткер; ухватистый парень сос егет

УХВАТИТЬ сов. 1. кого-что эләктереү, эләк
тереп (тотоп) алыу; ухватить за ногу аяғынан 
эләктереү 2. что\ разг. тотоп алыу, аңлау, төшө
нөү; ухватйть мысль собеседника әңгәмәсенең 
фекерен тотоп алыу

УХВАТИТЬСЯ сов. 1. за кого-что тотоноу, 
йәбешеү, тотоноп ҡалыу, йәбешеп алыу (ҡалыу); 
ухватйться за перйла яндауырға тотоноу 2. за 
что\ разг. (приняться, взяться) тотоноу, кере
шеү, сат йәбешеү; ухватйться за новую тему 
яңы темаға тотоноу; ухватился за дело эшкә сат 
йәбеште

УХВАТКА ж\ разг. 1. (манера поведения) ҡы
ланыш, ҡылыҡ; молодецкая ухватка егеттәрсә 
ҡыланыш 2. (ловкость) булдыҡлылыҡ, таҫыл
лыҡ, оҫталыҡ; он берёт ухваткой ул таҫыллыҡ 
менән алдыра

УХВАТЫВАТЬ несов. см. ухватйть 
УХВАТЫВАТЬСЯ несов. 1. см. ухватйться 

2. страд, от ухватывать
УХИТРЙТЬСЯ сов. с неопр.', разг. аҡыл 

(баш) етеү, әмәлен (хәйләһен) табыу, булдыра 
алыу, яйын табыу; ухитрйлись сделать эшләргә 
әмәлен табыу

УХИТРЙТЬСЯ несов. см. ухитриться
УХИЩРЁНИЕ с хәйлә, әмәл, оҫталыҡ, хәй

ләкәрлек, этлек; прибегать к разным ухищре
ниям төрлө хәйләләр ҡороу

УХИЩРЕННОСТЬ ж хәйләлек, хәйләкәрлек, 
мутлыҡ

УХИЩРЁННЫЙ, -ая, -ое хәйләле, хәйлә
кәр, мут
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УХИЩРЙТЬСЯ несов. хәйләләү, мутлашыу, 
яйын (әмәлен) табыу

УХЛбПАТЬ сов.', прост. 1. кого-что (убить) 
үлтереү, юҡ итеү, башына етеү 2. что (истра
тить) тотоноп бөтөү, туҙҙырыу, сарыф итеү; 
ухлопать много денег бик күп аҡса туҙҙырыу

УХЛбПЫВАТЬ несов. см. ухлопать
УХМЫЛКА ж\ разг. көлөмһөрәү, аҫтыртын 

йылмайыу, көлөү
УХМЫЛЬНУТЬСЯ сов.', разг. көлөмһөрәү, 

аҫтыртын йылмайыу
УХМЫЛЙТЬСЯ несов. см. ухмыльнуться
УХНУТЬ сов. 1. разг. бух итеү; ухнула бомба

бомба бух итеп ҡалды 2. уһылдау, уһ итеү; фй 
лин ухнул өкө уһылданы 3. прост, (упасть, 
провалиться) сумыу, батыу, батып китеү; 
ухнуть в сугроб көрткә сумыу 4. что\ перен. 
(израсходовать) тотоноу, (самаһыҙ) туҙҙырыу, 
сама белмәй файҙаланыу; ухнуть уйму денег бик 
күп аҡса туҙҙырыу

Ух н у т ь с я  сов.', прост, лап итеп ҡалыу, лап 
итеп барып төшөү; ухнуться в яму соҡорға лап 
итеп барып төшөү

Ухо с 1. в разн. знач. ҡолаҡ; среднее ухо ур
та ҡолаҡ; взять за ухо ҡолағынан эләктереп алыу; 
чуткое ухо һиҙгер ҡолаҡ; уши ведра күнәк ҡо
лағы 2. ҡолаҡсын; шапка с ушами ҡолаҡсынлы 
кәпәс ♦ в одно ухо вошло, а в другое вышло бер 
ҡолаҡтан инде, икенсеһенән сыҡты (игтибарһыҙ 
тыңлау)', во все уши слушать ҡолаҡ торғоҙоп 
тыңлау; в ушах (ухе) звенит см. звенеть; дать в 
ухо ҡолаҡ төбөнә тондороу; держать ухо востро 
см. востро; за уши тащйть кого ҡолағынан һөй
рәү (берәй эште башҡарыуҙа ярҙамлашыу)', и 
ухом не ведёт ҡолағына ла элмәй; навострйть 
уши см. навострйть; надрать уши см. надрать; 
на ухо говорйть ҡолағына әйтеү, сер итеп әйтеү; 
по уши влюбйться мөкиббән ғашиҡ булыу; по 
уши в долгах муйындан бурысҡа батыу; тугой 
на ухо ҡолаҡҡа ҡаты; ухо режет ҡолаҡты ярып 
бара; медведь на ухо наступйл см. медведь; 
прожужжать уши (мыжып) ҡолаҡ итен ашау; 
прокричать уши ҡолаҡты тондороу

УХОВЕРТКА ж асалығойроҡ (бөжәк)
У Х бД  I м см. уходйть 1; уход с работы 

эштән китеү
У Х бД  II м ҡарау, тәрбиәләү; уход за посева

ми сәсеүлектәрҙе ҡарау; уход за ранеными яра
лыларҙы тәрбиәләү

УХОДИТЬ I несоә. 1. см. уйтй 2. китеү, йү
нәлеү, һуҙылыу, юлланыу, юл алыу; дорога ухо
дит в лес юл урманға табан китә ♦ уходйть меж
ду пальцами (сквозь пальцы) ҡомға һеңгән һыу 
кеүек, юҡҡа сығыу

УХОДИТЬ II сов. обычно в форме прич. ҡа
рау, тәрбиәләү

УХбЖЕННЫЙ, -ая, -ое разг. 1. прич. от ухо
дйть II; ухоженный скот ҡаралған мал 2. прил.



УЧЕНИК
ҡараулы, тәрбиәле; ухоженный ребёнок ҡарау
лы бала

УХУДШАТЬ несов. см. ухудшить 
УХУДШАТЬСЯ несов. 1. см. ухудшиться

2. страд, от ухудшать
УХУДШЕНИЕ с см. ухудшить — ухудшать, 

ухудшиться — ухудшаться; ухудшение здо
ровья һаулыҡтың насарланыуы

УХУДШЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от ухуд
шить 2. прил. насарайған, насарланған; ухуд
шенная порода насарайған тоҡом

УХУДШИТЬ сов. что насарайтыу, насарла- 
тыу, насарландырыу

УХУДШИТЬСЯ сов. насарайыу, насарланыу, 
мөшкөлләнеү

УЦЕЛЁТЬ сов. имен ҡалыу, иҫән (һау) ҡа
лыу, һаҡланып ҡалыу; дом уцелел во время по
жара өй янғындан имен ҡалды; уцелеть от хо
леры вабанан иҫән ҡалыу

УЦЕНЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от уценйть 
2. прил. хаҡы төшөрөлгән (кәметелгән); уценён
ные товары хаҡы төшөрөлгән тауарҙар 

УЦЕНИВАТЬ несов. см. уценить 
УЦЕНИТЬ сов. что; торг, хаҡын төшөрөү 

(кәметеү), осһоҙайтыу; уценйть товар тауарҙың 
хаҡын төшөрөү

УЦЁНКА ж; торг. 1. см. уценйть — уцени
вать; произвестй уценку обуви аяҡ кейемдәре 
нең хаҡын төшөрөү 2. (скидка в цене) хаҡтың 
кәметелгән (төшөрөлгән) өлөшө

УЦЕПИТЬ сов. кого-что; разг. эләктереү, 
эләктереп алыу, тотоп алыу, ҡаптырыу; уцепить 
конец верёвки бауҙың осон эләктереү

УЦЕПИТЬСЯ сов.\ разг. 1. за кого-что йәбе
шеү, йәбешеп алыу, сат йәбешеү, тотоноп алыу; 
уцепйться за рукав еңенә йәбешеү 2. за что\ 
разг. йәбешеү, эләктереп алыу, элеп алыу; уце
пйться за мысль чью-л. кемдеңдер фекерен эләк
тереп алыу

УЦЕПЛЙТЬ несов. см. уцепить 
УЦЕПЛЙТЬСЯ несов. 1. см. уцепйться 

2. страд, от уцеплять
УЧАСТВОВАТЬ несов. в чём 1. ҡатнашыу, 

ҡатнашлыҡ итеү; участвовать в войне һуғышта 
ҡатнашыу; участвовать в стройке төҙөлөштә 
ҡатнашыу 2. (иметь долю в чём-л.) уртаҡла
шыу, бүлешеү, уртаҡ (бергәләп) күтәреү; уча
ствовать в расходах сығымдарҙы уртаҡлашыу 

у ч а с т в у ю щ и й , -ая, -ее 1. прич. от уча
ствовать 2. в знач. сущ. участвующие мн. ҡат
нашыусылар

УЧАСТИЕ с 1. ҡатнашыу, ҡатнашлыҡ; при
нять участие в выборах һайлауҙарҙа ҡатнашыу 
2. (сочувствие) теләктәшлек, уртаҡлашыу; про 
явйть участие теләктәшлек күрһәтеү

УЧАСТИТЬ сов. что йышайыу, йышлатыу; 
участить шаги аҙымдарҙы йышайтыу; участить 
посещения килеп йөрөүҙәрҙе йышайтыу
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УЧАСТИТЬСЯ сов. йышайыу, йышая барыу 
(төшөү); шагй участйлись аҙымдар йышайҙы 

УЧАСТКОВЫЙ, -ая, -ое 1. участка ...ы; 
участковая избирательная комйссия участка 
һайлау комиссияһы 2. в знач. сущ. участковый 
м; разг. (милиционер) участковый

УЧАСТЛИВОСТЬ ж мәрхәмәтлелек, шәфҡәт
лелек

УЧАСТЛИВЫЙ, -ая, -ое ҡайғыны уртаҡла- 
шыусан, мәрхәмәтле, шәфҡәтле; участливый че
ловек мәрхәмәтле кеше

УЧАСТНИК М  и УЧАСТНИЦА ж  ҡатнашыу
сы, ҡатнашҡан кеше; участник войны һуғышта 
ҡатнашыусы; участник соревнования ярышта 
ҡатнашыусы

УЧАСТОК м 1. урын, өлөш; поражённый 
участок кожи тиренең зарарланған урыны 2. бү
лем, биләмә, участка; земельный участок ер бү
леме 3. участка; избирательный участок һайлау 
участкаһы 4. урын, участка; участок обороны 
полка полктың оборона тотҡан урыны 5. тар
маҡ, әлкә; передовой участок работы эштең ал 
дынғы тармағы 6. бүлексә, участка; участок по
лиции полиция бүлексәһе

УЧАСТЬ ж яҙмыш, тәҡдир, өлөш; горькая 
участь әсе яҙмыш; их постйгла та же участь 
уларға ла шундай уҡ яҙмыш төштө 

УЧАЩАТЬ несов. см. участить 
УЧАЩАТЬСЯ несов. 1. см. участиться 

2. страд, от учащать
УЧАЩЁНИЕ с см. участить — учащать, учас

титься учащаться; учащение сердцебиения
йөрәк тибешенең йышайыуы

УЧАЩЕННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от участйть
2. прил. йыш, йыш-йыш; учащённый пульс йө
рәктең йыш тибеүе

УЧАЩИЙСЯ, -аяся, -ееся 1. прич. от учиться 
2. в знач. сущ. учащийся м и учащаяся ж уҡыусы; 
концерт для учащихся уҡыусылар өсөн концерт 

УЧЕБА ж уҡыу, белем алыу, өйрәнеү; от
личники учёбы уҡыу отличниктары

УЧЕБНИК м дәреслек; школьный учебник мәк 
тәп дәреслеге; учебник истории тарих дәреслеге 

УЧЁБНЫЙ, -ая, -ое 1. уҡыу ...ы; учебный 
год уҡыу йылы; высшее учебное заведение 
юғары уҡыу йорто 2. уҡыу ...ы, уҡыу-уҡытыу 
...ы; учебная часть уҡыу-уҡытыу бүлеге, уҡыу- 
уҡытыу эштәре бүлеге; учебный план уҡыу пла
ны 3. өйрәнеү ...ы, өйрәтеү ...ы, күнегеү ...ы; 
учебная стрельба өйрәнеү атыштары; учебное 
судно өйрәнеү судноһы

УЧЁНИЕ с 1. см. учйть — учйться 2. тәғ 
лимәт, ғилем; материалистйческое учение мате 
риалистик тәғлимәт 3. обычно мн. учения; әоен. 
күнегеүҙәр, өйрәтмәләр

УЧЕНЙК м и УЧЕНЙЦА ж 1. уҡыусы; уче 
нйк средней школы урта мәктәп уҡыусыһы 
2. өйрәнсек; ученйк токаря токарь өйрәнсеге
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3. (последователь) шәкерт, уҡыусы; достойный 
ученйк своего учйтеля үҙ остаҙының лайыҡлы 
шәкерте

УЧЕНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. уҡыусы ...ы, 
уҡыусылар ...ы; ученйческий дневник уҡыусы 
көндәлеге 2. (незрелый, несамостоятельный) 
уҡыусыларса, өйрәнсек; ученические рассужде
ния уҡыусыларса фекерләү

УЧЕНЙЧЕСТВО с 1. уҡыу, уҡыусылыҡ; 
годы ученйчества уҡыу йылдары 2. (обучение 
квалифицированному труду) өйрәнсеклек, өй
рәнсектәр ...ы; школа фабрично-заводского 
ученйчества фабрика-завод өйрәнсектәр мәктәбе 
3. (незрелость) үҙ аллы булмау, өйрәнсек

УЧЕНОСТЬ ж ғалимлыҡ, белемлелек, белем
ле булыу, уҡымышлылыҡ, ғилемлелек; выделять
ся своей учёностью үҙенең ғилемлелеге менән 
айырылып тороу

УЧЕНЫЙ, -ая, -ое 1. (выдрессированный) 
өйрәтелгән; учёные медведи өйрәтелгән айыуҙар 
2. уҡымышлы, белемле, уҡыған, ғалим; учёные 
люди уҡыған кешеләр 3. (научный) ғилми, фән
ни; учёная степень ғилми дәрәжә; учёный совет 
ғилми совет; учёный спор фәнни бәхәс 4. в знач. 
сущ. учёный м (о мужчине) ғалим; (о женщине) 
ғалимә; видные учёные күренекле ғалимдар 

УЧЁСТЬ сов. 1. кого-что (подсчитать) иҫәп
кә (хисапҡа) алыу, хисаплау, барлау; учесть рас
ходы сығымдарҙы иҫәпкә алыу 2. что (принять 
во внимание) иҫәпкә алыу, күҙҙә (күҙ уңында) 
тотоу, иғтибарға алыу; учесть прежний опыт элек
ке тәжрибәне иҫәпкә алыу 3. (с дополнительным 
придаточным) -ды/-де иҫтә тотоу (онотмау); 
-ды/-де иҫтән (хәтерҙән) сығармау; учтйте, что 
дорога трудная юл ауыр икәнде иҫтә тотоғоҙ 

УЧЕТ м 1. см. учесть — учитывать; учёт то
варов тауарҙарҙы иҫәпкә алыу (барлау) 2. учёт, 
иҫәп; взять на учёт иҫәпкә алыу

УЧЕТНЫЙ, -ая, -ое 1. учёт ...ы, иҫәпкә алыу 
...ы, хисап (барлау) ...ы; учётная карточка учёт 
карточкаһы 2. фин. (относящийся к учёту век
селей) векселдәрҙе иҫәпкә алыу ...ы, векселдәрҙе 
барлау ...ы; учётный банк векселдәрҙе иҫәпкә 
алыу банкыһы

УЧЁТЧИК м и УЧЁТЧИЦА ж хисапсы, иҫәп
се; учётчик бригады бригада хисапсыһы

УЧИЛИЩЕ с училище; педагогйческое учи
лище педагогия училищеһы

УЧИНИТЬ сов. что; разг. эшләү, яһау, сыға
рыу, ҡуптарыу; учинить шум шау-шыу ҡупта
рыу; учинить скандал янъял сығарыу 

УЧИНЙТЬ несов. см. учинйть 
УЧИТЕЛЬ м 1. (мн. учителя) уҡытыусы, мө

ғәллим; учйтель русского языка урыҫ теле уҡы
тыусыһы 2. (мн. учители) остаз

УЧИТЕЛЬНИЦА ж уҡытыусы, МӨҒӘЛЛИМӘ 
УЧИТЕЛЬСКАЯ ж уҡытыусылар бүлмәһе 

(мәктәптә)

УЧИТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое 1. уҡытыусы(лар) 
...ы, уҡытыусылыҡ ...ы 2. (такой, как у учите
ля)  уҡытыусы ...ы, уҡытыусыға хас

УЧЙТЕЛЬСТВО с 1. (деятельность учите
ля)  уҡытыусылыҡ, уҡытыусылыҡ эше (хеҙмәте); 
заниматься учительством уҡытыусылыҡ эше 
менән шөғөлләнеү 2. собир. (учителя) уҡытыу
сылар; роль учительства уҡытыусылар роле 

УЧЙТЕЛЬСТВОВАТЬ несов. уҡытыу, уҡы
тыусылыҡ итеү, уҡытыусы булып эшләү 

УЧИТЫВАТЬ несов. см. учесть 
УЧИТЫВАТЬСЯ несов. страд, от учйтывать 
УЧИТЬ несов. 1. кого-что, чему и с неопр. 

уҡытыу, өйрәтеү; учйть математике математика
нан уҡытыу 2. (быть учителем, преподавать) 
уҡытыу, уҡытыусы булыу; учйть в начальных 
классах башланғыс кластарҙа уҡытыу 3. разг. 
(наставлять) өйрәтеү, өгөт-нәсихәт биреү; учйть 
делать добро изгелек итергә (эшләргә) өйрәтеү; 
учйть уму-разуму аҡыл биреү, аҡыл өйрәтеү 4. с 
союзом “что" (обосновывать, развивать) өйрә
теү, һабаҡ биреү

УЧИТЬСЯ несов. 1. өйрәнеү; учйться музыке 
музыкаға өйрәнеү; учйться кататься на коньках
конькиҙа шыуырға өйрәнеү 2. уҡыу; учйться в 
институте институтта уҡыу 3. прост, (приобре
тать профессию) өйрәнеү, уҡыу; учйться на сле
саря слесарлыҡҡа уҡыу 4. страд, от учйть 1, 3 

УЧРЕДИТЕЛЬ м и УЧРЕДИТЕЛЬНИЦА ж 
ҡороусы, ойоштороусы, ҡороп (ойоштороп) ебә
реүсе, асыусы, асып ебәреүсе, ҡороуға (асыуға) 
көс һалыусы

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое ҡороу ...ы, ойош
тороу ...ы; учредительный съезд ойоштороу съе
зы ♦ Учредительное собрание ист. Учредител- 
дәр йыйылышы

УЧРЕДИТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое ойоштороу сы - 
(лар) ...ы; учредйтельское совещание ойошто 
роусылар кәңәшмәһе

УЧРЕДИТЬ сов. что 1. (основать) ойошто
роу, ойоштороп ебәреү, төҙөү, нигеҙ һалыу; уч- 
редйть научное общество ғилми йәмғиәт ойош 
тороу 2. (ввести) булдырыу, индереү, урынлаш
тырыу; учредйть новые условия яңы шарттар 
булдырыу

УЧРЕДИТЬСЯ сов. 1. (основаться) ойошторо
лоу; учредйлось новое спортйвное общество яңы 
спорт йәмғиәте ойошторолдо 2. страд, от учредйть 

УЧРЕЖДАТЬ несов. см. учредить 
УЧРЕЖДАТЬСЯ несов. 1. см. учредйться 

2. страд, от учреждать
УЧРЕЖДЕНИЕ с 1. см. учредйть — учреж

дать 2. (организация) учреждение; государствен
ное учреждение дәүләт учреждениеһы; научное 
учреждение ғилми учреждение

УЧРЕЖДЕНЧЕСКИЙ, -ая, -ое учреждение 
...ы; учрежденческий аппарат учреждение ап 
параты 
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УЧТИВОСТЬ ж илтифатлылыҡ, әҙәплелек, 
ихтирамлылыҡ; учтивость девушки ҡыҙҙың ил- 
тифатлылығы

УЧТЙВЫИ, -ая, -ое илтифатлы, әҙәпле, ихти
рамлы; учтивый человек илтифатлы кеше

УЧУЯТЬ сов. что\ разг. 1. һиҙеү, һиҙеп ҡа
лыу (алыу); собака учуяла звёря эт йыртҡысты 
һиҙеп алды 2. переп. (почувствовать) һиҙеү, 
тойоу, тойоп ҡалыу (алыу); учуять сердцем йө- 
рәк менән тойоу, күңел һиҙеү 

УШАН м оҙон ҡолаҡлы ярғанат 
УШАНКА ж\ разг. ҡолаҡсын, ҡолаҡлы бүрек 
УШАСТЫЙ, -ая, -ое разг. 1. ҙур (оло, оҙон) 

ҡолаҡлы; ушастые тюлени ҙур ҡолаҡлы тюлен
дәр 2. переп. оҙон ҡолаҡ (кцтпе ишетеп-белеп 
һөйләп йөрөгән кешегә ҡарата)

УШАТ м ҡолаҡлы күнәк, ҡулдыҡай 
УШИ ми. см. ухо
УПТЙБ м 1. см. ушибить — ушибать, уши

биться — ушибаться 2. (место) бәрелгән (күгәр
гән, имгәнгән) урын

УШИБАТЬ несов. см. ушибйть 
УШИБАТЬСЯ несов. 1. см. ушибйться

2. страд, от ушибать
УШИБЙТЬ сов. кого-что бәреп (һуғып) 

ауырттырыу, бәреп (һуғып) имгәтеү, күгәртеү; 
ушибйть руку ҡулды бәреп имгәтеү

УШИБЙТЬСЯ сов. бәрелеп ауыртыныу (им
гәнеү)

УШИВАТЬ несов. см. ушйть 
УШЙТЬ сов. 1. (тегеп) тарайтыу; ушйть платье 

күлдәкте тарайтыу 2. (расшить) теҙеп тегеп сы
ғыу, тотоп сығыу, сигеп сығыу; ушйть пояс би
сером билбауға сәйлән теҙеп тегеп сығыу 3. (за
шить кругом) тегеп бөтөрөү, сырмап тегеп сығыу; 
ушйть тюк ҙур төргәкте сырмап тегеп сығыу 

ЩИКО и УШ Кб с 1. уменъш. -ласк. от 
ухо 1; 2. элмәк, ҡолаҡ; ушко сапога итек ҡолағы
3. (в игле) күҙ, энә күҙе 4. обычно ми. ушкй 
(род пельменей и макаронных изделий) ваҡ 
билмән, сумар һымаҡ макарон ♦ ушки на ма
кушке см. макушка

УШ К^Й м ушкуй (ялпаҡ төплө борошо ҙур 
кәмә)

Ушлый, -ая, -ое прост, йылғыр, үткер, сая; 
ушлый парень үткер егет

УШНЙК м\ разг. ҡолаҡ табибы 
УШНОЙ, ая, ое ҡолаҡ .. .ы; ушная ракови

на ҡолаҡ япрағы (кимерсәге); ушная боль ҡолаҡ 
ауыртыуы (һыҙлауы)

УЩЁЛИСТЫЙ, -ая, -ое тарлауыҡлы; уще
листые горы тарлауыҡлы тауҙар 

УЩЁЛЬЕ с тарлауыҡ
УЩЕМЙТЬ сов. 1. что ҡыҫыу, ҡыҫтырыу; 

ущемйть руку дверью ҡулды ишеккә ҡыҫтырыу 
2. кого-что; переп. (стеснить) ҡыҫыу, сикләү; 
ущемйть права человека кеше хоҡуҡтарын

ҡыҫыу 3. кого-что', переп. (причинить обиду) 
кәмһетеү, мыҫҡыл итеү, тейеү, хурлау; ущемйть 
достоинство человека кешенең намыҫына тейеү 

УЩЕМЙТЬСЯ сов. ҡыҫылыу, ҡыҫтырылыу 
УЩЕМЛЕНИЕ с см. ущемйть — ущемлять 
УЩЕМЛЯТЬ несов. см. ущемйть 
УЩЕМЛЯТЬСЯ несов. 1. см. ущемйться 

2. страд, от ущемлять
УЩЁРБ м зыян, зарар, ҡаза, юғалтыу; в ущерб 

здоровью сәләмәтлеккә зыян итеп ♦ на ущербе: 
1) (о лупе, месяце) кәмей башлаған; 2 ) (на спа
де) бөтөп бара, һүнеп бара

УЩЕРБЙТЬ сов. что (нанести ущерб)) зыян 
(зарар, ҡаза) килтереү

УЩЕРБИТЬСЯ сов. (о солнце и лупе при зат
мении) кәмеү

УЩЕРБЛЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от ущер 
бйть 2. прил. (оскорблённый) рәнйетелгән, кәм
һетелгән, мыҫҡыл ителгән; ущерблённое само
любие кәмһетелгән намыҫ

УЩЕРБНЫЙ, ая, ое 1. (о лупе, месяце) кә
мей башлаған 2. переп. һүнә башлаған; ущерб
ная красота һүнә башлаған матурлыҡ 3. (ненор
мальный) кәмселекле, нормаль булмаған; ущерб
ное развйтие кәмселекле үҫеш

УЩИПНУТЬ сов. кого-что 1. семтеп (бороп) 
алыу; ущипнуть за руку ҡулды семтеп алыу 
2. переп., разг. әрнетеү, сәнсеп алыу; его ответ 
больно ущипнул за сердце уның яуабы йөрәкте 
әрнетеп ҡуйҙы 3. разг. (отщипнуть) семтеп 
(өҙөп, ялмап) ҡабыу; лошадь ущипнула траву ат 
үлән ялмап ҡапты

УЩУПАТЬ сов. что\ прост, ҡапшап (һәр
мәп) ҡарау

УНЗТ м йәм, ҡот, күркәмлек; создать уют в 
доме өйҙә йәм булдырыу

УНЗТНЫЙ, -ая, -ое йәмле, ҡотло, күңелгә 
ятышлы, күркәм; уютная комната йәмле бүлмә 

УЯЗВЙМОСТЬ ж йомшаҡлыҡ, күңел нес
кәлеге

УЯЗВИМЫЙ, ая, ое 1. (неспособный вы
держать удар) йомшаҡ, ныҡлы булмаған; уяз- 
вймое место протйвника дошмандың йомшаҡ 
урыны 2. переп. (такой, которого легко оби
деть) тиҙ рәнйей торған, күңеле кителә торған, 
хәтере ҡала торған

УЯЗВЙТЬ сов. кого-что 1. уст. (нанести 
рапу кому-л.) яралау, йәрәхәтләү 2. переп. (оби
деть) кәмһетеү, рәнйетеү, хәтерен ҡалдырыу 

УЯЗВЛЯТЬ несов. см. уязвйть 
УЯСНЁНИЕ с см. уяснйть — уяснять 
УЯСНИТЬ сов. что асыҡлау, аныҡлау; уяс

нйть суть дёла эштең асылын асыҡлау
УЯСНИТЬСЯ сов. асыҡланыу, аныҡланыу 
УЯСНЯТЬ несов. см. уяснйть 
УЯСНЯТЬСЯ несов. 1. см. уясниться 

2. страд, от уяснйть 
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Ф А

ФА с нескл.; муз. фа (гамманың дцртенсе 
нотаһы)

ФАБРИКА ж фабрика; кондйтерская фабри
ка кондитер фабрикаһы; обувная фабрика аяҡ 
кейеме фабрикаһы; ткацкая фабрика туҡыу фа
брикаһы

ФАБРИКА к^хня ж фабрика-кухня (меха- 
никалаштырылган дөйөм туҡланыу предприя
тиеһы)

ФАБРИКАНТ м фабрикант (фабрика хужаһы) 
ФАБРИКАТ м фабрикат (фабрикала эшләп 

сыгарылган әҙер изделие, продукт); бумажный 
фабрикат ҡағыҙ фабрикаты

ФАБРИКАЦИЯ ж см. фабриковать 
ФАБРИКОВАТЬ несоә. что 1. уст. (фабри

кала) эшләп сығарыу (яһау); фабриковать по 
суду һауыт-һаба эшләп сығарыу 2. разг., upon. 
күпләп яһау (эшләү, яҙыу Һ.6 .), әтмәләү; фабри
ковать фйльмы фильмдар әтмәләү 3. перен. ял
ған таратыу, уйҙырма (уйлап) сығарыу; фабри
ковать слухи ялған хәбәрҙәр таратыу

ФАБРЙЧНО ЗАВОДСКбЙ, ая, -ое фабри 
ка завод . . .ы; фабрйчно заводское обучение фаб 
рика-завод эшенә өйрәтеү

ФАБРЙЧНЫЙ, -ая, -ое 1. фабрика ...ы; 
фабрйчное клеймо фабрика келәймәһе; фабрйч- 
ная контора фабрика контораһы 2. фабрикала 
эшләнгән (яһалған); фабрйчный ковёр фабрика
ла эшләнгән келәм 3. фабрикалы, сәнәғәтле; 
фабрйчный город фабрикалы ҡала

ФАБУЛА ж; лит. фабула (әҙәби әҫәрҙә һц- 
рәтләнгән әаҡигаларҙың эҙмә-эҙлелеге)', инте
ресная фабула ҡыҙыҡлы фабула

ФАБУЛЬНЫЙ, -ая, -ое лит. фабула ...ы, 
фабулалағы, фабуланың; фабульные совпадения 
фабулалағы тап килеүҙәр

ФАВОРИТ м 1. фаворит (югары дәрәжәле 
кешенең яратҡан һәм һәр ваҡыт яҡлай торган 
кешеһе', кцпселек көйәрмәндәрҙең уйынса бәй
гелә алга сыгыуы көтөлгән ат) 2. һөйәр (югары 
ҡатлам ҡатын-ҡыҙҙарының) 3. (любимец) һөй
гән (яратҡан) кеше

...ФАГ м (ҡушма һцҙҙәрҙең “ашаусы", “йо
тоусы", “бөтөрөцсе” мәғәнәләрен аңлатҡан 
икенсе өлөшө)', бактериофаг бактериофаг

ФАГбТ м; муз. фагот (тынлы музыка ҡоралы) 
ФАГОТИСТ м фаготсы (фаготта уйнаусы) 
ФАГОЦИТбЗ м; биол, фагоцитоз (фаго

циттарҙың ят еҫемдәрҙе һәм бактерияларҙы 
йотоуы)

ФАГОЦИТЫ мн. (ед. фагоцйт м); биол. фа
гоциттар (организмға эләккән ят еҫемдәрҙе һәм 
бактерияларҙы йотоусы кцҙәнәктәр)

ФАЗА ж ; в разн. знач. фаза; последняя фаза 
развйтия үҫештең һуңғы фазаһы; первая фаза ту
беркулёза лёгких үпкә туберкулезының беренсе 
фазаһы; фаза спелости зерна орлоҡтоң өлгөрөү 
фазаһы; фаза колебания маятника маятник тирбә
леше фазаһы; фаза Мерк5фия Меркурий фазаһы; 
жйдкая фаза шыйыҡ фаза; твёрдая фаза ҡаты фа
за; фаза минерализации минераллашыу фазаһы 

ФАЗАН м фазан, ҡырғауыл 
ФАЗАНИН, -ья, -ье, фазан(дар) ...ы, ҡыр

ғауыл ...ы; фазанье перо ҡырғауыл ҡауырһы
ны; фазанье мясо фазан ите

ФАЗАНОВЫЕ мн.; зоол. фазандар ғаиләһе 
(бцҙәнә, мысыр тауығы, тауис һ.б.)

ФАЗНЫЙ, -ая, -ое эл. фаза ...ы, фазалы; 
фазный провод фазалы сым

...Ф АЗН Ы Й, -ая, -ое урыҫ телендә ҡушма 
һцҙҙәрҙең “фазалы" мәғәнәһен аңлатҡан икен
се өлөшө, мәҫ., трёхфазный өс фазалы

Ф А ЗО ... ҡушма һцҙҙәрҙең “фаза" мәғәнәһен 
аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., фазокомпенса
тор фазокомпенсатор

ФАЗОВЫЙ, -ая, -ое спец, фаза ...ы, фазалы; 
фазовое напряжение фаза көсөргәнеше

Ф АЗбМ ЕТР м; эл. фазометр, фаза үлсәүес 
ФАЗ OTP бН  м; физ. фазотрон (зарядлы өлөш

сәләрҙең хәрәкәтен тиҙләтец ҡулайламаһы) 
ФАЗОУКАЗАТЕЛЬ м; физ. фаза күрһәткес 
ФАН м фай (арҡыры һыҙатлы ебәк йәки йөн 

туҡыма)
ФАИДЕПТИН м файдешин (ебәк туҡыма, 

фай төрө)
ФАЙДЕШЙНОВЫЙ, ая, ое файдешин; фай 

дешйновое платье файдешин күлдәк
ФАКЕЛ м 1. факел, сыраҡ; зажечь факел

сыраҡ яндырыу 2. ялҡын бағанаһы; факел газа 
газ ялҡыны бағанаһы

ФАКЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое факел ...ы, сыраҡ 
...ы факельное пламя сыраҡ ялҡыны; факель
ное шествие факелдәр менән тантаналы йөрөш 

ФАКЕЛЬЩИК м факелсы (1. сыраҡ тотоп 
барыусы 2. ут тоҡандырыусы); команда фа
кельщиков факелсылар командаһы

ФАКИР м 1. (мусульманский аскет) дәрүиш 
2. (фокусник) фокуссы (фокус кцрһәтецсе) 

ФАКСИМИЛЕ 1. с нескл. факсимиле (ҡулъ
яҙманың, документтың һ.б. цҙгәртелмәйенсә 
төшөрөп алынған кцсермәһе) 2. в знач. неизм. 
прил. факсимиле, үҙгәртмәй төшөрөлгән (баҫыл
ған); рукопись факсймиле үҙгәртмәй баҫылған 
ҡулъяҙма 3. нареч. факсимиле, үҙгәртмәй, үҙ
гәртмәйенсә; рукопись йздана факсймиле ҡулъ 
яҙма үҙгәртмәй төшөрөп баҫылған 

578



u

ФАЛЬШ ИВЫ Й
ф а к т  м 1. факт, булған эш-хәл, ысын ваҡи

ға; исторйческий факт тарихи факт; приводйть 
факты факттар килтереү; отражать факты факт
тарҙы сағылдырыу 2. обычно в знач. сказ, (реаль
ность, действительность) факт, ысынбарлыҡ, 
ысынлыҡ; он болен, это — факт ул ауырый, 
был — факт 3. (истинное явление, событие) 
факт, миҫал, осраҡ; факт существования письма 
хат булыу факты 4. в знач. у  тверд, частицы, 
прост, (верно, несомненно) факт, хәҡиҡәт

ФАКТИЧЕСКИМ, -ая, -ое фактик, факттарға 
нигеҙләнгән, ысын; фактйческий материал фак
тик материал; фактйческое положение дела эш 
тең ысын торошо

ФАКТОГРАФИЯ ж факттарҙы тасуирлау 
(анализһыҙ ғына)

ФАКТОР м фактор, шарт (берәй ваҡиғаны, 
кцренеште, хәлде тыуҙырыусы сәбәп)', фактор 
времени ваҡыт факторы; климатйческие факто
ры климат факторҙары; постоянно действующие
факторы даими тәьҫир итеүсе факторҙар; факто
ры роста үҫеү шарттары

ФАКТУРА ж фактура (1. махс. сәнғәт әҫәр
ҙәре техникаһының цҙенсәлеге 2. махс. туҡы
ма, быяла һ.б. тышҡы кцренешен билдәләй 
торған эшкәртец ысулы 3. сауҙа, оҙатылған 
тауарҙарҙың исемдәре яҙылған иҫәп ҡағыҙы) 

ФАКТОРНЫЙ, -ая, -ое 1. фактуралы; фак
турный приём фактуралы алым 2. торг. факту - 
ра(лар) ...ы; фактурная запись фактура яҙыуы; 
фактурная кнйга фактура кенәгәһе

ФАКУЛЬТАТИВ м; разг. факультатив (цҙ 
теләге, ихтыяры менән өйрәнелә торған фән 
йәки курс)', вестй факультатйв факультатив алып 
барыу

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ, -ая, -ое факультатив, 
ихтыяри; факультатйвный спецкурс факульта 
тив махсус курс

ФАКУЛЬТЁТ м факультет; исторйческий фа
культет тарих факультеты; декан факультета
факультет деканы

ФАКУЛЬТЕТСКИЙ, -ая, -ое факультет ...ы; 
факультетское собрание факультет йыйылышы 

ФАЛ м 1. мор. фал, бау, арҡан (парус һ.б. 
кцтәрец өсөн) 2. ав. парашют бауы

ФАЛАНГА ж 1. ист. фаланга (боронғо грек
тарҙа ғәскәрҙең сафҡа теҙелец тәртибе) 
2. (ряд, шеренга) тигеҙ рәт, саф 3. анат. быуын 
һөйәге (бармаҡтағы) 4. зоол. фаланга (ағыулы 
йәнлек)

ФАЛДА ж фалда (1. ирҙәр кейемендәге арт
ҡы сабыу 2. кейемдең, пәрҙәнең һ.б. буйға йы
йырылып тегелгән бөрмәһе)

ФАЛЬСИФИКАТОР м фальсификатор, бо
ҙоп күрһәтеүсе; фальсификаторы истории тарих 
ты боҙоп күрһәтеүселәр

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ж  1. (подмена подлин
ного ложным) фальсификациялау, ялғанлап күр

һәтеү, боҙоп күрһәтеү; фальсификация исторй 
ческих фактов тарихи факттарҙы боҙоп күрһәтеү; 
фальсификация научных данных фәнни мәғлү 
мәттәрҙе боҙоп күрһәтеү 2. (подделывание чего-л.) 
фальсификациялау, боҙоп яһау (эшләү); фаль
сификация документов документтар боҙоп яһау 
3. (подделанная вещь) яһалма әйбер, ялған нәмә 

ФАЛЬСИФИЦЙРОВАТЬ сов., несов. что 
фальсификациялау, боҙоп күрһәтеү; фальсифи 
цйровать протоколы заседаний ултырыш прото 
колдарын боҙоп күрһәтеү

ФАЛЬСТАРТ м; спорт, фальстарт, яңылыш 
старт (ваҡытынан алда башланған старт) 

ФАЛЬЦ м; спец. 1. (шов) йөй, ырмау 2. (паз) 
уйым 3. (сгиб печатного листа) бөгөм, бөклә
неү урыны

ФАЛЬЦЕВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое спец. фальцов- 
калау ...ы; фальцевальная машйна фальцовка 
лау машинаһы

ФАЛЬЦЕВАНИЕ с; спец. см. фальцевать; 
фальцевание листов ҡағыҙ биттәрен бөкләү 

ФАЛЬЦЕВАТЬ несов. что', спец. 1. фальцов- 
калау, фальц яһау, бөгөү, ырмау алыу; фальце
вать жесть ҡалай бөгөү 2. бөкләү; фальцевать 
газеты гәзиттәрҙе бөкләү

ФАЛЬЦЁТ м фальцет (1. бик юғары тауыш 
сығарыу һәм шундай тауыш менән йырлау 2. ҡа- 
тын-ҡыҙҙарҙыҡына оҡшаған нәҙек тауыш) 

ФАЛЬЦбВКА ж; спец. см. фальцевать 
ФАЛЬЦбВОЧНЫ Й, -ая, -ое спец, фальце

вать итә торған, бөгә торған; фальцовочная ма
шйна фальцевать итә торған машина

ФАЛЬЦбВЩ ИК м и ФАЛЬЦбВЩ ИЦА ж 
фальцовкалаусы

ФАЛЬШИВИТЬ несов. 1. ике йөҙлөләнеү, ял
ғанлау, хәйләләү 2. муз. көйҙө боҙоу (боҙоп йыр
лау), боҙоп уйнау; пианйст фалыийвит пианист 
көйҙө боҙоп уйнай

ФАЛЬШИВКА ж\ разг. ялған (алдыҡ) до
кумент

ФАЛЬШ ИВОМОНЕТЧИК м ялған аҡса 
яһаусы (һуғыусы)

ФАЛЬШИВОСТЬ ж 1. (притворство, лице
мерие) яһалмалылыҡ, ялғанлыҡ, ике йөҙлөлөк; 
фалыийвость голоса тауыштың яһалмалылығы 
2. яңылышлыҡ (йырҙа, музыка уйнағанда)

Ф А Л ЬШЙВЫИ, ая, ое 1. (поддельный) ял
ған, яһалма, алдыҡ; фалыийвые документы ялған 
документтар; фалыийвый жёмчуг яһалма ынйы 
2. (притворный, лицемерный) эскерле, монафиҡ, 
ике йөҙлө, яһалма, алдыҡ, ялған; фалыийвый 
взгляд яһалма ҡараш; фалыийвая доброта ялған 
мәрхәмәтлелек; фалыийвая улыбка яһалма йыл
майыу 3. (неестественный) яһалма (тәбиғи бул
маған)', находйться в фалыийвом положении 
яһалма хәлдә булыу 4. муз. (искажающий мело
дию) яңылыш, хата, боҙоҡ; фалыийвая нота яңы
лыш нота 
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ФАЛЬШЬ
ФАЛЬШЬ ж 1. (обман) алдыҡ, алдашыу, ял

ған; фальшь в карточной игре карт уйынындагы 
алдашыу 2. (неискренность) эскерлелек, ике 
йөҙлөлөк, монафиҡлыҡ; заметить фальшь ике 
йөҙлөлөктө белеп ҡалыу 3. (отсутствие естес
твенности) яһалмалылыҡ, тәбиғи булмау
4. муз. (искажённость мелодии, ритма) яңы
лышлыҡ, хата; фальшь в исполнении фуги фуга 
башҡарыуҙағы яңылышлыҡ

ФАМИЛИЯ ж 1. фамилия; назвать фамйлию 
фамилияны әйтеү; менять фамйлию фамилияны 
алмаштырыу 2. (род) ырыу, тоҡом, нәҫел; древ
няя княжеская фамйлия боронғо кенәз нәҫеле
3. разг. (семья) ғаилә, ғаилә ағзаһы; фотогра
фии нашей фамйлии беҙҙең ғаиләнең фотогра
фиялары

ФАМЙЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. ырыу ...ы, нәҫел 
...ы, ғаилә ...ы; фамйльный архйв нәҫел архивы 
2. (семейный, передающийся по наследству) 
нәҫелдән бирелгән, нәҫелдән килгән, мираҫ бу
лып ҡалған, ғаилә ...ы; фамйльное сходство нә
ҫелдән килгән оҡшашлыҡ; фамйльные драгоцен
ности мираҫ булып ҡалған ҡиммәтле әйберҙәр 

ФАМИЛЬЙРНИЧАТЬ несоә. с кем и без 
доп. артыҡ иркен ҡыланыу, тартынмау, тыйнаҡ
һыҙланыу, әҙәпһеҙләнеү

ФАМИЛЬЙРНОСТЬ ж артыҡ иркенлек, тар
тынмау, тыйнаҡһыҙлыҡ, әҙәпһеҙлек, әрһеҙлек; до
пустить фамильярность әҙәпһеҙлеккә юл ҡуйыу 

ФАМИЛЬЙРНЫЙ, -ая, -ое артыҡ иркен, 
тартыныуһыҙ, тыйнаҡһыҙ, әҙәпһеҙ; фамильярное 
обращение әҙәпһеҙ өндәшеү

ФАНАБЁРИЯ ж; разг., пренебр. һауалылыҡ, 
эрелек, тәкәбберлек, мин-минлек, маһайыусан- 
лыҡ, ҡупырлыҡ; набраться фанаберии тәкәббер
леккә өйрәнеү

ФАНАТИЗМ м фанатизм; проявление фана 
тйзма фанатизмдың сағылыуы

ФАНАТИК м и ФАНАТЙЧКА ж фанатик 
(1. дингә ныҡ бирелгән кеше 2. берәй идеяга, эш
кә ныҡ бирелгән кеше)

ФАНАТЙЧЕСКИИ, -ая, -ое фанатиктарса, фа
натик; фанатйческая преданность фанатиктарса 
тоғролоҡ һаҡлау

ФАНАТИЧНОСТЬ ж фанатиклыҡ; фанатйч 
ность убеждений ышаныстың (инаныуҙың) фа- 
натиклығы

ФАНАТИЧНЫЙ, -ая, -ое 1. үтә диндар, фа
натик; фанатйчный человек фанатик кеше 2. см. 
фанатйческий

ФАНЁРА ж фанер, кибәҙә; пятислбйная фа
нера биш ҡатлы фанер

ФАНЁРНЫЙ, -ая, -ое 1. фанер ...ы; фанер
ный комбинат фанер комбинаты 2. (сделанный 
из фанеры) фанер; фанерный ящик фанер йәшник 

ФАНЕРОВАТЬ несоә. что; спец. фанерлау, 
фанер менән кәпләү (ҡаплау); фанеровать шкаф 
шкафты фанер менән кәпләү

ФАНЕРОВКА ж; спец. см. фанеровать 
ФАНЗА ж фанза (Ҡытайҙа, Кореяла ауыл 

өйө)
ФАНТ м фант (уйында отолган кешенән ал- 

ган нәмә һәм уны ҡайтарып алыу ҡағиҙәһе); 
исполнять фант фант үтәү

ФАНТАЗЁР м и ФАНТАЗЁРКА ж хыялый, 
хыялға бирелеүсе, фантазер

ФАНТАЗИРОВАТЬ несоә. 1. (мечтать) хы
ялланыу, хыялға бирелеү; любйть фантазйро 
вать хыялға бирелергә яратыу 2. (выдумывать) 
уйлап сығарыу (табыу) 3. (импровизировать) 
импровизациялау

ФАНТАЗИЯ ж 1. фантазия, хыял, ижади 
хыял; поэтйческая фантазия поэтик фантазия; 
обладать фантазией фантазияға эйә булыу; пре
даваться фантазиям хыялдарға бирелеү 2. (вы
думка) уйҙырма; это что за фантазия? был 
ниндәй уйҙырма? 3. разг. (прихоть, причуда) 
фантазия, сәйер теләк; странная фантазия сәйер 
теләк 4. муз. (произведение импровизационного 
характера) фантазия

ФАНТАСМАГОРИЧЕСКИЙ, ая, ое фан
тасмагорик; фантасмагорйческий бред фантас 
магорик һаташыу

ФАНТАСМАГОРИЯ ж; книжн. фантасмаго
рия, һаташыу күренештәре, хыялый күҙаллауҙар 

ФАНТАСТ м (1. хыялга бай кеше 2. фанта
стик әҫәрҙәр яҙыусы)

ФАНТАСТИКА ж 1. фантастика; на грани 
фантастики фантастика сигендә 2. собир. фанта
стика; научная фантастика фәнни фантастика 

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. (создан
ный фантазией) фантастик, хыялый 2. (осно
ванный на фантастике) фантастик; фантастй 
ческий роман фантастик роман 3. (причудли
вый, волшебный) ғәжәйеп, әкәмәт, тылсымлы; 
фантастйческий вид ғәжәйеп күренеш 4. (неосу
ществимый, несбыточный) әҙәм ышанмаҫлыҡ, 
ғәмәлгә ашмаҫ; фантастйческий проект ғәмәлгә 
ашмаҫ проект 5. разг. (необычный, сверхъесте
ственный) ғәҙәти булмаған, ғәҙәттән тыш

ФАНТАСТИЧНОСТЬ ж 1. фантастика, хыя
лыйлыҡ 2. (причудливость) ғәжәйеплек, әкәмәт- 
лек 3. (невероятность, несбыточность) әҙәм 
ышанмаҫлыҡ булыу, ғәмәлгә ашмаҫлыҡ; фантас 
тйчность фактов факттарҙың әҙәм ышанмаҫлыҡ 
булыуы

ФАНТАСТИЧНЫЙ, ая, ое см. фантас 
тйческий

ФАНТИК м; разг. фантик (төрлө төҫтәге 
кәнфит ҡағыҙы)

ФАНТОМ м 1. книжн. (призрак) өрәк, күҙгә 
күренеү 2. спец, фантом (кеше, хайуан кәцҙә- 
һенең йәки уның өлөшөнөң моделе)

ФАНФАРА ж фанфара (1. музыка ҡоралы 
2. муз. шул ҡорал менән бирелгән ҡыҫҡа сигнал 
йәки музыкаль фраза)
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ФАТАЛИЗМ
ФАНФАРИСТ м фанфарасы (фанфарам  

уйнаусы)
ФАНФАРНЫЙ, -ая, -ое фанфара ...ы, фан

фара менән башҡарылған; фанфарный запев 
фанфара менән башҡарылған йыр башы

Ф АНФ АРбН м; разг. маҡтансыҡ, шапыры
ныусы, ҡупыр

ФАНФ АРбНИТЬ несов.; разг. маҡтаныу, 
шапырыныу, ҡупырайыу

ФАНФАРбНСТВО с; разг. маҡтансыҡлыҡ, 
шапырыныусанлыҡ, ҡупырлыҡ

ФАРА ж фара, яҡтыртҡыс; передняя фара 
алғы фара; включить фару фараны тоҡандырыу 

ФАРАДА ж', физ. фарада (электр кцләме бе
рәмеге)

Ф АРАбН  м фирғәүен (Борошо Мысыр бат
шаһы)

ФАРВАТЕР м фарватер (суднолар йөрөй 
алырлыҡ һыу юлы); морской фарватер диңгеҙ 
фарватеры; плыть по фарватеру фарватер буй
лап йөҙөү

ФАРИСЁЙ м 1. фарисей (яңы эрага тиклем 
I I  б. — яңы эраның I I  б. Иудеяла дини-сәйәси 
агым вәкиле) 2. перен. (лицемер) фарисей, мө
нафиҡ, ике йөҙлө кеше

ФАРИСЕЙСКИЙ, -ая, -ое 1. фарисей ...ы; 
фарисейская секта фарисейҙар сектаһы 2. пе
рен. фарисей, мөнафиҡ, монафиҡтарса, ике йөҙ
лө; фарисейское смирение монафиҡтарса күн
дәмлек

ФАРИСЕЙСТВО с 1. фарисейлыҡ 2. фари- 
сейлыҡ, монафиҡлыҡ, ике йөҙлөлөк; разобла
чить фарисейство ике йөҙлөлөктө фаш итеү 

ФАРИСЕЙСТВОВАТЬ несов. ике йөҙлөлә
неү, фарисейланыу

ФАРМАКбЛОГ м фармаколог (фармаколо
гия белгесе)

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое фарма 
кология ...ы, фармакологик; фармакологиче
ский справочник фармакология белешмәһе

ФАРМАКОЛбГИЯ ж фармакология (дарыу
ҙар һәм уш рҙың организмга тәьҫирен өйрәнә 
торган фән)

ФАРМАКОПЁЯ ж фармакопея (дарыуҙарҙы 
яһау һәм һаҡлау буйынса фармацеәтар ҡуллан- 
ган рәсми һәм мотлаҡ ҡагиҙәләр йыйылмаһы) 

ф а р м Ан  м; об л. см. фирман 
ФАРМАЦЕВТ м фармацевт (дарыу яһау 

белгесе)
ФАРМАЦЕВТИКА ж фармацевтика (дарыу

ҙарҙы әҙерләц, һаҡ м у һ.б. тураһындагы гәмә- 
ли фәндәр комплексы)

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ, ая, ое фармацев 
тика ...ы, фармацевтик; фармацевтйческий ин
ститут фармацевтика институты

ФАРС м фарс (1. еңелсә мәгәнәле, көлкөлө 
пьеса, комедия 2. тупаҫ шаяртыу 3. кцсм. ике 
йөҙлө, әҙәпһеҙ ҡыланыш)

ФАРТУК м 1. алъяпҡыс 2. (покрывало для 
седока в открытом экипаже) тышлыҡ, япма, 
ҡаплама

Ф А Р Ф бР  м 1. фарфор; сервйз из китайско
го фарфора ҡытай фарфорынан сервиз 2. собир. 
фарфор, фарфор һауыт-һаба; коллекция ста
ринного фарфора боронғо фарфор коллекцияһы 

Ф А РФ бРО ВЫ Й , -ая, -ое 1. фарфор ...ы; 
фарфоровый завод фарфор заводы 2. фарфор, 
фарфорҙан эшләнгән (яһалған); фарфоровая 
ваза фарфор ваза

ФАРЦбВЩ ИК м; разг., уст. алыпһатар (кц- 
берәк сит ил кешеһенән алып һатыусы)

ФАРШ м 1. фарш; говяжий фарш һыйыр 
итенән фарш 2. (начинка) эс(лек), фарш; гриб
ной фарш бәшмәк фаршы; фарш для пирога 
бәлеш өсөн эслек

ФАРШ ИРбВАННЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от 
фаршировать 2. прил. фаршланған, тултырыл
ған; фаршированная рыба тултырылған балыҡ 

ФАРШИРОВАТЬ несов. что фаршлау; фар
шировать томаты томат фаршлау

ФАС м 1. йөҙ, алды, ал яҡ; сфотографиро
вать в фас ал яҡтан фотаға төшөрөү 2. әоен. фас 
(ҡәлгә ҡоймаһының йәки хәрби ныгытманың 
дошман ягына ҡараган өлөшө)

ФАСАД м фасад, йөҙ, ал яҡ (бинаның алгы 
кцренеше)

ФАСбВАННЫЙ, ая, ое 1. прич. от фа 
совать 2. прил. үлсәп төрөлгән; фасованный 
товар үлсәп төрөлгән тауар

ФАСОВАТЬ несов. что фасовкалау, үлсәп 
төрөү; фасовать масло майҙы үлсәп төрөү 

Ф АСбВКА ж см. фасовать 
ФАСбВОЧНЫ Й, -ая, -ое фасовкалау ...ы, 

үлсәп төрөү ...ы; фасовочная машйна үлсәп 
төрөү машинаһы; фасовочное отделение фасов
калау бүлеге

ФАСбВЩ ИК м и ФАСбВЩ ИЦА ж фасов 
калаусы, үлсәп төрөүсе

ФАСбЛЕВЫ Й, ая, ое фасоль ...ы; фасоле 
вый стручок фасоль ҡуҙағы; фасолевый суп фа
соль ашы

Ф АСбЛЬ ж фасоль, ноҡот борсағы 
Ф А С бН  м 1. фасон; шляпа нового фасона

яңы фасонлы эшләпә 2. разг. фасон, өлгө, төр; 
набор трубок разных фасонов күп төрлө төрөп 
кәләр наборы 3. прост, (показное щегольство) 
ҡупшылыҡ, көйәҙлек, фыртлыҡ

ФАСбНИТЬ несов.; прост, ҡупшыланыу, 
көйәҙләнеү, фыртланыу

ФАСбННЫ И, -ая, -ое 1. спец. фасонлы, 
өлгөлө; фасонный резёц фасонлы ҡырҡҡыс 
2. (рельефный) фасонлы; фасонный бархат фа
сонлы бәрхәт

ФАТ м фырт кеше, буш ҡыуыҡ
ФАТА ж бөркәнсек, фата
ФАТАЛИЗМ м фатализм (тәҡдиргә ышаныу)
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ФАТАЛИСТ
ФАТАЛИСТ м фаталист (тәҡдиргә ыша

ныусы)
ФАТАЛЬНОСТЬ ж ҡотолғоһоҙлоҡ, яҙмышҡа 

ышаныу
ФАТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое ҡотолғоһоҙ, яҙмышта 

буласаҡ (күрәсәк), тәҡдирҙә яҙылған; фатальное 
совпадение тәҡдирҙә яҙылғанға тура килеү 

ФАТОВАТОСТЬ ж\ разг. ҡупшылыҡ, көйәҙ- 
лек, фыртлыҡ

ФАТОВАТЫЙ, -ая, -ое разг. ҡупшы, көйәҙ, 
фырт; фатоватый парень ҡупшы егет; фатова
тый вид фырт ҡиәфәт

ФАТОВСТВб с ҡупшылыҡ, көйәҙлек, фырт
лыҡ

ФАТУМ м; книжн. яҙмыш, тәҡдир 
ФАУНА ж фауна, хайуандар донъяһы (нин

дәйҙер бер урындың йәки геологик дәцерҙең 
барлыҡ төр хайуандары); арктйческая фауна 
Арктика фаунаһы; фауна пустыни сүл хайуанда
ры донъяһы

ФАШИЗМ м фашизм (йәмгиәттә реакцион 
һәм агрессив даирәләрҙең мәнфәгәтен кцҙәтеп, 
террор, диктатура һәм милләтселектә сағыл- 
ган сәйәси агым); борьба против возрождения 
фашйзма фашизмдың яңынан тыуыуына ҡаршы 
көрәш

ФАШИНА ж', спец, фашина (сыбыҡ-сабыҡ 
(ҡамыш) бәйләме)

ФАШЙСТ м фашист
ФАШИСТСКИЙ, -ая, -ое фашистик, фашист 

...ы; фашистский режйм фашистик режим
Ф АЭТбН м 1. (экипаж) фаэтон, көймәле ар

ба 2 .  (тип кузова легкового автмобиля) фаэтон 
ФАЙНС м 1. фаянс; приготовить фаянс 

фаянс әҙәрләү 2. собир. фаянс, фаянс һауыт-һа
ба; голубой фаянс күкһел фаянс

ФАЙНСОВЫЙ, ая, ое 1. фаянс ...ы; фаян 
совая масса фаянс массаһы; фаянсовый завод 
фаянс заводы 2. фаянс, фаянстан яһалған (эш
ләнгән); фаянсовые чашки фаянс сынаяҡтар 

ФЕВРАЛЬ м февраль
ФЕВРАЛЬСКИЙ, -ая, -ое февраль ...ы; фев

ральская метель февраль бураны; февральский 
ветер февраль еле

ФЕДЕРАЛИЗМ м федерализм (1. федерация 
принциптарына нигеҙләнгән дәцләт ҡоролошо 
2. шундай ҡоролош урынлаштырырга ынтыл- 
ган сәйәси агым)

ФЕДЕРАЛИСТ м федералист (федерализм 
яҡлы кеше)

ФЕДЕРАЛИСТСКИЙ, -ая, -ое федералис- 
тик, федерализм ...ы, федералист ...ы; федера 
лйстские взгляды федералистик ҡараштар 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ, ая, ое 1. см. федера 
тйвный 2. федераль; федеральный закон феде 
раль закон

ФЕДЕРАТИВНЫЙ, -ая, -ое федератив; фе
деративная республика федератив республика
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ФЕДЕРАЦИЯ ж 1. федерация (юридик һәм сә
йәси цҙаллылыгы булган дәцләттәрҙең берләшеце 
нигеҙендә ойошторолған дәцләт формаһы) 2 .  фе
дерация, берләшмә; Всемйрная федерация проф
союзов Бөтә донъя профсоюздар федерацияһы 

ФЕЕРЙЧЕСКИИ, -ая, -ое 1. театр, феерик; 
феерическая комедия феерик комедия 2. перен. 
(сказочный, волшебный) әкиәттәгесә, сихри, 
тылсымлы, һоҡланғыс; феерйческий сад сихри 
баҡса 3. разг. (необыкновенный, поразитель
ный) ғәҙәттән тыш, иҫ киткес, ғәжәп; феериче
ское зрелище иҫ киткес күренеш

ФЕЁРИЯ ж 1. (жанр театрального пред
ставления) феерия (фантастик сюжетлы, ма
тур йыһазландырылған сәхнә әҫәре) 2. перен. 
(волшебное, сказочное зрелище) сихри тамаша, 
әкиәттәгесә (һоҡландырыс, ғәжәп, иҫ киткес) ма
тур күренеш; феерия заката шәфәҡтең ғәжәп 
матур күренеше

ФЕЙЕРВЁРК м 1. фейерверк (һауала шарт
латып яндырылған төрлө төҫтәге ут)\ празд
ничный фейерверк байрам фейервергы 2. чего, 
какой', перен. ағым, ташҡын; фейерверк слов 
һүҙҙәр ағымы

ФЕКАЛИИ мн. (ед. фекалий м); спец. кеше 
тиҙәге (органик ашлама булараҡ)

ФЕЛЛАХИ мн. (ед. феллах м) фәлләхтәр 
(ғәрәп илдәрендә игенселек менән шөғөлләнецсе 
крәҫтиәндәр)

ФЕЛЬДМАРШАЛ м фельдмаршал; получйть 
чин фельдмаршала фельдмаршал дәрәжәһе алыу 

ФЕЛЬДМАРШАЛЬСКИЙ, ая, ое фельд 
маршал .. .ы; фельдмаршальский мундир фельд 
маршал мундиры

ФЕЛЬД ФЁБЕЛЬ м фельдфебель (революция
ға тиклем Рәсәй армияһында һәм башҡа ҡайһы 
бер ил ғәскәрендә өлкән унтер-офицер званиеһы) 

ФЕЛЬД ФЁБЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое фельдфе
бель ...ы; фельдфебельский чин фельдфебель 
дәрәжәһе

ФЁЛЬДШ ЕР м и ФЕЛЬДШ ЕРИЦА ж
фельдшер; ветеринарный фельдшер ветерина 
рия фельдшере

ФЁЛЬДШЕРСКИЙ, -ая, -ое фельдшер(ҙар) 
...ы; фельдшерский халат фельдшер халаты 

ФЕЛЬДЪЁГЕРСКИЙ, -ая, -ое фельдъегерь 
...ы; фельдъегерская должность фельдъегерь 
дәрәжәһе ♦ фельдъегерская связь фельдъегерь 
элемтәһе (курьер аша элемтә)

ФЕЛЬДЪЁГЕРЬ м фельдъегерь (бик мөһим, 
йәшерен ҡағыҙҙарҙы тапшырыусы хәрби йәки 
хөкцмәт курьеры)

ФЕЛЬЕТбН м фельетон (көнцҙәк мәсьәлә
ләргә арналған тәнҡит йәки көлкөлө гәзит-жур
нал мәҡәләһе)', стихотворный фельетон шиғри 
фельетон; написать фельетон фельетон яҙыу 

ФЕЛЬЕТОНИСТ м фельетонсы (фельетон 
яҙыусы)



Ф ЕХТО ВАН ИЕ
ФЕЛЬЕТбННЫ Й, -ая, -ое фельетон ...ы; 

фельетонный стиль фельетон стиле
ФЕЛЙГА ж; мор. фелюга (артыҡ дур бул

маған елкәнле, палубаһыҙ промысла судноһы); 
двухмачтовая фелюга ике мачталы фелюга 

ФЕМИНИЗМ м феминизм (ҡатын-ҡыҙҙарға 
ирҙәр менән бер тиң хоҡуҡ бирецҙе талап ит
кән ағым)

ФЕМИНЙСТ м и ФЕМИНИСТКА ж феми 
нист (феминизм яҡлы кеше)

ФЕМИНИСТСКИЙ, -ая, -ое феминизм ...ы, 
феминистик; феминйстские взгляды феминистик 
ҡараштар

ФЕН м фен (сәс киптергес)
ФЕН м фён (тауҙан иҫкән ҡоро эҫе ел) 
ФЁНИКС м феникс (ҡайһы бер боронғо ха

лыҡтар мифологияһында цҙен-цҙе яндырып, кө
лөнән яңынан тыуыу һәләтенә эйә булған ҡош) 

Ф ЕН бЛ  м; хим. фенол
ФЕНбЛОВЫ Й, -ая, -ое хим. фенол ...ы, фе

ноллы; феноловые смолы фенол ыҫмалалары 
ФЕНОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое фенологик, 

фенология ...ы; фенологические наблюдения
фенологик күҙәтеүҙәр

ФЕНОЛбГИЯ ж фенология (тәбиғәтте, 
цҫемлек һәм хайуандар тормошондағы кцренеш- 
тәрҙе йыл миҙгелдәренең алышыныуына бәй
ләп өйрәнә торған фән)

ФЕНбМ ЕН и ФЕНОМЁН м феномен (1. ғә
ҙәттән тыш ваҡиға 2. һәләте йәки башҡа 
сифаттары менән айырылып торған кеше
3. идеалистик фәлсәфәлә: кеше аңында объек
тив ысынбарлыҡты сағылдырмаусы йөкмәтке; 
тойғолар аша танып-белец кцренеше)

ФЕНОМЕНАЛЙЗМ м феноменализм (та
нып белец объекты итеп кеше аңы тик фено
мендарҙы ғына ҡабул итә тип раҫлаусы субъ
ектив идеалистик принцип)

ФЕНОМЕНАЛЬНОСТЬ ж феноменаллек 
ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое феноменаль, 

иҫ киткес, ғәҙәттән тыш, ғәжәйеп; феноменаль
ный ребёнок феноменаль бала; феноменальная 
память иҫ киткес хәтер

ФЕОДАЛ м феодал (эре ер биләцсе) 
ФЕОДАЛИЗМ м феодализм; перйод феода

лизма феодализм дәүере
ФЕОДАЛЬНЫЙ, -ая, -ое феодаль, феода

лизм ...ы; феодальные пережйтки феодаль ҡал 
дыҡтар; феодальное право феодаль хоҡуҡ

Ф Е РЗЕ В бЙ  и ФЁРЗЕВЫЙ, ая, ое шахм. 
ферзь ...ы; ферзевый дебют ферзь дебюты 

ФЕРЗЬ м; шахм. ферзь
ФЁРМА I ж  ферма; коневодческая ферма

йылҡысылыҡ фермаһы; молочная ферма һөтсө
лөк фермаһы

ФЁРМА II ж ферма (бер-береһенә беркетеп 
нығытылған металл стержендән торған һәм 
кцпер, арка, гидротехник ҡоролмаларҙың өҫкә

яғын тәшкил иткән өлөш); фермы моста күпер 
фермалары

ФЕРМЕНТАЦИЯ ж; спец, ферментация 
(әсец-кцпсец процесы); ферментация чайных 
листьев сәй япраҡтарының ферментацияһы 

ФЕРМЁНТЫ мн. (ед. фермент м); биол., 
хим. ферменттар (организмда барған төрлө хи 
мик реакцияларҙы тиҙләтецгә ярҙам итецсе 
органик матдәләр)

ФЁРМЕР м фермер (ферма хужаһы) 
ФЕРМЕРСКИЙ, -ая, -ое фермер(ҙар) ...ы; 

фермерское хозяйство фермер хужалығы
ФЕРМЕРСТВО с фермерлыҡ; развитие 

фермерства фермерлыҡ үҫеше
Ф Е РРО ... ҡушма һцҙҙәрҙең “тимер" мәғә

нәһен аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., ферро 
алюмйний тимер ҡатнаш алюминий, ферроалю
миний

ФЕРРОМАГНЕТИЗМ м; физ. ферромагне
тизм (ферромагнетиктар өсөн характерлы  
магнит кцренештәре һәм цҙенсәлектәре)

ФЕРРОМАГНЕТИК м; физ. ферромагнетик 
(ферромагнит цҙенсәлектәре булған матдә) 

ФЕРРОМАГНИТНЫЙ, ая, ое ферромаг 
нитлы (магнит цҙенсәлеге цтә көслө); фер 
ромагнйтные материалы ферромагнитлы мате
риалдар

ФЕРРОСПЛАВ м; спец, ферросплав (тимер
ҙең берәй матдә ҡатыштырылған иретмәһе) 

ФЕРТ м; разг., пренебр. фырт, эре, ҡупшы, 
ыҫпай ♦ фертом стоять (ходйть) фырт (ҡулдар
ҙы бөйөргә таянып) баҫып тороу (йөрөү)

ФЁСКА Ж И ФЕС м фәс (ирҙәрҙең баш 
кейеме)

ФЕСТИВАЛЬ м  фестиваль; Всемйрный фе
стиваль молодёжи Бөтә донъя йәштәр фестивале 

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое фестиваль ...ы; 
фестивальный значок фестиваль значогы

ФЕТИШ м фетиш (1. ышаныусылар тара
фынан илаһи бер көскә эйә тип, дини культ 
итеп табынған нәмә 2. кцсм. һуҡырҙарса ыша
ныу, табыныу предметы)

ФЕТИШИЗАЦИЯ ж см. фетишизйровать 
ФЕТИШИЗИРОВАТЬ сов., несов. что фе

тишлаштырыу, фетишҡа әйләндереү
ФЕТИШЙЗМ м фетишизм ♦ товарный фети

шизм эк. тауар фетишизмы (етештерец мөнәсә
бәттәрен әйберләштерец)

ФЕТР м фетр (иң яҡшы сортлы йоҡа кейеҙ) 
ФЁТРОВЫИ, ая, ое фетр; фетровая шляпа 

фетр эшләпә
ФЕХТОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое фехтование ...ы; 

фехтовальный зал фехтование залы
ФЕХТОВАЛЬЩИК м  и  ф е х т о в Ал ь щ и  

ЦА ж фехтовальщик; искусный фехтовальщик
оҫта фехтовальщик

ФЕХТОВАНИЕ с  фехтование (1. ҡул һуғы
шында һалҡын ҡорал ҡулланыу системаһы 
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ФЕХТОВАТЬ
2. рапира, шпага, ҡылыс кецек ҡоралдар менән 
ярышыр); уроки фехтования фехтование буйын
са дәрестәр

ФЕХТОВАТЬ несоә. фехтовать итеү; фехто
вать на шпагах шпага менән фехтовать итеү 

ФЕШЕНЕБЕЛЬНОСТЬ ж зиннәтлелек, үтә 
ҡупшылыҡ

ФЕШЕНЕБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (бик) зиннәт
ле, үтә ҡупшы; фешенебельная квартйра зин
нәтле фатир

ФЁЯ ж фея (Көнбайыш Европа мифология
һында тылсымсы ҡатын-ҡыҙ)

ФИ межд. фу; фи, какой протйвный фу, нин
дәй сирҡаныс

ФИАЛКА ж миләүшә, фиалка; трёхцветная
фиалка ала миләүшә

ф и Ал к о в ы и , -ая, -ое 1. миләүшә ...ы, фи
алка ...ы; фиалковый запах миләүшә еҫе 2. в 
знач. сущ. фиалковые мн.; бот. миләүшә һы- 
маҡтар ♦ фиалковый корень бот. ирис тамыры 

ФИАСКО с нескл. уңышһыҙлыҡ, фиаско; по
терпеть фиаско уңышһыҙлыҡҡа осрау

ФИБРА ж 1. уст. (жилка) мускул епсәһе 
2. обычно мн. фйбры (символ душевных сил) 
йэн, рух; презирать всеми фйбрами душй бөтә 
йәне менән күрә алмау 3. спец, фибра (тирегә 
оҡшап торган ныҡ ҡагыҙ)

ФИБРИН м; физиол. фибрин (ҡан ойошоу
ҙан барлыҡҡа килгән аҡһым)

ФИБРЙНОВЫИ, -ая, -ое физиол. фибрин; 
фибрйновое волокно фибрин сүс

ФИБРОВЫ И, -ая, -ое фибра, фибранан 
яһалған; фйбровый чемодан фибра сумаҙан 

ФИБРОЛИТ м; спец, фибролит (юнысҡы
нан, һаламдан һ.б. ҡыҫып яһалган төҙөлөш ма
териалы)

ФИБРОЛЙТОВЫЙ, -ая, -ое спец. 1. фибро
лит ...ы; фибролйтовый завод фибролит заводы 
2. фибролит, фибролиттан яһалған; фибролйто- 
вая стена фибролиттан яһалған стена 

Ф И БРбМ А л к; мед. фиброма (шеш)
ФЙГА ж 1. инжир (агасы һәм емеше) 2. прост. 

ҡуҡыш; показать фйгу ҡуҡыш күрһәтеү
ФИГЛЙР м 1. у cm. (фокусник) фокуссы; 

(шут) кәмитсе 2. перен., разг. (кривляка, по
зёр) ҡылансыҡ, былағай

ФИГ ЛЙРНИЧАТЬ несов.; разг. ҡылансыҡ
ланыу, былағайланыу

ФИГЛЙРСТВО С 1. уст. фокуссы булыу, 
кәмитселек 2.^азг. ҡылансыҡлыҡ, былағайлыҡ 

ФИГОВЫИ, -ая, -ое инжир .. .ы; фйговый плод 
инжир емеше ♦ фйговое дерево инжир ағасы 

ФИГУРА ж 1. в разн знач. фигура; геомет 
рйческие фигуры мат. геометрик фигуралар; 
фигура высшего пилотажа юғары пилотаж фи 
гураһы; фигура аккомпанемента муз. ҡушылып 
уйнау фигураһы; риторйческая фигура лит. ри
торик фигура; шахматная фигура шахмат фигу

раһы 2. (скульптурное или живописное изобра
жение человека или животного) фигура, һын; 
восковая фигура балауыҙ һын 3. тән төҙөлөшө, 
буй-һын, кәүҙә; стройная фигура һомғол буй- 
һын 4. (неизвестный человек) кеше, зат, әҙәм; 
подозрйтельная фигура шикле кеше 5. (значи
тельное лицо) ҙур кеше, фигура; крупная поли 
тйческая фигура ҙур сәйәси фигура, сәйәсәттә 
ҙур кеше

ФИГУРАЛЬНОСТЬ ж кинәйәлелек, образлы
лыҡ; фигуральность стйля стиль кинәйәлелеге 

ф и г у р Ал ь н ы и , -ая, -ое (образный) кинә- 
йәле, образлы; фигуральное выражение кинәйә- 
ле әйтем; фигуральный смысл образлы мәғәнә 

ФИГУРИРОВАТЬ несоә. 1. (присутство
вать) булып тороу, ҡатнашыу; фигурйровать в 
качестве свидетеля шаһит булып тороу 2. (на
зываться, упоминаться) әйтелеү, аталыу, телгә 
алыныу, иҫкә алыныу; фигурйровать в прото
коле протоколда телгә алыныу

ФИГУРЙСТ м и ФИГУРЙСТКА ж фигура 
сы, фигурист

ФИГУРНЫЙ, -ая, -ое 1. фигуралы, һырлы, 
биҙәкле; фигурный пряник фигуралы перәник; 
фигурное зеркало һырлы көҙгө; фигурный пе
реплёт биҙәкле тышлыҡ 2. фигуралы; фигурное 
катание на коньках конькиҙа фигуралы шыуыу 
3. (воспроизводящий фигуры) фигуралы, фигу
ралар (һындар) яһау ...ы; фигурный класс фи
гуралар яһау класы

ФИДЕИЗМ м фидеизм (дингә ышаныуҙы 
аңдан өҫтөн ҡуйыусы идеалистик йцнәлеш) 

ФИДЕИСТ м фидеист (фидеизм яҡлы кеше) 
Ф И З... ҡушма һцҙҙәрҙең “физик" мәгәнәһен 

аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., физподготбвка 
физик әҙерлек

Ф ИЗИК м физик (физика белгесе); из
вестный физик билдәле физик

ФЙЗИКА м физика; теоретйческая фйзика
теоретик физика; фйзика Зёмли Ерҙе өйрәнеү фи
зикаһы

Ф Й ЗИ КО -... ҡушма һцҙҙәрҙең “физика" мә
гәнәһен аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., фйзико 
математйческий физика-математика ...ы, физик- 
математик; фйзико-технйческий физик-техник 

Ф ИЗИбЛОГ м физиолог (физиология белгесе) 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое физиологик, 

физиология ...ы; физиологйческие методы иссле
дования тикшеренеүҙең физиологик ысулдары 

Ф ИЗИОЛбГИЯ ж 1. физиология (организм
дың функцияларын, улар менән идара итецҙе 
өйрәнә торган фән); общая физиология дөйөм 
физиология 2. перен. (грубая чувственность) 
шәһүәт ♦ физиология звуков речи телмәр өн 
дәре физиологияһы (фонетиканың телмәр ап
параты төҙөлөшөн һәм уның эшмәкәрлеген 
өйрәнец бцлеге); физиология растений үҫем
лектәр физиологияһы 
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Ф И ЗИ ОН бМ ИЯ ж 1. йөҙ, бит, сырай; лу
кавая физиономия хәйләкәр йөҙ 2. перен. (инди
видуальный внешний облик) тышҡы ҡиәфәт
♦ вытянутая физиономия см. вытянутый

ФИЗИОТЕРАПЕВТ м физиотерапевт (фи
зиотерапия белгесе)

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое фи 
зиотерапия ...ы, физиотерапевтик; физиотера 
певтйческий кабинет физиотерапия кабинеты; 
физиотерапевтическое оборудование физиоте 
рапевтик ҡорамал

ФИЗИОТЕРАПИЯ ж физиотерапия
ФИЗИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. физика ...ы, фи

зик; физйческая лаборатория физика лаборато
рияһы; физические свойства почвы тупраҡтың 
физик үҙенсәлектәре 2. (относящийся к предме
там и явлениям материального мира) матди, фи
зик; физйческий износ машины машинаның фи 
зик яҡтан туҙыуы 3. физик; физйческий труд фи
зик хеҙмәт; физйческий изъян физик кәмселек
4. (относящийся к половым взаимоотношениям) 
физик, енси; физйческая блйзость енси яҡынлыҡ
♦ физйческая география физик география; фи
зйческая культура физик культура; физйческая 
хймия физик химия; физйческое лицо см. лицо

ФИЗКУЛЬТУРА ж физкультура; урок физ
культуры физкультура дәресе ♦ лечебная физ
культура дауалау физкультураһы

ФИЗКУЛЬТУРНИК м и ФИЗКУЛЬТУР 
НИЦА ж физкультурник

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ, -ая, -ое физкультура 
...ы, физкультурнике тар) ...ы; физкультурный па 
рад физкультурниктар парады; физкультурный 
зал физкультура залы; физкультурный костюм 
физкультура костюмы

...Ф И КАЦ И Я  ж (урыҫ телендә ҡушма 
һцҙҙәрҙең “индерец”, “таратыу” мәгәнәләрен аң
латҡан икенсе өлөшө); радиофикация радио 
индереү, радиолаштырыу; электрификация 
электрлаштырыу

ФИКСАЖ м; фото. фиксаж (фотография 
эшендә ҡулланыла торган химик иретмә)

ФИКСАТОР м 1. тех. беркеткес, нығытҡыс 
2. биол, фиксатор, иретмә 3. беркетеүсе, ны
ғытыусы

ФИКСАЦИЯ ж см. фикейровать
ФИКСИРОВАТЬ сов., несов. что 1. (запе

чатлеть в рисунке, фотографии, записи и т.п.) 
билдәләү, яҙыу, теркәү, билдәләп (яҙып, теркәп) 
барыу, һүрәтләү; фикейровать свой впечатления 
үҙеңдең тәьҫораттарыңды теркәп барыу; фикей
ровать текст тексты яҙып барыу 2. (окончатель
но определить, установить) билдәләү, билдәләп 
ҡуйыу; фикейровать заработную плату эш ха 
ҡын билдәләү 3. туплау, йүнәлтеү, төбәү; фик
ейровать внимание иғтибар йүнәлтеү 4. спец. 
(закрепить в определённом положении) нығы
тыу, нығытып бәйләү, беркетеү; фикейровать по-

• •

ФИЛЕНЧАТЫ Й
вязку бәйләместе нығытып бәйләү 5. биол, (об
работать) эшкәртеү; фикейровать ткань фор 
малйном туҡыманы формалин менән эшкәртеү 
6. фото. фиксаж менән эшкәртеү, фиксажлау; 
фикейровать фотоплёнку фотопленканы фиксаж
лау 7. иск. фиксатив менән ҡаплау (буяу); фик
ейровать рисунок рәсемде фиксатив менән буяу 

ФИКТИВНОСТЬ ж ялғанлыҡ; фиктивность 
документов документтарҙың ялғанлығы

ФИКТЙВНЫИ, ая, ое ялған, яһалма, фик- 
тив; фиктивный паспорт ялған паспорт; фиктйв- 
ная борьба яһалма көрәш; фиктйвный брак фик 
тив никах

ФИКУС м фикус (1. тропик агас 2. эре яп
раҡлы гөл)

ФИКЦИЯ ж ялған, алдыҡ, уйҙырма 
ФИЛАНТРбП м филантроп (хәйер-саҙаҡа 

бирецсе, мохтаждарга ярҙам итецсе)
ФИЛАНТРОПИЧЕСКИЙ, ая, ое филант 

роп(тар) ...ы, филантропия ...ы, филантропик; 
филантропическое общество филантроптар 
йәмғиәте

ФИЛАНТРбПИЯ ж филантропия (мохтаж
лыҡ кисерецселәргә ярҙам итец, уларҙы яҡлау) 

ФИЛАРМОНЙЧЕСКИЙ, ая, ое филармо 
ния ...ы; филармонйческий оркестр филармо 
ния оркестры; филармонйческий концерт фи 
лармония концерты

Ф И Л А РМ бН И Я  ж филармония; артист 
филармонии филармония артисы

ФИЛАТЕЛИЗМ м филателизм (почта мар
калары һ.б. йыйыу менән шөгөлләнец)

ФИЛАТЕЛЙСТ м и ФИЛАТЕЛЙСТКА ж 
филателист (филателия менән шөгөлләнецсе) 

ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое филате 
лист(тар) .. .ы; филателистйческое общество фи 
лателистар йәмғиәте

ФИЛАТЕЛЙЯ ж филателия 
Ф И Л ЁІ с нескл. 1. (мясо высшего сорта) бил

дәмә 2. (кусок мяса, очищенный от костей) филе 
филе и с нескл. (вышивка) сигеү 
филейный і, -ая, -ое билдәмә ...ы, һөйәк

һеҙ ит ...ы; филейная вырезка билдәмә киҫәге 
филейный и, -ая, -ое сигеүле, селтәргә си

гелгән, селтәрле; филейная вышивка селтәргә тө
шөрөлгән сигеү; филейная штора селтәрле тәҙрә 
пәрҙәһе

ФИЛЕНКА ж 1. филенка (йоҡа таҡта, фа
нер); филёнка шкафа шкаф филенкаһы; изго
товление филёнки филёнка әҙерләү 2. (узкая 
полоса окраски) филёнка, тар һыҙат; протянуть 
филёнку филёнка үткәреү

ФИЛЁНОЧНЫЙ, -ая, -ое филёнка, филён- 
канан яһалған (эшләнгән); филёночный шкаф 
филёнканан яһалған шкаф

ФИЛЁНЧАТЫЙ, ая, ое 1. см. филёночный 
2. филёнка һыҙыу; филёнчатая кисть филёнка 
һыҙыу кисточкаһы 
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Ф И Л ЕР
ФИЛЕР м полиция шымсыһы 
ФИЛИАЛ м филиал; филиал института ин

ститут филиалы; открыть филиал музея музей 
филиалын асыу

ФИЛИГРАННОСТЬ ж нәфислек; филигран
ность в отделке деталей деталдәрҙең эшләне- 
шендәге нәфислек

ФИЛИГРАННЫЙ, -ая, -ое 1. филигранлы, 
үрмә; филигранная бумага филигранлы ҡағыҙ; 
филигранные изделия үрмә биҙәүестәр, фили
гранлы әйберҙәр 2. перен. (тщательно, искусно 
выполненный) филигранлы, ентекле, нескә, нә
фис; филигранная работа нәфис эш 3. спец. фи
лигранлы, һыу билдәһе булған; филигранная бу
мага филигранлы ҡағыҙ ♦ филигранная посуда 
филигрань һауыттар (быяла эсенә төрлө төҫ
тәге биҙәк ҡалдырып эшләнгән һауыт-һаба) 

ФИЛИГРАНЬ ж 1. филигрань (алтын, кө
мөш һ.б. сымдарҙан цреп эшләнгән ювелир әй
берҙәр) 2. спец, филигрань, һыу билдәһе (ҡа- 
гыҙга махсус төшөрөлгән селтәр рәсем, тамга) 

ФЙЛИН м ябалаҡ, өкө; крик фйлина ябалаҡ 
ухылдауы

ФИЛИППИКА ж\ книжн. филиппика (кемде
лер фаш иткән, кемгәлер ҡаршы сыҡҡан телмәр) 

ФИЛИСТЕР м; книжн. филистер (сикләнгән 
ҡарашлы кеше)

ФИЛЙСТЕРСКИЙ, -ая, -ое книжн. филис
тер ...ы, филистерҙарса, филистерҙарға хас; фи 
лйстерский взгляд филистерҙарса ҡараш; фи 
лйстерская огранйченность филистерҙарға хас 
сикләнгәнлек

ФИЛЙСТЕРСТВО с; книжн. (обыватель
ская косность, ханжество) филистерлыҡ 

ФИЛбЛОГ м филолог (филология белгесе) 
ФИЛОЛОГЙЧЕСКИЙ, ая, ое филология 

...ы, филологик; филологйческий факультет 
филология факультеты; филологйческий анализ 
текста тексҡа филологик анализ яһау

ФИЛОЛбГИЯ ж филология; славянская фи 
лолбгия славян филологияһы; тюркская фило
логия төрки филологияһы

Ф И Л бН  м\ прост, ялҡау, иренсәк, эшлекһеҙ 
кеше

Ф И ЛбНИТЬ несов.; прост, ялҡауланыу, 
иренеү

Ф И ЛбС О Ф  м 1. философ, фәлсәфәсе (фило
софия белгесе) 2. перен., разг. философ (тор
мошҡа аҡыл менән төптән уйлап ҡараусы) 

ФИ ЛО СбФ ИЯ ж 1. (наука) философия, 
фәлсәфә; античная философия антик фәлсәфә; 
учебник по истории философии фәлсәфә тари 
хынан дәреслек 2. чего философия (берәр фән
дең нигеҙен тәшкил иткән методологик прин
циптар)', философия права хоҡуҡ филосо
фияһы 3. разг., upon, (отвлечённые рассужде
ния) фәлсәфә, буш фәлсәфә; разводйть фило
софию фәлсәфә ҡороу

Ф ИЛОСбФ СКИЙ, -ая, -ое 1. философия 
...ы, фәлсәфә ...ы; философский факультет фи 
лософия факультеты 2 . философик, фәлсәфәүи; 
философская драма фәлсәфәүи драма 3. разг. 
философик, философтарса, философтарға хас, 
фәлсәфәүи; философский взгляд на жизнь тор 
мошҡа философтарса ҡараш ♦ философский ка
мень тылсымлы таш (алхимиктар ҡарашы буй
ынса тылсымга эйә матдә)

ФИЛОСбФСТВОВАНИЕ с см. философ  
ствовать

ФИЛОСбФСТВОВАТЬ несов. 1. философ 
тарса фекер йөрөтөү, философия менән шөғөллә
неү 2. разг. (умствовать) фәлсәфә (аҡыл) һатыу 

ФИЛУМЕНЙСТ м филуменсы 
ФИЛУМЕНИЯ ж филумения (шырпы ҡап

тарының этикеткаларын йыйыу шөгөлө) 
ФЙЛЬКИН: фйлькина грамота буш ҡағыҙ 
ФИЛЬМ м фильм; монтаж фйльма фильмды 

монтажлау; просмотр фйльма фильм ҡарау; ху
дожественный фильм нәфис фильм; цветной 
фильм төҫлө фильм

ФИЛЬМ О... ҡушма һцҙҙәрҙең “фильм" мә- 
гәнәһен аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., фильмо- 
фбнд фильмдар фонды

ФИЛЬМОСКбП м фильмоскоп (киноплён- 
калар кцрһәтец аппараты)

ФИЛЬМОТЕКА ж фильмотека (кинотаҫма
ларҙы йыйып һаҡлау урыны һәм уларҙың йы- 
йынтыгы)

ФЙЛЬМ СПЕКТАКЛЬ м фильм-спектакль 
ФИЛЬТР м 1. һөҙгөс, фильтр; песочный 

фильтр ҡом фильтры; сетчатый фильтр селтәрле 
фильтр 2. спец. фильтр (нурҙарҙы, токтарҙы һ.б. 
тотҡарлау приборы)', световой фильтр яҡтылыҡ 
фильтры; электрйческий фильтр электр фильтры 

ФИЛЬТРАТ м һөҙмә, фильтрат (фильтрлан- 
ган шыйыҡлыҡ)

ФИЛЬТРАЦИЯ ж 1. см. фильтровать, фильт 
роваться 2. спец. (движение жидкости или газа 
сквозь пористую среду) һөҙөлөү, фильтрланыу, 
фильтр аша үтеү

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЙ, -ая, ое фильтр .. .ы, 
фильтрлау ...ы, фильтрлаусы; фильтровальная 
установка фильтрлау ҡулайламаһы

ФИЛЬТРОВАТЬ несов. 1. что һөҙөү, фильтр
лау, фильтр аша үткәреү; фильтровать воду 
һыуҙы фильтрлау 2. кого-что', перен., разг. тик
шереп үткәреү, һайлап алыу; фильтровать посе
тителей килеүселәрҙе тикшереп үткәреү

ФИЛЬТРОВАТЬСЯ несов. 1. (становиться 
очищенным, проходя через фильтр) һөҙөлөү, 
фильтрланыу, фильтр аша үтеү 2. (просачи
ваться) һөҙөлөү, һарҡылыу

ФЙЛЬТРОВЫИ, -ая, -ое спец. 1. һөҙгөс ...ы; 
фйльтровая сетка һөҙгөс селтәре 2. һөҙгөслө, 
фильтрлы; фйльтровый конденсатор һөҙгөслө 
конденсатор 
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Ф И ТИЛЬН Ы Й
ФИМИАМ м фимиам (1. хуш еҫле ыҫмала, 

ладан һәм уның төтөнө 2. кцсм. ялағайланып 
маҡтау) ♦ курйть (воскурять) фимиам кому, 
книжн. ялағайланып маҡтау

Ф И Н ... ҡушма һцҙҙәрҙең “финанс” мәғәнә
һен аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., фининспек
тор финанс инспекторы

ФИНАЛ м 1. финал, аҙаҡ, ахыр, бөтөү, та
мамланыу; блестящий финал бик шәп тамамла
ныу; финал речи телмәрҙең аҙағы 2. иск., спорт. 
финал; финал симфонии симфонияның финалы; 
выйти в финал финалға сығыу; играть в финале 
финалда уйнау

ФИНАЛЬНЫЙ, ая, -ое финал .. .ы; финаль 
ный матч финал матчы; финальная встреча фи 
нал осрашыуы; финальная часть симфонии сим
фонияньщ финал өлөшө

ФИНАНСЙРОВАНИЕ с см. финансировать 
ФИНАНСИРОВАТЬ сов., несов. кого-что фи

нанслау, аҡса биреү; финансйровать лечебные уч
реждения дауалау учреждениеларын финанслау 

ФИНАНСИСТ м финансист (1. финанс эш
тәре белгесе 2. банкир, финанстар биләцсе) 

ф и н а н с о в ы й , -ая, -ое 1. финанс ...ы; фи
нансовый капитал финанс капиталы; финансо
вый крйзис финанс кризисы; финансовая опе
рация финанс операцияһы 2. разг. аҡса ...ы; 
финансовые затруднения аҡса наҡыҫлығы; фи
нансовые дела аҡса эштәре

ФИНАНСЫ мн. 1. финанстар; государствен
ные финансы дәүләт финанстары 2. разг. (день
ги) аҡса; финансы кончились аҡса бөттө 

ФИНИК м финик (емеш)
ФЙНИКОВЫИ, -ая, -ое финик ...ы; фйнико 

вый мёд финик балы; финиковая мука финик 
оно ♦ фйниковая пальма финик пальмаһы

ФИНИФТЬ ж финифть (металл, фарфор нә
мәләрҙе биҙәкләц өсөн ҡулланыла торған эмаль) 

ФИНИШ м финиш; прийтй к фйнишу пер
вым финишҡа беренсе булып килеү

ФИНИШИРОВАТЬ сов., несов. финишҡа ки
леп етеү, финишҡа килеү; финишировать пер
вым финишҡа беренсе булып килеп етеү

ФЙНИШНЫЙ, ая, ое финиш ...ы; фйни 
шная черта финиш һыҙығы 

Ф Й Н К А I ж см. фйнны
ФИНКА II ж\ разг. финка (1. фин бысағы 

2. баш кейеме 3. төньяҡ тоҡомло бәләкәй ат) 
ФИННА ж финна (таҫма селәцсендең цҫеш 

стадияһы һәм шул стадиялағы ҡорт)
Ф И Н Н бЗ м\ мед. финноз (финналар тыу

ҙыра торған ауырыу)
ФЙННО УГбРСКИЙ: фйнно угорские язы

кй лингв, фин-уғыр телдәре
ФИННЫ мн. финдар, фин халҡы / /  ед. 

финн м фин ир-аты; фйнка ж фин ҡатын-ҡыҙы 
ФЙНСКИЙ, ая, ое фин .. .ы; фйнский язык

фин теле ♦ фйнский нож фин бысағы (ҡалын,
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ҡыҫҡа бысаҡ)\ фйнские сани фин санаһы (оҙон 
тимер табанға ҡуйылған ултырғыслы сана) 

ФИНТ м 1. разг. (уловка) хәйлә 2. спорт. 
хәйлә, ялған хәрәкәт

ФИНТИТЬ несов.', разг. 1. (хитрить) хәй
ләләү, хәйлә ҡороу 2. (льстить) ялағайланыу, 
ярамһаҡланыу, ҡуштанланыу 3. (вести себя лег
комысленно) күңел асыу, типтереү

ф и о л е т о в ы й , -ая, -ое шәмәхә, көрән күк; 
фиолетовые чернйла шәмәхә ҡара

Ф И бР Д  и ФЬОРД м фиорд, фьорд (ярҙары 
бейек ҡаялы тар ғына диңгеҙ ҡултығы)

ФЙРМА ж 1. фирма; коммерческая фйрма 
сауҙа фирмаһы 2. перен., разг., у  cm. (предлог 
для чего-л.) һылтау, ялған дәлил

ФИРМАН и обл. ф а р м Ан  м фарман (хөкц- 
мәт башлығының бойороҡтары, указдары) 

ФЙРМЕННЫЙ, -ая, -ое 1. фирма ...ы; 
фйрменный счёт фирма счёты; фйрменный мага 
зйн фирма магазины 2. разг. (о высококачест
венном изделии) фирмалы, фирма ...ы; фйрмен- 
ное платье фирмалы күлдәк; фйрменные джйн- 
сы фирма джинсыһы

ФИРН м фирн (тауҙарҙа ҡар ятҡан бцл- 
кәттән бейектә барлыҡҡа килгән эре бөртөк
лө ҡаты ҡар)

ФИРНОВЫИ, -ая, -ое фирн ...ы; фйрновый 
слой фирн ҡатламы

ФИСГ АРМ бНИЯ ж фисгармония (клавиш
лы тынлы музыка ҡоралы)

ФИСКАЛ м 1. разг. (доносчик) ошаҡсы 
2. фискал (X V III  б. Рәсәйҙә финанс һәм суд 
органдары эшен кцҙәтец хеҙмәтен цтәгән чи
новник)

ФИСКАЛИТЬ несов/, разг. ошаҡлау, хөсөт 
йөрөтөү

ф и с к а л ь н ы й , -ая, -ое ҡаҙна ...ы; фис
кальные интересы ҡаҙна мәнфәғәттәре

ФИСКАЛЬСТВО с 1. разг. ошаҡсылыҡ 
2. ист. фискаллыҡ (фискал эше)

ФИСТАШКА ж фисташка (көньяҡ ағасы һәм 
емеше)

ф и с т а ш к о в ы й , -ая, -ое 1. фисташка 
...ы; фисташковое сёмя фисташка орлоғо 2. (о 
цвете) тоноҡ йәшел

ФИСТУЛА и ФЙСТУЛА ж фистула (1. му
зыка ҡоралы 2. мед. эске органдарҙан тышҡа 
сығарыла торған яһалма канал 3. фальцет) 

ФИТЙЛЬ м 1. филтә; подкрутйть фитйль 
лампы шәм филтәһен бороп ҡуйыу; смазочные 
фитиля майлау филтәләре 2. (выговор) шелтә, 
әрләү, һүгеү; получйть фитйль за самоуправ
ство үҙ белдегенә эш иткән өсөн шелтә алыу 

ФИТЙЛЬНЫЙ, ая, ое 1. филтә ...ы; фи 
тйльная гарь филтә ҡоромо 2. филтәле; фи- 
тйльная бомба филтәле бомба; фитйльное ружьё 
филтәле мылтыҡ



Ф И ТИ Н
ФИТИН м; хим., форм, фитин (дарыу) 
Ф И ТО... ҡушма һцҙҙәрҙең “цҫемлек” мәғә

нәһен аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., фитогео
графия фитогеография

Ф И ТОТРбН м фитотрон (цҫемлектәр өсөн 
яһалма климат станцияһы)

Ф И ТОФ ТбРА ж фитофтора (картуфтамы 
бәшмәк ауырыуы)

ФИФА ж\ прост., пренебр. еңел-елпе ҡатын- 
ҡыҙ, елбәҙәк ҡатын-ҡыҙ

ФИШКА ж фишка (төрлө уйындарҙа очко 
һанау өсөн һөйәктән, ағастан һ.б. яһалған тц- 
ңәрәк йә кубик)

ФЛАГ м флаг, байраҡ, әләм; Государствен
ный флаг РФ  РФ дәүләт флагы; красный флаг
ҡыҙыл әләм; поднять флаг флаг күтәреү ♦ бе
лый флаг аҡ флаг (бирелец билдәһе)', держать 
(свой) флаг где ниндәйҙер карапта булыу (флот 
командиры тураһында)', остаться за флагом: 
1) ат ярышында флаг менән билдәләнгән араны 
тейешле ваҡытта үтә алмау; 2 ) перен. артҡа то
роп ҡалыу, маҡсатҡа ирешә алмау; под флагом 
каким, чего: 1) хаҡына, өсөн; 2 ) исем аҫтында 
(ысын ниәттәреңде йәшерец)

ФЛАГ КАПИТАН м; мор., уст. флаг-капи
тан (штаб начальнигы вазифаһын цтәцсе) 

ФЛАГМАН м флагман (1. эскадра, дивизия, 
отряд кецек хәрби караптар берләшмәһенең 
командующийы 2. 1935 — 40 йй. СССР хәрби 
диңгеҙ флотында юғары хәрби дәрәжә 3. флаг
ман карабы)

ФЛАГМАНСКИЙ, -ая, -ое флагман ...ы; 
флагманский флаг флагман флагы ♦ флагман
ский корабль флагман карабы

ФЛАГ ОФИЦЁР м флаг-офицер (флагман
дың штаб офицеры)

ФЛАГШ ТбК м флагшток (флагты кцтәреп 
ҡуя торған ҡолға)

ФЛАЖ КбВЫ Й, -ая, -ое флажоктар ...ы, 
флажоктар менән; флажковая сигнализация фла
жоктар менән сигнал биреү

ФЛАЖНЫЙ, ая, ое флаг ...ы; флажный 
столб флаг бағанаһы

Ф Л АЖ бК м бәләкәй флаг; украшать флаж
ками бәләкәй флагтар менән биҙәү

Ф Л АКбН м флакон (бәләкәй шешә)', флакон 
духов бер флакон хушбуй

ФЛАМИНГО м нескл. фламинго 
ФЛАНГ м 1. фланг; правый фланг уң яҡ 

фланг 2. (левая или правая сторона чего-л.) 
ҡыр, сит

ФЛАНГОВЫЙ и ФЛАНГбВЫ Й, ая, ое
1. фланг ...ы, фланг яғынан, флангынан; флан
говый охват флангынан уратып алыу; фланго
вый удар флангынан һөжүм 2. в знач. сущ. 
фланговый м флангылағы; фланговые побежали
флангылағылар йүгерҙе ♦ фланговое движение; 
фланговый марш воен. фланг хәрәкәте, фланг

маршы (ҡамау йәки уратып цтец маҡсатында 
дошман фронты буйлап хәрәкәт итец)

ФЛАНЁЛЕВЫЙ, -ая, -ое 1. фланель ...ы; фла
нелевый цех фланель цехы 2. фланель, фланел
дән тегелгән; фланелевое платье фланель күлдәк 

ФЛАНЁЛЬ ж фланель (туҡыма) 
ФЛАНЁЛЬНЫЙ, ая, ое см. фланелевый 
ФЛЁГМА 1. ж (невозмутимое спокойствие) 

тыныс булыу, иҫ китмәү, тыныс күңелле булыу 
2. м и ж\ разг. (о человеке) см. флегматик 

ФЛЕГМАТИК м флегматик (тыныс, бошмаҫ 
кеше)

ФЛЕГМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. (свойст
венный флегматику) флегматик; флегматйче- 
ский темперамент флегматик темперамент 2. см. 
флегматйчный

ФЛЕГМАТИЧНОСТЬ ж флегматиклыҡ, ты
ныс тәбиғәтлелек, бошмаусанлыҡ

ФЛЕГМАТЙЧНЫЙ, -ая, -ое флегматик, 
тыныс тәбиғәтле, бошмай торған, яй тәбиғәтле; 
флегматйчный по характеру холҡо буйынса 
флегматик

ФЛЕГМбНА л к\ мед. флегмона (тоҡон шешек) 
ФЛЁЙТА ж; муз. флейта (музыка ҡоралы) 
ФЛЕИТИСТ м флейтасы (флейтала уйнаусы) 
ФЛЁКСИЯ ж; грам. (окончание) флексия 

♦ внутренняя флексия лингв, эске флексия (һцҙ 
тамырындағы өндәр цҙгәреп, грамматик фор
ма яһалыу, мәҫ., “ходить” — “хаживать") 

ФЛЕКТИВНЫЙ, -ая, -ое лингв, флектив, ял
ғаулы ♦ флектйвные языкй флектив телдәр (ял
ғау ярҙамында грамматик формалар яһаған 
телдәр)

ФЛЕР м флёр (1. цтә кцренмәле йоҡа ту
ҡыма 2. кцсм. берәй нәмәне ҡаплап торған пәр
ҙә) ♦ накйнуть (набросить) флёр на что-л. ни
мәгәлер серлелек мәғәнәһе һалыу

ФЛИБУСТЬЁР м (пират) диңгеҙ юлбаҫары, 
флибустьер

ФЛИГЕЛЬ м флигель (йортҡа терәтеп йә
ки ишек алдына айырым һалынған бәләкәй ой) 

ФЛИРТ м ғишыҡ уйыны, ҡылансыҡлыҡ, ҡый- 
шанлаҡлыҡ

ФЛИРТОВАТЬ несов. с кем ғишыҡ уйыны 
уйнау, ҡылансыҡланыу, ҡыйшанлау

ФЛОКС м флокс (декоратив цҫемлек) 
ФЛОМАСТЕР м фломастер; рисовать фло

мастером фломастер менән һүрәт төшөрөү
ФЛЙРА ж флора, үҫемлектәр донъяһы; арк- 

тйческая флора Арктика флораһы
ФЛОТ м флот; военно-морской флот хәрби 

диңгеҙ флоты; рыболовецкий флот балыҡ тотоу 
флоты ♦ воздушный флот һауа флоты

ФЛОТАЦИбННЫИ, -ая, -ое горн. флотация 
...ы; флотационный процесс флотация процесы; 
флотационная машйна флотация машинаһы 

ФЛОТАЦИЯ ж\ горн. флотация (мәғдәнде 
байыҡтырыу ысулдарының береһе)
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Ф О Н ДО О ТДАЧ А
ФЛОТИЛИЯ ж флотилия; Каспийская фло 

тйлия Каспий флотилияһы; китобойная фло
тйлия кит аулау флотилияһы

ФЛОТСКИЙ, -ая, -ое 1. флот .. .ы; флотский 
капитан флот капитаны 2. флоттағы, флот ...ы; 
флотская мода флот модаһы 3. в знач. сущ. 
флотский м флотсы (флотта хеҙмәт итецсе); 
лента на бескозырке флотского флотсы беско 
зыркаһындағы таҫма

ФЛЮГАРКА ж флюгарка (1. дицг. шлюпка 
флажогы, кораблде таныу өсөн ҡуйылған эмбле
ма 2. елле көндәрҙә мейес ҡайтармаһын өсөн өҫ
тәп ҡуйылған әйләнмәле торба 3. һөйл. флюгер
4. т.ю. кцсерец стрелкаларындағы кцрһәткес) 

Ф ЛЙГЕР м 1. флюгер 2. (о человеке) аума
ҡай кеше, флюгер

ФЛЮОРЕСЦЕНЦИЯ ж\ физ. флюоресцен
ция (яҡтыртыу тәьҫирендә ҡайһы бер матдә
ләрҙең нур сәсеце)

ФЛЮОРЕСЦИРОВАТЬ несов.', физ. флюо- 
ресценциялау

ф л ю о р о г р а ф и я  ж\ спец. флюорография 
(кеше ағзаларын рентген нурҙары ярҙамында 
яҡтыртып, фотоплёнкаға төшөрөц һәм тик- 
шерец цткәрец ысулы)

ФЛЮС I м (нарыв) флюс (яңаҡ шешец) 
ФЛЮС II м; тех. флюс (1. ҡатнашмалар 

ирецен һәм шлак барлыҡҡа килтерецҙе тиҙлә- 
тец өсөн мәғдәнгә ҡушылған матдә 2. металды 
йәбештергәндә, иреткәндә ҡулланыла торған 
матдә 3. балсыҡ, фарфор һ.б. цртәгәндә ҡул
ланылған матдә)

ФЛЙГА ж фляга; молочная фляга һөт флягаһы 
ФЛЙЖКА ж бәләкәй фляга 
...Ф О Б  м (ҡушма һцҙҙәрҙең “кцрә алмаусы", 

“яратмаусы" мәғәнәләрен аңлатҡан икенсе өлө
шө)', женофоб ҡатын-ҡыҙ яратмаусы

ФОЙЕ с нескл. фойе (театр һ.б. бинала ял 
урыны)

ФОКСТЕРЬЁР м фокстерьер (һунар эте то
ҡомо)

ФОКСТРОТ м фокстрот (бейец һәм шуға 
яҙылған көй); танцевать фокстрот фокстрот бейеү 

ФОКСТРОТНЫЙ, -ая, -ое фокстрот ...ы; 
фокстротная музыка фокстрот музыкаһы

ФОКУС I м 1. физ., фото., мат. фокус; 
фокус лйнзы линза фокусы 2. мед. үҙәк, фокус 
(шешек цҙәге) 3. перен. (центр) үҙәк, усаҡ; 
фокус внимания иғтибар үҙәге

ФОКУС II м 1. фокус; показать фокусы фо 
кустар күрһәтеү 2. (сложность, секрет) хик- 
мәт(лелек), сер; замок с фокусом хикмәтле йоҙаҡ 
3. перен., разг. (уловка) хәйләле эш 4. обычно 
мн. фокусы; перен., разг. (капризы) холоҡһоҙ
лоҡ, көйһөҙлөк, киреләнеү, ҡыланыш; дамские 
фокусы ҡатын-ҡыҙ көйһөҙлөгө; что за фокусы! 
ниндәй ҡыланыш был! ♦ в том-то и фокус 
хикмәт тә шунда шул (инде)

ФОКУСИРОВАТЬ несов.', физ. бер фокусҡа 
йыйыу (туплау)

ФОКУСИРОВАТЬСЯ несов. 1. физ. бер фо
кусҡа йыйылыу (тупланыу) 2. страд, от фоку 
сйровать

ФОКУСНИК м фокуссы 
ФОКУСНИЧАТЬ несов.', разг. (капризни

чать, привередничать) холоҡһоҙланыу, кирелә
неү, көйһөҙләнер

ФОКУСНЫЙ, -ая, -ое физ. фокус ...ы; 
фокусное расстояние фокус аралығы

ФОЛИАНТ м фолиант (ҙур форматлы 
ҡалын китап)

ФОЛЬГА и у cm. ФОЛЬГА ж фольга (йоҡа 
металл бит)', мёдная фольга баҡыр фольга 

ФОЛЬГОВЫЙ и у cm. ФОЛЬГОВЫЙ, ая,
-ое фольга, фольганан яһалған; фольговые бу
мажки фольга ҡағыҙҙар

ФОЛЬКЛОР м фольклор (1. халыҡтың 
ауыҙ-тел ижады 2. фольклористика)', баш 
кйрский фольклор башҡорт фольклоры

ФОЛЬКЛОРИСТ м фольклорсы (фольклор 
белгесе)

ФОЛЬКЛОРЙСТИКА ж фольклористика 
(фольклор тураһындағы фән)

ФОЛЬКЛОРНЫЙ, -ая, -ое фольклор ...ы; 
фольклорная экспедйция фольклор экспеди 
цияһы

ФОН I м 1. фон, ерлек; цветы на белом фоне
аҡ ерлеккә төшкән сәскәләр 2. перен. (обста
новка, среда) фон, әйләнә-тирә, торош, тирә- 
йүн, хәл; на общем фоне дөйөм фонда

ФОН II м 1. (помехи в радиоприёмнике 
и т.п.) ҡамасау, шау-шыу 2. (единица уровня 
громкости звука) фон

ФОНАРИК м 1. уменьш. от фонарь 1; элек- 
трйческий фонарик электр фонаригы 2. разг. 
фонарик (ҡатын-ҡыҙҙар кцлдәгендә ҡаба
рынҡы ҡыҫҡа ең)

ф о н Ар н ы й , -ая, -ое фонарь ...ы; фо
нарный столб фонарь бағанаһы

ФОНАРЬ м 1. фонарь; уличный фонарь урам 
фонары; проекционный фонарь проекцион фо
нарь 2. прост., шутл. (синяк) күк (биттәге кц- 
гәргән урын)

ФОНД м; в разн. знач. фонд; валютный 
фонд валюта фонды; фонд заработной платы эш 
хаҡы фонды; архйвные фонды архив фондтары; 
библиотечные фонды китапхана фондтары; жи- 
лйщный фонд торлаҡ фонды; литературный фонд 
әҙәби фонд ♦ золотой фонд см. золотой

ФОНДОВЫЙ, -ая, -ое фонд ...ы; фондовые 
строительные материалы фонд төҙөлөш матери
алдары; фондовые операции фонд операцияла
ры; фондовая биржа фонд биржаһы

ФОНДООТДАЧА ж фондтың кире ҡайтыуы 
(төп етештерец фондының бер һумына эшләп 
сығарылған продукция миҡдары)
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ФОНЕМ А
ФОНЁМА ж; лингв, фонема, ѳн 
ФОНЕМАТЙЧЕСКИИ, -ая, -ое см. фонемный 
ФОНЁМНЫЙ, -ая, -ое лингв, фонема(лар) 

...ы; фонемный ряд фонемалар рәте
ФОНЁТИКА ж фонетика (1. телдең өндәр 

составы 2. тел гилемендә өндәр төҙөлөшөн 
өйрәнә торган бцлек)

ФОНЕТИСТ м фонетист (фонетика белгесе) 
ФОНЕТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое фонетик, фоне

тика ...ы; фонетйческая транскрйпция фонетик 
транскрипция

ФОНОГРАММА ж\ спец. фонограмма (плас
тинкаға, таҫмаға, плёнкаға төшкән өндәр яҙ
маһы)', фонограмма речи телмәр фонограммаһы 

Ф О НбГРАФ  м\ спец. фонограф (өндәрҙе, 
музыканы, йырҙы яҙып ала һәм яҙылғанды ҡа
батлай торған аппарат)

ФОНОЛбГИЯ ж фонология (фонетикала 
фонемалар системаһын һәм уларҙың цҙгәрешен 
өйрәнец бцлеге)

ФОНбМ ЕТР м фонометр (өндөң яңғырау 
көсөн цлсәц приборы)

ФОНОСКбП м фоноскоп (телмәр өндәрен 
һәм телмәр аппараты цҙенсәлектәрен өйрәнә 
торған прибор)

ФОНТАН м 1. фонтан; фонтан воды һыу 
фонтаны; нефтяной фонтан нефть фонтаны 
2. перен. ташҡын, даръя; фонтан красноречия 
һүҙ ташҡыны; фонтан слёз күҙ йәштәре даръяһы 

ФОНТАНЙРОВАТЬ несов.; спец. фонтан 
булып урғылыу, урғылып сығыу, урғылыу; 
нефть фонтанирует нефть фонтан булып урғыла 

ФОНТАННЫЙ, ая, ое 1. фонтан .. .ы; фон 
тайный бассейн фонтан бассейны 2. фонтан 
рәүешендә; фонтанная добыча нефти нефтте 
фонтан рәүешендә табыу

Ф бР А  ж ташлама ♦ дать фору кому өҫтөн 
сығыу

Ф бРВ А РД  м форвард (футболда, хоккейҙа 
һ.б. һөжцм итецсе)

ФОРДЫБАЧИТЬСЯ несов/, прост, кирелә
неү, ҡаршылашыу

ФОРЁЛЬ ж бағыр (ағын һыуҙа, аҡҡан кцлдә 
йәшәцсе ҡиммәтле балыҡ)

Ф бРИ Н Т м форинт (Венгрия аҡса берәмеге) 
Ф бРМ А  ж 1. в разн. знач. форма; иметь 

форму куба куб формаһында булыу; школьная 
форма мәктәп формаһы; носить форму форма 
кейеп йөрөү; неопределённая форма глагола 
лингв, уртаҡ ҡылым формаһы 2. мн. формы 
буй-һын, һын (ғәҙәттә ҡатын-ҡыҙҙыҡы)', 
изящные формы нәфис һындар 3. (тип, уст
ройство, способ организации чего-л.) форма, 
төҙөлөш, төр; форма правления идара итеү фор
маһы; едйнство формы и содержания филос. 
форма һәм йөкмәтке берҙәмлеге; организа
ционные формы ойоштороу төрө 4. (приём, спо
соб выражения чего-л.) ысул, юл, рәүеш, фор

ма; высказать мысли в резкой форме фекерҙе 
ҡәтғи рәүештә әйтеү; старйнная форма сватовст
ва ҡоҙалауҙың боронғо формаһы 5. иск., лит. 
форма; художественная форма художестволы 
форма 6. (приспособление, шаблон) ҡалып, 
форма; форма для шляп эшләпәләр ҡалыбы; 
форма для отлйвки стали ҡорос ҡойоу өсөн 
форма 7. (образец) өлгө, үрнәк, форма; форма 
протокола протокол өлгөһө ♦ в форме кто бөтә 
йәһәттән әҙер, үҙен шәп күрһәтерлек; по всей 
форме тейешле кимәлдә, юғары дәрәжәлә

ФОРМАЛИЗМ м формализм (1. эштә, хеҙ
мәттә тышҡы яҡҡа ғына әһәмиәт бирец 2. ло
гикала, сәнғәттә һ.б. формаға ғына әһәмиәт 
бирә торған идеалистик йцнәлеш 3. сәнғәттә, 
нәфис әҙәбиәттә форманы йөкмәткенән өҫтөн 
ҡуйыу)

ФОРМАЛЙН м формалин; обработка фор 
малйном формалин менән эшкәртеү

ФОРМАЛИНОВЫЙ, -ая, -ое формалин ...ы; 
формалйновый запах формалин еҫе; форма
линовый раствор формалин иретмәһе

ФОРМАЛИСТ м и ФОРМАЛЙСТКА ж 
формалист (формализм яҡлы кеше)

ФОРМАЛИСТИКА ж; разг. формаль ҡараш, 
формаллек; формалйстика в духовной сфере ру 
хи әлкәләге формаллек

ФОРМАЛИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. фор 
малъ, формалистик; формалистйческое отноше
ние к дёлу эшкә формаль ҡараш 2. формализм 
менән һуғарылған; формалистйческое искусство 
формализм менән һуғарылған сәнғәт

ФОРМАЛИСТСКИЙ, -ая, -ое формализм 
...ы, формалист ...ы, формализмға хас, форма- 
листарса; формалистский анализ формализмға 
хас анализ; формалйстский подход к искусству 
сәнғәткә формалистарға ҡараш

ФОРМАЛЬНОСТЬ ж формаллек; соблюдать 
формальность формаллек һаҡлау

ФОРМАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (официальный, 
законный) формаль, рәсми; формальные дока
зательства формаль дәлилдәр; формальное об
винение рәсми ғәйепләү 2. формаль; формаль
ное отношение к дёлу эшкә формаль ҡараш; 
формальное значение слова лингв, һүҙҙең фор 
малъ мәғәнәһе 3. (существующий только для 
видимости) формаль, форма өсөн, күҙ буяу 
өсөн; формальный предлог күҙ буяу өсөн сәбәп 

ФОРМАТ м формат (1. китаптың, ҡағыҙ
ҙың һ.б. ҙурлығы 2. полигр. набор юлының 
оҙонлоғо, набор битенең оҙонлоғо һәм бейекле
ге)', большой формат ҙур формат

ф о р м а т н ы й , -ая, -ое формат ...ы, фор
матлы; форматный стандарт форматлы стандарт 

ФОРМАЦИЯ ж формация (1. кит. цҫештәге 
билдәле бер баҫҡыс, дәцер, осор 2. геол. бил
дәле бер дәцер эсендә барлыҡҡа килгән ер ҡат
ламдары)
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Ф О РТУН А
ФбРМ ЕННЫ Й, -ая, -ое І. (сделанный по 

форме) форма ...ы, формалы; форменное платье 
форма күлдәге 2. (составленный по форме) ѳлгѳ 
.. .ы; форменный протокол ѳлгѳ протоколы 3. разг. 
(самый настоящий) ысын; форменный бой ысын 
һуғыш; форменный плут ысын алдаҡсы

ФОРМИРОВАНИЕ с 1. см. формировать, 
формироваться 2. (воинское соединение) фор
мирование

ф о р м и р о в а т ь  несов. что 1. формалаш
тырыу, рәүешкә килтереү, рәүеш биреү; форми
ровать кроны деревьев ағас олонон формалаш
тырыу 2. перен. (воспитывать определённые 
качества) тәрбиәләү, тыуҙырыу; формировать 
человека кеше тәрбиәләү 3. (организовывать) 
төҙөү, ойоштороу, булдырыу; формировать опер
ную труппу опера труппаһы ойоштороу; форми
ровать правительство хөкүмәт төҙөү; формиро
вать железнодорожный состав тимер юл соста 
вын төҙөү

ФОРМИРОВАТЬСЯ несов. 1. (приобретать 
какую-л. форму) формалашыу 2. (физически раз
виваться, приобретать зрелость форм) үҫеп 
етеү, етлегеү, формалашыу; начать формиро
ваться формалаша башлау 3. (организовывать
ся) ойошоу, төҙөлөү; полк начал формироваться 
полк төҙөлә башланы 4. страд, от формировать 

ФОРМОВАТЬ несов. что', спец. 1. ҡалыпҡа 
һалыу (һуғыу), формаға һалыу, формалау, фор
мовкалау; формовать детали деталдәрҙе ҡалып
ҡа һалыу 2. (изготовлять форму для отливки) 
ҡалып яһау, форма әҙерләү

ФОРМОВАТЬСЯ несов. 1. спец, ҡалыпҡа 
һалыныу, ҡалыпланыу, формаланыу, формовка- 
ланыу 2. страд, от формовать

Ф О РМ бВКА ж 1. спец. см. формовать 
2 . формовка, ҡалып

Ф О РМ ОВбЙ, -ая, -ое 1. спец, (пригодный 
для выделки изделий в формах) форма ...ы, фор
ма (ҡалып) яһай торған; формовая глина форма 
яһай торған балсыҡ 2 . формалы, формала (эш
ләнгән Һ.6 .); формовой хлеб формала беше
релгән икмәк

ФОРМ бВОЧНЫ Й, ая, ое 1. см. формо
вой 1; 2. (предназначенный для формовки) фор
ма ...ы, форма эшләү; формовочный автомат 
форма эшләү автоматы

ФОРМ бВЩ ИК М и ФОРМ бВЩ ИЦА ж
ҡалыпҡа һалыусы, форма яһаусы

Ф бРМ УЛА ж) в разн. знач. формула; общая 
формула дөйөм формула; математическая фор
мула математик формула

ФОРМУЛИРОВАТЬ сов., несов. что әйтеп 
биреү, аныҡ итеп әйтеү; формулировать свой 
предложения үҙ тәҡдимдәреңде аныҡ итеп әйтеү 

ФОРМУЛИРОВКА ж 1. см. формулировать 
2. (сформулированная мысль) билдәләмә, аныҡлан
ған фекер; новая формулировка яңы билдәләмә

ФОРМУЛЙР м формуляр (1. революцияға 
тиклем Рәсәйҙә кешенең хеҙмәт кенәгәһе 2. махс. 
төҙөлөштә, механизмдарҙа һ.б. төп мәғлцмәт- 
тәр теркәлеп барған айырым китап йәки бланк
3. китапханаларҙағы китаптарҙың, улар ме
нән файҙаланыусыларҙың иҫәп карточкаһы)

Ф ОРПбСТ м 1. воен. форпост 2. перен., 
книжн. форпост, төп Терәк; форпост науки фән
дең төп терәге

ФОРС м; прост, һауалылыҡ, тәкәбберлек, 
эрелек ♦ сбить форс кикреген төшөрөү 

ФОРСИРОВАНИЕ с см. форсировать 
ФОРСИРОВАННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 

форсйровать 2. прил. көсәйтелгән, тиҙләтелгән; 
форсйрованные темпы тиҙләтелгән темп

ФОРСИРОВАТЬ сов., несов. что 1. көсәй
теү, тиҙләтеү, ашыҡтырыу; форсйровать строй 
тельство төҙөлөштө тиҙләтеү 2. му з. тауышты 
күтәреү (көсәйтеү) 3. тех. арттырыу, күбәйтеү
4. воен. (преодолеть с боем) (һуғышып) кисеү 
(аша сығыу, үтеү, алыу); форсйровать реку 
йылғаны һуғышып аша сығыу

ФОРСИТЬ несов.', прост. 1. (щеголять) 
ҡупшыланыу, көйәҙләнеү 2. (хвастаться, важ
ничать) маҡтаныу, кәпәренеү, маһайыу

ФОРСУНКА ж форсунка (шыйыҡлыҡты 
йәки онтаҡ материалды бөркөц яйланмаһы)', 
механйческая форсунка механик форсунка; 
штифтовая форсунка штифтлы форсунка

ФОРТ м форт (ҡәлғә ҡоролмаһындағы айы
рым нығытма)

Ф бРТ Е  муз. 1. нареч. форте (көслө тауыш 
менән, бар тауышҡа) 2. с нескл. форте (бар 
тауышҡа)

ФОРТЕПЬЙННЫЙ и ФОРТЕПИАННЫЙ,
-ая, -ое фортепьяно ...ы, фортепиано ...ы, фор
тепьяно (фортепиано) өсөн яҙылған; фортепьян
ные клавиши фортепьяно телдәре (баҫмаҡтары); 
фортепианный концерт фортепиано өсөн яҙыл 
ған концерт

ФОРТЕПЬЙНО и ФОРТЕПИАНО С нескл. 
фортепьяно, фортепиано; играть на фортепьяно 
фортепьянола уйнау

ФОРТЙССИМО муз. 1. нареч. фортиссимо 
(артыҡ көслө тауыш менән) 2. с нескл. фор
тиссимо (көслө тауыш менән уйналған урын) 

ФОРТИФИКАЦИбННЫ Й, ая, ое воен. 
фортификация ...ы; фортификационные работы 
фортификация эштәре; фортификационные со
оружения фортификация ҡоролмалары

ф о р т и ф и к а ц и я  ж; воен. фортификация 
(1. һуғыш майҙанын нығытыу тураһындағы 
хәрби-инженерлыҡ фәне 2. хәрби-инженерлыҡ 
ҡоролмалары)

Ф бРТОЧКА ж форточка; закрыть форточку
форточканы ябыу

ФОРТЫНА ж; книжн. яҙмыш, бәхетле осраҡ, 
бәхет; фортуна улыбнулась бәхет йылмайҙы 
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Ф О РУ М
Ф бРУ М  м форум (1. тар. Борото Римда 

ҡаланың ижтимат тормош цҙәге булып хеҙ
мәт иткән майҙан 2. киң вәкилле йыйылыш); 
международный форум врачей табиптарҙың ха 
лыҡ-ара форумы

ФОСГЁН м; хим. фосген (сәйәсәттә ирет
кестәр, буяғыстар һәм фармацевт препарат
тары алыуҙа ҡулланылып төҫһөҙ һаҫыҡ газ; 
Беренсе донъя һугышында тонсоҡторгос газ 
булараҡ ҡулланылған)

ф о с г е н о в ы й , -ая, -ое фосген ...ы; фос
геновый запах фосген еҫе

ФОСФАТ м; хим. фосфат (фосфор кисло
таһы тоҙо)

ф о с ф а т н ы й , -ая, -ое фосфат ...ы, фос
фатлы; фосфатная соль фосфат тоҙо; фосфат
ные шлаки фосфатлы шлактар

Ф бС Ф О Р м фосфор (химик элемент); бе
лый фосфор аҡ фосфор; красный фосфор ҡы 
ҙыл фосфор

ФОСФОРЕСЦЕНЦИЯ ж; физ. фосфорес
ценция (ҡайһы бер матдәләрҙең яҡтыртылы
ры һәм быҙлап тороуы)

ФОСФОРЕСЦИРОВАТЬ несоә. фосфорес- 
ценциялау

ФбСФОРИСТЫ Й, -ая, -ое 1. фосфорлы; 
фосфористый ангидрид фосфорлы ангидрид 
2. см. фосфорйческий

ФОСФОРИТ м фосфорит (фосфатлы мат
дәһе булган ултырмалы тау тоҡомо)

ФОСФОРЙТНЫЙ, ая, ое 1. фосфорит 
...ы; фосфоритный завод фосфорит заводы 
2. фосфорит ...ы, фосфориттан эшләнгән; фос 
форйтная мука фосфорит оно

ФОСФОРЙТОВЫИ, -ая, -ое фосфорит ...ы; 
фосфоритовые месторождения фосфорит ятҡы 
лыҡтары

ФОСФОРЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое быҙлап (һүрән 
генә) яҡтыртҡан, быҙлап торған; фосфорйческое 
сияние быҙлап торған яҡтылыҡ

Ф бСФ О РНЫ Й , -ая, -ое 1. фосфор ...ы; 
фосфорный запах фосфор еҫе 2. (содержащий 
фосфор) фосфорлы; фосфорные удобрения 
фосфорлы ашламалар 3 .см . фосфорйческий 

ФОТ м; физ. фот (яҫылыҡтың яҡтырты
лыу дәрәжәһен цлсәц берәмеге)

Ф бТ О  с нескл.; разг. фото 
Ф О ТО... ҡушма һцҙҙәрҙең “фотографик”,

“фотография” һәм “яҡтылыҡ ярҙамында", 
“яҡтылыҡ тәьҫирендә башҡарылыу" мәғәнәлә
рен аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., фотоателье 
фотоателье, фотография ательеһы; фотоуправ 
ление яҡтылыҡ ярҙамында идара итеү

ФОТОАППАРАТ м фотоаппарат (фотогра
фия аппараты)

ФОТОБУМАГА ж фотоҡағыҙ 
ФОТОВЫСТАВКА ж фотокүргәҙмә 
ФОТОГАЗЕТА ж фотогәзит
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ФОТОГЕНИЧНОСТЬ ж фотола матур сығыу 
ФОТОГЕНИЧНЫЙ, -ая, -ое фотола матур 

сыға торған
Ф О ТбГРАФ  м фотограф 
ФОТОГРАФИРОВАНИЕ с см. фотографй 

ровать
ФОТОГРАФИРОВАТЬ несоә. кого-что фо

тоға (фотоһүрәткә, фотокарточкаға) төшөрөү 
ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ несоә. 1. фотоға 

(фотоһүрәткә, фотокарточкаға) төшөү 2. страд, 
от фотографйровать

ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. фотогра
фик, фотография ...ы; фотографйческий аппа
рат фотография аппараты; фотографйческое ис
кусство фотография сәнғәте 2. фотография ...ы, 
фотоаппарат менән төшөрөлгән; фотографйче
ский снймок фотоаппарат менән төшөрөлгән 
һүрәт 3. перен. фотографияға төшөрөлгән кеүек, 
ысынбарлыҡты аныҡ һүрәтләгән; фотографйче 
ская точность фотографияға төшөрөлгән кеүек 
тура килеү

ФОТОГРАФИЯ ж 1. фотография, фото тә 
шөрөү; заниматься фотографией фото төшөрөү 
менән шөғөлләнеү 2 . фотография, фотоһүрәт, 
фотокарточка; увелйченная фотография ҙурай
тылған фотоһүрәт 3. (мастерская) фотоһүрәт 
эшләү оҫтаханаһы

ФОТОКАРТОЧКА ж; разг. фотокарточка, 
фотоһүрәт

ФОТОКбПИЯ ж фотокопия; сделать фото 
копию документа документтың фотокопияһын 
эшләү

ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ м фотокоррес
пондент, фотохәбәрсе; работать фотокорреспон
дентом фотокорреспондент булып эшләү

ФОТОЛАБОРАТбРИЯ ж фотолаборатория 
ФОТОЛИТОГРАФИЯ ж; полигр. фотоли

тография (фотография юлы менән төшөрөп, 
ташта йәки металл пластинкага яҡтылыҡҡа 
һиҙгер ҡатлам һөртөп һцрәтте баҫып сы
ғарыу)

ФОТОЛЮБИТЕЛЬ м фотоһәүәҫкәр 
ФОТбМ ЕТР м фотометр (яҡтылыҡ дәцмә- 

лен, көсөн билдәләй торган прибор)
ФОТОМОНТАЖ м фотомонтаж (берәй те

ма буйынса тупланған фотографиялар йы
йылмаһы)

Ф О Т бН  м; физ. фотон (электромагнит по- 
леһының кәанты, яҡтылыҡ өлөшсәһе)

ФО ТОН АБбР м; полигр. фотонабор (баҫма 
формаларын фотонабор машинаһында диапо- 
зитиәтар йәки негатиәтар рәцешендә әҙерләп 
йыйыу)

ФОТОНАБбРНЫ Й, -ая, -ое полигр. фотона
бор ...ы ♦ фотонаборная машина фотонабор 
машинаһы (баҫма тексты яҡтылыҡҡа һиҙгер 
материалда фотография ысулы менән башҡа
рыла торған йыйыу машинаһы)



ФОТООБЪЕКТИВ м фотообъектив, фотоап
парат объективы

ф о т о о ф с е т н ы й , -ая, -ое полигр. фото
офсет ...ы; фотоофсетная печать фотоофсет баҫ
маһы

ФОТОПЛЕНКА ж фотоплёнка, фототаҫма 
ФОТОРЕПОРТАЖ м фоторепортаж; подго

товить фоторепортаж фоторепортаж әҙерләү 
ФОТОРЕПОРТЕР м фоторепортёр (фоторе

портаждар бирецсе)
ФОТОСЙНТЕЗ м; бот. фотосинтез 
ФОТОСНИМОК м фотоһүрәт 
ФОТОТЕЛЕГРАММА ж фототелеграмма 

(фототелеграф буйынса бирелә торган теле
грамма)

ФОТОТЕЛЕГРАФ м фототелеграф (һцрәт 
һ.б. радио йәки телеграф аша тапшырыу ҡо
ролмаһы)

ФОТОТЕЛЕГРАФНЫЙ, -ая, -ое фототеле
граф ...ы; фототелеграфная аппаратура фототе 
леграф аппаратураһы

ФОТОТЕРАПИЯ ; к; мед. фототерапия (яҡ
тылыҡ менән дауалау)

ФОТОТЕХНИКА ж фототехника (фотоһц- 
рәт эшләц техникаһы)

ФОТОТИПИЧЕСКИЙ, ая, ое полигр. фо 
тотипия ...ы, фототипик; фототипическое вос
произведение рукописи ҡулъяҙманы фототипик 
юл менән тергеҙеү

ФОТОТИПИЯ ж; полигр. фототипия (1. фо
тография ярҙамында һцрәтте аныҡ итеп ба
ҫып сыгарыу ысулы 2. ошо ысул менән алытан 
һцрәт)

ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЬ м фотоҙурайтҡыс 
ФОТОХИМИЯ ж фотохимия (химияның 

яҡтылыҡ тәьҫирендә булган реакцияларҙы һәм 
цҙгәрештәрҙе өйрәнә торган бцлеге)

ФОТОХРОНИКА ж фотохроника (фотогра
фияларҙа сагылыш тапҡан хроника)

ФОТОЭЛЕМЕНТ м; спец. фотоэлемент (яҡ
тылыҡ энергияһын электр энергияһына әце- 
релдерә торган прибор)

Ф ОТОЭТЙД м фотоэтюд (билдәле бер т е 
л а м  эшләнгән фотографиялар)

ФРАГМЕНТ м; книжн. фрагмент, киҫәк, 
өлөш, өҙөк; фрагмент балета балеттың бер өлө
шө; фрагмент древней рукописи боронғо ҡулъ
яҙманың фрагменты

ФРАГМЕНТАРНОСТЬ ж; книжн. фрагмен- 
тарлыҡ, тулы булмау

ФРАГМЕНТАРНЫЙ, ая, ое книжн.
1. фрагментар (фрагменттарҙа гына һаҡлан- 
ган) 2 . перен. (отрывочный, неполный) фраг
ментар, өҙөк-өҙөк, тулы булмаған; фрагментар
ное изложение өҙөк-өҙөк һөйләп биреү

ФРАЗА ж 1. һөйләм, фраза; отчётливо выго
ворить каждую фразу һәр фразаны асыҡ итеп 
әйтеү 2 . (устойчивый оборот) һүҙбәйләнеш
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3. (напыщенное выражение) ҡабарынҡы һүҙҙәр
4. муз. фраза (музыкаль теманың ҙур булмаган 
һәм яҡынса тамамланган өлөшө)

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое фразеоло 
гик, фразеология ...ы; фразеологйческий сло
варь фразеологик һүҙлек

ФРАЗЕОЛОГИЯ ж фразеология (1. айырым 
бер телгә генә хас ҡалыплашҡан тотороҡло 
һцҙбәйләнештәр 2. тел гилеменең тотороҡло 
һцҙбәйләнештәрҙе өйрәнец бцлеге)

ФРАЗЕР м бушбоғаҙ, ҡоро (буш) ҡыуыҡ 
ФРАЗЁРСТВО с бушбоғаҙлыҡ, ҡоро (буш) 

ҡыуыҡлыҡ
ФРАЗЁРСТВОВАТЬ несоә. буш һүҙ һөйләү, 

ҡоро ҡыуыҡланыу
ФРАЗИРОВАТЬ несоә. что и без доп.; муз. 

асыҡ итеп (баҫым яһап) уйнау (йырлау)
ФРАЗОВЫ Й, -ая, -ое лингв, фразалағы, 

фраза ...ы; фразовое ударение фраза баҫымы 
ФРАК м фрак; надеть фрак фрак кейеү 
ФРАКЦИОНЕР м фракционер (фракция 

агзаһы)
ФРАКЦИОННОСТЬ ж фракциясылыҡ, 

фракциялар булыу
ФРАКЦИОННЫЙ I, ая, ое фракцион, 

фракция ...ы; фракционная борьба фракцион 
көрәш

ФРАКЦИОННЫЙ II, -ая, -ое спец. фракция 
...ы; фракционный состав фракция составы 

ФРАКЦИЯ I ж фракция (1. парламентта, 
сәйәси ойошмала һ.б. берәй фирҡә агзалары- 
ның берләшкән төркөмө 2. сәйәси фирҡәнең 
эсендә дөйөм йцнәлеш менән риза булмайынса, 
айырым төркөмгә берләшкән кешеләр)

ФРАКЦИЯ II ж; спец. фракция (ҡушылма
нан, шыйыҡсанан һ.б. өлөшләп ҡыуыу юлы 
менән айырып алынган матдә); фракция нёфти 
нефть фракцияһы

ФРАМУГА ж фрамуга (ишек, тәҙрәнең юга
ры аҫылмаһы)

ФРАНК м франк (Франция, Бельгия, Ш вей
цария, Люксембург аҡса берәмеге)

ФРАНКИРОВАТЬ сов., несов. что и без 
доп.; спец, алдан түләү (түләп ҡуйыу)

ФРАНТ м и разг. ФРАНТЙХА ж франт, 
ҡупшы (фырт) кеше, көйәҙ кеше, ҡупшыҡай 

ФРАНТИТЬ несоә.; разг. ҡупшы (фырт) 
кейенеп (көйәҙ) йөрөү

ФРАНТОВСКОЙ, -ая, -ое разг. ҡупшы, 
көйәҙ; франтовской костюм ҡупшы костюм 

ФРАНТОВСТВО с ҡупшылыҡ, көйәҙлек, 
франтлыҡ

ФРАНЦУЗСКИЙ, -ая, -ое француз ...ы, 
Франция ...ы; французский язык француз теле; 
французский народ француз халҡы

Ф РАНЦУЗЫ  мн. француздар, француз 
халҡы /У ед. француз м француз ир-аты; фран
цуженка ж француз ҡатын-ҡыҙы

Ф Р А Н Ц У З Ы



Ф РАХТ
ФРАХТ м; мор., торг, фрахт (1. һыу юлы 

менән ташыган йөк өсөн тцләц 2. судно яллап 
ташыла торган йөк)

ФРАХТОВАТЕЛЬ м; мор., торг. фрахтлау- 
сы (йөктәрҙе ташытыу өсөн судно яллаусы) 

ФРАХТОВАТЬ несоә. что\ мор., торг. 
фрахт (килешеү) төҙөү, фрахтлау

ФРАХТОВЩИК м\ мор., торг, фрахтовщик 
(йөк ташырга судно биреп тороусы кеше йәки 
ойошма)

ФРАХТОВЫЙ, -ая, -ое мор., торг. фрахт 
...ы; фрахтовый договор фрахт килешеүе

ФРЕГАТ м фрегат (1. өс мачталы елкәнле 
хәрби карап 2. зоол. диңгеҙ ҡошо)

ф р е з А и уст. ФРЁЗА ж фреза (1. тех. 
агастың, металдың өҫтөн ҡырыу, шымартыу 
өсөн ҡулланылған ҡорал 2. тупраҡ йомшар
тыусы, торф киҫкеләцсе машина)

ФРЁЗЕР м см. фреза 1
ФРЁЗЕРНЫ Й, -ая, -ое 1. фрезер ...ы, фреза 

...ы; фрезерные ножй фрезер бысаҡтары 2. фре
зерлы, фрезалы; фрезерный станок фрезерлы 
станок 3. фреза менән сығарылған, фрезалы; 
фрезерный торф фреза менән сығарылған торф 

ФРЕЗЕРОВАНИЕ с см. фрезеровать; фре 
зерование почвы тупраҡты фрезалау

ФРЕЗЕРОВАТЬ сов., несоә. что 1. тех. 
фрезерлау, фрезалау (металды, агасты һ.б. 
фрезер станогында ҡырып эшкәртец); фрезе
ровать деталь деталде фрезерлау 2. фрезерлау, 
фрезалау, фрезер (фреза) менән киҫтереү; фре
зерованный торф фреза менән киҫтерелгән торф 

ФРЕЗЕРОВКА ж см. фрезеровать 
ФРЕЗЕРОВЩ ИК м и ФРЕЗЕРОВЩ ИЦА ж 

фрезеровщик, фрезерсы (фрезерлы станокта 
эшләцсе)

ФРЁЙЛЕЙН ж нескл. фрейлейн (Германия 
һ.б. илдәрҙә кейәцгә сыҡмаған ҡатын-ҡыҙға ҡа
рата фамилия йәки исем алдынан ҡушып әйтелә) 

ФРЁЙЛИНА ж фрейлина (батша, король 
ҡатындары йә принцесса эргәһендә йөрөгән дво
рян ҡыҙҙарының дәрәжәһе)

ФРЕНОЛОГ м френолог (френология белгесе) 
ФРЕНОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое френология 

...ы, френологик; френологическая система 
френологик система

ФРЕНОЛОГИЯ ж френология (кешенең баш 
һөйәге формаһы менән психик һәм әхлаҡ си
фаттарының бәйленеше тураһындағы теория) 

ФРЕНЧ м френч (хәрби куртка)
ФРЁСКА ж фреска (әле генә эшләнгән шту

катуркаға буяу менән төшөрөлгән һцрәт) 
ф р е с к о в ы й , -ая, -ое фреска ...ы; фреско

вая жйвопись фреска живописы
ФРИВОЛЬНОСТЬ ж 1. (непристойность) 

әҙәпһеҙлек, килешһеҙлек, еңел аҡыллылыҡ 
2. (фривольное выражение) әҙәпһеҙ (килешһеҙ) 
һүҙ; говорить фривольности килешһеҙ һүҙ һөйләү
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ФРИВОЛЬНЫЙ, -ая, -ое әҙәпһеҙ, килешһеҙ, 
еңел аҡыллы; фривольные разговоры әҙәпһеҙ 
һөйләшеүҙәр

ФРИКАДЕЛЬКА ж фрикаделька (цткә- 
релгән иттән йәки балыҡтан һурпала беше
релгән йоморсалар)

ФРИКАТЙВНЫИ, -ая, -ое лингв, фрикатив; 
фрикатйвные звуки фрикатив өндәр

ф р Он д а  ж 1. ист. Фронда (X V II  б. Фран- 
цияла абсолютизмға ҡаршы көрәшкән дәорян- 
буржуаз хәрәкәт) 2. перен., книжн. фронда 
(принципиаль булмаған ҡаршы тороу)

ФРОНДЕР м фрондёр (1. тар. Фрондала 
ҡатнашыусы кеше 2. кцсм., кит. ризаһыҙлыҡ 
кцрһәтецсе кеше)

ФРОНДЙРОВАТЬ несов.', книжн. риза
һыҙлыҡ күрһәтеү, килешмәүсәнлек белдереү 

ФРОНТ м 1. в разн. знач. фронт; наступ
ление по всему фронту бөтә фронт буйынса 
һөжүм итеү; командующий фронтом фронт ко
мандующийы; К5жный фронт Көньяҡ фронт; 
идеологический фронт идеология фронты; еди
ный фронт сторонников мйра тыныслыҡ яҡлау 
ҙың берҙәм фронты; атмосферный фронт ме
теор. атмосфера фронты 2. спец. ал(ғы) яҡ 
(йөҙ); фронт котла ҡаҙандың ал яғы ♦ на два 
фронта төрлө йүнәлештә; широким фронтом 
см. широкий; стать (вытянуться) во фронт төҙ 
баҫып тороу

ф р о н т а л ь н ы й , -ая, -ое 1. в разн. знач. 
фронталь; фронтальная атака фронталь атака; 
фронтальная турбйнная камера спец, фронталь 
турбина камераһы; фронтальная зона метеор. 
фронталь зона 2. перен. (производимый одно
временно) фронталь, дөйөм, ғөмүми; фрон
тальная проверка дөйөм тикшереү; фрон
тальный опрос фронталь һорап сығыу

ФРОНТИСПИС м фронтиспис (1. архит. 
бинаның төп фасады 2. полигр. китаптың бе
ренсе бите алдынан йәки берәр биттә текст 
өҫтөнә урынлаштырылған һцрәт) 

ФРОНТОВЙК м фронтовик 
Ф РО Н ТО ВбЙ , ая, ое 1. фронт ...ы; фрон 

товая полоса фронт һыҙығы; фронтовой трибу
нал фронт трибуналы 2. фронт ...ы, фронттағы; 
фронтовая пйща фронт аҙығы; фронтовые за
казы фронт заказдары 3. фронт ...ы, фронттан 
ебәрелгән; фронтовой привет фронттан 
ебәрелгән сәләм 4. спец. алғы (йөҙ) яғы; фрон
товая доска таҡтаның алғы яғы

Ф РО Н ТбН  м\ архит. фронтон (ой ҡыйы
ғының алғы яғындағы өсмөйөш йәки ярым тц- 
ңәрәк кецек көпләмәһе һәм шулай уҡ тәҙрә, 
ишек башындағы биҙәктәр)', фронтон с окном 
тәҙрәле фронтон

Ф РОНТбННЫ Й, -ая, -ое архит. фронтон
дағы, фронтон ...ы; фронтонные украшения
фронтондағы биҙәктәр



Ф УН КЦ И О Н И РО ВАН И Е
ФРУКТ м 1 . емеш, емеш-еләк; свежие 

фрукты яңы өлгөргән емеш-еләк 2. прост., пре- 
небр. кеше, сәйер, ғәжәп кеше (әҙәм); вот так 
фрукт бына һиңә кеше

ФРУКТбВЫ И, -ая, -ое 1. емеш ...ы, емеш- 
еләк ...ы; фруктовый запах емеш-еләк еҫе; 
фруктовый сад емеш-еләк баҡсаһы 2. емеш-еләк 
...ы, емеш-еләктән яһалған; фруктовый квас 
емеш-еләктән яһалған кеүәҫ; фруктовый сок 
емеш-еләк һуты

Ф РУ К ТбЗА  ж; спец. фруктоза (емеш шәкәре) 
ФТИЗИАТР м фтизиатр (фтизиатрия бел

гесе)
ФТИЗИАТРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое фтизиатрия 

...ы; фтизиатрический кабинет фтизиатрия ка 
бинеты

ФТИЗИАТРИЯ ж фтизиатрия (медицина
ның цпкә туберкулёзын һәм уны дауалау ысул
дарын өйрәнә торган бцлеге)

ФТОР м фтор (химик элемент, ҡырҡыу еҫле 
аҡһыл һары газ)

ФТбРИСТЫ Й, -ая, -ое фторлы; фтористый 
азот фторлы азот

ФУ межд. уф, фу; фу, как он надоёл уф, ул 
ныҡ ялҡытты ♦ фу ты; фу ты ну-ты уф шуны, 
фу шаҡшыны (аптырауҙы, асыу килецҙе бел
дергәндә ҡулланыла)

ФЗТА ж; муз. фуга (1. бер цк музыкаль те
маны төрлө тауыштар менән эҙмә-эҙлекле ҡа
батлау 2. шундай ҡабатлауга ҡоролған музы
каль әҫәр)

ФУГАНОК м фуган (оҙон йышҡы)
ФУГАС м фугас (ергә кцмелә йәки артыҡ 

тәрән булмаған һыуға төшөрөлә торған шарт
латҡыс матдәнең заряды)

ФУГАСКА ж\ разг. фугас (1. фугаслы авиа
бомба 2. фугаслы снаряд)

ФУГАСНЫЙ, -ая, -ое фугас ...ы, фугаслы; 
фугасный снаряд фугаслы снаряд

ФУГОВАНИЕ с; спец . см. фуговать 
ФУГОВАТЬ несоә. что\ спец. 1. фуган ме

нән йышыу 2 . (плотно пригонять) йышып ти
геҙләү

ФУГбВКА ж 1. спец. см. фуговать 2. йышыу 
станогы

ФУГбВОЧНЫЙ, ая, ое йышыу ...ы; фу 
гбвочный станок йышыу станогы

ФАГОВЫЙ, -ая, -ое муз. фуга ...ы; ф5товый
стиль фуга стиле

ФУЖЁР м фужер (эсемлек һәм винолар өсөн 
тәғәйенләнгән оҙон аяҡлы ҙур бокал)

Ф^ҠАТЬ несов. см. фукнуть 
ФУКНУТЬ сов.', разг. 1. (произнести “фу”, 

“ф-ф") “фу” ( “уф”, “ф-ф”) тип әйтеү 2 . что, на 
что (дунуть) өрөү, сәсрәтеү, өрөп (сәсрәтеп) 
һүндереү, өрөүҙән (сәсрәтеүҙән) һүнеү; фукнуть 
в лицо одуванчиком биткә бәпембә менән өрөү; 
свеча фукнула май шәм өрөүҙән һүнде
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3. (фыркнуть) фырылдау, бышҡырыу; конь 
фукнул ат бышҡырҙы 4. кого; груб., прост, 
(выгнать, прогнать) ҡыуыу, ҡыуып сығарыу
5. что\ прост, (быстро израсходовать, потра
тить) тотоноу, тотоноп бөтөү; он фукнул 
денежки аҡсаны тотоноп бөттө 6. что (в игре в 
шашки) фукка алыу

ФУКСИН м; хим. фуксин (ҡыҙыл төҫтәге 
анилин буяу)

ФУКСИЯ ж фуксия, тамсы гөлө, алҡа гөл 
ФУЛЙР м фуляр (йоҡа һәм йомшаҡ ебәк 

туҡыма)
ФУЛЙРОВЫЙ, -ая, -ое фуляр, фулярҙан те

гелгән; фуляровый платок фуляр яулыҡ; фу
ляровое платье фуляр күлдәк

ФУНДАМЕНТ м 1. фундамент, нигеҙ; дом на 
каменном фундаменте таш нигеҙҙәге ѳй 2. пе- 
рен. нигеҙ, таяныс; фундамент экономики иҡти
сад нигеҙе; научный фундамент ғилми нигеҙ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТЬ ж 1. (проч
ность) фундаменталлек, ҡеүәтле булыу, ныҡлы- 
лыҡ; промышленные гиганты последних лет от
личаются своей фундаментальностью һуңғы 
йылдарҙағы сәнәғәт гиганттары үҙҙәренең ҡеүәт
ле булыуы менән айырылып тора 2 . перен. (со
лидность, глубина) фундаменталлек, төплөлөк, 
тәрәнлек; её система преподавания отличается 
фундаментальностью уның уҡытыу системаһы 
төплөлөгө менән айырыла

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ, ая, ое 1. (проч
ный) фундаменталь, ныҡлы, ҡеүәтле; фундамен
тальная постройка фундаменталь төҙөлөш 2. пе
рен. (солидный, глубокий) фундаменталь, нигеҙ
ле, төплө, тәрән; фундаментальное исследование 
тәрән тикшеренеүҙәр 3. разг., шутл. ҙур, мул; 
фундаментальный ужин мул киске аш; фунда
ментальная доза ҙур доза 4. (основной) фунда
менталь, төп, баш; фундаментальная библио
тека төп китапхана

ФУНДАМЕНТНЫЙ, -ая, -ое фундамент 
...ы, нигеҙ ...ы; фундаментная плита нигеҙ пли- 
таһы; фундаментная выемка нигеҙ соҡоро

ФУНДУК м фундук, урман сәтләүеге (ҡыуаҡ 
һәм уның емеше)

ФУНИКУЛЕР м фуникулер (текә урын
дарҙа канат ярҙамында тарттырылып йөрө
төлә торған тимер юл, поезд)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ, ая, ое функцио 
наль; функциональная завйсимость функцио 
наль бәйлелек; функциональный анализ функ 
циональ анализ; функциональное расстройство 
сердечной деятельности йөрәк эшмәкәрлегенең 
функциональ боҙолоуы ♦ функциональная сис
тема функциональ система (эшсегә йәки эшселәр 
төркөмөнә ниндәйҙер эште айырым функция
ларға, операцияларға бцлеп бирец)

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ с см. функцио 
нйровать



ФУНКЦИОНИРОВАТЬ несов. 1. эшләү, 
эшләп тороу, хәрәкәттә булыу; транспорт ещё 
функционирует транспорт әле эшләп тора
2. (в качестве кого-чего-л.) булып сығыш яһау 

ФУНКЦИЯ ж 1. (явление, зависящее от
другого) функция 2. мат. функция; тригономе 
трйческие функции тригонометрик функциялар
3. биол, функция, эшмәкәрлек; жизненные 
функции органйзма организмдың йәшәү функ
циялары 4. перен. (обязанность, круг деятель
ности) функция, йөкләтелгән эш, вазифа, бу
рые; это его прямая функция был уның төп 
бурысы 5. (значение, назначение) функция, 
мәғәнә, әһәмиәт; функция именйтельного паде
жа төп килештең мәғәнәһе; функции денег аҡса
ның әһәмиәте

ФУНТ I м 1. уст. (мера веса) ҡаҙаҡ 
(409,5 грамлы борошо урыҫ цлсәц берәмеге)
2. фунт (Англия, Бельгия һ.б. илдәрҙә 453,6 грам
лы цлсәц берәмеге) ♦ вот так фунт! бына һиңә 
мә!; не фунт изюму был картуф ашау түгел, был 
бәләкәй эш түгел; узнать, почём фунт лйха 
донъяның әсеһен-сөсөһөн татыу

ФУНТ II: фунт стерлингов фунт стерлинг 
(Бөйөк Британия аҡса берәмеге)

ФАНТИК м 1. ласк, от фунт I 1; 2. разг. 
(бумажный кулёк) фунтик (буранкага оҡша
тып яһалган бәләкәй ҡагыҙ ҡап)

Ф ^РА  ж 1. (большая, длинная телега) оҙон 
арба 2. см. фургон

ФУРАЖ м фураж (мал аҙыгы); заготовить 
фураж фураж әҙерләү

ФУРАЖ ИР м фуражсы (мал аҙыгы өсөн 
яуаплы хеҙмәткәр)

ФУРАЖКА ж фуражка; фуражка школьни
ка уҡыусы фуражкаһы

ФУРАЖНЫЙ, -ая, -ое 1. фураж ...ы; фу
ражные фонды фураж фондтары; фуражное 
зерно фураж игене 2. фураж өсөн; фуражный 
вагон фураж өсөн вагон ♦ фуражная корова 
с.-х. фураж һыйыры (өҫтәмә аҙыҡ бирелә тор- 
ган һауын һыйыр)

Ф У РГбН  м фургон (өҫтө ябыулы арба йәки 
автомашина)

ФУРГбНЩ ИК м фургонсы (фургон кцсере) 
ФУРИЯ ж фурия (1. Борошо Рим мифоло

гияһында цс алыусы алиһә 2. уҫал ҡатын) 
ФУРНИТУРА ж; спец, фурнитура (кус

тарсылыҡ эшендә, башҡа етештерец әлкәһен
дә ҡулланылган ярҙамсы материал)', галанте
рейная фурнитура галантерея фурнитураһы; 
сапожная фурнитура итек фурнитураһы

ФУРНИТУРНЫЙ, -ая, -ое фурнитура ...ы; 
фурнитурный цех фурнитура цехы

Ф У Р бР  м шау-шыулы уңыш, шаҡ ҡатырыу; 
произвестй фурор шау-шыулы уңышҡа өлгәшеү 

ФУРУНКУЛ м һыҙлауыҡ, ваҡ сиҡан, фу
рункул

Ф У Н К Ц И О Н И Р О В А Т Ь
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Ф УРУНКУЛЁЗ м', мед. һыҙлауыҡ (ваҡ 
сиҡан) баҫыу, фурункулёз

ФУРУНКУЛЁЗНЫ Й, -ая, -ое һыҙлауыҡ 
(ваҡ сиҡан) баҫҡан, фурункулёзлы

ФУТ м (мера длины) фут (30,48 см тиң 
оҙонлоҡ цлсәц берәмеге)

Ф У ТБбЛ  м футбол
ФУТБОЛИСТ м футболсы (футбол уйнаусы) 
Ф УТБбЛКА ж футболка (кейем) 
ФУТБбЛЬНЫ Й, -ая, -ое футбол ...ы; фут

больный мяч футбол тубы; футбольная команда
футбол командаһы

ФУТЛЙР м футляр, ҡап, һауыт, тышлыҡ; 
(ножны) ҡын; футляр для очков күҙлек һауыты 
♦ человек в футляре футлярҙағы кеше (цҙенең 
тар ҡарашына, мәнфәгәттәренә генә биклән
гән, яңылыҡтарҙан ҡурҡа торган кеше)

ФУТУРЙЗМ м футуризм (X X  б. башында 
сәшәттә һәм әҙәбиәттә реализмды инҡар итец- 
се формалистик йцнәлеш); западный футурйзм 
көнбайыш футуризмы

ФУТУРИСТ м футурист (футуризмга эйә- 
рецсе)

ФУТУРИСТЙЧЕСКИЙ, ая, ое футурис
тик, футуризм .. .ы; футуристйческий манифест
футуризм манифесы; футуристйческие стихй
футуристик шиғырҙар

ФУТУРЙСТСКИИ, -ая, -ое футуризм ...ы, 
футурист(тар) ...ы; футурйстский журнал футу
ристар журналы

ФУТУРОЛбГИЯ ж футурология (киләсәкте 
алдан кцрә белец ҡанундары һәм ысулдары ту- 
раһындагы фән)

ФУФАЙКА ж 1. куфайка (бәйләнгән йылы 
кцлдәк йәки еңһеҙ кофта) 2. (стёганка) фуфай
ка, һырма

Ф У Ф ^: на фуфу өҫтән-мөҫтән генә, арлы- 
бирле генә, нисек етте шулай 

ФЬІРКАНЬЕ с см. фыркать 
ФЫРКАТЬ несов. 1. бышҡырыу; фыркали 

кони аттар бышҡырҙы 2. разг. (смеяться) быр
хылдау, пырх итеп көлөү, шырҡылдап көлөү; 
парни отворачивались и фыркали егеттәр артта 
рына әйләнеп бырхылдап көлдө 3. (прерывисто, 
с шумом выпускать воздух, пар) пышылдау, 
ухылдау; паровоз фыркал паровоз ухылданы
4. перен., разг. (брюзжать) мығырлау, һуҡра
ныу, мыжыу; она постоянно фыркает ул һәр ва 
ҡыт мыжый

ФЫРКНУТЬ сов. см. фыркать; управляю
щий недовольно фыркнул управляющий риза 
һыҙлыҡ менән һуҡранып алды 

ФЮ ЗЕЛЙЖ м\ ав. фюзеляж 
ФЮЗЕЛЙЖНЫЙ, -ая, -ое ав. фюзеляж ...ы; 

фюзеляжная модель фюзеляж моделе
ФЮИТЬ и ФЬЮТЬ межд. в знач. сказ.) 

разг. (при обозначении удаления, исчезновения 
кого-чего-л.) фйү, шыйҙы, шылды, тайҙы



ХАОТИЧНЫ Й

X
ХАДЖ м; рел. хаж; совершать хадж хаж ҡылыу 
ХАДЖИ м нескл. хажи
ХАЖИВАТЬ несов.', разг. см. ходйть 1, 3 —

5, 13
ХАЗАР СКИИ, -ая, -ое хазар ...ы; хазарский

язык хазар теле
ХАЗАРЫ мн. хазарҙар, хазар халҡы (борон

ғо төрки халыҡ)
ХАКАССКИЙ, -ая, -ое хакас ...ы, Хакасия 

...ы; хакасский язык хакас теле
ХАКАСЫ мн. хакастар, хакас халҡы /7  ед. ха

кас м хакас ир-аты; хакаска ж хакас ҡатын-ҡыҙы 
ХАКИ 1. прил. неизм. (цвет) һорғолт йәшел, 

йәшкелт һоро, көрәнһыу йәшел; рубашка цвета 
хаки һорғолт йәшел күлдәк 2. с нескл. (тканъ, 
форменная одежда из этой ткани) хаки; чело
век в хаки хаки кейгән кеше 

ХАЛА ж хала (ишелгән ҡалас)
ХАЛАТ м 1. сапан; узбекский халат үзбәк са

паны 2. халат; больнйчный халат хәстәхана ха
латы; женский халат ҡатын-ҡыҙҙар халаты; лю
ди в белых халатах аҡ халатлы кешеләр

ХАЛАТНОСТЬ л  : (эшкә) һалҡын ҡарау (ҡа
раш), иғтибарһыҙлыҡ; проявить халатность һал
ҡын ҡараш күрһәтеү

ХАЛАТНЫЙ, -ая, -ое 1. халатлыҡ, халат тегә 
торған; халатная ткань халатлыҡ туҡыма 2. разг. 
(небрежный) һалҡын, иғтибарһыҙ, һүлпән; ха
латное отношение к работе эшкә һалҡын мө 
нәсәбәт

ХАЛВА ж хәлүә (шәрбәтле ашамлыҡ)', оре
ховая халва сәтләүек хәлүәһе

ХАЛИФ м; ист. хәлифә (мосолман илдәрен
дә юғары феодаль хаким титулы) ♦ халйф на 
час ирон. бер сәғәтлек хәлифә (ҡыҫҡа ваҡытҡа 
ғына хакимиәт башында торған кеше)

ХАЛИФАТ м; ист. хәлифәлек (1. башында 
хәлифә торған феодаль мосолман дәцләте 2. мо
солман теократияһы системаһы)

ХАЛТУРА ж; разг. 1. (небрежная работа) 
халтура, иренеп (өҫтән-мөҫтән генә, илке-һалҡы 
ғына) башҡарылған эш 2. (побочный зарабо
ток) анһат кәсеп, еңел табылған аҡса

ХАЛТУРИТЬ несов.', разг. 1. (небрежно рабо
тать) иренеп (өҫтән-мөҫтән генә, илке-һалҡы ғы
на) эшләү 2. (подрабатывать) еңел аҡса табыу 

ХАЛТУРНЫЙ, -ая, -ое разг. иренеп (өҫтән- 
мөҫтән, илке-һалҡы, насар) эшләнгән; халтурная 
работа өҫтән-мөҫтән эшләнгән эш

ХАЛТУРЩИК м и ХАЛТУРЩИЦА ж\ разг. 
халтурасы, иренеп (өҫтән-мөҫтән) эшләүсе

ХАЛУПА ж; разг., пренебр. (убогое жилище) 
аласыҡ, насар (ташландыҡ) өй

ХАЛЦЕДОН м халцедон (кварцтың бер тө
рө булған ярым аҫыл таш)

ХАЛЦЕДОНОВЫЙ, -ая, -ое 1. халцедон ...ы 
2 . халцедон, халцедондан яһалған

ХАМ М И ХАМКА ж\ разг., бран. тупаҫ, оят
һыҙ, битһеҙ (кеше)

ХАМЕЛЕОН м 1. зоол. хамелеон (төҫөн цҙ- 
гәртә торған һөйрәлецсе йәнлек) 2. перен. ха
мелеон, монафиҡ, ике йөҙлө кеше

ХАМИТЬ несов.', прост, оятһыҙ ҡыланыу, 
тупаҫланыу, оятһыҙланыу

ХАМСА ж ҡамса, хамса (ваҡ диңгеҙ балығы) 
ХАМСКИИ, -ая, -ое разг. оятһыҙ, әшәке, ту

паҫ; хамский поступок оятһыҙ ҡыланыш
ХАМСТВО с; разг. тупаҫлыҡ, оятһыҙлыҡ, 

әшәкелек
ХАМСОВЫЙ, -ая, -ое ҡамса, хамса, ҡамса 

...ы, хамса ...ы; хамсовый лов ҡамса аулау 
ХАН м хан
ХАНДРА ж күңел төшөнкөлөгө, кәйефһеҙлә

неү, эс бошоу
ХАНДРИТЬ несов. бошоноу, кәйефһеҙләнеү, 

күңелһеҙләнеү
ХАНЖА л и ж ;  разг. монафиҡ, ике йөҙлө кеше 
ХАНЖЕСКИЙ и ХАНЖЕСКОЙ, ая, ое мо

нафиҡтарса, монафиҡ (ике йөҙлө кешегә хас бул
ған)', ханжеское поведение монафиҡтарса ҡы
ланыу

ХАНЖЕСТВО и у cm. ХАНЖЕСТВО с мона 
фиҡлыҡ, ике йөҙлөлөк, эскерлелек

ХАНСКИЙ, ая, ое хан .. .ы; ханское войско
хан ғәскәре; ханские земли хан ерҙәре

ХАНСТВО с; ист. ханлыҡ; Казанское хан
ство Ҡазан ханлығы

ХАНТЫ мн. (ед. ханты м и ж нескл.) хант
тар, хант халҡы; см. хантыйцы

ХАНТЬШСКИЙ, ая, ое хант ...ы; хантый 
ский язык хант теле

ХАНТЫЙЦЫ мн. ханттар, хант халҡы / /  ед. 
хантыец м хант ир-аты; хантыйка ж хант ҡатын- 
ҡыҙы

ХАНША ж ханбикә, ханса; стать ханшей хан
бикә булыу

ХАОС И ХАбС  м 1. миф. хаос (боронғо грек 
мифологияһында донъя барлыҡҡа килгәнгә тик
лемге стихия) 2. (беспорядок) тәртипһеҙлек, сы- 
уалсыҡлыҡ, буталсыҡлыҡ; в дбме хаос өйҙә тәр
типһеҙлек

ХАОТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое тәртипһеҙ, сыуал
сыҡ, буталсыҡ

ХАОТИЧНОСТЬ ж тәртипһеҙлек, буталсыҡ
лыҡ, сыуалсыҡлыҡ

ХАОТЙЧНЫЙ, ая, ое см. хаотйческий
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ХАПАТЬ
ХАПАТЬ несов. см. хапнуть
ХАПНУТЬ сов. кого-что и без доп.; прост. 

1. (схватитъ) тотоп (эләктереп) алыу 2. (украсть) 
сәлдереү, урлау, урлап алыу

ХАПУГА м и ж; прост, ришүәтсе, урлаусы, 
сәлдереүсе, бур

ХАРАКИРИ с нескл. харакири (Япония са
мурайҙарының цҙҙәрен цҙҙәре цлтерец йолаһы)

ХАРАКТЕР м 1. холоҡ, тәбиғәт, характер; 
мягкий характер йомшаҡ характер; плохой ха
рактер насар холоҡ 2. (отличительное свойст
во) төҫ, үҙенсәлек, сифат, характер; характер поч
вы тупраҡ үҙенсәлеге 3. (твёрдая, сильная во
ля)  (көслө) ихтыяр, ныҡышмалылыҡ, характер; 
человек с характером ихтыярлы кеше 4. лит., 
иск. (образ) характер ♦ в характере чьём кемгә
лер хас булыу, оҡшау; выдержать характер см. 
выдержать

ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ сов., несов. кого-что
1. (дать характеристику) ҡылыҡһырлау, ха
рактерлау 2. (составить отличительную чер
ту) билдәләү, күрһәтеү, һүрәтләү; этот посту
пок хорошо характеризует её был ҡылыҡ уның 
кемлеген яҡшы күрһәтә

ХАРАКТЕРИЗОВАТЬСЯ несов. 1. характер
ланыу, айырылыу, айырылып тороу 2. страд, 
от характеризовать 1

ХАРАКТЕРИСТИКА ж; в разн. знач. харак
теристика; дать характерйстику героя романа ро 
мандың геройына характеристика биреү; брать 
характерйстику с места работы эш урынынан ха 
рактеристика алыу; силовая характерйстика тех. 
көс характеристикаһы

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ, ая, -ое см. ха 
рактёрный 1, 3

ХАРАКТЕРНОСТЬ ж үҙенә генә хас, үҙен
сәлекле булыу, характерлылыҡ

ХАРАКТЕРНЫЙ и у cm., прост. ХАРАК
ТЕРНЫЙ, -ая, -ое 1. үҙенсәлекле, үҙенә генә 
хас, үҙенә бер төрлө; характерная черта үҙенә ге
нә хас һыҙат 2. характерлы (билдәле бер осорга, 
халыҡҡа хас); характерные танцы характерлы 
бейеүҙәр 3. характерлы, хас; характерный для 
севера климат төньяҡҡа хас климат 4. ихтыяр
лы, ныҡышмалы; характерный человек ихтыяр
лы кеше

ХАРИУС м бәрҙе (балыҡ); крупный хариус
ҡара бәрҙе; мелкий хариус күк бәрҙе, бәрҙесәк

ХАРКАТЬ несов/, разг. ҡаҡырыу, ҡаҡырып 
ҡуйыу

ХАРКНУТЬ сов. см. харкать
ХАРТИЯ ж хартия (1. борошо ҡулъяҙма

2. сәйәси, ҡайһы бер ижтимаги-сәйәси йөкмәт
келе документтарҙың исеме)

ХАРЧЁВНЯ ж; у cm. ашхана
ХАРЧИ мн. (ед. харч м); прост, аҙыҡ-түлек, 

аш-һыу, ашамлыҡ
Х АРЧ б с нескл.; кул. харчо

ХАТА ж өй, балсыҡ өй ♦ моя хата с краю ми
нең (унда) эшем юҡ, был эштә минең ҡыҫылы
шым юҡ

ХА-ХА межд. ха-ха (шарҡылдап көлөц) 
ХАЯТЬ несов. кого-что; прост, һүгеү, хурлау, 

яманлау
ХВАЛА ж 1. маҡтау, хуплау; достойный хва

лы маҡтауға лайыҡ 2. высок, дан, маҡтау; хвала 
армии! армияға дан!

ХВАЛЁБНЫЙ, -ая, -ое маҡтау ...ы, дан ...ы; 
хвалебная песня маҡтау йыры

ХВАЛЕНЫЙ, -ая, -ое upon, маҡталған, маҡ
таулы; где ваши хвалёные работнички? ҡайҙа 
һеҙҙең маҡтаулы эшселәрегеҙ?

ХВАЛИТЬ несов. кого-что маҡтау, хуплау; 
хвалить ученика за старание уҡыусыны тырыш
лығы өсөн маҡтау

ХВАЛИТЬСЯ несов.; разг. 1. маҡтаныу; хва
литься своими знаниями белемең менән маҡта
ныу; чрезмерно хвалиться артыҡ маҡтаныу 
2. страд, от хвалить

ХВАСТАТЬ несов.; разг. см. хвастаться; на
чать хвастать маҡтанырға тотоноу

ХВАСТАТЬСЯ несов. маҡтаныу, шапырыныу, 
эре сирттереү; хвастаться своим прошлым үткә
нең менән маҡтаныу

ХВАСТЛИВОСТЬ ж маҡтансыҡлыҡ, шапы
рыныу санлыҡ

ХВАСТЛЙВЫИ, -ая, -ое маҡтансыҡ, шапы
рынырға яратыусан; хвастливый мальчик маҡ
тансыҡ малай

ХВАСТОВСТВб с маҡтансыҡлыҡ, шапыры
ныу, маҡтаныу; пустое хвастовство буш маҡтан
сыҡлыҡ

ХВАСТУН м и ХВАСТУНЬЯ ж; разг. маҡ
тансыҡ, ҡупым

ХВАСТУНЙШКА м и ж см. хвастун
ХВАТ м; разг. йылғыр, ҡулсыр, осҡор 
ХВАТАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое эләктерә (тота) 

торған; хватательные органы насекомых бөжәк 
тәрҙең эләктерә торған ағзалары

ХВАТАТЬ несов. 1. кого-что йәбешеү, эләк
тереү, эләктереп алыу; хватать за руку ҡулдан 
эләктереп алыу 2. кого; разг. (ловить) тотоу, ҡул
ға алыу; хватать преступников енәйәтселәрҙе то
тоу 3. что; разг. (поспешно, без разбора приоб
ретать) алыу, йәбешеү; хватать что попало ни 
тура килһә, шуны алыу 4. см. хватйть 4, 6, 10; 
денег хватает аҡса етә; еды хватает ашау етә; 
ума не хватает аҡыл етмәй ♦ хватать на лету; 
хватать с лёту см. лёт; хватать за душу см. брать; 
этого ещё не хватало! шул ғына етмәгәйне!

ХВАТАТЬСЯ несов. 1. за кого-что; разг. то
тоноу, тотоу, йәбешеү; хвататься за голову баш
ҡа тотоноу 2. за что; перен. (начинать делать 
что-л.) тотоноу, керешеү; хвататься за всё бѳ- 
тәһенә лә бер юлы тотоноу 3. страд, от хва
тать 1—3 ♦ хвататься за голову ни эшләргә 
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ХИМ ИЧЕСКИЙ
белмәү, өмөтһөҙлөк хәленә төшөү; хвататься за 
соломинку см. соломинка

ХВАТИТЬ сов. 1. см. хватать 1; 2. перен., 
разг. (испытать) күреү, кисереү; хватйть горя 
ҡайғы кисереү 3. безл. (поразитъ, причинитъ 
вред) һуғыу, тейеү; морозом хватйло посевы 
сәсеүлектәргә һыуыҡ тейгән 4. чего безл. (бытъ 
достаточным) етеү, етешеү, булыу; воды хватит 
на целый день һыу көн буйына етер 5. в 3 л. ед. 
ч. безл. хватит; разг. (довольно) етер; хватит 
спорить бәхәсләшеү етер 6. что; прост, (урвать) 
алыу; хватйть куш ришүәт алыу 7. что и без 
доп.; прост, (выпить) эсеп ебәреү, төшөрөп алыу; 
хватйть лйшнего артыҡ төшөрөп алыу 8. разг. 
(допуститъ преувеличение) үтә арттырып ебәреү, 
әйтеп ташлау 9. кого-что, чем; прост, (ударить) 
һуғыу, ҡундырыу, бәреү; хватйть кулаком по сто
лу йоҙроҡ менән өҫтәлгә һуғыу 10. кого, на что 
безл.; разг. (оказаться в силах сделать что-л.) 
булдырыу, ҡулынан килеү ♦ хватйть через край 
см. край

ХВАТИТЬСЯ сов.; разг. 1. кого-чего и без 
доп. эҙләй башлау, эҙләргә тотоноу; хватйться 
ключей асҡысты эҙләй башлау 2. (спохватить
ся) һиҙеп (белеп) ҡалыу; поздно хватйться һуң
лап һиҙеп ҡалыу

ХВАТКА ж 1. алым, таһыл, тотоу; цепкая 
хватка ныҡ тотоу 2. перен., разг. таһыллыҡ, бул
дыҡлылыҡ; проявйть деловую хватку эштә та 
һыллыҡ күрһәтеү

ХВАТКИИ, -ая, -ое разг. 1. ҡаты (ныҡ) то- 
тоусан, алғыр; хваткий орёл алғыр бөркөт 2. пе
рен. йылғыр, зирәк, үткер; хваткий ум зирәк 
аҡыл

х в б й н и к  м ҡыҙылса; хвбйник двухколос- 
кбвый ике башаҡлы ҡыҙылса, ҡушбашаҡ үлән 

х в б й н ы й ,  -ая, -ое 1. ылыҫ, ылыҫ ...ы; 
хвойное масло ылыҫ майы 2. ылыҫлы; хвбйный 
лес ылыҫлы урман 3. в знач. сущ. хвойные мн.; 
бот. ылыҫлылар ♦ хвойные ванны ылыҫлы ванна 

ХВОРАТЬ н е с о в р а з г .  ауырыу, сирләү, 
сырхау; сильно хворать ҡаты сирләү

Х ВбРОСТ м собир. 1. (ветви деревьев или 
кустарников) сытыр, сытыр-сатыр, сыбыҡ-сабыҡ; 
(ветви хвойных деревьев) йәйек; собирать хворост 
сыбыҡ-сабыҡ йыйыу 2. кул. (печенье) ҡош теле 

ХВОРОСТИНА ж ҡыу сыбыҡ, ҡоро ботаҡ 
ХВОРОСТИНКА ж; уменьш. от хворостина 
ХВбРОСТЬ ж; прост, см. хворь 
ХВОРОСТЯНбЙ, -ая, -ое сытыр ...ы, сы

быҡ-сабыҡ ...ы, йәйек ...ы; хворостяная куча 
сыбыҡ-сабыҡ өйөмө

Х ВбРЫ Й , -ая, -ое прост, ауырыу, сирле, 
сирләшкә

ХВОРЬ ж; прост, ауырыу, сир; избавляться 
от хвори сирҙән ҡотолоу

ХВОСТ м 1. в разн. знач. ҡойроҡ; конский 
хвост ат ҡойроғо; хвост поезда поезд ҡойроғо;

хвост самолёта самолёт ҡойроғо; у него хвосты
по химии уның химиянан ҡойроғо бар 2. разг. 
(очередь) сират; хвост за билетами билетҡа си
рат ♦ поджать хвост прост, ҡойроҡто ҡыҫыу, 
шым булыу; вилять (вертеть) хвостом прост. 
ҡойроҡ болғау; (и) в хвост и в гриву прост. 
бөтә көскә; задрать хвост прост, эреләнеү

ХВОСТАТЫЙ, -ая, -ое ҡойроҡло; хвостатые 
земноводные ҡойроҡло ер-һыу хайуандары 

х в б с т и к  м ; уменыи. от хвост ♦ с хвости
ком артығы менән

х в о с т о в б й ,  -ая, -ое 1. ҡойроҡ ...ы; хвос
товбй плавник ҡойроҡ йөҙгөсө; хвостовбй по
звонок анат. ҡойроҡ умыртҡаһы 2. ҡойроҡта
ғы, артҡы, арттағы; хвостовые вагоны артҡы 
вагондар

ХВОЩ м ҡырҡбыуын, шыршы үлән; полевой 
хвощ баҫыу ҡырҡбыуыны

х в б я  ж ылыҫ; сосновая хвбя ҡарағай ылы
ҫы; зелёная хвбя йәшел ылыҫ

ХЁДЕР м; с.-х. хедер (комбайндың ура тор- 
ган өлөшө)

ХЕК м хек (диңгеҙ балыгы)
ХЁРЕС м херес (шараптың бер төрө) 
ХЕРУВИМ м фәрештә, баш фәрештә (хрис

тиан динендә)
ХЕ ХЁ межд. һи-һи (кеткелдәп көлөц) 
ХИБАРА ж; разг. бәләкәй насар өй 
ХИДЖ РА л  : (начало мусульманского лето

исчисления) һижрәт
ХЙЖИНА ж бәләкәй өй
ХИЛЁТЬ несов.; прост, ҡаҡшау, мөсһөҙлә

неү, хәлһеҙләнеү, әлһерәү
ХИЛОСТЬ ж сибеклек, хәлһеҙлек, мөсһөҙлөк 
х и л ы и , -ая, -ое сибек, мөсһөҙ, хәлһеҙ; быть 

хйлым мөсһөҙ булыу; хилый человек сибек кеше 
ХИМЁРА ж 1. миф. Химера (борото грек 

мифологияһында арыҫлан башлы аждаһа) 2. пе
рен. (несбыточная мечта, фантазия) буш өмөт, 
хыял 3. мн. химёры; зоол. химерҙар (диңгеҙ ба
лыгы төрө)

ХИМЕРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое книжн. буш, хы
ялый (бойомга ашырырлыҡ булмаган) 

х и м и з а ц и я  ж химиялаштырыу 
ХИМИЗЙРОВАТЬ сов., несов. что химия

лаштырыу
х й м и к  ж химик
ХИМИКАЛИИ мн.; спец. химикалийҙар; об

рабатывать землю химикалиями тупраҡты хими 
калийҙар менән эшкәртеү

ХИМИКАТЫ мн. (ед. химикат м); спец. хи
микаттар (химик препараттар)

ХИМИОТЕРАПИЯ , ж; мед. химиотерапия 
(химик препараттар менән дауалау)

ХИМЙЧЕСКИИ, -ая, -ое в разн. знач. химия 
...ы, химик; химические средства защиты рас
тений үҫемлектәрҙе химик һаҡлау саралары; хи
мический состав древесины үҙағастың химик со- 
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химия
ставы; химйческая лаборатория химия лабора
торияһы ♦ химический карандаш химик ҡәләм 
(графиты буяулы ҡәләм)

ХИМИЯ ж 1. химия; неорганйческая хймия
органик булмаған химия 2. (качественный сос
тав чего-л.) химия, химик состав; хймия нефти 
нефттең химик составы

ХИНА ж; разг. см. хинин 
ХИНДИ м нескл. һинди (һиндостандыц дәц- 

лэт теле)
ХИНИН м; форм, хинин (дарыу итеп ҡулла

ныла)
ХИННЫЙ, -ая, -ое хина ...ы, хиналы; хйн 

ное мыло хиналы һабын ♦ хйнное дерево хина 
ағасы (мәңге йәшел тропик агас)

ХИРЁТЬ несов.', разг. 1. (о человеке) ябығыу, 
хәлһеҙләнеү, әлһерәү; (о растениях) ҡороу, һу
лыу, шиңеү; дерево хиреет ағас ҡорой 2. перен. 
(приходитъ в упадок) емерелеү, һүнеү, бөтөү 

ХИРОМАНТ м и ХИРОМАНТКА ж хиро
мант, күрәҙәсе, күрәҙәлек итеүсе

ХИРОМАНТИЯ ж хиромантия, күрәҙәлек (ус
тағы һыҙаттарға ҡарап кцрәҙәлек итец) 

ХИРУРГ М хирург
ХИРУРГЙЧЕСКИЙ, -ая, ое хирургия ы, 

хирургик; хирургические средства хирургик 
саралар; хирургическая операция хирургик 
операция

ХИРУРГИЯ ж (раздел медицины) хирургия; 
экспериментальная хирургия эксперименталь 
хирургия

ХИТИН м; биол. хитин (бөжәк, ҡыҫала, цр- 
мәксе кецек быуынтыҡ аяҡлыларҙың тиресә- 
һендәге органик матдә)

хитбн м хитон (1. боронғо гректарҙа эске 
кцлдәк 2. балет артистары кейгән еңһеҙ кцлдәк) 

ХИТРЁЦ м хәйләкәр; у хитреца глаза не 
просыхают хәйләкәрҙең күҙе йәшле булыр

ХИТРЕЦА ж \ разг. хәйлә; она не без хитре
цы ул хәйләһеҙ түгел

ХИТРИНКА ж; разг. см. хитреца; взгляд с 
хитринкой хәйләле ҡараш

ХИТРИТЬ несов. 1. (лукавитъ) хәйләләшеү, 
хәйлә ҡороу, мутлашыу; хитрйть в работе эштә 
хәйләләшеү 2. разг. (проявлять изворотли
вость) уйлап табыу, баш ватыу; как ни хитрй 
күпме генә баш ватһаң да

ХЙТРО и Х И Т Рб нареч. 1. мут, хәйләкәр, 
хәйләле; хйтро улыбаться хәйләле йылмайыу 
2. (замысловато) серле, хикмәтле

ХИТРОСПЛЕТЕНИЕ с 1. (вычур ное изло
жение) (фекерҙе) ҡатмарлы итеп әйтеү, уратып 
һөйләү 2. (коварный замысел) мәкерле (хәйлә
ле) уй (ниәт)

ХИТРОСТЬ ж 1. хәйлә, хәйләкәрлек, мә- 
кер(лек); хитрость на лице напйсана хәйләкәр 
леге йөҙөнә сыҡҡан; придумывать хйтрость хәй
лә табыу 2. (уловка) мутлыҡ 3. разг. (слож

ность) хикмәт; вот в чём хйтрость бына хикмәте 
ниҙә икән

ХИТРОУМНЫЙ, -ая, -ое 1. хәйләле, хәйлә
кәр; хитроумный замысел бик хәйләле ниәт 2. (за
мысловатый) хикмәтле, серле; хитроумный за
мок хикмәтле йоҙаҡ

ХИТРЫИ, -ая -ое 1. мут, хәйләкәр, хәйләле; 
хйтрый человек хәйләкәр кеше; хйтрые глаза хәй 
ләле күҙҙәр; хйтрый взгляд мут ҡараш 2. (за
мысловатый) башватҡыс, хикмәтле; хйтрый во
прос башватҡыс һорау

ХИ-ХЙ межд. һи-һи (көлөц)
ХИХЙКАНЬЕ с см. хихйкать 
ХИХИКАТЬ несов.', разг. хихылдау; хихйкать 

без всякой причйны бер сәбәпһеҙ хихылдау 
ХИХИКНУТЬ сов. хихылдап ҡуйыу 
ХИЩЁНИҒ, с урлау, уғрылыҡ; мелкое хище

ние ваҡ уғрылыҡ
ХЙЩНИК м и ХЙЩНИЦА ж 1. йыртҡыс 

йәнлек; матёрый хйщник уҫал йыртҡыс 2. перен. 
йыртҡыс, талаусы (кеше)

ХИЩНИЧАТЬ несов. 1. (о животных, пти
цах) йыртҡысланыу, аяуһыҙланыу 2. йыртҡыс
тарса эш итеү

ХЙЩНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. йыртҡыс(тар) 
...ы, йыртҡыстарса; хйщнические повадки йырт
ҡыс ҡылыҡтары 2 . вәхшиҙәрсә, йыртҡыстарса; 
хйщническая вырубка леса урманды вәхшиҙәрсә 
ҡырҡыу; хйщнический лов рыбы балыҡты йырт
ҡыстарса тотоу

ХЙЩНИЧЕ СТВ О с 1. йыртҡыслыҡ 2. перен. 
йыртҡыслыҡ, вәхшилек; заниматься хищничест
вом вәхшилек ҡылыу

хшцныи, -ая, -ое 1. йыртҡыс; хйщный зверь
йыртҡыс йәнлек 2. перен. йыртҡыс(тарса), 
ҡырағай, ҡомһоҙ; хйщный взгляд ҡомһоҙ ҡараш 

ХЛАДНОКРбВИЕ с һалҡын ҡанлылыҡ, һал
ҡынлыҡ, тыныс тәбиғәтлелек, баҫалҡылыҡ; не те
рять хладнокровия һалҡын ҡанлылыҡты юғалтмау 

ХЛАДНОКРбВНЫЙ, ая, ое 1. һалҡын ҡан 
лы, тыныс тәбиғәтле; хладнокровный человек 
тыныс тәбиғәтле кеше 2 . һалҡын, тотанаҡлы, ты
ныс; хладнокровный ответ тотанаҡлы яуап 

ХЛАДОСТбЙКОСТЬ ж һалҡынға сыҙам
лылыҡ

ХЛАМ м собир. иҫке-моҫҡо, алам-һалам, сүп- 
сар; выбросить хлам иҫке-моҫҡоно сығарып 
ташлау

ХЛАМИДА ж хламида (1. тар. боронғо рим- 
ляндарҙа, гректарҙа оҙон кейем 2. һөйл. килеш 
һеҙ (оҙон, киң) кейем)

ХЛЕБ м 1. икмәк; ржаной хлеб арыш икмәге; 
корка хлеба икмәк ҡатыһы; печь хлеб икмәк бе
шереү 2. (зерно) ашлыҡ, иген; жать хлеб ашлыҡ 
урыу; сдавать хлеб иген тапшырыу 3. перен., 
разг. ашарлыҡ, туйымлыҡ, ризыҡ, икмәк-тоҙлоҡ; 
зарабатывать себе на хлеб үҙенә ашарлыҡ эш 
ләү ♦ и то хлеб юҡ тигәнсе, ярап тора; хлёб
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ХЛОПАНЬЕ
соль: 1) (угощение) һый-хөрмәт; 2 ) (забота) 
хәстәр, ҡайғыртыу; хлебом не корми см. кор 
мйть; хлеб насущный йәшәү, тереклек итеү өсөн 
кәрәкле нәмәләр; көндәлек икмәк; хлеб да соль; 
хлеб-соль; хлеб и соль ашығыҙ тәмле булһын 

ХЛЕБАТЬ несоә. что и без доп. 1. разг. 
(питъ большими глотками) һемереү, һемереп 
(шопорлатып) эсеү 2. прост, (есть жидкое) ашау, 
эсеү; хлебать суп өйрә эсеү

ХЛЁБЕЦ м күмәс, (бәләкәй) икмәк; хрустя
щие хлебцы көтөрләп торған бәләкәй икмәк 

ХЛЁБИНА ж; пчел, манса, һитә 
ХЛЁБНИЦА ж икмәк табағы, икмәк һауыты 
ХЛЕБНУТЬ сов. что и без доп. 1. см. хле

бать 2. что, чего\ разг. (выпить) эсеп (йотой) 
ебәреү, эсеү; (выпитъ спиртное) төшөрөп алыу 
3. чего', перен., разг. (испытать) баштан үт
кәреү (кисереү), кисереү, күреү; хлебнуть горя 
ҡайғы күреү, ҡайғы-хәсрәт кисереү

ХЛЁБНЫЙ, -ая, -ое 1. икмәк ...ы; хлебные 
крошки икмәк валсыҡтары; хлебный квас икмәк 
кеүәҫе 2. ашлыҡ ...ы, иген ...ы; хлебная торгов
ля ашлыҡ сауҙаһы; хлебные всходы иген шы
тымдары 3. (урожайный) ашлыҡлы, икмәкле, 
игенле; хлебные края игенле яҡтар 4. перен., 
разг. (выгодный) файҙалы, табышлы, төшөмлө; 
хлебное местечко төшөмлө урын

ХЛЕБО... урыҫ телендә ҡушма һщҙәрҙең 
“икмәк", “иген", “ашлыҡ" мәгәнәләрен аңлат
ҡан беренсе өлөшө, мәҫ., хлебозавод икмәк за
воды; хлебосдача ашлыҡ тапшырыу

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЙ, -ая, -ое икмәк-күмәс 
...ы, икмәк-ҡалас ...ы; хлебобулочный магазин 
икмәк-ҡалас магазины

ХЛЕБОЗАВОД м икмәк заводы 
ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое иген 

(ашлыҡ) әҙерләү ...ы; хлебозаготовйтельная кам
пания иген әҙерләү кампанияһы

ХЛЕБОЗАГОТбВКИ мн. (ед. хлебозаготов
ка ж) иген әҙерләү

ХЛЕБОПАШЕСТВО с игенселек, иген игеү; 
заниматься хлебопашеством иген игеү менән 
шөгөлләнеү

ХЛЕБОПАШЕЦ м игенсе, иген игеүсе 
ХЛЕБОПЁК м см. пекарь 
ХЛЕБОПЕКАРНЫЙ, -ая, -ое икмәк бешереү 

...ы; хлебопекарная промышленность икмәк бе 
шереү сәнәғәте

ХЛЕБОПЕКАРНЯ ж см. пекарня 
ХЛЕБОПЕЧЁНИЕ с икмәк бешереү 
ХЛЕБОПРОДУКТЫ мн. (ед. хлебопродукт

м) ашлыҡ продукттары
ХЛЕБОПРОИЗВОДЯЩ ИЙ, ая, ее ашлыҡ

бирә (үҫтерә) торған; хлебопроизводящий район
ашлыҡ үҫтерә торған төбәк (район)

ХЛЕБОРЁЗ м икмәк телеүсе (ҡырҡыусы) 
ХЛЕБОРЁЗКА ж 1. икмәк телгес (ҡулайла

ма) 2. см. хлеборез

ХЛЕБОРЁЗНЫЙ, -ая, -ое икмәк телеү (ҡыр
ҡыу) ...ы, икмәк телә (ҡырҡа) торған; хлебо
резный нож икмәк телә торған бысаҡ

Х Л ЕБО РбБ м см. хлебопашец; хлеборобы 
района район(дың) игенселәре

ХЛЕБОРбДНЫ Й, -ая, -ое иген үҫә (уңа) 
торған, иген уңған, ашлыҡлы, уңышлы; хлебо
родный год иген уңған йыл

ХЛЕБОСДАТЧИК м ашлыҡ (иген) тапшы
рыусы

ХЛЕБОСДАЧА ж ашлыҡ (иген) тапшырыу; 
план хлебосдачи ашлыҡ тапшырыу планы

ХЛЕБОСбЛ м ҡунаҡсыл (һый-хөрмәт күрһә
теүсе, йомарт) кеше

ХЛЕБОСбЛЬНЫЙ, -ая, -ое ҡунаҡсыл, хөр
мәтсел, йомарт, һыйсыл; хлебосольный хозяин 
ҡунаҡсыл хужа

ХЛЕБОСбЛЬСТВО с ҡунаҡсыллыҡ, һыйсыл- 
лыҡ, йомартлыҡ, хөрмәт күрһәтеү

ХЛЕБОУБбРКА ж иген (ашлыҡ) йыйыу 
(урыу, урып йыйыу)

ХЛЕБОУБбРОЧНЫ Й, ая, ое иген йыйыу 
.. .ы, иген урыу .. .ы; хлебоуборочная машйна иген 
йыйыу машинаһы

ХЛЕВ м аҙбар, һарай, ҡура 
ХЛЕСТ АКбВЩ ИНА ж үтә шапырыныусан- 

лыҡ, ҡупырайыусанлыҡ
ХЛЕСТАНУТЬ сов. см. хлестать 
ХЛЕСТАТЬ несоә. 1. кого-что, по чему сып

тырыу, сыбыртҡылау, һуғыу, һуғып алыу, һы
ҙырып ебәреү, һыҙыра (яндыра) тартыу, һы
ҙырыу; (веником) сабыныу, сабыу; хлестать 
лошадь атты сыбыртҡылау; хлестать прутиком 
сыбыҡ менән сыптырыу 2. во что бәреү, һыҙы
рыу; дождь хлещет в окно ямғыр тәҙрәгә бәрә 
3. (о волнах) тулҡынланыу 4. сорлау, сорлап 
ағыу, шабырлап ағыу; вода хлещет из крана һе
мәктән һыу шабырлап аға

ХЛЕСТКИИ, -ая, -ое 1. шыйыҡ, һыйғыр, әсе; 
хлёсткий прутик һыйғыр сыбыҡ; хлёсткий ве
тер әсе ел 2. перен., разг. (резкий, меткий) әсе, 
үткер

ХЛЕСТНУТЬ сов. см. хлестать; хлестнуть 
плётью ҡамсы менән һыҙыра тартыу

хлипкии, -ая, -ое разг. 1. (непрочный, не
крепкий) ныҡ булмаған, бушаҡ 2. перен. (сла
бый) хәлһеҙ, кәрһеҙ, насар; хлйпкое здоровье 
насар сәләмәтлек 3. (о человеке) майрыҡ, был
ҡы, хәлһеҙ, кәрһеҙ; хлйпкий человек кәрһеҙ ке
ше 4. (разжиженный) шыйыҡ; хлйпкая грязь 
шыйыҡ батҡаҡ

ХЛОП I межд. в знач. сказ.; разг. 1. шап 
итеү, шап итеп һуғыу; он хлоп кулаком по сто
лу ул йоҙроғо менән өҫтәлгә шап итеп һуҡты 
2. ләп, дөп, шап (о внезапном действии)

ХЛОП II м; уст., прост, (хлопки) бәреү (ша
ҡылдатыу, һуғыу, ҡул сабыу) тауышы 

ХЛбПАНЬЕ с см. хлопать
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ХЛОПАТЬ
ХЛбПАТЬ несоѳ. 1 .см .  хлопнуть 2 — 4; хло

пать по плечу ҡулбашына һуғыу; хлопать кну
том сыбыртҡы шартлатыу 2. кому (рукоплес
кать) ҡул сабыу, сәпәкәй итеү; хлопать артйсту 
артисҡа ҡул сабыу ♦ хлопать глазами аптырап 
ҡарап тороу, ауыҙ асып тороу; хлопать ушами:
1) аңшайыу, ишеткәндә (тыңлағанда) аңламау;
2 ) асыҡ ауыҙланыу, ауыҙ асып тороу (ҡалыу) 

ХЛбПАТЬСЯ несов. см. хлопнуться 
ХЛбПЕЦ м; разг. үҫмер
ХЛОПКО... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 

“мамыҡ" мәғәнәһен аңлатҡан беренсе өлөшө, 
мәҫ., хлопкоуборка мамыҡ йыйыу; хлопкопря
дение мамыҡ иләү

хлопковбд м мамыҡсы (белгес) 
хлопковбдство с мамыҡсылыҡ, мамыҡ 

үҫтереү
ХЛОПКОВОДЧЕСКИЙ, ая, -ое мамыҡсы 

лыҡ ...ы; хлопководческий совхоз мамыҡсылыҡ 
совхозы

ХЛОПКОВЫЙ, -ая, -ое мамыҡ ...ы; хлопко
вое масло мамыҡ майы; хлопковое поле мамыҡ 
баҫыуы

ХЛОПКООЧИСТЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое ма
мыҡ таҙарта торған; хлопкоочистительная ма
шина мамыҡ таҙарта торған машина 

ХЛОПКОПРЯДЕНИЕ с мамыҡ иләү 
ХЛОПКОПРЯДЙЛЬНЫЙ, ая, ое мамыҡ 

иләй торған, мамыҡ иләү ...ы; хлопкопрядиль
ная машина мамыҡ иләү машинаһы

ХЛОП КОРбБ м мамыҡ үҫтереүсе, мамыҡ 
игеүсе, мамыҡсы

ХЛОПКОСЁЮЩИЙ, -ая, -ее мамыҡ игеүсе 
...ы; хлопкосеющий район мамыҡ игеүсе район 

ХЛОПКОУБбРКА ж мамыҡ йыйыу 
ХЛОПКОУБбРОЧНЫ Й, ая, ое мамыҡ йы 

йыу ...ы; хлопкоуборочная машйна мамыҡ йы 
йыу машинаһы

ХЛбПНУТЬ сов. 1. см. хлопать 2; 2. кого- 
что, по чему һуғыу, һуҡҡылау, ҡаҡҡылау, (ир- 
кәләп) ҡағыу; хлопнуть рукой по плечу ҡул ме
нән иңбашҡа һуғыу 3. чем шап иттереү, шапыл
датыу; хлопнуть дверьмй ишектәрҙе шап иттереп 
ябыу 4. чем и без доп. шартлатыу, ҡополдатыу 

ХЛбПНУТЬСЯ сов.; разг. лап (тып, шап) 
итеп ҡолап төшөү; хлопнуться на зёмлю ергә 
лап итеп ҡолап төшөү

хлбпок м см. хлопчатник; выращивать 
хлопок мамыҡ үҫтереү; убирать хлопок мамыҡ 
йыйыу

ХЛОП бК м 1. (звук) һуғыу (атыу) тауышы 
2. мн. хлопкй (аплодисменты) ҡул сабыу, сәпә
кәйләү, алҡыштар

ХЛОПОТАТЬ несов. 1. мәшәҡәтләнеү, хәс
тәрләү; хлопотать по дбму өй эштәре менән мә
шәҡәтләнеү 2. о чём юллау, ҡайғыртыу, артынан 
йөрөү; хлопотать о путёвке в санаторий санато 
рийға путевка юллау 3. за кого (стараться ока

зать содействие) (артынан) йөрөү, үтенеп һо
рау, ҡайғыртыу

ХЛОПОТЛЙВОСТЬ ж 1. мәшәҡәт, ҡайғыр- 
тыусанлыҡ, хәстәрлелек; проявлять излйшнюю 
хлопотлйвость артыҡ мәшәҡәт күрһәтеү 2. мә- 
шәҡәтлелек; хлопотлйвость дёла эштең мәшә- 
ҡәтлелеге

ХЛОПОТЛЙВЫЙ, -ая, -ое 1. мәшәҡәтле, 
ығы-зығылы; хлопотлйвое дёло мәшәҡәтле эш 
2. (суетливый) тынғыһыҙ, ҡайғыртыусан; хло- 
потлйвый хозяин тынғыһыҙ хужа

хлбпотно нареч. в знач. сказ/, разг. мә
шәҡәтле; это очень хлбпотно был бик мәшәҡәтле 

хлбпотный, -ая, -ое разг. мәшәҡәтле, 
ауыр, ҡатмарлы; хлопотное дёло мәшәҡәтле эш 

хлбпоты только мн. мәшәҡәт, ҡама
саулыҡ); создавать хлопоты ҡамасаулыҡ яһау; 
житейские хлопоты донъя мәшәҡәттәре ♦ хло
пот полон рот см. рот

ХЛОПУШКА ж 1. (для уничтожения мух) 
себен үлтергес 2. (игрушка) шапылдатҡыс 3. бот. 
(сорняк) шәфәҡгөл 4. тех. (самозакрывающаяся 
заслонка в трубопроводах) шапылдатҡыс

ХЛОПЧАТНИК м мамыҡ, мамыҡ үләне, пахта 
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ, ая, ое 1. кизе 

мамыҡ ...ы; хлопчатобумажная промышлен
ность кизе-мамыҡ сәнәғәте 2. кизе-мамыҡтан, ки
зе-мамыҡ; хлопчатобумажная ткань кизе-мамыҡ 
туҡыма

хлбпья только мн. киҫәк, йомғаҡ, ялбыр, 
ябалаҡ; снёжные хлбпья ябалаҡ ҡар

ХЛОР м хлор (химик элемент, йәшкелт-һа- 
ры төҫтәге тонсоҡторгос газ)

ХЛОРЁЛЛА ж хлорелла (бер кцҙәнәкле бик 
ваҡ йәшел ылымыҡ)

ХЛОРЙРОВАНИЕ с см. хлорйровать 
ХЛОРИРОВАННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 

хлорйровать 2. прил. хлорланған; хлорйрован- 
ная вода хлорланған һыу

ХЛОРИРОВАТЬ сов., несов. что 1. (очис
тить воду хлором) хлорлау, хлор ҡатнаштырыу; 
хлорйровать воду һыуҙы хлорлау 2. (ввести 
хлор в молекулы органического вещества) хлор 
ҡушыу

ХЛбРИСТЫЙ, -ая, -ое хлорлы, хлор ҡат- 
наштырылган; хлористый натрий хлорлы натрий 

ХЛбРНЫЙ, -ая, -ое хлор ...ы, хлорлы; 
хлорная кислота хлор кислотаһы; хлорная йз- 
весть хлорлы эзбиз

ХЛОРбЗ м\ спец, хлороз (1. бот. тупраҡта 
тимер тоҙҙары етешмәцҙән цҫемлектәрҙә бу
ла торган ауырыу 2. ҡан аҙлыҡтан агарыныу) 

ХЛОРОФИЛЛ м хлорофилл (цҫемлектәргә 
йәшел төҫ бирә торган пигмент)

ХЛОРОФИЛЛОВЫЙ, -ая, -ое хлорофилл 
. . .ы; хлорофйлловые зёрна хлорофилл бөртөктәре 

ХЛОРОФбРМ м хлороформ (тиҙ осоп бө- 
төцсән төҫһөҙ шыйыҡлыҡ)
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ход
ХЛО РО Ф бС  м хлорофос (ҡоротҡос бөжәк

тәргә ҡаршы ҡулланылган химик препарат) 
ХЛЫНУТЬ сов. 1. сорлап ағыу (аға башлау), 

ҡойоп яуыу, эркелеү; слёзы хлынули из глаз 
күҙҙән йәш сорлап аҡты 2. (двинуться во мно
жестве) ябырылыу, ағылыу; хлынула толпа лю
дей кешеләр төркөмө ағылды

ХЛЫСТ м 1. (прут) шыйыҡ (һыйғыр) сыбыҡ; 
ударить хлыстом шыйыҡ сыбыҡ менән һуғыу 
2. (плётка) сыбыртҡы, ҡамсы 3. спец, (ствол 
поваленного дерева, очищенный от сучьев) буй 
(оҙон) ағас; трелевать хлысты буй ағас һөйрәтеү 

ХЛЫСТИК м 1. (прутик) бәләкәй сыбыҡ 
2. (небольшая плётка) бәләкәй сыбыртҡы 

ХЛЫЩ м; разг., неодобр. фырт егет 
ХЛЙПАНЬЕ с; разг. см. хлюпать 
хлк5пать несов. 1. разг. (чавкать — о во

де, грязи) ласҡылдау, лыстырлау, сапылдау; грязь 
хлюпает под ногами аяҡ аҫтында бысраҡ лас
ҡылдап ята 2. прост, (идти по чему-л. жидкому, 
вязкому) лыстырлатып баҫыу, лас-лос атлау; хлю
пать по л5һкам күләүектән лас-лос атлау 3. прост, 
(плакать) һыңҡылдау, мышҡылдау ♦ хлюпать 
носом прост, мыш-мыш килеү, мышҡылдау 

ХЛЙПАТЬСЯ несов. см. хлюпнуться 
хлк5пик м\ прост, мөштөм (ихтыярһыҙ) 

кеше, йомшаҡ кеше
ХЛЮПКИЙ, -ая, -ое прост. 1. (жидкий, вяз

кий) ебеткәк, батҡаҡ, лысҡылдап торған; хлюп
кая грязь лысҡылдап торған бысраҡ 2. перен. 
ебегән, ихтыярһыҙ; хлюпкий человек ебегән кеше 

ХЛЮПНУТЬ сов. см. хлюпать 1, 2 
ХЛЮПНУТЬСЯ сов.', прост, батҡаҡҡа ҡо

лау (йығылыу, төшөү), шап итеп ҡалыу 
ХЛЮСТ м; прост, мут кеше 
ХЛЯБЬ ж 1. уст. (бездна, глубина) упҡын, 

сөмгөл 2. разг. (жидкая грязь) батҡаҡ, батҡыл 
ер (урын) ♦ разверзлись хляби небесные шутл. 
күктең төбө тишелгән (туҡтауһыҙ ямғыр яуыуы) 

хлйстик м биллек 
ХМ межд. һе, һем
ХМ ЕЛЕВбД м ҡомалаҡ үҫтереүсе (белгес) 
ХМЕЛЕВбДСТВО с ҡомалаҡ үҫтереү (етеш

тереү), ҡомалаҡ үҫтереүселек
ХМЕЛЕВбДЧЕСКИЙ, -ая, -ое ҡомалаҡ үҫте

реү (етештереү) ...ы; хмелеводческий совхоз 
ҡомалаҡ үҫтереү совхозы

ХМ ЕЛЕВбЙ, -ая, -ое ҡомалаҡ ...ы; хмелевой 
запах ҡомалаҡ еҫе; хмелевые дрожжи ҡомалаҡ 
әсеткеһе; хмелевая шйшка ҡомалаҡ тубырсығы 

ХМЕЛЕК м; разг., ласк, от хмель 1 ♦ под 
хмельком (быть) ҡыҙмаса (булыу), еңелсә иҫереү 

ХМЕЛЁТЬ несов.', разг. иҫереү, башҡа китеү 
ХМЕЛЬ м 1. бот. (растение и соцветия это

го растения) ҡомалаҡ; собирать хмель ҡомалаҡ 
йыйыу; сушйть хмель ҡомалаҡ киптереү 2. (со
стояние опьянения) иҫереү, иҫереклек ♦ во хме
лю; под хмелем ҡыҙмаса, еңелсә иҫереү

ХМЁЛЬНИК м ҡомалаҡлыҡ 
ХМ ЕЛЬНбЙ и у cm. ХМЁЛЬНЫЙ, ая, ое

1. (нетрезвый) иҫерек, ҡыҙмаса; хмельной че
ловек иҫерек кеше 2. (опьяняющий) иҫерткес, 
иҫертә торған; хмельные напйтки иҫерткес эсем
лектәр 3. в знай. сущ. хмельное с иҫерткес эсем
лек, мәй

ХМУРИТЬ несов. (о бровях) йыйырыу; (о 
лице) сырайҙы һытыу (боҙоу), төмһәйеү

ХМУРЫЙ, -ая, -ое 1. ҡараңғы сырайлы, бо
йоҡ, һытыҡ йөҙлө (сырайлы); хмурый человек 
ҡараңғы сырайлы кеше 2. перен. (пасмурный) 
йонсоу, болотло; хмурое нёбо болотло күк; хму
рое утро йонсоу иртә

ХМЫКАТЬ несов.', разг. “һем-һем” ( “һе”) тиеү 
(аптырағанда, мыҫҡыллағанда, ғәрләнгәндә) 

ХМЫКНУТЬ сов. см. хмыкать
ХНА ж ҡына (кцп йыллыҡ цҫемлек һәм һар

ғылт ҡыҙыл буяу)
ХНЫ: хоть бы хны: 1) бар тип тә белмәй, иҫе 

лә китмәй; 2 ) кому беште ни ҙә төштө ни, булды 
ни ҙә булманы ни

ХНЫКАНЬЕ с; разг. см. хныкать 
ХНЫКАТЬ несов.', разг. 1. (плакать) һыңҡыл

дау, шыңшыу; ребёнок хнычет бала һыңҡылдай
2. перен. (жаловаться) мыжыу, зарланыу 

Х бБ Б И  с нескл. хобби
Х бБО Т м 1. томшоҡ, морон; хобот слона фил

томшоғо 2. әоен. хобот (туп йәки пулемёт ла
фетының өҫкә өлөшө)

ХОБОТНбЙ и ХбБОТНЫ Й, ая, ое зоол. 
1. томшоҡло, моронло 2. в знач. сущ. хоботные 
мн. томшоҡлолар

ХО БО ТбК м 1. уменьш. от хобот 1; 2. зоол. 
томшоҡ, моронса

ход м 1. (движение) йөрөш, йөрөм, аҙым, 
барыу, юл; (массовое перемещение рыбы в мес
та нереста) үрләү ваҡыты; весенний ход рыбы 
балыҡтың яҙғы үрләү ваҡыты; ход машйны ма
шина йөрөшө; ускорить ход йөрөштө тиҙләтеү; 
замедлить ход йөрөштө әкренәйтеү; ход лошади 
ат аҙымы; дать задний ход артҡа йөрөш; час 
ходу бер сәғәтлек юл 2. перен. (течение, разви
тие чего-л.) барыш, үҫеш, ағыш; ход событий 
ваҡиғалар ағышы; в ходе борьбы көрәш бары
шында 3. (вход) юл, барыу юлы, инеү (юлы); 
ход со двора инеү ихатанан 4. (рабочая часть 
машины и др.) тәгәрмәс, табан, ҡуласа; колёсный 
ход телеги арба тәгәрмәсе; телега на железном 
ходу тимер табанлы арба 5. (в игре) сығыу, 
йөрөү, сығыш; чей ход? кем сыға?; ход ферзём 
ферзь менән йөрөү 6. тех. (работа машины, 
механизма) эшләү, барыу, йөрөш; ход часов сә
ғәт йөрөшө; плавный ход мотора моторҙың тал
ғын эшләүе 7. перен. (манёвр, приём) алым, ысул, 
юл; дипломатический ход дипломатик алым 
8. (коридор, тоннель) үткәүел, үтеү урыны 
(юлы); подземный ход ер аҫтынан үтеү урыны 

603



ХОДАТАЙ
♦ знать все ходы и выходы см. выход; на ходу:
1)эшкэ әҙер; 2 ) барғанда, юл ыңғайында; свойм 
ходом идти үҙ йүнәлеше (ағышы) менән барыу; 
не дать ходу кому кемгә юл бирмәү, ҡаршы 
төшөү; пустить в ход ҡуллана (файҙалана) баш
лау; с ходу: 1) барышлай, туҡтап тормай; 2 ) шун
да уҡ; быть в ходу һорау ҙур булыу, ҡулланыу
ҙа (файҙаланыуҙа) булыу

ХОДАТАИ м; уст. 1. (защитник) юллаусы, 
яҡлаусы; быть ходатаем юллаусы булып йөрөү 
2 . (поверенный по чъим-л. делам) вәкил, ыша
ныслы кеше, вәкәләтле кеше

ХОДАТАЙСТВО с 1. см. ходатайствовать 
2. (документ) үтенес, үтенес ҡағыҙы; удовлет
ворить ходатайство үтенесте ҡәнәғәтләндереү 

ХОДАТАЙСТВОВАТЬ несоә. 1. о ком-чём, 
за кого-что артынан йөрөү, юллау, һорау 2 . уст. 
(бытъ профессиональным поверенным) вәкил 
(ышаныслы кеше, вәкәләтле кеше) булыу 

хбдики только мн.; разг. герле сәғәт 
ХОДИТЬ несоә. 1. йөрөү, барыу; ходить 

пешком йәйәү йөрөү; ходйть без цели тик йө
рөү; ходйть на четвереньках имгәкләп йөрөү 
2 . (носитъ какую-л. одежду, обувъ и т.д.) (ке
йеп) йөрөү; ходйть в пальто пальто кейеп йөрөү; 
ходйть босиком ялан аяҡ йөрөү 3. йөрөү, ҡы
ҙырыу; ходйть по магазйнам магазиндар буйлап 
йөрөү 4. (посещать) (барып) йөрөү, килеү; хо
дйть в театр театрға йөрөү 5. (о средствах 
транспорта) йөрөү; поезда ходят по расписа
нию поездар расписание буйынса йөрөй 6. (быс
тро двигаться по поверхности) шыуып тороу, 
шыуыу; рука ходит по холсту ҡул туҡыманан 
шыуып тора 7. (колыхаться, дрожатъ) сайҡа
лыу, һелкенеү; пол ходит под ногами аяҡ аҫтын
да иҙән һелкенә 8 . за кем-чем (заботиться) 
ҡарау; ходйть за больным ауырыуҙы ҡарау 9. (о 
часах) йөрөү; часы ходят сәғәт йөрөй 10. (бытъ 
в употреблении) баһаланыу, ҡулланыуҙа булыу, 
йөрөү; меха ходйли вместо денег аҡса урынына 
йәнлек тиреләре йөрөгән 11. разг. (бытъ кем-л.) 
булып йөрөү (тороу, эшләү); ходйть в предсе
дателях рәйес булып йөрөү 12. (ә игре) йөрөү, 
сығыу; ходйть пешкой пешка менән йөрөү 13. на 
кого (охотиться) йөрөү, барыу; ходйть на мед
ведя айыуға йөрөү; ходйть на охоту һунарға 
йөрөү 14. йөрөү, таралыу; ходйть по рукам ҡул
дан-ҡулға йөрөү; ходит слух һүҙ йөрөй 15. разг. 
(испражняться) тышҡа сығыу ♦ ходйть на зад
них лапках см. лапка; ходйть по миру хәйер һо 
рашыу; ходйть на голове см. голова; ходйть по 
струнке см. струнка

хбдкий, -ая, -оеразг. 1. алымлы, атламлы, 
аҙымлы, йөрөмлө, йөрөшлө, үрсел; ходкая ло
шадь алымлы ат 2. (о товаре) үтемле

ходовбй, -ая, -ое 1. тех. йөрөткөс, йөрө
төү (йөрөү) ...ы; ходовбй винт йөрөткөс винт; хо
довбй механйзм йөрөтөү механизмы 2. спец. йә

рәш . ..ы, осош ...ы; ходовые качества автомобй-
ля автомобилдең йөрөш сифаттары 3. разг. (име
ющий наибольший спрос) үтемле; ходовая ма 
шйна үтемле машина 4. (часто употребляемый) 
йыш (һәр ваҡыт) ҡулланыла торған; ходовое 
выражение һәр ваҡыт ҡулланыла торған әйтем 

ходбк м 1. (пешеход) йәйәүле, йәйәү кеше, 
йәйәү йөрөүсе 2 . уст. (выборное лицо) йөргөн
сө, йөрөксө, юллап йөрөүсе; отправить ходоков 
йөргөнсөләр ебәреү

ХОДИЛИ мн. (ед. ходуля ж) оҙон ағас аяҡ, 
ҡолға аяҡ; ходйть на ходулях оҙон ағас аяҡта 
йөрөү

ХОДУЛЬНЫЙ, -ая, -оеразг. яһалма, насар, тә
биғи булмаған; ходульное выражение яһалма һүҙ 

ХО Д^Н  м\ разг. см. ходбк 1 ♦ ходуном хо
дйть: 1)дер һелкенеү, тетрәү, ҡалтырау; 2 ) ҡай
нашыу, ығы-зығы килеү, баш түбән йөрөү

ХОДЬБА ж йөрөш, йөрөү, юл; устать от ходь
бы йөрөүҙән (йөрөп) арыу; полчаса ходьбы яр
ты сәғәтлек юл

ХОДЯЧИЙ, -ая, -ее 1. разг. йөрөй (ала) тор
ған; ходячая больная йөрөй ала торған ауырыу 
2 . (обычный) киң таралған, киң (йыш) ҡулла
нылған (ҡулланышлы); ходячее выражение киң 
таралған әйтем 3. перен., upon, торғаны менән 
(бер), аяҡлы; ходячая добродетель торғаны бер 
изге йән ♦ ходячая энциклопедия см. энцикло
педия

ХОЖДЁНИЕ с см. ходйть 1, 3, 5, 13; хож
дение по городу ҡала буйлап йөрөү; хождение 
взад-вперёд алға-артҡа йөрөп тороу 2. (жанр 
древнерусской литературы, представляющий со
бой описание путешествий) сәйәхәтнамә ♦ иметь 
хождение йөрөү, ҡулланыу; хождение по мукам 
яфа сигеү, ғазаплы тормош

ХОЗРАСЧЕТ м (хозяйственный расчёт) хоз
расчёт, хужалыҡ иҫәбе (цҙ сыгымын цҙе ҡаплау 
нигеҙендә ҡоролған планлы хужалыҡ итец) 

ХОЗРАСЧЁТНЫЙ, -ая, -ое хужалыҡ иҫәбен- 
дәге, хужалыҡ иҫәбе ...ы; хозрасчётное пред
приятие хужалыҡ иҫәбендәге предприятие

хозйин м 1. ө разн. знач. хужа, эйә; хо
зяин дома өй хужаһы; стать хозяином эйә бу 
лыу; находйть хозяина эйәһен табыу; не имею
щий хозяина эйәһеҙ 2. прост, (муж) ир, хужа 
♦ быть хозяином своего слова үҙ һүҙендә тороу 

ХОЗЙЙКА ж 1. хужа, хужабикә 2. прост, 
(жена) ҡатын, хужабикә ♦ домашняя хозяйка ху
жабикә; сестра-хозяйка сестра-хозяйка (хәстә
ханала, балалар баҡсаһында һ.б. хужалыҡ эшен 
алып барган ҡатын-ҡыҙ)

ХОЗЙЙНИЧАТЬ несоә. 1. (вести хозяйст
во) хужалыҡ итеү, йорт ҡарау, хужалыҡ алып 
барыу, хужа булып тороу 2 . (бесцеремонно рас
поряжаться) хужа булыу, үҙе теләгәнсә эшләү; 
хозяйничать в чужом доме кеше өйөндә хужа 
булыу 
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X0 3 ЯЙСКИЙ , -ая, -ое 1. хужа ...ы; хо
зяйская дочь хужа ҡыҙы 2. хужаларса, хужа ке
үек; хозяйское отношение к дёлу эшкә хужа 
ларса мөнәсәбәт ♦ дело хозяйское разг. үҙең бе
ләһең, үҙең теләгәнсә эшлә

ХОЗЯЙСТВЕННИК м хужалыҡ итеүсе, ху
жалыҡ кешеһе, хужалыҡсан

ХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ ж хужалыҡсыллыҡ, 
тернәкселлек, һаҡсыллыҡ; проявить хозяйствен
ность һаҡсыллыҡ күрһәтеү

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ, ая, ое 1. хужалыҡ 
...ы; хозяйственный год хужалыҡ йылы; хозяй
ственный инвентарь хужалыҡ кәрәк-яраҡтары 
2. хужалыҡсыл, йүнсел, һаҡсыл, донъясыл; хо
зяйственный человек хужалыҡсыл кеше; быть 
хозяйственным донъясыл булыу 3. (рациональ
ный, безубыточный) һаҡсыл, сығымһыҙ
4. (властный) хужаларса, хужаларға хас; хо
зяйственный тон хужаларға хас тон ♦ хозяйст
венное мыло кер һабыны

ХОЗЙЙСТВО С 1. в разн. знач. хужалыҡ, 
донъя; народное хозяйство халыҡ хужалығы; 
сельское хозяйство ауыл хужалығы; единолич
ное хозяйство яңғыҙаҡ хужалыҡ; рыбное хо
зяйство балыҡсылыҡ хужалығы; вести хозяйст
во хужалыҡ итеү; наладить хозяйство донъя 
бөтәйтеү; разбазаривать хозяйство донъя туҙҙы
рыу 2. (предметы быта) өй (йорт) әйберҙәре, 
хужалыҡ кәрәк-яраҡтары

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ несоә. хужалыҡ итеү, 
хужалыҡты алып барыу 

ХОККЕЙСТ м хоккейсы
ХОККЁЙ м хоккей; (на льду) боҙҙағы хок

кей; (с шайбой) шайбалы хоккей; (на траве) сә
кән; играть в хоккей сәкән һуғыу

ХОККЁЙНЫЙ, -ая, -ое хоккей ...ы; хоккей
ный матч хоккей ярышы; хоккейная команда 
хоккей командаһы

ХОЛЕНЫЙ и ХОЛЁНЫЙ, ая, ое иркә, наҙ 
лы, үтә йомшаҡ; холёный человек наҙлы кеше; 
холеные руки үтә йомшаҡ ҡулдар

ХОЛЁРА ж ваба, холера; заразиться холе
рой ваба йоҡтороу

ХОЛЁРИК м холе]жк (ҡыуыу тәбиғәтле кеше) 
ХОЛЕРЙЧЕСКИИ, -ая, -ое холерик, ҡыҙыу, 

холерикка хас; холерический темперамент холе
рик темперамент

ХОЛЁРНЫЙ, -ая, -ое 1. ваба ...ы, вабалы, 
холералы, холера ...ы; холерные микробы ваба 
микробтары; холерный год ваба йылы 2. в знач. 
сущ. холерный м и холерная ж (заболевший хо
лерой) ваба менән ауырыусы

ХОЛЕСТЕРИН м; биол. холестерин (орга
низмда кцуәнәк мембранаһы составындағы 
югары май кислоталары менән ҡатмарлы 
эфируар барлыҡҡа килтерецсе органик матдә) 

ХОЛЕЦИСТИТ м; мед. холецистит (цт ҡы
уығының шешеце)
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холодность
хблить несов. кого-что иркәләп (яҡшы 

итеп) тотоу (тәрбиәләү, ҡарау), наҙлау; хблить 
лошадь атты иркәләп ҡарау

ХОЛКА ж мунда, һауры; лошадь с высокой 
холкой бейек мундалы ат

ХОЛЛ м холл (ҡунаҡханала, театруа, ки
нола һ.б. көтөц, ял итец залы)

ХОЛМ м уба, ҡалҡыулыҡ, түмәләс; вершйна 
холма уба түбәһе; взбираться на холм түмәләскә 
үрләү

ХбЛМ ИК м уба(л)сыҡ, бәләкәй ҡалҡыулыҡ 
холмистый, -ая, -ое ҡалҡыулы, түбәле, 

убалы, убалсыҡлы; холмйстая местность убалы ер 
ХОЛМИТЬСЯ несоә. ҡалҡып тороу, убала- 

нып ятыу, убалсыҡланыу
хблод м 1. һыуыҡ, һалҡын, һыуыҡлыҡ; 

зймний хблод ҡышҡы һыуыҡ; вынести на хблод 
һалҡынға сығарыу 2. мн. холода (о погоде) һы
уыҡ ваҡыт, һалҡын (һыуыҡ) көндәр, һыуыҡтар, 
һалҡындар; началйсь холода һалҡындар башлан
ды; осенние холода көҙгө һыуыҡ көндәр 3. (ощу
щение озноба) өшөтөү, һыуыныу; бросает то в 
жар, то в хблод бер ҡыҙҙыра, бер өшөтә 4. пе- 
рен. (равнодушие) һалҡынлыҡ, һалҡын ҡараш, 
иғтибарһыҙлыҡ; от неё вёет холодом безл. унан 
һалҡынлыҡ бөркөлә

ХОЛОДАТЬ несоә. 1. безл. һалҡынайтыу, 
һыуытыу, һыуыта (һалҡыная) төшөү; начинает 
холодать көн һалҡынайта башланы 2. разг. см. 
холодеть 1, 2

ХОЛОДЁТЬ несоә. 1. һыуыныу, һалҡына
йыу; на улице холодеет безл. тышта һалҡыная 
2. һыуыныу, өшөү; руки холодеют на морозе 
һалҡында ҡулдар өшөй 3. эҫеле-һыуыҡлы булып 
китеү, ҡурҡыу, ҡот осоу; холодеть от ужаса 
ныҡ ҡурҡыуҙан эҫеле-һыуыҡлы булып китеү 

ХОЛОДЁЦ м ҡойҡа, тертелдәк (ашамлыҡ) 
ХОЛОДЙЛЬНИК м һыуытҡыс; хранйть мя 

со в холодйльнике итте һыуытҡыста һаҡлау 
ХОЛОДИЛЬНЫЙ, -ая, -ое һыуытҡыс, һы

уытыу ...ы; холодйльная аппаратура һыуытҡыс 
аппаратура

холодйть несоә. 1. что\ разг. (охлаж
дать) һыуытыу, һалҡынайтыу, өшөтөү; север
ный вётер холодйт лицо тиреҫ (төньяҡ) еле бит
те өшөтә 2. (освежать) һалҡынайтыу; мята хо
лодйт во рту бөтнөк ауыҙҙы һалҡынайта

ХбЛОДНО 1. нареч. илтифатһыҙ, һалҡын; хо
лодно ответить һалҡын яуап биреү 2. в знач. сказ., 
безл. һалҡын, һыуыҡ; сегодня холодно бөгөн һы
уыҡ; мне холодно миңә һалҡын ♦ ни жарко ни хо
лодно кому, от чего барыбер, бер ҙә иҫ китмәү 

ХОЛОДНОКРбВНЫ Й, ая, ое 1. зоол. һы 
уыҡ ҡанлы (балыҡ, баҡа һ.б.) 2. уст. см. хлад
нокровный

хблодность и у cm. ХОЛбДНОСТЬ ж
һалҡынлыҡ, иғтибарһыҙлыҡ; хблодность отно
шений мөнәсәбәттәрҙең һалҡынлығы



холодный
ХОЛОДНЫЙ, -ая, -ое і .  һалҡын, һыуыҡ, 

өшәнес; холодный ветер һалҡын ел; холодная 
вода һыуыҡ һыу; холодная осень һалҡын көҙ
2. (об одежде) йоҡа; холодное пальто йоҡа 
пальто 3. яғылмай (йылытылмай) торған, һал
ҡын; холодная дача йылытылмай торған дача 
4. (остывший) һыуыҡ; холодный чай һыуыҡ 
сәй 5. перен. һалҡын, илтифатһыҙ; холодный 
взгляд һалҡын ҡараш 6. в знач. сущ. холодное 
с см. заливное; рыбное холодное балыҡ ҡой 
ҡаһы 7. (находящийся в направлении к полюсу) 
һалҡын; холодный пояс һалҡын бүлкәт 8. пе
рен. (лишённый страстности) һалҡын, дәрт
һеҙ; холодное сердце һалҡын йөрәк 9. (произво
димый без нагревания) ҡыҙҙырмай, һалҡын ки
леш; холодная обработка металлов металдарҙы 
һалҡын килеш эшкәртеү ♦ “холодная война” 
“һалҡын һуғыш”; холодное opJhKHe һалҡын ҡорал

ХОЛОДбК м\ разг. 1. һалҡын, еләҫ; утрен
ний холодок иртәнге һалҡын 2. һалҡынса (еләҫ) 
урын; сидеть в холодке еләҫ урында ултырыу
3. (ощущение лёгкого озноба) ҡалтыраныу; по 
телу пробежал холодок тән ҡалтыранып ҡуйҙы
4. перен. (отчуждённость, равнодушие) ситлә
шеү, һалҡынлыҡ; холодок в отношениях мөнә
сәбәттәрҙәге һалҡынлыҡ

ХОЛОДОСТОЙКИЙ, -ая, -ое һыуыҡҡа сы
ҙамлы, һалҡынға бирешмәүсән

ХОЛОДОСТОЙКОСТЬ ж һалҡынға сы 
ҙамлыҡ

холбп м 1. ист. ҡол, холоп (Борото Руста)
2. уст. холоп (крепостной крәҫтиән, хеҙмәтсе)
3. перен., презр. (прислужник) ҡол, ҡуштан, ялағай 

холбпский, -ая, -ое і.ист ., уст. ҡолдар-
са, холоптарса, ҡол ...ы; холопское житьё ҡолдар- 
са йәшәйеш 2. презр. ҡуштан, ялағай, ҡол ...ы 

холбп СТВО С 1. ист., у cm. (состояние хо
лопа) ҡоллоҡ, холоплыҡ 2. собир.; ист., уст. 
ҡолдар, холоптар 3. перен., презр. (раболеп
ство) ярамһаҡлыҡ, түбәнһенеү, баш эйеү

ХОЛОПСТВОВАТЬ несов., презр. (раболеп
ствовать) ҡуштанланыу, ярамһаҡланыу

ХОЛОСТИТЬ несов. кого көйҙөр(т)өү, бесте
реү, һылыула(ты)у; холостйть жеребца айғырҙы 
һылыулау

ХОЛОСТОЙ, ая, ое 1. (о неженатом муж
чине) буйҙаҡ, өйләнмәгән егет; (о незамужней 
женщине) кейәүгә сыҡмаған ҡыҙ 2. буйҙаҡ(тар) 
...ы; холостая компания буйҙаҡтар төркөмө 
3. буйҙаҡ, яңғыҙаҡ; холостая жизнь яңғыҙаҡ 
тормош 4. тех. буш(ҡа), ҡоролай; холостой ход 
трансформатора трансформаторҙың бушҡа эш
ләүе 5. әоен. йәҙрәһеҙ, пуляһыҙ; холостые пат
роны пуляһыҙ патрондар 6. с.-х. тыу; холостой 
колос тыу башаҡ; холостая кобыла тыу бейә 

холостйк м буйҙаҡ, өйләнмәгән ир-егет; 
холостячка ж\ прост, ирһеҙ ҡатын-ҡыҙ; старый 
холостяк ҡарт буйҙаҡ

ХОЛОСТЯЦКИЙ, -ая, -ое разг. буйҙаҡ, буй- 
ҙаҡ(тар) ...ы, яңғыҙаҡ; холостяцкая жизнь буй
ҙаҡ тормош

ХОЛОЩЁНИЕ С СМ. ХОЛОСТЙТЬ

ХОЛОЩЕНЫЙ, -ая, -ое көйҙөртөлгән, бесте
релгән, һылыулатылған

ХОЛСТ м 1. (ткань) киндер; небелёный холст 
ағартылмаған киндер 2. жив. картина (киндергә 
төшөрөлгән рәсем)', холсты Репина Репин кар
тиналары

ХОЛСТЙНА ж см. холст; мешок из холстй
ны киндер тоҡ

ХОЛУЙ М И ХОЛУЙКА ж; прост, і.уст. (слу
га) хеҙмәтсе, ялсы 2. бран., презр. ҡуштан, ялағай 

ХОЛУЙСТВОВАТЬ несов.', презр. ҡуштанла
ныу, ялағайланыу, ярамһаҡланыу

холщбвый, -ая, -ое киндер; холщбвый 
мешок киндер тоҡ

хомУт м 1. ҡамыт; (для быков) юрмы; (для 
верблюдов) шүркә; кожаный хомут ҡайыш ҡамыт; 
надеть хомут юрмы кейҙереү 2. перен., разг. ҡа
мыт 3. тех. элмәк, беркетмә, ҡыҫа; хомут на
жимной ҡыҫыу элмәге ♦ надеть (себе) хомут (на 
шею) ҡамыт кейеү (цҙеңә мәшәҡәт өҫтәц) 

ХОМУТИНА ж мөйәт; лыковая хомутина йү- 
кә мөйәт

хомйк м алйырҙан, ала ирлән 
хомйчий, -ья, -ье алйырҙан ...ы; хомячья

нора алйырҙан өңө
ХОР м 1. хор; детский хор балалар хоры 2. в 

знач. нареч. хором күмәкләшеп, хор менән, бер 
тауыштан; петь хором күмәкләшеп йырлау; от
вечать хором бер тауыштан яуап биреү

ХОРАЛ м хорал (протестанттарҙа һәм като
ликтарҙа кцп тауышлы йыр, шундай формала 
музыкаль пьеса)', хоралы Баха Бах хоралдары 

ХОРВАТСКИЙ, -ая, -ое хорват ...ы, Хорва
тия ...ы; хорватский народ хорват халҡы

ХОРВАТЫ мн. хорваттар, хорват халҡы / /  
ед. хорват м хорват ир-аты; хорватка ж хорват 
ҡатын-ҡыҙы

Х бР Д А  ж 1. мат. хорда (кәкре һыҙыҡтың 
ике нөктәһен тоташтырыусы тура һыҙыҡ)', 
хорда окружности әйләнәнең хордаһы 2. зоол. 
арҡа һөйәге

Х бРДО ВЫ Й , -ая, -ое зоол. 1. арҡа һөйәкле 
2. в знач. сущ. хордовые мн. арҡа һөйәклеләр 
(хайуандар тибы)

ХОРЁИ I м', лит. хорей (шигыр цлсәме) 
ХОРЁЙ II м (длинный шест) ҡолға (санага 

егелгән боландарҙы йәки эттәрҙе ҡыуыу өсөн 
оҙон таяҡ)

ХОРЁК м көҙән
ХОРЕОГРАФ м хореограф (бейец сәтәте 

белгесе)
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое хореогра

фия ...ы, хореографик; хореографическое ис
кусство хореография сәнғәте
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хоть
ХОРЕОГРАФИЯ ж хореография (бейец сэн- 

гэте)
ХОРЙСТ М И ХОРЙСТКА ж хорсы (хорҙа 

йырлаусы)
ХОРМЕЙСТЕР м хормейстер (хор етәксеһе, 

хор дирижёры)
ХОРОВОД м әйлән-бәйлән; водйть хороводы

әйлән-бәйлән уйнау
ХОРОВбДНЫ Й, -ая, -ое әйлән-бәйлән ...ы, 

әйлән-бәйлән уйыны ...ы; хороводные песни әй
лән-бәйлән йырҙары

Х О РО В бЙ , -ая, -ое хор ...ы; хоровое пение
хор менән йырлау

ХОРбМ Ы  только мн.\ уст. ҙур өй, һарай
ХОРОНИТЬ несоә. кого-что 1. ерләү, күмеү; 

хоронйть покойника мәйетте ерләү 2. что\ пе- 
рен. (предавать забвению) онотоу, иҫкергән тип 
иҫәпләү, иҫтән (хәтерҙән) сығарыу; хоронйть 
старые обычаи иҫке йолаларҙы онотоу

ХОРОНИТЬСЯ I несоә. страд, от хоронйть
ХОРОНИТЬСЯ II несоә.', прост, (прятать

ся) йәшеренеү, йәшенеү, ҡасыу
ХОРОХбРИТЬСЯ несов.', разг. әтәсләнеү, 

ҡуҡырайыу
ХОРбШ ЕНЬКИЙ, -ая, -ое 1. күркәм, мөлә

йем, яғымлы; хорошенькая девочка яғымлы ҡыҙ 
2. разг., upon, (скверный) насар, шәп (шәптән) 
түгел; хорошенькое дело эштәр шәптән түгел 
♦ хорошенького понемножку upon, яҡшы (тәм 
ле) нәмә күп булмай

х о р о птЕн ь к о  нареч.; разг. яҡшылап, ип
ләп, һәйбәтләп; хорошенько проверить яҡшылап 
тикшереү

ХОРОШЁТЬ несоә. матурланыу, күркәмлә
неү; (о ком-л.) һылыуланыу; (о чём-л.) һәйбәт
ләнеү, төҙөкләнеү, яҡшыра барыу; село хороше
ет ауыл матурлана

ХОРбШ Й Й, ая, ее 1. яҡшы, һәйбәт; хоро
шая кнйга һәйбәт китап; хороший человек яҡшы 
кеше; (уж ) очень хороший уғата яҡшы 2. (близ
кий) яҡын, яҡшы; хороший знакомый яҡшы та
ныш 3. разг. (достаточно большой) ҙур ғына, 
күп кенә, елле; хорошие деньги күп кенә аҡса
4. (красивый) гүзәл, һоҡландырғыс, матур; как 
хорошй эти цветы! был сәскәләр ниндәй гүзәл!
5. разг. (милый, любимый) һөйөклө, ҡәҙерле; 
мой хороший һөйөклөм 6. обычно ө кратк. ф.; 
разг., upon, яҡшы (инде), шәп (инде); хорош, 
нечего сказать яҡшы, әйтеп тораһы ла юҡ 7. ө 
знач. сущ. хорошее с яҡшылыҡ, яҡшы (нәмә); 
желаю вам всего хорошего һеҙгә яҡшылыҡ телә 
йем ♦ хорошее дело: 1) шәп эш (хуплау һцҙе); 
2 ) шәп, имеш (мыҫҡыллау һцҙе)

ХОРОШ б 1. нареч. яҡшы, һәйбәт, матур, 
шәп; хорошо работать яҡшы эшләү; петь хоро
шо матур йырлау; хорошо принимать һәйбәт ҡа
бул итеү 2. кому ө знач. сказ., безл. яҡшы, рә
хәт, яйлы; мне здесь хорошо миңә бында яҡшы

3. ө знач. сказ., безл. (с союзами “что", “если", 
“когда") ярай, яҡшы; хорошо, если она придёт 
ул килһә, яҡшы булыр ине 4. в знач. сказ., 
безл. хуп, яҡшы; очень хорошо! бик яҡшы! 5. ө 
знач. утәерд. частицы ярар, ярай; хорошо, я 
скоро приду ярай, мин тиҙҙән килермен 6. ө знач. 
вводи, сл.; разг. (допустим) яҡшы, ярар, шулай; 
хорошо, пусть будет по-твбему ярар, һинеңсә 
булһын әйҙә 7. ө знач. частицы.', разг. (при угро
зе) ярар, ҡара уны; хорошо! Я это запомню! 
ярар! Мин быны онотмам! 8. ө знач. сущ. хорошо 
с нескл. яҡшы; учйться на хорошо яҡшы уҡыу 

ХОРУГВЬ ж 1. уст. хәрби (ғәскәри) байраҡ 
2. хоругвь (христиандарҙа изгеләр рәсеме тө
шөрөлгән тыу)

ХОРУНЖИЙ м\ ист. хорунжий (1. байраҡ 
йөрөтөцсе 2. революцияға тиклем Рәсәйҙә ка
зачий ғәскәрҙә подпоручикка тиң офицер чины, 
шул чиндағы кеше)

Х бР Ы  только мн.\ архит. хоры (асыҡ га
лерея)

ХОРЬ м см. хорёк
ХОРЬКбВЫ Й , -ая, -ое 1. көҙән ...ы; хорько

вый мех көҙән тиреһе 2. көҙән; хорьковая шапка
көҙән бүрек

ХОТЁНИЕ с; разг. см. желание 1
ХОТЁТЬ несоә. чего, с союзом “чтобы" и с не

он/?. (иметь желание, намерение) -гы/-ге (-ын/-ен) 
теләү (килеү, ниәтләнеү, ниәт итеү); хотеть пить 
эске килеү; хотеть мяса ит ашағы килеү; хочу, 
чтобы всё было хорошо бөтәһе лә һәйбәт булы
уын теләйем; что вы этим хотите сказать? бы 
ның менән нимә әйтергә теләйһегеҙ?; если хо 
тйте теләһәгеҙ ♦ если хотите (хочешь) см. если; 
как хотите: 1) теләһәң нишлә; 2) нимә генә тиһәң 
дә; хочешь не хочешь теләһәң-теләмәһәң дә 

х о т ё т ь с я  несоә. чего безл. см. хотеть; хо
чется спать йоҡлағы килә; ей не хочется разго
варивать уның һөйләшкеһе килмәй

ХОТЬ союз и частица 1. союз уступ, (не
смотря на то, что) -һа ла/-һә лә, булһа ла, ҡа
рамаҫтан; конь хоть и стар, но силён ҡарт ат 
булһа ла косо бар 2. союз уступ, (можно, впо
ру) -һаң да/-һәң дә; хоть убей, не скажет үл
терһәң дә әйтмәҫ 3. союз уступ, булһа ла, ... 
булһа ла; йәки ..., йәки; -мы/-ме ..., -мы/-ме; 
придй хоть сейчас, хоть завтра хәҙер булһа ла, 
иртәгә булһа ла кил 4. частица усил. (по край
ней мере) исмаһам, һис булмаһа; скажйте хоть 
одно слово исмаһам бер генә һүҙ әйтегеҙ 5. час
тица выделительная (например) мәҫәлән; взять 
хоть этот случай мәҫәлән ошо ваҡиғаны алайыҡ 
6. частица усил. теләһә, булһа ла; хоть какой 
теләһә ниндәй; хоть как теләһә нисек; хоть что 
ни булһа ла 7. частица усил. (даже) хатта, бул
һа ла, нисек тә; будь он хоть семй пядей во лбу 
ул хатта бик аҡыллы булһа ла ♦ хоть бы хны см. 
хны; хоть куда см. куда; хоть бы что см. что I; 
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хотя
хоть волком вой см. волк; хоть глаз выколи см. 
колоть I; хоть головой об стену бейся башыңды 
ташҡа бәрһәң дә; хоть завалйсь см. завалиться; 
хоть кол на голове тешй см. кол; хоть отбавляй
быуа быуырлыҡ; хоть топор вешай прост, тын ал
ғыһыҙ ҡара төтөн; хоть тресни (лопни) прост. 
шартлаһаң да; хоть умрй ятып үлһәң дә; хоть ша
ром покатй буп-буш; хоть плачь ултырып илаһаң 
да; хоть режь тураҡлап ташлаһаң да; хоть стой, 
хоть падай ер тишегенә ин дә кит (уңайһыҙланыу) 

хотй союз и частица 1. союз уступ, см. 
хоть 1; он хотя и согласйлся, но остался недо 
волен ризалашыуын ризалашһа ла, ҡәнәғәт ҡал
маны 2. союз протиэит. (однако, но) -һа ла/-һә 
лә; она учйлась хорошо, хотя и часто болела ул 
йыш ауырыһа ла, яҡшы уҡый ине

ХОХЛАТКА ж 1. разг. зоол. өлтөклө (бүрекле) 
ҡош 2. зоол. бүрекле күбәләк, суҡлы баш күбәләк 
(төнгө кцбәләк төрө) 3. бот. яҙ йондоҙо (цҫемлек) 

ХОХЛАТЫЙ, -ая, -ое 1 . өлтөклө, бүрекле, 
супай; хохлатая курица супайлы тауыҡ; хохла
тый голубь бүрекле күгәрсен 2. разг. (лохма
тый) йөнтәҫ, ялбыр

хбхлить несоө. что ҡабартыу, тырпайтыу 
(йөн-ҡауырһынды)

хбхлиться несоө. 1. (о птицах) (йөнөн) ҡа
бартыу (тырпайтыу, өлтәйтеү), ҡабарыныу 2. пе- 
рен., разг. (становиться мрачным — о человеке) 
сырай һытыу (боҙоу)

ХОХЛУШКА I ж см. хохлатка 1 
ХОХЛУШКА II ж см. хохол II 
ХбХМ А м\ прост, (весёлая шутка) шаян

лыҡ, колко
хохбл I м ѳлпѳ, өлтөк, бүрек, кикел, супай; 

курица с хохлом бүрекле тауыҡ; зачесать воло
сы хохлом сәсте өлтөк итеп тарау

Х О Х бЛ  II М и ХОХЛУШКА II ж; прост, 
(украинец и украинка) хохол

хохолбк м; разг., уменыи. от хохбл I; 
птица с хохолком өлпөлө ҡош

хбхот м шарҡылдап (ҡысҡырып) көлөү 
(көлгән тауыш); слышен хохот шарҡылдап көл
гән тауыш ишетелә; взрыв хохота шарҡылдап 
көлөп ебәреү

х о х о т Ан и е  с см. хохотать
ХОХОТАТЬ несоө. (громко смеяться) көлөү, 

иһаһайлау, шарҡылдап (иһаһайлап) көлөү; хо
хотать до упаду хәл бөткәнсе көлөү

ХОХОТУН м и ХОХОТУНЬЯ ж; разг. көлә 
кәс, шарҡылдаҡ, йырыҡ ауыҙ

ХРАБРЁТЬ несоө.', разг. ҡыйыуланыу, ба
тырланыу, батырайыу

ХРАБРЁЦ м батыр, ҡыйыу (кеше) 
ХРАБРИТЬСЯ несоө.', разг. батырайыу, ҡы

йыуланыу
ХРАБРОСТЬ ж батырлыҡ, ҡыйыулыҡ; про 

явйть храбрость батырлыҡ күрһәтеү; отличаться
храбростью батырлыҡ менән танылыу
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ХРАБРЫЙ, -ая, -ое батыр, ҡыйыу, ҡурҡыу 
белмәҫ; стать храбрым ҡыйыуланыу; храбрый 
воин батыр яугир ♦ не из храброго десятка ба
тырҙарҙан түгел

ХРАМ м 1. ғибәҙәтхана, сиркәү 2. кого-чего; 
перен., высок, храм, һарай, йорт; храм науки 
фән һарайы; храм искусства сәнғәт һарайы 

ХРАНЕНИЕ с см. хранить 1; сдать на хра
нение һаҡлауға биреү; камера хранения (багаж) 
һаҡлау камераһы

ХРАНИЛИЩЕ с һаҡлағыс, һаҡлау урыны 
ХРАНИТЕЛЬ м 1. һаҡлаусы; хранйтель ру

кописей ҡулъяҙмалар һаҡлаусы 2. һаҡлаусы, 
һаҡлап йөрөүсе (тороусы); хранйтель традйций 
ғөрөф-ғәҙәттәрҙе һаҡлаусы 3. (должность) һаҡ
лаусы (хеҙмәткәр); хранйтель музёя музей һаҡ
лаусы хеҙмәткәр

ХРАНЙТЕЛЬНИЦА ж см. хранйтель 1, 2
ХРАНИТЬ несоө. кого-что 1. һаҡлау, (йыйып) 

тотоу; хранить тайну сер һаҡлау; хранить в памя
ти хәтерҙә һаҡлау; хранить как святое завещание
изге аманат итеп һаҡлау 2. (оберегать) һаҡлау, 
ҡурсалау, ҡарап тороу; судьба меня хранит яҙмыш 
мине ҡурсалай 3. (строго соблюдать) һаҡлау, 
тотоу; хранить обычаи ғөрөф-ғәҙәттәрҙе тотоу 
♦ хранйть молчание өндәшмәү, шым булыу, шы
мыу; хранйть гордый вид ғорур ҡиәфәттә ҡалыу 

ХРАНИТЬСЯ несоө. 1. һаҡланыу, һаҡланып 
(йыйылып) тороу, тотолоу; документы хранятся 
в архиве документтар архивта һаҡлана 2. страд, 
от хранйть

ХРАП м 1. (звуки, издаваемые спящим) ғырыл
дау, хырылдау; (о лошадях) бышҡырыу 2. (ниж
няя и средняя часть переносья у животных) мо
рон сиге

ХРАПЁТЬ несоө. 1. ғырылдау, ғырлау; (о ло
шадях) бышҡырыныу 2 .разг. (крепко спать) ғы
рылдап (хырылдап) йоҡлау

ХРАПОВИК м храповик (валдың бер яҡҡа 
гына әйләнецен тәьмин итә торган яйланма) 

ХРАПОВОЙ: храповой механйзм см. храповйк 
ХРЕБЁТ м 1. (позвоночник человека) умырт

ҡалыҡ; (позвоночник животного) һырт; хребет 
коня ат һырты 2. прост, (спина) арҡа, һырт, 
елкә; таскать на хребте арҡаға аҫып йөрөтөү 
3. (горная цепь) арҡа, һырт, тау һырты; Ураль
ский хребет Урал һырты; подниматься на хре
бет арҡаға менеү ♦ гнуть хребет см. гнуть 

ХРЕБТбВЫ И , -ая, -ое 1. умыртҡалыҡ ...ы, 
арҡа ...ы; хребтовые позвонкй умыртҡалыҡ һө
йәктәре 2. һырт ...ы; хребтовая шерсть кошки 
бесәйҙең һырт йөнө 3. (горный) тау һырты ...ы; 
хребтовые перевалы тау һырты артылыштары 

ХРЕН м 1. (растение) керән 2. (корень это
го растения) керән тамыры

ХРЕНбВЫ Й , -ая, -ое 1. керән ...ы; хреновые 
листья керән япраҡтары 2. груб.-прост, алама, 
насар



Х Р О Н О Л О Г И Ч Е С К И Й

ХРЕСТОМАТИЯ ж хрестоматия {әҫәрҙәр йы
йынтығы); хрестоматия для школьников утсыу 
сылар ѳсѳн хрестоматия

ХРИЗАНТЁМА ж хризантема, әрем гөлө, ал
тын сәскә

ХРИЗОЛИТ м хризолит (аҫыл таш)
ХРИП м ғыжылдау, хырылдау; хрипы в лёг

ких үпкәләге ғыжылдау
ХРИПЁНИЕ с см. хрипеть
ХРИПЁТЬ несоѳ. 1. ғыжылдау, хырылдау

2. что и без доп.; разг. (хрипло говоритъ, 
петь) ҡарлыҡҡан тауыш менән һөйләшеү 
(йырлау)

ХРИПЛЫИ, ая, -ое (сиплый, сопровождае
мый шумами) ғыжылдаҡ, хырылдаҡ, ҡарлыҡ
ҡан; хрйплый голос ҡарлыҡҡан тауыш

ХРИПНУТЬ несоә. (становиться хриплым) 
ҡарлығыу

ХРИПОТА ж ҡарлығыу, ғыжылдау; кричать 
до хрипоты тамаҡ ҡарлыҡҡансы ҡысҡырыу 

ХРИПУН м и ХРИПЕНЬЯ ж; разг. ғыжыл
даҡ (ҡарлыҡҡан тауышлы) кеше

ХРИСТИАНИЗАЦИЯ ж христианлаштырыу, 
христианлыҡты таратыу; христианизация наро
дов Поволжья Волга буйы халыҡтарын христи
анлаштырыу

ХРИСТИАНИН м и ХРИСТИАНКА ж хри
стиан (христиан динендәге кеше)

ХРИСТИАНСКИЙ, -ая, -ое христианлыҡ ...ы, 
христиан(дар) ...ы; христианская религия хрис
тиан дине

ХРИСТИАНСТВО с 1. христианлыҡ, хрис
тиан дине; принимать христианство христиан ди
нен ҡабул итеү 2. собир. христиандар

ХРОМ м хром (1. химик элемент, аҡһыл һа
ры ҡаты металл 2. һары буяуҙың бер төрө
3. йомшаҡ йоҡа кцн)

ХРОМАТИЗМ м хроматизм (1. физ. аҡ нур
ҙың төрлө төҫтәрҙәге нурҙарға тарҡалыу һә
ләте 2. муз. тауыштың ярымтондарға бцленеп 
кцтәрелә йәки төшә барыуы)

ХРОМАТИН м ; спец, хроматин (кцҙднәк йәҙ
рәһенең буялыусы матдәһе)

ХРОМАТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое физ., муз. хро- 
матик, хроматизмға нигеҙләнгән; хроматическое 
разложение лучёй нурҙарҙың хроматизмға ни
геҙләнгән тарҡалыуы; хроматическая гамма хро- 
матик гамма

ХРОМАТЬ несоә. 1. аҡһау, аҡһаҡлау, сатан
лау; лошадь хромает ат аҡһай; он сйльно хро
мает ул ныҡ сатанлай 2. перен., разг. аҡһау; 
дисциплйна хромает тәртип аҡһай; хромать по 
фйзике физиканан аҡһау ♦ хромать на обе но 
гй ике аяҡҡа ла аҡһау

ХРОМИРОВАНИЕ с; спец . см. хромировать 
ХРОМЙРОВАТЬ сов., несов. что; спец. хром

лау, хром (менән) ҡаплау; хромировать кожу күн
де хромлау

ХРбМ ИСТЫ Й, -ая, -ое хим. хромлы, хром 
ҡатыш; хромистая сталь хромлы ҡорос

Х РбМ К А  ж хромка (хроматик гармундың 
бер төрө)

ХРбМ ОВЫ Й, -ая, -ое 1. (содержащий хром) 
хромлы, хром ҡатыш; хромовая руда хромлы мәғ
дән 2. (производимый при помощи хрома) хром 
ярҙамында (менән) эшләнгән, хромлап; хромовое 
дубление кожи тирене хромлап дуплау 3. хром, 
хромдан тегелгән; хромовые сапогй хром итек 

Х РО М бЙ , ая, ое 1. аҡһаҡ, сатан; хромой 
человек сатан кеше; остаться хромым аҡһаҡ бу
лып ҡалыу 2. разг. (о мебели) аяғы һынған, бер 
аяғы ҡыҫҡа

ХРОМОЛИТОГРАФИЯ ж; полигр. хромо 
литография ( 1. литография ысулы менән төрлө 
буяуҙа баҫыу 2. ошо юл менән яһалған һцрәт) 

ХРОМ ОНбГИЙ, -ая, -ое разг. аҡһаҡ (сатан) 
аяҡлы

ХРОМ ОНбЖ КА м ж ж; разг. аҡһаҡ, сатан 
(ғәҙәттә ҡатын-ҡыҙ, бала)

ХРОМОСбМЫ мн. (ед. хромосома ж); биол. 
хромосомалар (кцҙәнәктә организмдың нәҫел си
фаттарын йөрөткән матдә)

ХРОМОСФЕРА ж; астр, хромосфера (Ҡояш 
атмосфераһының ҡояш тотолғанда кцренә тор
ған ҡыҙыл алҡа һымаҡ тышҡы ҡатлауы) 

ХРОМОТА л  с аҡһаҡлыҡ, сатанлыҡ 
ХРОМОТИПИЯ ж; полигр. хромотипия (төр

лө төҫтә баҫып сығарыу һәм шундай ысул ме
нән типографияла баҫылған баҫма)

Х РбН И К  м; разг. хроник (туҡтауһыҙ ауы
рыған кеше)

Х РбН И К А  ж хроника (1. йылъяҙма 2. гә
зиттә көндәлек ваҡиғалар бцлеге 3. ағымдағы 
тормош кцренештәрен кцрһәтә торған доку
менталь фильм 4. әҙ. тарихи, сәйәси, ижтима
ғи һ.б. ваҡиғаларҙың тарихын цҙ эсенә алған 
әҙәби әҫәр)

ХРОНИКАЛЬНЫМ, -ая, -ое хроникаль, хро
ника ...ы; хроникальный фильм хроникаль фильм 

ХРОНИКЕР м хроникасы (гәзиттең хрони
ка бцлегенә хәбәрҙәр биреп тороусы хеҙмәткәр) 

ХРОНЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. (о болезни) 
хроник, оҙаҡҡа һуҙылған, оҙайлы, ҡайтмалы; хро 
нйческая болезнь ҡайтмалы ауырыу 2. (страда
ющий такой болезнью) оҙаҡ ауырыусы; хронй 
ческий больной оҙаҡ ауырыусы кеше 3. перен. 
оҙаҡ, дауамлы, оҙаҡҡа һуҙылған; хронйческая 
бездеятельность оҙаҡҡа һуҙылған эшһеҙлек 

ХРО НбГРАФ  I м (памятник древней пись
менности) хронограф

ХРО НбГРАФ  II м хронограф (ҡыҫҡа ва
ҡыт араһын йәки төрлө ваҡиға, кцренештәрҙе 
бик дөрөҫ итеп регистрациялай торған прибор) 

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое хроноло 
гик, хронология ...ы; хронологйческий порядок 
хронологик тәртип 
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ХРО Н О ЛО ГИ Я
ХРОНОЛбГИЯ ж хронология (1. бер-бер 

артлы теҙелеп яҙылған ваҡиғалар исемлеге 
2. ваҡиғаларҙың, кцренештәрҙең ваҡыт яғынан 
эҙмә-эҙлелеге 3. йыл иҫәбе тарихын өйрәнә тор
ған фән, йылдар тарихы фәненең тармағы) 

ХРОНбМ ЕТР м хронометр (ваҡытты дөрөҫ 
кцрһәтә торған астрономик сәғәт)

ХРОНОМЕТРАЖ м хронометраж (эш ваҡы
тын файҙаланыуҙы дөрөҫ билдәләц ысулы) 

ХРОНОМЕТРАЖИСТ м хронометражсы 
ХРОНОМЕТРИРОВАТЬ сов., несов. что хро- 

нометражлау, хронометраж яһау
ХРОНОМЕТРИЧЕСКИЙ, ая, -ое хрономет 

рик, хронометр ярҙамында; хронометрйческое 
определение времени ваҡытты хронометр ярҙа
мында билдәләү

ХРОНОСКбП м хроноскоп (бик ҡыҫҡа ва
ҡыт араһын цлсәй торған электр сәғәте) 

ХРУПАТЬ несов. что\ разг. 1. (издавать хруп) 
шатырлатыу 2. шытырлатып ашау; хрупать мор
ковку кишерҙе шытырлатып ашау

ХРУПКИЙ, ая, ое 1. (ломкий) ыуалыусан, 
ватылыусан, мурт; хрупкий металл мурт металл
2. (слабый, болезненный) сибек, сирләшкә, хәл
һеҙ 3. (нежный, тонкий) нәфис, нескә; хрупкая 
девушка нәфис ҡыҙ

ХРУПКОСТЬ ж 1. (ломкость) һыныусанлыҡ, 
муртлыҡ, ыуалыусанлыҡ 2. (слабость, болез
ненность) сибеклек, сирләшкә булыу, хәлһеҙлек
3. перен. (нежность, тонкость) нәфислек 

ХРУСТ м шытырлау; (при еде) кетерләү; (сне
га под ногами) шығырлау; (льда под ногами) сы
тырлау; есть сухарй с хрустом кетерләтеп соха
рый ашау

ХРУСТАЛИК м ; анат. күҙ яҫмығы 
ХРУСТАЛЬ м 1. минер, гәлсәр 2. бәлләүер, 

гәлсәр (бик яҡшы сифатлы саф быяла) 3. со- 
бир. гәлсәр (шундай быяланан яһалған һауыт- 
һаба) ♦ горный хрусталь см. горный

ХРУСТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. гәлсәр ...ы 
2. (сделанный из хрусталя) гәлсәр; хрусталь
ная посуда гәлсәр һауыт-һаба 3. перен. саф, бик 
таҙа, үтә күренеп торған; хрустальная вода бик 
таҙа һыу

ХРУСТАН м ала сәпсәү (ҡош)
ХРУСТЁТЬ несов. 1. (при еде) кетерләү, керт

ләү, кертелдәү, ҡытырлау; (о пальцах) шыртыл- 
дау, шытырлау; (о ветке и т.п.) шартылдау, 
шартлау; (о снеге) шығырлау; (о льде) сытырлау; 
(о бумаге) ҡыштырлау; снег хрустйт под ногами 
аяҡ аҫтында ҡар шығырлай; хлеб хрустйт икмәк 
кетерләй 2. чем (при еде) кетерләтеү, кертләтеү, 
кертелдәтеү, ҡытырлатыу; (бумагой) ҡыштыр
латыу; (пальцами) шыртылдатыу, шатырлатыу; 
(снегом) шығырлатыу; (ветками и т.п.) шар
тылдатыу, шартлатыу; хрустеть огурцом ҡыяр
ҙы кертләтеү

ХРУСТНУТЬ сов. см. хрустеть

ХРУЩ м май ҡуңғыҙы
ХРЫЧ м; прост., бран. ҡартлас, ҡарт ишәк; 

хрычовка ж\ прост., бран. ҡарт убыр
ХРКЖАНЬЕ с (кр ик свиньи) мырҡылдау, хор

ҡолдау; слышно хрюканье хорҡолдау ишетелә 
ХРКЖАТЬ несов. мырҡылдау, хорҡолдау, 

мырҡылдап ҡуйыу, мырҡ итеү; поросёнок хрю
кает сусҡа балаһы мырҡылдай 

х р к 5к н у т ь  сов. см. хрюкать 
х р к 5ш к а  ж; разг. инә сусҡа (дуңғыҙ) 
ХРЯК м; с.-х., обл. ата сусҡа (дуңғыҙ) 
ХРЯЩ  I м; анат. кимерсәк; хрящ гортани 

боғаҙ кимерсәге
ХРЯЩ  II м; уст., геол. эре ҡом (ҡаты тау 

тоҡомдарынан байлыҡҡа килгән)
ХРЯЩЕВАТЫЙ I, -ая, -ое кимерсәкле; хря

щеватое мясо кимерсәкле ит
ХРЯЩЕВАТЫЙ II, -ая, -ое у cm., геол. эре 

ҡомло, эре ҡомдан торған; хрящеватая почва эре 
ҡомло тупраҡ

ХРЯЩ ЕВбЙ I, -ая, -ое 1. анат. кимерсәк; 
хрящевая ткань кимерсәк туҡыма 2. кимерсәк 
һөлдәле; хрящевые рыбы кимерсәк һөлдәле ба
лыҡтар

ХРЯЩ ЕВбЙ II, -ая, -ое у cm., геол. эре ҡомо 
булған

ХУДЁТЬ несов. ябығыу, ябығып китеү, 
һурығыу, арыҡланыу, элмәйеү; (о животных) 
яшыҡланыу, арыҡланыу; ребёнок похудел бала 
ябыҡҡан

X tfДО I с; разг. яманлыҡ, насарлыҡ, яман; 
не делать худа насарлыҡ эшләмәү ♦ нет худа 
без добра см. добро I

Х ^ДО  II 1. нареч. насар, яман, әшәке; это 
может кончиться худо бының насар бөтәүе их
тимал 2. кому в знач. сказ., безл. ауыр, насар; 
больному худо ауырыуҙың хәле насар; им при
шлось худо уларға бик ауырға тура килде 

ХУДОБА ж ябыҡлыҡ, арыҡлыҡ 
ХУДбЖЕСТВЕННОСТЬ ж нәфислек, худо

жестволылыҡ
ХУДбЖ ЕСТВЕННЫ Й, ая, ое 1. нәфис;

художественный фильм нәфис фильм 2. сәнғәт 
...ы, художество ...ы; художественная школа 
сәнғәт мәктәбе; художественный руководйтель 
театра театрҙың художество етәксеһе 3. сәнғәт 
...ы, художество(лы); художественная выставка 
сәнғәт күргәҙмәһе; художественный музей сән
ғәт музейы 4. нәфис, тасуири; художественная 
вышивка нәфис сигеү; художественное чтение 
тасуири уҡыу 5. нәфис, художестволы, сәнғәт 
...ы; художественные достоинства романа ро 
мандың сәнғәт әҫәре булараҡ яҡшы яҡтары
6. художестволы оҫталыҡ (маһирлыҡ, таһыллыҡ) 
...ы; художественное дарование художестволы 
оҫталыҡ һәләте ♦ художественная самодеятель
ность үҙешмәкәр сәнғәт; художественная лите
ратура матур әҙәбиәт
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ХУДбЖЕСТВО с і .  уст. (искусство) һынлы 
сәнғәт, художество; Российская академия худо
жеств Рәсәй художество академияһы 2. разг. (про
делка) йәмһеҙ ҡыланыш, мутлыҡ, этлек; это всё 
их художества былар бөтәһе уларҙың мутлығы 

Х УДбЖ Н И К м і .  (живописец) рәссам; из
вестный художник билдәле рәссам 2. сәнғәт әһе
ле (эшмәкәре), ижадсы 3. (мастер) оҫта; худож
ник по дереву ағас оҫтаһы

ХУДбЖ НИЦА ж см. художник 1, 2 
Х У Д бЙ  I, -ая, -ое (о человеке) ябыҡ, арыҡ, 

тарамыш; (о животных) арыҡ, яшыҡ; худой че
ловек тарамыш кеше; худая лошадь арыҡ ат 

Х У ДбЙ  II, -ая, -оеразг. 1. (плохой) яман, на
сар, боҙоҡ; худая слава насар дан, яманат 2. разг. 
(дырявый, ветхий) алама, йыртыҡ, туҙған, тишек; 
худой карман тишек кеҫә ♦ на худой конец см. 
конец; не говоря худого слова өндәшмәй нитмәй 

ХУДОСбЧИЕ с ябыҡлыҡ, хәлһеҙлек, ябы
ғып ауырыу

ХУДОСбЧНЫ Й, -ая, -ое ябыҡ, хәлһеҙ, сир
ләшкә

ХУДОЩАВОСТЬ ж (о человеке) ябыҡлыҡ, 
ҡаҡсалыҡ, арыҡлыҡ

ХУДОЩАВЫЙ, -ая, -ое ҡаҡса, сандыр, ас
ҡаҡ, арыҡ; худощавое лицо ҡаҡса йөҙ; худоща
вая фигура ҡаҡса һын

ХУДШИЙ, -ая, -ее 1. превосх. cm. от ху
дой II 1 и плохой 1—3 иң насар (боҙоҡ, яман); 
худшие показатели иң насар күрһәткестәр 2. в 
знач. сущ. худшее с иң яманы, иң насары; слу- 
чйлось худшее иң насары булды

ЦАРСКИЙ
ХУДЫШКА м я ж; прост, (обычно о девоч

ке) ныҡ ябыҡ (ҡыҙ)
Х^Ж Е сравн. cm. от худой II 1 и худо II на- 

сарыраҡ, яманыраҡ, боҙоғораҡ; быть хуже наса- 
рыраҡ булыу; хуже некуда бынан да яманыраҡ 
булыуы мөмкин түгел ♦ хуже горькой редьки 
см. редька

ХУЛА ж хурлау, яманлау 
ХУЛИГАН м  и ХУЛИГАНКА ж  хулиган 
ХУЛИГАНИТЬ несов. хулиганлыҡ ҡылыу 
ХУЛИГАНСКИЙ, -ая, -ое хулиганлыҡ ...ы, 

хулигандарса; хулиганский поступок хулигандар- 
са ҡыланыш; хулиганское побуждение хулиган
лыҡ уйы (ниәте)

ХУЛИГАНСТВО с хулиганлыҡ 
ХУЛИГАНЬЕ с собир.; разг. хулигандар 
ХУЛИТЬ несов. кого-что яманлау, хурлау, 

кәмһетеү
ХУНТА ж хунта (1. испан телле илдәрҙә иж- 

тимаги-сәйәси ойошмалар, берекмәләр, йыйы
лыштар һ.б. исеме 2. дәцләт тцңкәрелеше яһап 
хакимиәткә килгән хәрби хөкцмәт)

ХУРАЛ м хурал (Монголияла дәцләт хаки
миәте органдары исеме)

ХУРМА ж хөрмә (агасы һәм емеше)', есть 
хурму хөрмә ашау; хурма японская япон хөр
мәһе

х Ут о р  м хутор, утар
ХУТОРСКбЙ , -ая, -ое утар ...ы, хутор ...ы; 

хуторское хозяйство утар хужалығы
ХУТОРЙНИН м и ХУТОРЙНКА ж 1. утар 

ҙа йәшәүсе 2. (владелец хутора) утар биләүсе

Ц
ЦАНГА ж; тех. цанга (пружиналы ҡыҫтырғыс) 
ЦАП межд. в знач сказ.; прост, һоп; цап за 

ногу аяғынан һоп
ЦАПАТЬ несов. кого-что; прост. 1. (хватать 

когтями, зубами) эләктереп (тотоп, тешләп, тырнап) 
алыу 2. (хватать рукой) эләктереп (тотоп) алыу 

ЦАПАТЬСЯ несов.; прост. 1. см. цапать 1; 
2. перен. (ссориться) әрләшеү, эләгешеү, әйте
шеү, тиргәшеү

ЦАПКА ж; разг. кәтмән, тәпке 
ЦАПЛЯ ж селән 
ЦАПНУТЬ сов. см. цапать
ЦАПФА ж; тех. цапфа (валдың йәки кцсәр- 

ҙең подшипникка терәлеп әйләнә торган өлөшө) 
ЦАП ЦАРАП межд. в знач. сказ.; разг. һап, һоп; 

кошка мышку цап-царап бесәй сысҡанды һоп 
ЦАРАПАТЬ несов. 1. кого-что тырнау, тырнап 

яралау; царапать руку ҡулды тырнау 2. разг. 
(чертить, писать) һыҙғылау, сыймаҡлау; цара
пать письмо хат сыймаҡлау

ЦАРАПАТЬСЯ несов. 1. см. царапать 1;
2. тырнашыу; кошка царапается бесәй тырнаша 

ЦАРАПИНА ж тырнаҡ эҙе, тырналған урын, 
сыйылған (тырналған) эҙ; царапина на полу иҙән
дәге сыйылған эҙ

ЦАРЁВИЧ м батша улы; царёвна ж батша ҡыҙы 
ЦАРЕУБИЙЦА м я ж батша(ны) үлтереүсе 
ЦАРИЗМ м батшалыҡ; свержение царизма

батшалыҡты ҡолатыу
ЦАРИТЬ несов. 1. уст. см. царствовать 1;

2. (охватывать — о покое, тишине и т.д.) 
хөкөм һөрөү; в лесу царйт тишина урманда тын
лыҡ хөкөм һөрә

ЦАРИЦА ж 1. ҡатын батша, әбей батша 
2. (жена царя) батша ҡатыны 3. чего; перен. 
күрк, батша; царица бала балдың күрке; царйца 
мбды мода батшаһы

ЦАРСКИИ, -ая, -ое батша ...ы; царский двор
батша һарайы; царское правительство батша хө
күмәте
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ЦАРСТВЕННЫ Й
ЦАРСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. батша ...ы 

2. (величественный) ғорур, мөһабәт, мәғрур, ол
пат; царственная осанка олпат буй-һын

ЦАРСТВО с 1. (государство) батшалыҡ
2. (правление какого-л. царя) батшалыҡ итеү; 
в царство Ивана Грозного Иван Грозный батша 
лыҡ иткәндә 3. чего, какое; перен. донъя; цар
ство животных хайуандар донъяһы

ЦАРСТВОВАТЬ несов. 1. батшалыҡ итеү, 
батша булыу 2. перен. см. царйть 2 ; царствует 
тишина тынлыҡ хөкөм һөрә

ЦАРЬ м; прям., перен. батша, падишаһ; 
свержение царя батшаны ҡолатыу; царь зверей 
хайуандар батшаһы ♦ царь небесный Алла; блух 
царя небесного см. блух; нет царя в голове; без 
царя в голове кто аҡылһыҙ, алйот; при царе Го
рохе шутл. см. горох

ЦВЕСТИ несов. 1. сәскә атыу, сәскәләнеү; 
яблоня цветёт алмағас сәскә ата 2. (о физическом 
расцвете) сәскә атыу, сәскә кеүек булыу, таҙа 
(сәләмәт) булыу; цвестй завидным здоровьем 
көнләшерлек сәләмәт булыу 3. перен. (процве
тать, успешно развиваться) сәскә атыу, алға 
китеү (барыу), үҫеү 4. разг. (о водоёме) йәшел
ләнеү, үңәҙләнеү, үңәҙ менән ҡапланыу; пруд цве
тёт быуа йәшелләнә; вода в бочке цветёт мискә
ләге һыу үңәҙләнә 5. обл. (покрываться сыпью) 
сабыртма (сәбертмә) сығыу, сабыртыу, сәбертеү

ЦВЕТ I м (окраска) төҫ; красный цвет ҡыҙыл 
төҫ ♦ видеть всё в розовом цвете (свете) см. 
розовый

ЦВЕТ II м 1. обычно мн. цветы; прост, см. 
цветок; живые цветы тере сәскәләр; лйповый 
цвет йүкә сәскәһе 2. чего', перен. (лучшая часть 
чего-л.) алдынғы (иң яҡшы) вәкилдәр, юғары 
ҡатлам; цвет науки фәндең алдынғы вәкилдәре; 
цвет общества йәмғиәттең юғары ҡатламы
3. (период цветения у растений) сәскә атыу 
(осоро), сәскәлә (булыу, ултырыу); вйшни в цве
ту сейәләр сәскәлә ултыра ♦ дать цвет сәскә 
атыу; в (во) цвете лет (сил) йәш ваҡытта, шәп 
саҡта, ғүмерҙең сәскә атҡан мәлендә

ЦВЕТАСТЫЙ, -ая, -ое разг. см. цветйстый 2,3; 
цветастое платье биҙәкле күлдәк

ЦВЕТЁНИЕ с см. цвестй
ЦВЕТИСТЫЙ, -ая, -ое 1. (покрытый цвета

ми) сәскәле; цветйстые луга сәскәле болондар 
2. (имеющий узор из цветов) сәскәле; цветистая 
шаль сәскәле шәл 3. (разноцветный) сыбар, төр
лө төҫлө, биҙәкле 4. перен. (о слоге, речи и т.п.) 
ҡабарынҡы, күперек; цветистая речь ҡабарын
ҡы телмәр

ЦВЕТКбВЫ Й, ая, ое бот. сәскәле; цветко
вые растения сәскәле үҫемлектәр

ЦВЕТНИК м сәскәлек, сәскә түтәле, гөл 
баҡсаһы, гөлзар

ЦВЕТНбЙ, -ая, -ое 1. в разн. знач. төҫлө; 
цветной карандаш төҫлө ҡәләм; цветной фильм

төҫлө фильм; цветная фотография төҫлө фото
графия; цветная металлургйя төҫлө металлургия
2. (разноцветный) сыбар, төрлө төҫлө, биҙәкле
3. (принадлежащий не к белой расе) төҫлө, төҫ
лө тәнле; цветное население Америки Америка 
ның төҫлө тәнле кешеләре ♦ цветная капуста сәс
кәле кәбеҫтә; цветные металлы төҫлө металдар

ЦВЕТО... I урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 
“төҫ" мәгәнәһен аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., 
цветочувствйтельный төҫ һиҙеүсән

ЦВЕТО... II урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 
“сәскә" мәгәнәһен аңлатҡан беренсе өлөшө, 
мәҫ., цветоёд сәскә ашар ҡуңыҙ

ЦВЕТОВбД м сәскәсе (сәскә (гөл) цҫтерецсе) 
ЦВЕТОВбДСТВО с 1. (разведение цветов) 

сәскәселек, сәскә (гөл) үҫтереү 2. (хозяйство, 
занимающееся разведением цветов) сәскәселек 
(сәскә үҫтереү) хужалығы

ЦВЕТОВбДЧЕСКИЙ, ая, ое сәскәселек 
...ы, сәскә (гөл) үҫтереү ...ы; цветоводческое 
хозяйство сәскәселек хужалығы

ЦВЕТОВбЙ, -ая, -ое төҫ(тәр) ...ы; цветовая 
гамма төҫтәр гаммаһы; цветовые оттёнки төҫ төҫ
мөрҙәре ♦ цветовая слепота төҫтө айыра алмау 

ЦВЕТбК м 1. (мн. цветы и спец, цветки) сәс
кә; цветок яблони алма сәскәһе; женский цветок 
инә сәскә 2. (мн. цветы) сәскә, гөл; полевые цве
ты ялан сәскәләре; комнатный цветок бүлмә гө
лө; живые цветы тере сәскәләр; собирать цветы 
сәскә йыйыу ♦ теплйчный цветок см. теплйчный 

ЦВЕТО Л бЖ Е  с; бот. сәскә төбө 
ЦВЕТОНбЖ КА ж\ бот. сәскә һабағы 
ЦВЕТОНбСНЫ Й, ая, ое бот. сәскәле, сәскә 

ата торған; цветоносные растения сәскә ата торған 
үҫемлектәр; цветоносный стебель сәскәле һабаҡ 

ЦВЕТбЧЕК м\ уменьш.-ласк. от цветок ♦ это 
только (ещё) цветочки күрәсәгең алда әле

ЦВЕТбЧНИЦА ж 1. сәскә һатыусы 2. (ра
ботница, изготовляющая искусственные цве
ты) яһалма сәскә эшләүсе (әҙерләүсе)

ЦВЕТбЧНЫ Й, -ая, -ое 1. сәскә (гөл) ...ы; 
цветочные семена сәскә орлоҡтары; цветочная 
почка сәскә бөрөһө; цветочная клумба гөл түтә
ле; цветочный магазйн сәскә магазины 2. (приго
товленный из цветов, имеющий запах цветов) 
сәскә ...ы, сәскәнән (яһалған); цветочный одеко
лон сәскәнән яһалған одеколон ♦ цветочный чай 
сәскә сәйе (сәй ҡыуагы бөрөләренән йыйылган 
иң яҡшы сортлы сәй)

ЦВЕТУЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от цвестй
2. прил. сәскә кеүек, тап-таҙа, дәрте ташып тор
ған; цветущая женщина сәскә кеүек ҡатын
3. прил. (успешно развивающийся) сәскә атҡан, 
алға киткән; цветущая республика сәскә атҡан 
республика

ЦЁВКА ж 1. тех. сүре, кәтүк 2. (катушка 
на веретене) баш 3. анат. (кость) бәкәл һөйәге 
(ҡоштарҙа һ.б.)
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ЦЕВЬЕ с; спец. 1. кәбәк нигеҙе (мылтыҡта) 
2. (стержень чего-л.) һап; цевьё безмена биз
мән һабы

ЦЕДИЛКА ж', разг. һөҙгөс, иләк; цедйлка 
для молока һөт һөҙгөс

ЦЕДИЛЬНЫЙ, -ая, -ое һөҙгөс, һөҙә торған, 
һөҙөү ...ы; цедйльная машйна һөҙгөс машина 

ЦЕДИТЬ несоә. что 1. һөҙөү, һарҡытыу; це- 
дйть молоко через цедйлку һөттө һөҙгөс аша һө
ҙөү 2. (медленно наливать) әкрен (генә) ағыҙыу 
(ҡойоу) 3. разг. (медленно пить) яйлап (ҡына) 
эсеү; цедйть чай сәйҙе яйлап эсеү 4. разг. теш 
араһынан сығарып һөйләү (әйтеү), иренеп кенә 
һөйләү, мыңғырлау; цедйть слова һүҙҙе теш ара
һынан сығарып әйтеү

ЦЁДРА ж ҡабыҡ (цитрус емештәренең) 
ЦЁЗИЙ м цезий (химик элемент, металл) 
ЦЕЗЁРА ж; лит., муз. цезура (шигыр юлын

дағы һәм көйҙәге пауза)
ЦЕЙТНбТ м цейтнот; находиться в цейтноте 

цейтнотҡа эләгеү
ЦЕЛЁБНОСТЬ ж шифалылыҡ, сихәтлек (һау

лыҡ өсөн файҙалы булыу)\ целебность минераль
ного источника минераль сығанаҡтың шифалы
лығы

ЦЕЛЁБНЫЙ, -ая, -ое шифалы, сихәтле, дауа
лай торған, һауыҡтырғыс; целебный напйток ши
фалы эсемлек; целебная трава дауалай торған үлән 

ЦЕЛЕВбЙ, -ая, -ое 1. (предназначенный для 
определённой цели) маҡсатлы, маҡсатҡа йүнәл
телгән; целевое финансйрование маҡсатҡа йү 
нәлтелгән финанслау 2. (направленный на осу
ществление цели) маҡсат ...ы, маҡсатҡа яраш
лы; целевое задание маҡсатҡа ярашлы эш 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТЬ ж маҡсатлы- 
лыҡ, маҡсатлы булыу, маҡсатҡа йүнәлтелгәнлек; 
целенаправленность действий эш-хәрәкәттең 
маҡсатҡа йүнәлтелгәнлеге

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ, ая, ое маҡсатлы, 
маҡсатҡа йүнәлтелгән; целенаправленная дея
тельность маҡсатлы эшмәкәрлек

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ж маҡсатҡа ярашлы 
булыу, маҡсатҡа тап (тура) килеү; целесообраз
ность мероприятий сараларҙың маҡсатҡа яраш
лы булыуы

ЦЕЛЕСООБРАЗНЫЙ, ая, ое маҡсатҡа 
ярашлы, маҡсатҡа тап (тура) килгән; целесооб
разное использование денег аҡсаны маҡсатҡа 
ярашлы тотоноу

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ ж маҡсатҡа ын
тылышлы булыу, маҡсатлы булыу, маҡсатҡа йү
нәлтелгәнлек, маҡсатлылыҡ; требовать целе
устремлённости маҡсатлы булыуҙы талап итеү 

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫЙ, -ая, -ое маҡсатҡа 
ынтылышлы, маҡсатҡа йүнәлтелгән, маҡсатлы; 
целеустремлённая воля маҡсатҡа ынтылышлы 
ихтыяр; целеустремлённая работа маҡсатҡа йү
нәлтелгән эш

ЦЕЛОВАТЬСЯ
ЦЁЛИК м\ воен. тоҫҡама (атыу ҡоралының 

көбәгенә тоҫҡау өсөн ҡуйылған ябай ҡулайлама) 
ЦЕЛИКбМ нареч. 1. (в целом виде) тотош, то

тошлай, тотош көйө, бөтөн көйө (килеш); зажа
рить курицу целиком тауыҡты тотош көйө ҡыҙ
ҙырыу 2. (безраздельно, совершенно) тулыһынса, 
бөтөнләй, бөткәнсә, тулыһы менән, бөтөнләйе ме
нән; целиком отдаваться любймому дёлу тулы 
һынса яратҡан эшкә бирелеү ♦ целиком и полно
стью тотош, тулыһынса, бар булмышы менән 

ЦЕЛИНА ж сиҙәм, сиҙәм ер, сиҙәмлек; освое
ние целины сиҙәм үҙләштереү; распахать целину 
сиҙәмлекте һөрөү

ЦЕЛИННИК м сиҙәм күтәреүсе, сиҙәмсе 
ц е л и н н ы й , -ая, -ое сиҙәм, сиҙәм ер ...ы; 

целинные земли сиҙәм ерҙәр
ЦЕЛЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое см. целебный 
ЦЁЛИТЬ несов. 1. см. целиться 2. перен. (де

лать объектом сатиры и т.п.) күҙ уңында то
тоу, ишара итеү; в кого цёлит спектакль? спек
такль нимәгә ишара итә? 3. перен. (метить) 
-ға/-гә иҫәп тотоу (ынтылыу); целить в аспи
рантуру аспирантураға инергә ынтылыу; цёлить 
в председатели рәйеслеккә иҫәп тотоу

ЦЁЛИТЬСЯ несов. күҙәү, төбәү, төҙәү, тоҫ
ҡау; целиться из ружья мылтыҡ төҙәү; целить
ся в мишень сәпкә тоҫҡау

ЦЕЛКбВЫЙ: целковый рубль уст. бер һум 
ЦЕЛЛОФАН м целлофан 
ЦЕЛЛОФАНОВЫЙ, ая, ое 1. целлофан 

...ы; целлофановый цех целлофан цехы 2. цел
лофан, целлофандан (яһалған); целлофановая 
упаковка целлофандан көплөк

ЦЕЛЛУЛбИД м целлулоид (нитроцеллюло- 
занан яһалған ҡаты пластик матдә)

ЦЕЛЛУЛбИДНЫЙ, -ая, -ое 1. целлулоид 
...ы; целлулоидная масса целлулоид массаһы 
2. целлулоид, целлулоидтан (яһалған); целлу
лоидные игрушки целлулоидтан яһалған уйын
сыҡтар

ЦЕЛЛУЛбИДОВЫЙ, ая, ое см. целлулб 
идный

ЦЕЛЛЮ ЛбЗА ж целлюлоза (ҡағыҙ, яһалма 
ебәк һәм шартлатҡыс нәмәләр эгиләцгә китә тор
ған ағастан һ.б. алынған матдә)

ЦЕЛЛЮ ЛбЗНО БУМАЖНЫЙ: целлюлоз 
но бумажный комбинат целлюлоза-ҡағыҙ комби
наты; целлюлозно-бумажная промышленность 
целлюлоза-ҡағыҙ сәнәғәте

ЦЕЛЛЮ ЛбЗНЫ Й, -ая, -ое целлюлоза, цел
люлоза .. .ы; целлюлозное производство целлю 
лоза етештереү

ЦЕЛОВАНИЕ с 1. см. целовать, целоваться 
2. см. крёстное целование ♦ крёстное целование 
см. крёстный

ЦЕЛОВАТЬ несов. кого-что үбеү; целовать ре
бёнка баланы үбеү; целовать в губы ирендән үбеү 

ЦЕЛОВАТЬСЯ несов. үбешеү
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ЦЕЛОМ УДРЕННОСТЬ
ЦЕЛОМУДРЕННОСТЬ ж см. целомудрие 
ЦЕЛОМУДРЕННЫЙ, -ая, -ое 1. (девствен

ный) ғиффәтле, саф 2. (нравственный) инсаф
лы, әхлаҡлы; целомудренный образ жизни әх
лаҡлы  йәшәү тәртибе

ЦЕЛОМУДРИЕ с 1. (девственность) ғиффәт- 
лелек, сафлыҡ 2. (строгая нравственность) ин
сафлыҡ, әхлаҡлылыҡ; целомудрие мыслей уй- 
фекерҙәрҙең инсафлығы

ЦЕЛОСТНОСТЬ ж (бер) бөтөнлөк, теүәллек, 
тулылыҡ, тамамланғанлыҡ; целостность органйз 
ма организмдың бер бөтөнлөгө; территориаль
ная целостность территориаль бөтөнлөк

ц е л о с т н ы й , -ая, -ое (бер) бөтөн, теүәл, 
тулы; целостное впечатление тулы тәьҫир

ц ё л о с т ь  ж 1. (неповреждённое состояние 
чего-л.) бөтөнлөк, теүәллек, именлек, иҫән-һау- 
лыҡ 2. (внутреннее единство) бөтөнлөк, тамам
ланғанлыҡ, тулылыҡ, теүәллек ♦ в целости и со
хранности имен-аман көйөнсә, иҫән-һау, теүәл 

ЦЁЛЫЙ, -ая, -ое 1. (полный, непочатый) ту
лы (бер), теүәл (бер), бөтөн (бер), башланмаған, 
тейелмәгән; целый пирог бөтөн бер бәлеш 2. (ә 
полном составе) тотош, бөтә, тулы; ездить це
лыми семьями тотош ғаилә менән йөрөү 3. буйы, 
теүәл (бер), тулы (бер), бөтөн, бөтә; целый день 
көнө буйы; ждать целый час теүәл бер сәғәт кө
төү; целый город бөтөн ҡала; в целом мйре бөтә 
донъяла 4. разг. (настоящий) ысын; целое со
бытие ысын ваҡиға 5. в знач. сущ. целое с (не
что единое) бер бөтөн, тулы бер; республика 
составляет единое целое республика бер бөтөн 
булып тора 6. (неповреждённый, невредимый) 
бөтөн, теүәл, иҫән, имен, зыян-зарарһыҙ, ватыл
маған; всё было цело бөтәһе лә теүәл ине; ос
таться целым иҫән ҡалыу; сапогй были целые 
итектәр бөтөн ине 7. (не пропавший) иҫән-һау, 
имен, иҫән, юғалмаған; архив отделения цел 
бүлектең архивы имен 8. мат. бөтөн; целое чис
ло бөтөн һан 9. в знач. сущ. целое с, целая ж\ 
мат. бөтөн; одна целая шесть десятых бер 
бөтөн ундан алты ♦ в общем и целом см. общий; 
целая вечность мәңгелек, бик оҙаҡ ваҡыт; целый 
короб (вестей, новостей и т.п.) см. короб; 
целый и невредймый; цел и невредйм иҫән hay, 
имен-аман

ЦЕЛЬ ж 1. сәп, мәрәй; попасть в цель сәпкә 
тейҙереү 2. маҡсат, морат, теләк; с какой целью 
ниндәй маҡсат менән; достйгнуть цели моратҡа 
ирешеү ♦ с целью; в целях чего нимәгәлер тип, 
нимәгәлер иҫәп тотоп, нимәлер өсөн, ниндәйҙер 
маҡсат менән; бить в цель маҡсатҡа (теләгәнгә) 
ирешеү; иметь целью (цель) маҡсат итеп ҡуйыу 
(тотоу), маҡсатҡа ынтылыу (тырышыу)

ЦЕЛЬНО... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 
“бөтөн’’, “тотош’’ мәгәнәләрен аңлатҡан бе
ренсе өлөшө, мәҫ., цельнокбрпусный тотош кор
пуслы; цельнокроеный тотош ҡырҡылған
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ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ая, ое тотош 
металл ...ы, тотош металдан эшләнгән; цельноме 
таллйческий вагон тотош металдан эшләнгән вагон 

ц ё л ь н о с т ь  ж 1. бөтөнлөк, тотошлоҡ; 
цёльность территории территорияның бөтөнлөгө
2 . бөтөнлөк, тамамланғанлыҡ, тулылыҡ, теүәл
лек; цёльность образа образдың тулылығы

ЦЁЛЬНЫЙ, ая, ое 1. (состоящий из одно
го куска) бөтөн, тотош, бер киҫәктән торған; 
цёльный резйновый шланг бер киҫәктән торған 
резина шланг 2 . (бер) бөтөн, тамамланған, бер
ҙәм, тулы; цёльный характер бер бөтөн характер
3. (неразбавленный, натуральный) таҙа, тәбиғи 
һыу ҡушылмаған, шыйығайтылмаған, айыртыл- 
маған; цёльное вино таҙа шарап; цёльное моло
ко айыртылмаған һөт

ЦЁЛЬСИЙ: шкала Цёльсия Цельсий шкала
һы (һыуҙың туңыу нөктәһенән ҡайнау нөктә
һенә тиклем 100 градусҡа бцленгән термометр) 

ЦЕМЁНТ м цемент; завезти на стройку це- 
мёнт төҙөлөшкә цемент килтереү

ЦЕМЕНТАЦИЯ ж 1. тех. цементлау, цемент
лап нығытыу; цементация скважины скважина
ны цементлап нығытыу 2. тех. цементациялау, 
сыныҡтырыу; твёрдая цементация ҡаты сыныҡ
тырыу; газовая цементация газ менән цемента
циялау 3. геол. ҡатыу, цементлашыу

ЦЕМЕНТИРОВАТЬ сов., несоә. что 1. тех. 
цементлау, цементлап нығытыу; цементйровать 
дорожку юлды цементлау 2. тех. цементация
лау, сыныҡтырыу; цементйровать сталь ҡоросто 
сыныҡтырыу 3. перен. (сплотить) нығытыу, 
берләштереү; цементйровать дружбу дуҫлыҡты 
нығытыу

ЦЕМЕНТИРОВАТЬСЯ 1 . сов., несовл, тех. 
(подвергнуться цементации) цементланыу; (о ста
ли) сынығыу 2. несоә. страд, от цементйровать 

ЦЕМЁНТНЫЙ, -ая, -ое 1. цемент ...ы; це- 
мёнтный завод цемент заводы 2. цемент, цемент 
...ы; цемёнтный раствор цемент иретмәһе; це- 
мёнтный пол цемент иҙән

ЦЕНА ж 1. хаҡ; государственная цена дәүләт 
хаҡы; снижёние цен на продовольственные то
вары аҙыҡ-түлек тауарҙарына хаҡ төшөү; стаби
лизация цен хаҡтарҙың тотороҡланыуы 2. (пла
та за что-л.) хаҡ, түләү; цена за прокат прокат 
өсөн хаҡ 3. перен. (ценность, достоинство) баһа, 
ҡиммәт, ҡәҙер; знать цёну врёмени ваҡыттың 
ҡәҙерен белеү 4. в тәор. п. ценою чего (ҡорбан) 
итеп, (ҡорбандар) биреп; ценою неслыханных 
жертв ишетелмәгән ҡорбандар биреп; ценою 
своего счастья үҙ бәхетен ҡорбан итеп ♦ в ценё 
бик ҡиммәт, юғары баһалы; дорогой ценой см. 
дорогой; любой ценой нисек кенә булһа ла, 
теләһә ниндәй юл менән; знать цёну см. знать I; 
набить себё цёну см. набйть; грош цена см. 
грош; цены нет: 1) чему бик ҡиммәт; 2 ) кому ба
һалап бөтөргөһөҙ, тиңе юҡ



ЦЕН ТРИ РО ВАН И Е
ЦЕНЗ м ценз (1. халыҡты сәйәси хоҡуҡтан 

сикләй торған шарттар 2. иҡт. статистик 
һан алыу 3. махс. предприятиены билдәле бер 
разрядҡа индерец өсөн кәрәкле шарттар); воз
растной ценз йәш цензы; имущественный ценз 
милек цензы

ЦЁНЗОР м цензор; служйть цензором цен
зор булып хеҙмәт итеү

ц е н з о р с к и й , -ая, -ое цензорлыҡ ...ы, цен
зор ...ы; цензорские замечания цензор иҫкәрт
мәләре

ц е н з о р с т в о  с цензорлыҡ
ЦЕНЗУРА ж цензура (1. Боронғо Римда цен

зор вазифаһы 2. матбуғатты, киң информа
ция сараларын кцҙәтецҙең дәцләт системаһы 
һәм шул эште башҡарған дәцләт ойошмаһы); 
военная цензура хәрби цензура; пйсьма прохо
дят через цензуру хаттар цензура аша үтә

ЦЕНЗУРНЫЙ, -ая, -ое 1. цензура ...ы; цен
зурный устав цензура уставы 2. цензураға ҡар
шы килмәгән (ярашлы); вполне цензурное вы
ражение цензураға ҡаршы килмәгән һүҙ

ЦЕНЙТЕЛЬ м баһалаусы, баһалай (ҡәҙерен) 
белеүсе, баһа бирә белеүсе; ценйтель искусства 
сәнғәтте баһалай белеүсе

ЦЕНЙТЬ несов. 1. кого-что (определять це
ну) хаҡ ҡуйыу (билдәләү, биреү), баһалау, баһа 
биреү; дорого ценйть ҡиммәт хаҡ биреү 2. (да
вать оценку кому-чему-л.) баһалау, баһа биреү; 
ценйть людей по поступкам кешеләрҙе эшенә 
ҡарап баһалау 3. что (дорожить) ҡәҙерен белеү, 
баһалау, хөрмәт (ихтирам) итеү; ценйть дружбу 
дуҫлыҡтың ҡәҙерен белеү; ценйть по засл^ам  
хеҙмәттәренә ҡарап баһалау

ЦЕНЙТЬСЯ несов. 1. (иметь цену) баһала
ныу, хаҡ ҡуйылыу; ценйться в миллион рублей 
миллион һумға баһаланыу; ценйться дёшево ар
зан хаҡ ҡуйылыу 2. (признаваться важным, цен
ным) баһаланыу, хөрмәткә лайыҡ булыу 3. страд, 
от ценйть

ЦЁННИК м хаҡтар күрһәткесе, хаҡтар бе
лешмәһе

ц е н н о с т ь  ж 1. хаҡ, баһа; вещь высокой 
ценности юғары баһалы әйбер; посылка с объяв
ленной ценностью хаҡы күрһәтелгән посылка
2. (значимость) әһәмиәт, ҡиммәт; ценность Наи
ной работы фәнни хеҙмәттең әһәмиәте 3. (цен
ный предмет) байлыҡ, хазина, ҡиммәтле нәмә; 
хранение ценностей ҡиммәтле нәмәләрҙе һаҡлау
4. обычно мн. ценности байлыҡ(тар), хазина(лар); 
материальные и духовные ценности матди һәм 
рухи хазиналар; ценности искусства сәнғәт бай
лыҡтары

ЦЕННЫЙ, ая, ое 1. (имеющий цену) баһалы, 
хаҡы ҡуйылған (билдәләнгән, күрһәтелгән); цен
ная посылка хаҡы күрһәтелгән посылка 2. (доро
гой) ҡиммәтле; ценный подарок ҡиммәтле бүләк
3. перен. әһәмиәтле, ҡиммәтле, кәрәкле, мөһим;
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ценный документ әһәмиәтле документ; ценное от
крытие мөһим асыш ♦ ценные бумаги см. бумага

ЦЕНТ м цент (АҠШ-та һәм ҡайһы бер баш
ҡа илдәрҙә аҡса берәмегенең йөҙҙән бер өлөшө
нә тигеҙ ваҡ аҡса)

ЦЁНТНЕР м центнер; пять центнеров пше
ницы биш центнер бойҙай

ЦЕНТР м; в разн. знач. үҙәк, урта; центр ша
ра шар үҙәге; центр круга түңәрәк үҙәге; област
ной центр әлкә үҙәге; научный центр ғилми үҙәк; 
культурный центр мәҙәниәт үҙәге; промышлен
ный центр сәнәғәт үҙәге; директйвы центра үҙәк 
директивалары; в центре внимания иғтибар үҙә
гендә; в центре страны илдең уртаһында; жить в 
центре города ҡала үҙәгендә йәшәү ♦ центр тя
жести см. тяжесть

ЦЕНТРАЛ м централ (революцияға тиклем 
Рәсәйҙә цҙәк төрмә)

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ж см. централизовать, 
централизоваться

ЦЕНТРАЛИЗМ м; полит, централизм (цҙәк- 
ләштерелгән идара системаһы) ♦ демократйче- 
ский централйзм демократик централизм (ком
мунистар партияһын ойоштороу төҙөлөшөнөң 
етәксе принцибы)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ, ая, ое 1. прич. 
от централизовать 2. прил. (сосредоточенный в 
центре) үҙәкләштерелгән, тупланған 3. прил. (ис
ходящий из одного центра) бер үҙәктән; центра
лизованная подача воды һыуҙы бер үҙәктән би
реү ♦ централизованное государство үҙәкләште 
релгән дәүләт

ЦЕНТРАЛИЗОВАТЬ сов., несов. что үҙәк
ләштереү, (бер урынға) туплау; централизовать 
руководство етәкселек итеүҙе үҙәкләштереү

ЦЕНТРАЛИЗОВАТЬСЯ 1. сов., несов. үҙәк
ләшеү, (бер урынға) тупланыу 2. несов. страд, 
от централизовать

ЦЕНТРАЛИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое центра 
лизм ...ы; централистические взгляды центра
лизм ҡараштары

ЦЕНТРАЛКА ж; разг. централка (мылтыҡ
тың бер төрө)

ЦЕНТРАЛЬ ж централь (цҙәк магистраль); 
отопйтельная централь йылытыу централе

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. үҙәк, үҙәктәге, 
урта(лағы); центральная улица үҙәк урам; цент
ральный район үҙәк район 2. (руководящий) 
үҙәк; центральный комитет профсоюзов проф 
союздарҙың үҙәк комитеты 3. (основной) үҙәк, 
төп; центральный вопрос төп мәсьәлә 4. (обслу
живающий систему чего-л.) үҙәкләштерелгән; 
центральное отопление үҙәкләштерелгән йылы
тыу системаһы ♦ центральная нервная система 
физиол. үҙәк нервы системаһы; центральный 
5ТОЛ мат. үҙәк мөйөш

ЦЕНТРИЗМ м центризм, урталыҡ
ЦЕНТРИРОВАНИЕ с см. центрйровать



Ц ЕН ТРИРОВАТЬ
ЦЕНТРИРОВАТЬ сов., несов. что\ тех. 

1. үҙәккә тура килтереү, үҙәккә урынлаштырыу, 
үҙәген тура килтереү; центрйровать топографи
ческий инструмент топографик инструментты 
үҙәккә урынлаштырыу 2 .см. центровать

ЦЕНТРИФУГА ж; тех. центрифуга (1. аппа
рат 2. ҡоролма)

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ, -ая, -ое спец. үҙәктән 
ситкә ынтылыу(сы) (ҡасыусы, ынтыла торған), 
үҙәктән ситкә ынтылыу ...ы, үҙәктән ҡыуыусы; 
центробежная сила үҙәктән ситкә ынтылыусы 
көс; центробежный аппарат үҙәктән ҡыуыусы 
аппарат

ЦЕНТРОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое тех. үҙәк тишеү 
...ы; центровальный станок үҙәк тишеү станогы 

ЦЕНТРОВАТЬ сов., несов. что; тех. үҙәк 
тишеү

ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое спец. 
үҙәккә ынтылыусы, үҙәккә ынтылыу ...ы; центро
стремительное движение үҙәккә ынтылыусы хә
рәкәт; центростремительная сила үҙәккә ынты
лыу көсө

ЦЕП м шыбағас; колотить цепом шыбағас ме
нән һуғыу

ЦЕПЕНЁТЬ несов. ҡатыу, ҡатып ҡалыу; це
пенеть от холода һыуыҡтан ҡатыу; цепенеть от 
ужаса ҡурҡыуҙан ҡатып ҡалыу

ЦЁПКИЙ, -ая, -ое 1. эләктереүсән, эләктереп 
ала (ыскындырмай) торған, ныҡ (ҡаты) тотҡан; 
цепкие когти эләктереүсән тырнаҡтар; цепкие 
руки ныҡ тотҡан ҡулдар 2. (вязкий — о вещест
ве) йәбешкәк, үҙле; почва глиниста и цепка туп
раҡ балсыҡлы һәм йәбешкәк 3. перен. (быстро 
схватывающий окружающее) зирәк, тиҙ төшөнә 
торған; цепкий ум зирәк аҡыл 4. перен., разг. 
ныҡыш, ныҡышмал, еңмеш; цепкий человек ны
ҡыш кеше; быть цепким ныҡышмал булыу

ЦЁПКОСТЬ ж 1. эләктереүсәнлек, эләктереп 
алыу, ныҡ (ҡаты) тотоу; цепкость рукй ҡулдың 
ныҡ тотоуы 2. йәбешкәклек, үҙлелек; цепкость 
вещества матдәнең йәбешкәклеге 3. перен. зи
рәклек, тиҙ төшөнөп алыусанлыҡ; цепкость во
ображения уйҙың зирәклеге 4. перен. ныҡыш
лыҡ, ныҡышмаллыҡ, еңмешлек

ЦЕПЛЙТЬСЯ несов. 1. за что (задевать) йә
бешеү, эләгеү, һарылыу; цепляться за сучья бо
таҡтарға йәбешеү 2. за кого-что (хвататься) 
тотоноу, аҫылыныу, эләктереп (тотоп) алыу; ру
ки цеплялись за что-то острое ҡулдар ниндәй 
ҙер осло нәмәне тотоп алды 3. за что\ перен., 
разг. тырмашып (йәбешеп) ятыу; цепляться за 
жизнь йәшәргә тырмашып ятыу 4. к кому-чему, 
за кого-что; перен., прост, (придираться) бәй
ләнеү; цепляться по пустякам бушҡа бәйләнеү 

ЦЕПНбЙ, -ая, -ое 1. сынйыр ...ы, сылбыр 
...ы; цепное звено сынйыр быуыны 2. сылбыр
лы; цепной мост сылбырлы күпер 3. сылбырҙағы, 
сынйырҙағы, бәйҙәге; цепная собака бәйҙәге эт

4. (следующий один за другим) сылбырлы, сыл
быр кеүек; цепное расположение заклёпок сигә 
нең сылбыр кеүек урынлашыуы; цепные реф
лексы сылбырлы рефлекстар ♦ цепная линия 
мат. сылбырлы һыҙыҡ; цепная реакция физ., 
хим. сылбырлы реакция

ЦЕП НбИ II, -ая, -ое шыбағас ...ы; цепное 
бйло шыбағас туҡмағы

ЦЕПбЧКА ж 1. (ваҡ, нәҙек) сылбыр (сын
йыр); часы с цепочкой сылбырлы сәғәт 2. (вере
ница кого-чего-л.) рәт, теҙем; цепочка огней ут
тар теҙеме; цепочка машин машиналар рәте 3. в 
знач. нареч. цепочкой бер-бер артлы; двигаться 
цепочкой бер-бер артлы хәрәкәт итеү

ЦЕПЬ ж 1. сылбыр, сынйыр; якорная цепь 
якорь сынйыры; спустить собаку с цепй этте сыл
бырҙан ыскындырыу 2. мн. цепи; прям., перен. 
бығау; заковать в цёпи бығау кейҙереү; цёпи 
рабства ҡоллоҡ бығауҙары; разорвать цёпи бы
ғауҙан арыныу 3. (ряд, вереница) теҙем, теҙмә; 
цепь гор тауҙар теҙмәһе 4. әоен. сынйыр, цепь, 
теҙем; стрелковая цепь уҡсылар (атыусылар) те
ҙеме 5. в знач. нареч. цёпью сынйыр (сылбыр, 
цепь, теҙем) булып (кеүек), теҙелеп; наступать 
цёпью теҙелеп һөжүм итеү ♦ как (будто, словно) 
с цепй сорвался см. сорваться

ЦЁРБЕР м цербер (1. борото грек мифоло
гияһында ер аҫты батшалыгын һаҡлаусы уҫал 
эт 2. кцсм. һиҙгер һәм рәхимһеҙ һаҡсы)

ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. анат. мейе 
...ы; церебральная жйдкость мейе шыйыҡсаһы 
2. лингв, церебраль (тел осон аңҡауга тартып 
әйтелә торган); церебральные согласные цере
браль тартынҡылар

ЦЕРЕМОНИАЛ м церемониал, тантана; 
проект церемониала тантананың проекты

ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое церемониал, 
тантаналы; церемониальные танцы тантаналы бе
йеүҙәр

ЦЕРЕМОНИТЬСЯ несов. 1. (вести себя це
ремонно) тартыныу, тартынып тороу, ҡыҫтатыу; 
просить не церемониться тартынмауҙы үтенеү 
2. с кем-чем и без доп. (проявлять излишнюю 
щепетильность) наҙланып тороу, тартынып то
роу, иҫәпләшеү; напрасно церемониться бушҡа 
наҙланып тороу

ЦЕРЕМ бНИЯ ж 1. церемония, йола, танта
на; свадебная церемония туй йолаһы 2. обычно 
мн. церемонии; перен., разг. тартыныу, ҡыҫта
тыу, наҙланыу, ҡыланыу; давайте без церемоний! 
әйҙәгеҙ, тартынып тормағыҙ! ♦ китайские цере
монии см. китайский

ЦЕРЕМбННОСТЬ ж 1. әҙәплелек, нәзәкәт- 
лелек; церемонность обращёния мөғәмәлә итеү 
ҙең әҙәплелеге 2 . ҡағиҙәгә (тәртипкә) ярашлылыҡ 

ЦЕРЕМбННЫ Й, -ая, -ое 1. (строгий в со
блюдении принятого этикета) үтә әҙәпле, нәзә
кәтле; церемонное обращёние үтә әҙәпле мөғәмә
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лә 2. (отвечающий требованиям этикета) ҡа
ғиҙәгә (тәртипкә) ярашлы

ЦЕРКбВНИК м 1. см. церковнослужйтель 
2. (представитель духовенства) дини (рухани) 
кеше З.разг. (сторонник усиления влияния церк
ви) дини кеше, дин яҡлы кеше

ЦЕРКОВНОПРИХбДСКИЙ, -ая, -ое сиркәү 
мәхәллә .. .ы ♦ церковноприходская школа сир 
кәү-мәхәллә мәктәбе (революцияға тиклем Рәсәй
ҙә сиркәц ҡарамағындағы башланғыс мәктәп) 

ЦЕРКОВНОСЛАВЙНСКИЙ, ая, ое сир 
кәү славян . . .ы; церковнославянская азбука 
сиркәү-славян әлифбаһы ♦ церковнославянский 
язык сиркәү-славян теле (X I — X V II  бб. көнсы
ғыш һәм көнъяҡ славяндарҙың әҙәби теле) 

ЦЕРКОВНОСЛУЖЙТЕЛЬ м сиркәү хеҙмәт
сеһе, сиркәү кешеһе, сиркәү әһеле

ЦЕРКбВНОСТЬ ж динилек, сиркәү ҡағиҙә
ләре (ғөрөф-ғәҙәттәре)

ЦЕРКбВНЫ Й, -ая, -ое 1. сиркәү ...ы; цер
ковные ворота сиркәү ҡапҡаһы 2. дин ...ы, ди
ни, сиркәү ...ы; церковная литература дини әҙә
биәт; церковные земли сиркәү ерҙәре ♦ беден 
как церковная мышь (крыса) бик ярлы; ауыҙын 
асһа, үпкәһе күренә

ЦЁРКОВЬ ж 1. дин, сиркәү; православная 
церковь православие дине; католйческая цер
ковь католик сиркәүе 2. (здание) сиркәү

ЦЕСАРЁВИЧ м\ ист. тәхет вариҫы (батшаның 
цҙенән һуң тәхеткә ултырырға тейешле улы) 

ЦЕСАРЁВНА ж тәхет вариҫының ҡатыны 
ЦЕСАРКА ж цесарка, мысыр тауығы 
ЦЕХ м 1. (мн. цехи) цех; цех кузнецов ти 

мерселәр цехы 2. (мн. цехи и разг. цеха) цех; 
инструментальный цех инструменталь цех; мас
тер цеха цех мастеры

ЦЕХОВбЙ, ая, ое 1. цех . . .ы; цеховые зако
ны цех ҡанундары; цеховой мастер цех мастеры 
2. перен. цех ...ы, бәләкәй төркөм ...ы, сикләнгән; 
цеховые интересы бәләкәй төркөм мәнфәғәттәре 

ЦЕХОВЩИНА ж', разг. цехсылыҡ, бәләкәй 
төркөмсөлөк, сикләнгәнлек; борьба с цеховщйной 
сикләнгәнлек менән көрәшеү 

ЦИАН м; хим. циан (газ)
ЦИАНИСТЫИ, -ая, -ое хим. цианлы; циа

нистый калий цианлы калий
ЦИАНОВЫИ, -ая, -ое. хим. циан ...ы; циано

вая кислота циан кислотаһы
Ц И АН бЗ м\ мед. цианоз (ҡайһы бер ауы

рыуҙар ваҡытында тән тиреһе кцгәрец)
ЦИВИЛИЗАТОР м ; обычно upon, цивилиза

тор, цивилизация урынлаштырыусы, мәҙәниәт та
ратыусы

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ж цивилизация, мәҙәниәт; 
античная цивилизация антик мәҙәниәт; развитие 
цивилизации цивилизация(ның) үҫеше

ЦИВИЛИЗбВАННОСТЬ ж цивилизациялы- 
лыҡ, мәҙәниәтлелек

ЦИКУТА
ЦИВИЛИЗбВАННЫ Й, ая, ое 1. прич. от 

цивилизовать 2. прил. цивилизациялы, мәҙәниәтле 
ЦИВИЛИЗОВАТЬ сов., несов. кого-что ци- 

вилизациялау, мәҙәниәтле итеү
ЦИВИЛИЗОВАТЬСЯ сов., несов. цивилиза- 

циялашыу, мәҙәниләшеү
ЦИВИЛИСТИКА ж\ юр. цивилистика (граж

данлыҡ хоҡуҡтары тураһындағы фән)
ЦИГАРКА ж\ разг. төрөлгән тәмәке, кәзә аяғы 

(төрөлгән тәмәке)
ЦИГЁЙКА ж цигейка (махсус эшкәртелгән 

һарыҡ тгсреһе); воротнйк из цигейки цигейка яға 
ЦИГЁЙКОВЫЙ, -ая, -ое цигейка, цигейка

нан тегелгән; цигейковая шапка цигейка бүрек 
ЦИКАДА ж цикада (ҡыр сиңерткәһе)
ЦИКЛ м; в разн. знач. цикл; биологйческий 

цикл биологик цикл; производственный цикл 
етештереү циклы; цикл лекций по искусству сән
ғәт буйынса лекциялар циклы

ЦИКЛАМЁН м цикламен, альп миләүшәһе 
ЦИКЛЕВАТЬ несов. что ҡырып шымартыу; 

циклевать паркетные полы паркет иҙәнде ҡырып 
шымартыу

ЦИКЛЕВКА ж см. циклевать 
ЦИКЛИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. цикллы, цикл

лап (цикл менән) башҡарыла (ҡабатлана) тор
ған; циклйческое развйтие цикллы үҫеш 2. (со
ставляющий цикл) бер цикл тәшкил иткән, бер 
цикллы 3. хим. циклик; группа циклйческих эле
ментов циклик элементтар группаһы

ЦИКЛИЧНОСТЬ ж 1. цикллыҡ, ҡабатланма
лы булыу; циклйчность исторйческих явлений 
тарихи күренештәрҙең цикллылығы 2. (система 
организации производства) цикллап эшләү; цик
лйчность производственного процесса етеште 
реү процесының цикллап эшләүе

ЦИКЛЙЧНЫИ, ая, ое см. циклический 1 
ЦИКЛО... ҡушма һцҙҙәрҙең “цикллы", “цик

лик" мәғәнәһен аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., 
циклотрон циклотрон (атом киҫәксәләре хәрә
кәтен тиҙләтец аппараты)

ЦИКЛбИДА ж; мат. циклоида (кәкре һы
ҙыҡтың бер төрө)

ЦИКЛОИДАЛЬНЫЙ, -ая, -ое спец, циклои
да ...ы, циклоидаль; циклоидальная лйния цик
лоидалъ һыҙыҡ

ЦИКЛбИДНЫЙ, ая, ое см. циклоидальный
ЦИКЛбН м 1. метеор, циклон 2. (ураған) 

дауыл, өйөрмә
ЦИКЛОНЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое метеор, цик- 

лоник; циклонические явления циклоник күре
нештәр; циклонические вйхри циклоник өйөр
мәләр

циклбп м 1. циклоп (боронғо грек мифоло
гияһында маңлайында һыңар кцҙе булған бәһ- 
лецән) 2. зоол. һыңар күҙ (ваҡ ҡыҫала) 

ЦИКбРИЙ М цикорий 
ЦИКУТА ж цикута (ағыулы цҫемлек)
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Ц И Л И Н ДР
цилиндр м  1. мат., тех. цилиндр 2. (ш ля

па) цилиндр эшләпә
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. мат. ци 

линдр ...ы, цилиндрик; цилиндрйческий корпус
цилиндр корпусы; цилиндрическая форма ци
линдрик форма 2. цилиндр һымаҡ, цилиндр ти
бындағы (формаһындағы); цилиндрйческая печь 
цилиндр һымаҡ мейес; цилиндрйческий котёл 
цилиндр формаһындағы ҡаҙан ♦ цилиндрйче
ская поверхность мат. цилиндрик йөҙ

ЦИЛЙНДРОВЫИ, -ая, -ое тех. 1. цилиндр ...ы; 
цилйндровый ход цилиндр йөрөшө 2. цилиндр
лы; цилйндровая машйна цилиндрлы машина 

ЦИМБАЛИСТ м  цимбалсы (цимбалда у й 
наусы)

ЦИМБАЛЫ только мн.; муз. цимбал (ҡы л
лы  музыка ҡоралы)

ЦИНГА ж зәңге (теш ҡаҙнаһы ауырыуы)
ЦИНГОТНЫЙ, -ая, -ое 1. зәңге ...ы, зәңгеле, 

зәңге ауырыулы; цинготные дёсны зәңгеле теш 
ҡаҙнаһы 2. (страдающий цингой) зәңге менән 
ауырыусы; цинготный больной зәңгеле ауырыу 
3. в знач. сущ. цинготный м  и цинготная ж зәңге 
менән ауырыған кеше; снабдйть всех цинготных 
витамйнами зәңге менән ауырыған кешеләрҙе ви
тамин менән тәьмин итеү

ЦИНИЗМ м  оятһыҙлыҡ, әҙәпһеҙлек 
ЦИНИК м  оятһыҙ кеше, әҙәпһеҙ кеше 
ЦИНИЧНОСТЬ ж оятһыҙлыҡ, әҙәпһеҙлек 
ЦИНИЧНЫИ, -ая, -ое оятһыҙ, әҙәпһеҙ; ци 

нйчный человек оятһыҙ кеше
ЦИНК м  цинк, тутыя (химик элемент, ме

т алл)
ЦИНКОВАТЬ несов. что; тех. цинклау 
цинковый, -ая, -ое 1. цинк ...ы, тутыя 

...ы; цйнковое производство цинк производство 
һы 2. цинклы, тутыя ...ы, цинк ...ы; цйнковый 
купорос цинклы купорос; цйнковая руда цинк
лы руда 3. (оцинкованный) цинк, цинклы, цинк 
менән ҡапланған, цинк ялатылған; цйнковое ве
дро цинклы биҙрә

ЦИНКОГРАФСКИЙ и ЦИНКОГРАФЙЧЕ 
скии, -ая, -ое полигр. цинкография ...ы, цин
кографии; цинкографское клише цинкографик 
клише

ЦИНКОГРАФИЯ м; полигр. цинкография 
(І.цинкт ан клишелар етештерец ысулы  2. ошон
дай клишелар яһаусы предприятие йәки цех) 

ЦИННИЯ ж цинния (декоратив цҫемлек) 
ЦИНОВКА ж септә
ЦИНОВОЧНЫЙ, ая, ое септә . . .ы; цинбвоч 

ная подстйлка септә түшәк
ЦИРК м  цирк; работать в цйрке циркта эшләү 
ЦИРКАЧ м  и ц и р к Ач к а  ж\ разг. цирк 

артисы
ЦИРКОВбЙ, -ая, -ое цирк ...ы; цирковой ар 

тйст цирк артисы; цирковой наездник цирк һы
байлыһы
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ЦИРКУЛИРОВАТЬ несов. әйләнеп йөрөү (то
роу); вода циркулйрует по трубам һыу торбалар 
буйлап әйләнеп йөрөй

ЦИРКУЛЬ м  циркуль, йәзбә 
ЦИРКУЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. циркуль ...ы, 

йәзбә ...ы; цйркульная нбжка циркуль аяғы (са
таһы) 2. (имеющий форму круга, части круга) 
түңәрәк, ярым түңәрәк; цйркульный зал түңәрәк 
зал; цйркульная пила түңәрәк бысҡы 

ЦИРКУЛЙР м  циркуляр, күрһәтмә 
ЦИРКУ ЛЙРНЫЙ I, -ая, -ое циркуляр, күр

һәтмә; циркулярное письмо циркуляр хат
ЦИРКУ ЛЙРНЫЙ II, -ая, -ое түңәрәк; цирку

лярный нож түңәрәк бысаҡ
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ, ая, ое спец, эйлэн 

мэ, циркуляция ...ы, циркуляцион; циркуляцион
ное движение әйләнмә хәрәкәт; циркуляцион
ный насос циркуляцион насос

ЦИРРОЗ м; мед. цирроз; цирроз лёгких үпкә 
циррозы

ЦИСТЁРНА ж цистерна; железнодорожная
цистерна тимер юл цистернаһы

ЦИСТИТ м; мед. цистит (һейҙек ҡыуыгы ял- 
ҡынһыныуы)

ЦИТАДЁЛЬ ж 1. цитадель (ҡәлгә эсендәге 
ныгытылган ҡоролма) 2. чего; перен. (оплот) 
Терәк, таяныс; цитадель мйра тыныслыҡ тая
нысы

ЦИТАТА ж  цитата, өҙөмтә; подкреплять речь 
цитатами телмәрҙе өҙөмтәләр менән нығытыу 

ЦИТАТНЫЙ, -ая, -ое цитата ...ы, өҙөмтә итеп 
алынған, өҙөмтәле; цитатный материал цитата 
материалы; цитатный способ иллюстрации ил
люстрацияның өҙөмтәле ысулы

ЦИТВАРНЫИ: цитварное сёмя дармана ор
лоғо, әрем орлоғо; цитварная полынь дармана үлә
не, дарыу әреме

ЦИТИРОВАНИЕ с см. цитйровать
ЦИТИРОВАТЬ несов. кого-что цитата (өҙөм

тә) килтереү; цитйровать классиков классиктар
ҙан өҙөмтә килтереү

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое цитологик, ци
тология ...ы; цитологические исследования ци
тологик тикшеренеүҙәр

цитолбгия ж цитология (биологияның 
кцҙәнәк төҙөлөшө тураһындагы тармагы) 

ЦИТРА ж; муз. цитра (ҡыллы музыка ҡоралы) 
ЦИТРУС м  цитрус (лимон, әфлисун кецек 

цҫемлектәрҙең дөйөм исеме)
ЦИТРУСОВЫЙ, -ая, -ое 1. цитрус; цйтрусо 

вые плоды цитрус емештәр 2. в знач. сущ. цйт- 
русовые мн.; бот. цитрустар, цитрус үҫемлектәр 

ЦИФЕРБЛАТ м циферблат; циферблат ча
сов сәғәт циферблаты

ЦИФЕРБЛАТНЫЙ, -ая, -ое 1. циферблат 
...ы; циферблатный квадратик циферблат квад 
раты 2. (снабжённый циферблатом) цифер
блатлы; циферблатные весы циферблатлы үлсәү



Ч А Е...
ЦИФРА ж 1. (знак, обозначающий число) 

цифр, һан; арабские цйфры ғәрәп цифрҙары 
2. разг. (число, сумма) һан; (о денежной сумме) 
хаҡ ♦ контрольные цйфры см. контрольный; ас 
трономйческие цйфры см. астрономйческий 

ЦИФРОВАТЬ несов. что (нумеровать) цифр- 
лау, нумерлау, һан ҡуйып сығыу, һан менән бил
дәләү; цифровать странйцы биттәрҙе нумерлау 

Ц И Ф РО ВбЙ , -ая, -ое 1. цифр ...ы; цифро
вые выписки цифр күсермәләре; цифровая сис
тема цифр системаһы 2. цифрлы, һанлы; цифро
вые данные һанлы мәғлүмәттәр

ЦИЦЕРО м нескл.; полигр. цицеро (12 пункт
лы типография шрифы)

ЦбКАТЬ I несов. 1. таҡылдау, сыҡылдау, 
сыңҡылдау, сыҡ-сыҡ итеү; цокают копыта тояҡ
тар сыҡылдай 2. чем таҡылдатыу, сыҡылдатыу, 
сыңҡылдатыу, сыҡ-сыҡ иттереү; цокать подкова
ми дағаларҙы сыңҡылдатыу 3. (о птицах и жи
вотных) сутылдау, сут-сут итеү, сырҡ-сырҡ итеү 

ЦбКАТЬ II несов.', лингв. “ц”лаштырыу ( “ч” 
өнө урынына “ц” менән һөйләц)

ЦбКНУТЬ сов. см. цокать I 
цбколь м цоколь (1. ар хит. берәй ҡорол

маның тцбәнге өлөшө 2. тех. электр лампоч
каһының патроша борола торган өлөшө) 

цбкольный, -ая, -ое архит. цоколь ...ы, 
цоколле; цокольная плита цоколь плитаһы ♦ цб
кольный этаж цоколь ҡаты

цбкот м таҡылдау (сыҡылдау, сыңҡылдау, 
сыҡ-сыҡ иткән тауыш)

ЦУГ м сыбата, ос; (о парах лошадей, волов и 
т.п.) мисәү

ЦУГОВбЙ, -ая, -ое мисәүләп (сыбаталап, ос
лап) егелгән, мисәүле, сыбаталы; цуговая ло
шадь мисәүләп егелгән ат

ЦЗТОМ нареч. сыбаталап, мисәүләп, ослап; 
запрягать цугом сыбаталап ат егеү; ехать цугом
ат ослап барыу

ЦУКАТ м цукат (шәкәрләнгән емеш йәки уның 
ҡабыгы)

ЦУКАТНЫЙ, -ая, -ое цукатлы, цукат ...ы; 
цукатный торт цукатлы торт

ЦУНАМИ с и ж нескл. цунами (океанда һыу 
аҫты ер тетрәценән, вулкандар атылыуҙан ха
сил булган гигант тулҡын)', цунами разрушило 
дамбу цунами дамбаны емерҙе

ЦЫГАНЕ и уст. ЦЫГАНЫ мн. сиғандар, си
ған халҡы / /  ед. цыган м сиған ир-аты; цыганка 
ж сиған ҡатын-ҡыҙы

ЦЫГАНСКИЙ, ая, ое сиған ...ы; цыганский
язык сиған теле; цыганский табор сиғандар та
боры

ЦЫГАНЩИНА ж; разг. 1. (стиль исполне
ния романсов) сиғандарға тартым башҡарыу, си
ғандар кеүек башҡарыу 2. (романсы такого 
стиля) сиған йырҙары

ЦЫКАТЬ несов. на кого] прост, “сеү” ( “шым”) 
тип тыйыу, асыуланып ҡысҡырыу, екереү, еке
ренеү

ЦЫКНУТЬ сов. см. цыкать
ЦЫПКИ мн.; разг. сепей, себешке (аяҡ-ҡул

да ярылып ҡыҙарған урын)
ЦЫПЛЕНОК м себеш, сепей ♦ цыплят по 

осени считают себеште көҙ һанайҙар
ЦЫПЛЯЧИЙ, -ья, ье себеш(тәр) ...ы, се

пейләр) ...ы; цыплячий корм себеш аҙығы; цып
лячий пух себеш мамығы

ЦЫПОЧКИ: на цыпочках; на цыпочки аяҡ 
ослап; ходйть на цыпочках перед кем аяҡ ослап 
ҡына йөрөү (ярамһаҡланыу)

ЦЫЦ межд.; прост, сеү, шым

ЧАБАН м чабан, һарыҡ көтөүсеһе 
ЧАБАНИИ, -ья, -ье чабан ...ы, һарыҡ көтөү

сеһе ...ы; чабанья юрта һарыҡ көтөүсеһе тирмәһе 
ЧАБАНИТЬ несов. һарыҡ көтөү, чабан булыу 
ЧАБАНСКИИ, -ая, -ое һарыҡ көтөүсеһе ...ы, 

чабан ...ы; чабанская работа һарыҡ көтөүсеһе эше 
ЧАБРЁЦ м кейәү үләне, ҡанүлән 
ч Ав к а н ь е  с см. чавкать 
ЧАВКАТЬ несов. 1. (ауыҙ) шапылдатыу, 

(ауыҙ) сапылдатыу; чавкать во время еды аша
ғанда ауыҙ шапылдатыу 2 . ласҡылдатыу, лас-лос 
итеү; лошади чавкали копытами по грязи аттар 
бысраҡты тояҡтары менән ласҡылдаттылар 

ЧАГА ж ҡайын ороһо, ҡыу, ҡыуау 
ЧАД м 1. еҫ, һөрөм, төтөн 2. чего, какой; пе- 

рен. (дурман) һөрөм, ағыу
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ЧАДИТЬ несов. 1. еҫ (һөрөм) сығарыу, төтөн
ләү, төтәү; сырые дрова чадят һыу утын төтәй 
2. чем төтәтеү; чадйть махоркой махорка төтәтеү

ЧАДНЫИ, -ая, -ое 1. һөрөмлө, еҫле, төтөнлө, 
һөрөмләй (төтөнләй) торған 2. перен. дыуамал, 
ҡыҙыу

ЧАДО с; уст., шутл., upon, бала (малай, ул, 
ҡыҙ); любймое чадо яратҡан бала

ЧАДОЛЮБИВЫЙ, -ая, -ое. уст., шутл. бала 
йәнле, балаһын яратҡан; чадолюбйвый отец бала 
йәнле ата

ЧАДРА ж бөркәнсек; накрыться чадрой бөр
кәнсек ябыныу

ЧАЕ... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең “сәй” 
мәғәнәһен аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., чаераз
весочная фабрика сәй төрөү фабрикаһы



ЧАЁВНИК
ЧАЁВНИК м и ЧАЁВНИЦА ж] разг. сәйхур 

(сәй яратыусы)
ЧАЕВНИЧАТЬ несо вр а зг . сәйләп ултырыу, 

сәйләү, сәй эсеп ултырыу 
ЧАЕВбД м сәй үҫтереүсе 
ЧАЕВбДСТВО с сәй үҫтереү 
ЧАЕВбДЧЕСКИЙ, -ая, -ое сәй үҫтереү ...ы; 

чаеводческое хозяйство сәй үҫтереү хужалығы 
ЧАЕВЫЕ , -ая, -ое мн. сәйлек (аҡса)] давать 

чаевые сәйлек биреү
ЧАЕПИТИЕ с сәй эсеү, сәйләү; организовать

чаепитие сәй эсеү ойоштороу 
ЧАИНКА ж сәй бөртөгө
ЧАИ I м 1. сәй; куст чая сәй ҡыуағы; зава 

рйть чай сәй бешереү; разливать чай сәй яһау 
(ҡойоу); крепкий чай ҡаты сәй; жйдкий чай 
шыйыҡ сәй 2. (чаепитие) сәй эсеү; во время чая 
сәй эскәндә ♦ зелёный чай см. зелёный; кир
пичный чай см. кирпйчный; чай да сахар; чай с 
сахаром прост, сәйегеҙ тәмле булһын; гонять 
чай прост, оҙаҡ итеп сәй эсеү; за чаем (чашкой 
чая) сәй эскәндә; на чай давать сәйлек биреү; на 
чай (чашку чая) приглашать (звать и т.п.) сәйгә 
саҡырыу

ЧАИ II вводи, ел.] прост, ахырыһы, күрәһең, 
моғайын, -дыр/-дер; с дороги, чай, устали юл
дан арып килгәнһегеҙҙер

ЧАЙКА ж аҡсарлаҡ; морская чайка диңгеҙ 
аҡсарлағы

ч Аи н а я  ж сәйхана 
ЧАИНИК м сәйгүн, сәйнүк 
ч Аи н и ц а  ж сәй һауыты 
ч а й н ы й , -ая, -ое сәй ...ы; чайный куст сәй 

ҡыуағы; чайный лист сәй япрағы; чайные план
тации сәй плантациялары; чайный поднос сәй 
батмусы; чайная ложка сәй ҡалағы, балғалаҡ 
♦ чайный гриб сәй бәшмәге; чайный квас сәй ке 
үәҫе; чайная роза һары роза, сәй розаһы; через 
час по чайной ложке бик әкрен, ныҡ яй, саҡ-саҡ 

ЧАЙХАНА ж сәйхана
ЧАЛ м арҡан, сылбыр (пароход, паром Һ.6. 

бәйләп ҡуйыу өсөн)
ЧАЛИТЬ несов. что бәйләп (тарттырып) ҡу

йыу (арҡан, сылбыр менән)
ЧАЛМА ж  сәллә, салма; повязать чалму сәл

лә урау
ЧАЛЫИ, ая, ое (о масти лошади) бурыл 
ЧАН м киҫмәк, шаң (ашс мискә)] чан с водой 

һыулы киҫмәк
ЧАРА ж] высок., трад.-поэт. чара (шарап 

эсә торган һауыт)
ЧАРДАШ и ЧАРДАШ м чардаш (венгр ха

лыҡ бейеце һәм уның музыкаһы)
ЧАРКА ж] уменъш. от чара 
ЧАРЛЬСТбН и ЧАРЛЬСТОН м чарльстон 

(Америка бал бейеце һәм уның музыкаһы) 
ЧАРОВАТЬ несов. 1. (колдовать) сихырлау 

2. кого-что (обвораживать) һоҡландырыу, кү

ңелде биләү, сихырлау, әсир итеү; чаровать сво 
йм голосом тауышы менән әсир итеү

ЧАРОДЁЙ м и ЧАРОДЁЙКА ж 1. (колдун 
и колдунья) сихырсы, тылсымсы 2. (пленяющий 
чем-л. человек) күңелде арбаусы (биләүсе), әсир 
итеүсе, тылсымсы

ЧАРОДЁЙНЫЙ, ая, ое 1. (колдовской) сих
ри, тылсымлы; чародейная ейла сихри көс 2. сих
ри, тылсымлы, әси]э итеүсе, күңелде биләүсе 

ЧАРОДЁЙСКИЙ, ая, ое см. чародейный 
ЧАРОДЁЙСТВО с; уст. (колдовство) сихыр, 

сихырсылыҡ
ЧАРУЮЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от чаровать

2. прил. һоҡландырғыс, һоҡландырырлыҡ, ғә
жәп матур, һөйкөмлө, яғымлы

ЧАРЫ мн. 1. уст. сихыр, сихырсылыҡ, тыл
сым 2. (очарование, обаяние) һоҡланғыс булыу, 
һөйкөмлөлөк, яғымлылыҡ

ЧАС м 1. в разн. знач. сәғәт; полтора часа 
сәғәт ярым; опоздать на час бер сәғәткә һуңлау; 
двенадцать часов ночи төнгө сәғәт ун ике; два 
часа дня көндөҙгө сәғәт ике; который час? сәғәт 
нисә?; академйческий час академик сәғәт 2. (вре
мя, пора) сәғәт, ваҡыт, мәл; вечерний час киске 
ваҡыт; обеденный час төшкө аш ваҡыты; час 
отдыха ял ваҡыты; всему свой час һәр нәмәнең 
үҙ мәле 3. мн. часы; әоен. ҡарауыл (поста то
роу)] стоять на часах ҡарауылда тороу ♦ адми
ральский час төшкө аш ваҡыты, өйлә; бйтый час 
см. бйтый; комендантский час см. комендант
ский; последний (смертный) час үлем сәғәте; 
тйхий (мёртвый) час ял сәғәте; часы пик пик 
сәғәте; час в час теп-теүәл, ҡуйылған ваҡытҡа; 
час от часу сәғәт һайын, яйлап; в добрый час! 
хәйерле сәғәттә!; в свой час үҙ ваҡытында; до 
этого часа ошоға тиклем, ошо ваҡытҡа тиклем; 
не по дням, а по часам см. день; не ровен (не 
ровён) час см. ровный; по часам билдәле ваҡыт 
та; сей же час хәҙер үк; в тот же час шунда уҡ 

ЧАСАМИ нареч. оҙаҡ ваҡыт, сәғәттәр буйы
на; часами сидеть молча сәғәттәр буйына өндәш
мәй ултырыу

ЧАСбВНЯ ж часовня (бәләкәй сиркәц) 
ЧАСОВбЙ I, -ая, -ое 1. (бер) сәғәтлек, сә

ғәтләп; часовая беседа бер сәғәтлек әңгәмә; ча
совая норма бер сәғәтлек норма; часовая оплата 
сәғәтләп түләү 2. разг. сәғәт берҙәге; уехать ча
совым поездом сәғәт берҙәге поезд менән китеү 
♦ часовой пояс спец. сәғәт бүлкәте (Ер шары
ның 1/24 өлөшө)

ЧАСОВбЙ II, -ая, -ое сәғәт ...ы; часовой завод
сәғәт заводы; часовая стрелка сәғәт теле ♦ часо
вой мастер; часовых дел мастер см. часовщйк 1

ЧАСОВбЙ III м часовой, һаҡсы; смена часо
вых часовойҙар алмашыныуы; поставить часо
вого һаҡсы ҡуйыу

...ЧА С О ВбЙ , -ая, -ое урыҫ телендә ҡушма 
һщҙәрҙең “нисә сәгәт дауам иткән", “сәгәт ни-
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ЧАХЛЫ Й
сәгә билдәләнгән” мәгәнәләрен аңлатҡан икенсе 
өлөшө, мәҫ., трёхчасовбй өс сәғәтлек, сәғәт өҫтәге 

ЧАСОВЩИК м 1. (мастер) сәғәтсе, сәғәт оҫ
таһы 2. (владелец часового магазина) сәғәт ма- 
газины(ның) хужаһы, сәғәт магазины тотоусы 

ЧАСОМ нареч.', разг. 1. (иногда) ҡайһы ва
ҡыт, ваҡыты-ваҡыты менән, ҡайһы саҡта 2. (слу
чайно) -дыр/-дер бит; что это вы пйшете? Не 
стихй ли часом? һеҙ нимә яҙаһығыҙ? Шиғыр 
түгелдер бит?

ЧАСТЁНЬКО нареч.; разг. йыш ҡына, күп ва
ҡытта; заходить частенько йыш ҡына инеп йөрөү 

ЧАСТИК м; спец, (частый невод) йыш ау, 
йәтмә

ЧАСТИТЬ несоә. 1. разг. тиҙләтеү, йышла
тыу, шәбәйеү, ашығыу; дождь начал частйть ям
ғыр шәбәйә башланы 2. (производитъ какое-л. 
действие слишком поспешно) ҡабаланып, тиҙ- 
тиҙ, ашығып, шәп-шәп 3. прост, (часто посе
щать кого-что-л.) йыш барып йөрөү

ЧАСТИЦА ж 1. өлөш, өлөшсә, киҫәк, киҫәк
сә; частйца Вселенной Йыһандың бер өлөшө
2. бөртөк, бөртөксә; частйца пыли саң бөртөгө
3. перен. бер ни тиклем, бер аҙ, өлөш, бөртөк; 
в его словах есть частйца правды уның һүҙҙәрен 
дә бер ни тиклем дөрөҫлөк бар 4. грам. киҫәксә

ЧАСТИЧНЫЙ, -ая, -ое бер ни тиклем (ҡә
ҙәр), бер аҙ, өлөшләтә; частйчная обработка сы
рья сеймалды өлөшләтә эшкәртеү; частичное 
улучшение бер ни ҡәҙәр яҡшырыу; частйчный 
успех бер ни тиклем уңыш

ЧАСТНИК м ; разг. шәхси эшҡыуар 
ЧАСТНО... урыҫ телендә ҡушма һщҙәрҙең 

“хосуси", “шәхси" мәгәнәһен аңлатҡан беренсе 
өлөшө, мәҫ., частнокапиталистйческий хосуси ка 
питалистик

ЧАСТНОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ, ая, ое хосуси 
милексе(нең) ...ы, хосуси милекле; частновла
дельческий капитал хосуси милексенең капиталы 

ЧАСТНОЕ с; мат. бүлендек 
ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩИЙ, ая, ее шәх 

си практика менән шөғөлләнеүсе; частнопракти
кующий врач шәхси практика менән шөғөллә
неүсе табип

ЧАСТНОСОБСТВЕННИЧЕСКИЙ, ая, ое
хосуси, хосуси милек ...ы, хосуси милеккә эйә 
булған; частнособственническое общество хосу 
си милеккә эйә булған йәмғиәт

ЧАСТНОСТЬ ж 1. айырымлылыҡ, осраҡлы- 
лыҡ; частность явления күренештең осраҡлы- 
лығы 2. (подробность) артыҡ ентеклелек, тулы
лыҡ, ваҡ-төйәк; отбросить частности ваҡ-төйәк
те алып ташлау ♦ в частности вводи, сл. атап 
әйткәндә, айырым алғанда

ЧАСТНЫЙ, -ая, -ое 1. (представляющий 
отдельную частъ целого) айырым; переходйть 
от частного к общему айырым осраҡтан дөйөмгә 
күсеү 2. (нехарактерный, случайный) осраҡлы,
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һирәк осрай торған; частный факт осраҡлы факт 
3. (личный) шәхси, айырым; частная переписка 
шәхси яҙышыу; частная инициатива шәхси ини
циатива 4. хосуси, шәхси; частная собственность 
хосуси милек; частный капитал шәхси капитал 
♦ частное обвинение юр. хосуси ғәйепләү; част
ное определение юр. айырым ҡарар 

ЧАСТОКбЛ м текмә, ҡойма 
ЧАСТОТА ж\ спец. йышлыҡ; частота пульса 

пульс(тың) йышлығы; частота колебаний тирбә
леүҙәр йышлығы

ЧАСТбТНЫЙ, -ая, -ое спец. йышлыҡ ...ы; 
частотное реле йышлыҡ релеһы ♦ частотный 
словарь йышлыҡ һүҙлеге 

ЧАСТУШКА ж таҡмаҡ
ЧАСТЫИ, -ая, -ое 1. йыш; (густой) ҡуйы; 

(плотный — о ткани) беше; частый грёбень 
йыш тараҡ; частый невод йыш ау; частый лес 
ҡуйы урман 2. өҙлөкһөҙ, тоташ; частый дождь 
өҙлөкһөҙ ямғыр 3. йыш, йыш-йыш, тиҙ, тиҙ-тиҙ; 
частый пульс йыш йыш пульс; частый пулемёт
ный огонь йыш пулемет уты 4. йыш килеүсе, 
йыш (әленән-әле) килә торған; частый гость 
йыш килә торған ҡунаҡ

ЧАСТЬ ж 1. (бер) өлөш, киҫәк; часть долга 
бурыстың бер өлөшө; часть здания бинаның бер 
өлөшө; часть суток тәүлектең бер өлөшө 2. өлөш, 
часть, ағза; запасные части запас частар; части 
тёла тән ағзалары 3. өлөш, бүлек, киҫәк; роман 
в трёх частях өс киҫәктән торған роман 4. (от
дел учреждения) бүлек; санитарная часть санита
рия бүлеге; учебная часть уҡытыу бүлеге 5. (сфе
ра обязанностей, действий) әлкә, вазифа, эш; хо
зяйственная часть хужалыҡ әлкәһе; финансовая 
часть финанс әлкәһе 6. әоен. часть; воинская 
часть хәрби часть ♦ в той части шул дәрәжәлә; 
по части чего, какой', в части чего берәй нәмә бу
йынса, әлкәһендә; по части чьей кемдеңдер эшмә
кәрлегенә (яуаплылығына) ҡағыла; части речи 
грам. һүҙ төркөмдәре; разрываться на части өлгө
рә алмайынса өҙгөләнеү; рвать на части кого тын
ғылыҡ бирмәү, өҙгәләү, йолҡҡолау, теңкәгә тейеү 

ЧАСТЬЮ нареч. өлөшләтә, бер ни тиклем, 
бер ни ҡәҙәр; дорога частью покрыта асфальтом 
юл өлөшләтә асфальт менән ҡапланған

ЧАСЫ только мн. сәғәт; золотые часы алтын 
сәғәт; карманные часы кеҫә сәғәте; ручные часы 
ҡул сәғәте; стенные часы стена сәғәте; производ
ство часов сәғәт етештереү ♦ песочные часы ҡом 
сәғәте; солнечные часы ҡояш сәғәте; как часы 
(работать, действовать и т.п.) теүәл, аныҡ, сәғәт 
кеүек (эшләү, йөрөү һ.б.)

ЧАХЛОСТЬ ж 1. (о растительности) үҫеп 
(күтәрелеп, шәбәйеп) китә алмағанлыҡ, шиңгән
лек, зәғифлек 2. (хилость) ябыҡлыҡ, сибеклек, 
хәлһеҙлек, сирләшкәлек

ЧАХЛЫЙ, -ая, -ое 1. зәғиф, һулыған, шиңә 
башлаған; чахлая растйтельность зәғиф үҫем-



ЧАХНУТЬ
лектәр 2. ябыҡ, сибек, хәлһеҙ, сирләшкә; чах
лый человек сибек кеше

ЧАХНУТЬ несоә. 1. ҡороу, һулыу, кибеү, 
шиңеү; лес чахнет урман ҡорой 2. ябығыу, си
бекләнеү, хәлһеҙләнеү, сиргә һалышыу, сирләш
кәгә әйләнеү; чахнуть от тоскй һағыштан хәлһеҙ
ләнеү

ЧАХбТКА ж; уст. үпкә сире, сихут ♦ горло
вая чахотка тамаҡ сихуты

ЧАХОТОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. уст., прост. 
үпкә ауырыулы 2. разг. сихут ...ы, үпкә ауы
рыуы ...ы; чахоточный кашель сихут йүтәле 
3. перен., разг. (о растительности) ҡороған, 
һулыған, кипкән, шиңгән

ЧАША ж 1. туҫтаҡ, сеүәтә, алдыр; чаша ку
мыса бер сеүәтә ҡымыҙ 2. тәрилкә, табаҡ; чаша 
весов үлсәү тәрилкәһе 3.см. чашка4 ♦ круговая 
чаша см. круговой; полная чаша см. полный; 
выпить (испйть, пить и т.п.) горькую чашу ауыр 
ҡайғы, хәсрәт кисереү; переполнить чашу (тер
пения) түҙемлек (сыҙамлыҡ) бөтөү

ЧАШЕЛИСТИК м; бот. каса япрағы, һуҡта 
ЧАШЕЧКА ж 1. уменъш. от чашка 2. бот. 

каса ♦ коленная чашечка тубыҡ һөйәге (ҡап
ҡасы)

ЧАШКА ж 1. сынаяҡ; кофейная чашка ҡәһүә 
сынаяғы; выпить чашку чая бер сынаяҡ сәй эсеү 
2. прост, (миска) сеүәтә 3. (весов) тәрилкә; (шпа
ги и т.п.) һаҡына, балдаҡ; (телеграфных стол
бов) сынаяҡ 4. спец, (полукруглая выемка на 
конце бревна) киртек

ЧАЩА ж шырлыҡ (ҡуйы урман); лесная ча
ща урман шырлығы

ЧАЩ бБА ж; разг. см. чаща 
ЧАЯНИЕ с; уст., высок, өмөт, ышаныс; чая

ния народа халыҡ өмөтө ♦ паче (сверх, против 
всякого) чаяния книжн. көтмәгәндә, көтөлмәгән
дә, уйламаҫтан

ЧАЯТЬ несоә.; уст. 1. (думать, полагать) 
уйлау, фараз итеү 2. (надеяться) өмөт итеү, 
ышаныу, көтөү ♦ не чаять душй см. душа

ЧВАНИТЬСЯ несоә. һауаланыу, маһайыу, 
кәпрәйеү, эреләнеү; чваниться свойм происхож
дением үҙеңдең сығышың менән маһайыу

ЧВАНЛЙВОСТЬ ж һауалылыҡ, маһайыусан- 
лыҡ, кәпрәйеүсәнлек, эрелек

ЧВАНЛЙВЫЙ, -ая, -ое һауалы, маһайыусан, 
кәпрәйеүсән, эре, тәкәббер

ЧВАНСТВО с һауалылыҡ, тәкәбберлек, эрелек 
ЧЕИ, -ья, -ьё мест. 1. кем, кемдеке, кемдең; 

чья это кнйга? был кемдең китабы?; чьи это 
слова? был һүҙҙәр кемдеке? 2. в знач. союзного 
слова ған / гән; герой, чьё имя известно всем 
исеме бөтә кешегә билдәле булған батыр ♦ чей 
бы то нй был кемдеке булһа ла; чья взяла (возь
мёт) кем еңде (еңер)

ЧЁЙ ЛИБО, -ья-либо, -ьё-либо мест. см. чей- 
нибудь
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ЧЁЙ НИБУДЬ, -ья-нибудь, -ьё-нибудь мест. 
кемдең (нимәнең) булһа ла, кемдеке (нимәнеке) 
булһа ла

ЧЁЙ ТО, -ья-то, -ьё-то мест, кемдеңдер, ни- 
мәнеңдер

ЧЕК м чек; приватизационный чек хосуси 
лаштырыу чегы; выписать чек чек яҙып биреү 

ЧЕКА I ж (стержень) күсәр сөйө, сәкүшкә, 
сикә

чекА п ж нескл. Чека (1918— 1922 йй. 
РСФСР-ҙа контрреволюция, саботаж һәм спе- 
куляцияга ҡаршы көрәшец өсөн совет эласы 
тарафынан төҙөлгән дәцләт органы)

ЧЕКАН м 1. см. чеканить 1; 2. (штамп) һү
рәтле мисәт, штемпель 3. (оттиск) нағыш, би
ҙәк 4. (инструмент) сүкеү ҡоралы

ЧЕКАНИТЬ несоә. что 1. һуғыу, сүкеү (һугып 
биҙәк төшөрөц); чеканить медали миҙалдар һу
ғыу 2. (о шаге) тыҡ-тыҡ итеп баҫып атлау, ҡаты 
баҫып йөрөү, шартлатып баҫыу; (о словах) ярып 
(асыҡ итеп) әйтеү (һөйләү), шартлатып һөйләү 
3. тех. сүкеп эшкәртеү 4. с.-х. (обрезать побе
ги) ҡырҡыу, киҫеү, ҡырҡып (киҫеп) ташлау; че
канить виноград йөҙөмдөң үҫентеләрен ҡырҡыу 

ЧЕКАНКА ж  1. см. чеканить; чеканка монет 
аҡса һуғыу 2. биҙәк баҫыу, һырлау; украшать 
кнйгу чеканкой китапты һырлау

ЧЕКАННОСТЬ ж ентекле эшкәртелгәнлек, 
асыҡлыҡ, теүәллек; чеканность стиля стилдең те
үәллеге

ЧЕКАННЫЙ, -ая, -ое 1. биҙәк төшөрөү ...ы, 
сүкеү ...ы, һуғыу ...ы; чеканный станок биҙәк 
төшөрөү станогы 2 . биҙәк һуғылған, сүкеп биҙәл
гән; чеканное ружьё сүкеп биҙәлгән мылтыҡ
3. перен. ентекле эшкәртелгән, ҡойоп ҡуйған ке
үек, асыҡ, теүәл; чеканный стих ҡойоп ҡуйған 
кеүек шиғыр

ЧЕКАНОЧНЫЙ, -ая, -ое биҙәк төшөрөү ...ы, 
сүкеү ...ы, һуғыу ...ы; чеканочный пресс биҙәк 
төшөрөү пресы

ЧЕКАНЩИК м һуғыусы, сүкеүсе (һугыу (сц- 
кец) оҫтаһы)

ЧЕКЙСТ м и ЧЕКЙСТКА ж чекист (Чека 
хеҙмәткәре)

ЧЕКМЁНЬ м сәкмән; надеть чекмёнь сәкмән 
кейеү

ЧЁКОВЫЙ, ая, ое чек .. .ы; чековая кнйжка
чек кенәгәһе; чековые операции чек операциялары 

ЧЕЛКА ж (у человека) маңлай сәсе; (у лоша
ди) кикел, кикел сэс; носить чёлку маңлай сәсе 
йөрөтөү

ЧЕЛН м ҡайыҡ (ырып эшләнгән кәмә) 
ЧЕЛН бК м 1. см. чёлн 2. (в ткацком стан

ке, швейной машине) һоҫа
ЧЕЛНОЧНЫЙ, ая, ое 1. ҡайыҡ ...ы; чел 

нбчный корпус ҡайыҡ корпусы 2. һоҫа ...ы; чел
ночная коробка һоҫа тартмаһы; челночная шпуль
ка һоҫа сүреһе



ЧЕЛ б  с і .  уст., трад.-поэт. маңлай 2. тех. 
мейес ауыҙы (иретец мейесендә) ♦ бить (уда
рять) челом кому. 1 )уст ., шутл. баш эйеп сә
ләмләү; 2) үтенеү, һорау; 3) ҡат-ҡат рәхмәт әйтеү 

ЧЕЛОБИТНАЯ ж; ист. ғариза, үтенес 
ЧЕЛОБИТЧИК м; ист. ғариза (үтенес) би

реүсе
ЧЕЛОВЁК м 1. кеше, әҙәм; отряд в пятьде

сят человек илле кешенән торған отряд; добрый 
человек мәрхәмәтле әҙәм; учёный человек ғалим 
кеше 2. (личность) шәхес, кеше; помочь стать 
человеком кеше булырға ярҙам итеү 3. (кто-то, 
некто) ул, кемдер, берәү, бер кеше (әҙәм); чело
век вас спрашивает кемдер һеҙҙе һорай 4. у cm. 
(слуга, крепостной) хеҙмәтсе, ялсы ♦ молодой 
человек йәш кеше

ЧЕЛОВЁКО ДЁНЬ м; спец. кеше-көн (бер 
көндә бер кеше тарафынан башҡарылган эште 
иҫәпләц берәмеге)

ЧЕЛОВЕКОЛЮБИВЫЙ, ая, -ое кеше йән 
ле, кеше яратҡан (яратыусан)

ЧЕ ЛОВЕКОЛЙБИЕ с кеше йәнле булыу, 
кеше яратыусанлыҡ

ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТНИК м кеше ярат
маусы, кеше(не) күрә алмаусы

ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТНИЧЕСКИЙ, ая,
-ое кеше яратмау ...ы, кеше күрә алмау ...ы; че
ловеконенавистническая политика кеше күрә 
алмау сәйәсәте

ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТНИЧЕСТВО с кеше 
яратмаусанлыҡ, кеше күрә алмаусылыҡ

ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое кеше һы
маҡ, кешегә оҡшаш ♦ человекообразные обезья
ны зоол. маймылдарҙың кешегә оҡшаш төрө 
(шимпанзе һ.б.)

ЧЕЛОВЕКОПОДбБНЫЙ, ая, ое кешегә 
оҡшаған, кеше һымаҡ; человекоподобное суще
ство кешегә оҡшаған зат

ЧЕЛОВЁЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. кеше ...ы, әҙәм 
...ы, кешелек ...ы; человеческий труд кеше хеҙ
мәте; человеческий след кеше эҙе; человеческое 
общество кешелек йәмғиәте 2. кешелекле, кеше- 
сә; человеческое обращение кешелекле мөғәмәлә 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО с кешелек, кешелек донъя
һы, инсаният; история человечества кешелек 
тарихы

ЧЕЛОВЁЧИЙ, -ья, -ье разг. кеше ...ы; чело
вечьи лйца кеше йөҙҙәре

ЧЕЛОВЁЧНОСТЬ ж кешелеклелек, кешелек
лек; проявить человечность кешелеклелек күр
һәтеү

ЧЕЛОВЕЧНЫЙ, -ая, -ое кешелекле, кешесә; 
человечное отношение кешелекле мөнәсәбәт 

ЧЕЛЮ СТНбЙ, -ая, -ое яңаҡ ...ы, яңаҡ 
һөйәге ...ы; челюстная кость яңаҡ һөйәге; челю
стные ранения яңаҡ һөйәге яралары

ЧЁЛЮСТЬ ж 1. яңаҡ, яңаҡ һөйәге; нйжняя 
челюсть аҫҡы яңаҡ һөйәге; верхняя челюсть өҫ-

ЧЕРВЕО БРА ЗН Ы Й
кө яңаҡ һөйәге 2. (пластинка с искусственны
ми зубами) яһалма тештәр; вставные челюсти 
алынмалы яһалма тештәр

ЧЁЛЯДЬ ж собир. 1. у cm. алпауыт хеҙмәт
селәре (йомошсолары), ялсылар 2. перен. (при
служники) ялсылар

ЧЕМ союз 1. сраән. (вводит в состав просто
го предложения сравнительный оборот) -ға/-гә 
ҡарағанда, -дан/-дэн; лучше поздно, чем никог
да бер ҙә булмағанға ҡарағанда, һуң булһа ла 
булғаны яҡшы; этот цвет тебе идёт больше, чем 
тот был төҫ һиңә тегенеһенә ҡарағанда нығыраҡ 
килешә 2. сраән. (входит в состав сложного 
союза “чем ..., тем”) (ни тиклем, ни хәтле, күп
ме) -раҡ/-рәк, (ни тиклем, -раҡ/-рәк) -ған/-гән 
һайын; чем выше, тем сильнее течение юғары 
раҡ булған һайын, ағым көслөрәк 3. разг. (вво
дит в состав простого предложения конструк
цию со значением “вместо того чтобы”) -га/-гэ 
ҡарағанда, урынына, -ғансы/ гәнсе; чем торо
питься, лучше выйти раньше ҡабаланғансы, ир 
тәрәк сыҡҡан яҡшы

ЧЕМБ^Р м оҙон теҙген 
ЧЕМЕРИЦА ж аҡһырғаҡ
ЧЕМОДАН м сумаҙан; уложить вещи в чемо

дан әйберҙәрҙе сумаҙанға һалыу ♦ сидеть на че
моданах йыйынып (әҙер) тороу, юлға сығырға 
әҙер булыу

ЧЕМОДАННЫЙ, -ая, -ое сумаҙан ...ы; чемо
данная ручка сумаҙан тотҡаһы ♦ чемоданное на
строение китеү хәстәрлеге (кәйефе) менән йө
рөү, күңеле менән юлда

ЧЕМПИбН м и ЧЕМПИбНКА ж чемпион; 
чемпион по плаванию йөҙөү буйынса чемпион 

ЧЕМПИОНАТ м чемпионат; шахматный чем
пионат шахмат чемпионаты

ЧЕМПИбНСКИЙ, -ая, -ое чемпион ...ы; 
чемпионский приз чемпион призы

ЧЕМПИбНСТВО с чемпионлыҡ; завоевать 
чемпионство чемпионлыҡ яулап алыу

ЧЕПРАК м (подстилка под седло) серге, 
туҡым

ЧЕПУХА ж', разг. 1. юҡ-бар һүҙ, буш һүҙ, 
сафсата; нестй чепуху юҡ-бар һүҙ һөйләү; это 
чепуха был буш һүҙ 2. (пустяк) бер ни түгел, 
буш (юҡ) нәмә, ваҡ-төйәк; заниматься чепухой 
юҡ нәмә менән булышыу

ЧЕПУХбВЫ Й, -ая, -ое прост. 1. юҡ-бар, 
буш, мәғәнәһеҙ; чепуховый рассказ мәғәнәһеҙ 
хикәйә 2 . юҡ ҡына, бәләкәй генә, ваҡ-төйәк, ваҡ 
ҡына; чепуховая рана бәләкәй генә яра

Ч Ё Р В А и ЧЕРВА ж собир.', пчел, бал ҡорто 
ҡарышлауығы

ЧЕРВЕОБРАЗНЫЙ, ая, ое 1. селәүсен һы 
маҡ, селәүсенгә оҡшаш; червеобразный отрос
ток слепой кишкй һуҡыр эсәктең селәүсен һы
маҡ үҫентеһе 2. в знач. сущ. червеобразные мн.; 
зоол. селәүсен һымаҡтар 
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ЧЕРВИ
ЧЁРВИ и ЧЁРВЫ мн. {ед. черва ж; прост.); 

карт, черви, червы; ходить с червей черви ме
нән йөрөү

ЧЕРВИВЕТЬ несоә. ҡортлау, ҡортлай башлау 
ЧЕРВИВЫИ, -ая, -ое ҡортло, ҡортлаған; чер 

вйвое яблоко ҡортло алма
ЧЕРВИТЬ несоә.', пчел, норлау, норлай башлау 
ЧЕРВбВЫ Й, -ая, -ое черви ...ы; червовый 

туз черви туз; червовая девятка черви туғыҙлыҡ 
ЧЕРВбНЕЦ м 1. ист. червонец 2. разг. чер

вонец, унарлыҡ, ̂ ун һумлыҡ (аҡса)
ЧЕРВбННЫ И I, -ая, -ое 1. у cm. ҡыҙыл, ал

һыу; червонное вино ҡыҙыл шарап 2. ө знач. 
сущ. червонный м; уст. см. червонец 1 ♦ червон
ное золото һум алтын

ЧЕРВбННЫ Й II, -ая, -ое черви; червонный 
валет черви валет

ЧЕРВОТОЧИНА ж 1. ҡорт юлы, ҡорт тишеге; 
червоточина в дереве ағастағы ҡорт юлы 2. (по
вреждение) ҡортло, ҡортлаған 3. перен. (изъян) 
ҡортло, боҙоҡ; человек с червоточиной боҙоҡ 
кеше

ЧЕРВЬ м 1. селәүсен; дождевой червь ямғыр 
селәүсене 2. разг. (личинка насекомого) ҡорт; 
шелковйчный червь ебәк ҡорто 3. (о ничтожном 
человеке) ҡорт, түбән кеше 4. чего; перен. тойғо; 
червь раскаяния үкенеү тойғоһо

ЧЕРВЙК м 1. см. червь 1—3; 2. тех. винт 
рәүешендәге тешле тәгәрмәс

ЧЕРВЯЧбК м; уменъш. от червяк 1 ♦ замо 
рйть червячка см. заморйть

ЧЕРДАК м сарлаҡ; жить на чердаке сарлаҡта 
йәшәү

ЧЕРДАЧНЫЙ, -ая, -ое сарлаҡ ...ы; чердач
ное окно сарлаҡ тәҙрәһе

ЧЕРЕД м; разг. сират, тәртип, нәүбәт; теперь 
твой черёд хәҙер һинең сират; соблюдать черёд 
сиратты тотоу ♦ идтй свойм чередом үҙ тәртибе 
менән барыу

ЧЕРЕДА I ж 1. уст. см. черёд 2. алмашыныу, 
алмашлау, сиратлашыу; череда труда и досуга 
эш менән ялдың сиратлашыуы 3. (вереница) теҙ
мә, бер бер артлы (теҙелгән); череда людей бер
бер артлы теҙелгән кешеләр; дни проходят чере
дой көндәр бер-бер артлы үтеп тора 

ЧЕРЕДА II ж эт дегәнәге 
ЧЕРЕДОВАНИЕ с см. чередовать, чередо

ваться; чередование культур в севообороте сәсеү 
әйләнешендә культураларҙы сиратлаштырыу; че
редование звуков лингв, өндәрҙең сиратлашыуы 

ЧЕРЕДОВАТЬ несов. кого-что, с кем-чем ара
лаштырыу, сиратлаштырыу; чередовать труд с 
отдыхом эште ял менән аралаштырыу

ЧЕРЕДОВАТЬСЯ несоә. (последовательно 
сменяться) аралашыу, сиратлашыу

ЧЁРЕЗ предлог с вин. п. 1. (поперёк чего-л., 
с одной стороны на другую) аша, арҡыры; мост 
через реку йылға аша күпер; перейтй через ули

цу урам аша сығыу 2. (сквозь что-л.) аша, үтә, 
үтәләй; пропустйть мясо через мясорубку итте 
ит турағыс аша сығарыу (үткәреү); смотреть че
рез стекло быяла аша ҡарау; пройтй через лес 
урман аша сығыу 3. (поверх чего-л.) өҫтөнән, ба
шынан, аша; прыгнуть через забор ҡойма аша 
һикереү; прыгать через верёвочку бау аша һике 
реү 4. (сверх, выше) сиктән тыш, кәрәгенән ар
тыҡ; ты через меру крут һин кәрәгенән артыҡ 
ҡаты 5. (при посредстве кого-чего-л.) аша, ар
ҡыры, арҡаһында, ярҙамында; оповестйть через 
газету гәзит аша белдереү; сообщйть через то
варища иптәш арҡыры хәбәр итеү; беседовать 
через переводчика тәржемәсе ярҙамында әңгәмә
ләшеү; писать слово через дефйс һүҙҙе һыҙыҡса 
аша яҙыу 6. (спустя какое-л. время) -дан/-дән 
(һуң); появйться через час бер сәғәттән һуң ки
леп сығыу; начало спектакля через десять ми
нут спектакль ун минуттан башлана 7. (повто
ряя что-л. в какие-л. промежутки времени, про
странства) аралаш, аша, һайын; через каждые 
два дня ике көн һайын; печатать на машйнке че
рез два интервала машинкала ике интервал аша 
баҫыу

ЧЕРЕМИСЫ мн.; уст. сирмештәр (мариҙар
ҙың элекке исеме) / /  ед. черемйс м сирмеш ир- 
аты; черемйска ж сирмеш ҡатын-ҡыҙы 

ЧЕРЕМУХА ж муйыл, шоморт 
ЧЕРЁМУХОВЫЙ, -ая, -ое муйыл, шоморт, 

муйыл ...ы, шоморт ...ы; черёмуховый запах му
йыл еҫе; черёмуховые кусты муйыл ҡыуаҡтары 

ЧЕРЕМША ж айыу һуғаны, урман йыуаһы 
ЧЕРЕНКОВАТЬ несоә. что; сад. сыбыҡса 

ялғау
ЧЕРЕНКбВЫ Й, -ая, -ое 1. һап ...ы, тотҡа 

...ы; черенковая часть ножа бысаҡтың һап өлө 
шө 2. сад. сыбыҡса ялғап үҫтерелгән; черенко
вая малйна сыбыҡса ялғап үҫтерелгән ҡурай еләге 

ЧЕРЕН бК м 1. һап, тотҡа; черенок лопаты 
кәрәк һабы; черенок косы салғы тотҡаһы 2. сад. 
сыбыҡса, ботаҡ; прививать черенкй сыбыҡсалар 
ялғау

ЧЁРЕП м баш һөйәге
ЧЕРЕПАХА ж 1. гөбөргәйел, ташбаҡа; морс

кая черепаха диңгеҙ ташбаҡаһы 2. собир. гөбөр
гәйел (ташбаҡа) ҡабығы; изделия из черепахи 
ташбаҡа ҡабығынан эшләнгән әйберҙәр ♦ как че
репаха (черепахой) ехать (идтй и т.п.) бик яй, 
ташбаҡа аҙымы менән барыу, ташбаҡа кеүек 
һөйрәлеү

ЧЕРЕПАХОВЫЙ, -ая, -ое гөбөргәйел ...ы, 
ташбаҡа ...ы; черепаховый суп ташбаҡа ашы 
2 . гөбөргәйел (ташбаҡа) ҡабығынан эшләнгән; 
черепаховый грёбень ташбаҡа ҡабығынан эш
ләнгән тараҡ

ч е р е п Аш и и , -ья, -ье 1. гөбөргәйел ...ы, 
ташбаҡа ...ы; черепашья голова ташбаҡа башы 
2. перен. гөбөргәйел ...ы, ташбаҡа ...ы, бик 
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аҡрын (яй), гөбөргәйел (ташбаҡа) кеүек; идтй 
черепашьим шагом ташбаҡа аҙымы менән атлау 

ЧЕРЕПИЦА ж черепица (ябыу материалы) 
ЧЕРЕПИЧНЫЙ, -ая, -ое 1. черепица ...ы; че 

репйчный завод черепица заводы 2. черепица 
менән ябылған (эшләнгән Һ.6 .), черепицанан; че 
репйчная крыша черепица менән ябылған ҡыйыҡ 

ЧЕРЕПНОЙ, -ая, -ое 1. баш һөйәге ...ы; че
репная рана баш һөйәге яраһы 2. ө знач. сущ. 
черепные мн.; зоол. умыртҡалылар ♦ черепная 
коробка анат. мейе ҡумтаһы

ЧЕРЕПбК м ватыҡ, ярсыҡ (һауыт-һабага 
ҡарата)

ЧЕРЕСПОЛбСИЦА ж баҫыу ашалыҡ, ара
лашҡан баҫыу (ер); ликвидация чересполосицы 
аралашҡан баҫыуҙарҙы бөтөрөү

ЧЕРЕСПОЛОСНЫЙ, -ая, -ое баҫыу аша 
...ы; чересполосное владение баҫыу аша биләмә 
(кермә ер)

ЧЕРЕССЕДЁЛЬНИК м арҡалыҡ; подтянуть 
чересседельник арҡалыҡты тартыу; кожаный 
чересседельник ҡайыш арҡалыҡ

ЧЕРЕСЧУР нареч. кәрәгенән артыҡ, сиктән 
(саманан) тыш, самаһыҙ, үтә, уғата, бигерәк; че
ресчур холодный сиктән тыш һыуыҡ; чересчур 
много кәрәгенән артыҡ күп

ЧЕРЁШНЕВЫЙ, -ая, -ое һары сейә ...ы; че
решневое варенье һары сейә ҡайнатмаһы

ЧЕРЁШНЯ ж һары сейә (атсы һәм емеше) 
ЧЕРЕШ бК м 1. һабаҡ; черешок листа япраҡ 

һабағы 2. см. черенок 1
ЧЕРКАТЬ и ч ё р к а т ь  несоө. что и без доп.

1. см. черкнуть 1; 2. разг. (зачёркивать) һыҙыу, 
һыҙғылау, һыҙып ташлау; черкать рукопись 
ҡулъяҙманы һыҙғылау

ЧЕРКЁСКА ж черкеска, билле елән (Кавказ 
халыҡтарының өҫ кейеме)

ЧЕРКЁСЫ мн. черкестар, черкес халҡы / /  ед. 
черкес м черкес ир-аты; черкешенка ж черкес 
ҡатын-ҡыҙы

ЧЕРКНУТЬ сов. что; разг. 1. һыҙыу 2. яҙыу, 
яҙып ебәреү (алыу); черкнуть строчку бер нисә 
юл яҙып ебәреү

ЧЕРНЕНЫЙ, -ая, -ое ҡарайтылған; чернёная 
сталь ҡарайтылған ҡорос

ЧЕРНЁТЬ несов. 1. (виднеться — о чём-л. 
чёрном) ҡарайып күренеү; вдалй чернел лес алыҫ
та урман ҡарайып күренде 2. (становиться чёр
ным) ҡарайыу, ҡара төҫкә инеү, ҡап-ҡара булыу 

ЧЕРНЁТЬСЯ несов/, разг. см. чернеть 1 
ЧЕРНИКА ж ҡара көртмәле (ҡыуагы һәм 

емеше)
ЧЕРНИЛА мн. ҡара, яҙыу ҡараһы; красные 

чернйла ҡыҙыл ҡара
ЧЕРНЙЛЬНИЦА ж ҡара һауыты 
ЧЕРНЙЛЬНЫИ, -ая, -ое ҡара ...ы; чернйль 

ное пятно ҡара табы; чернйльный прибор яҙыу 
приборы
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ЧЕРНОСОТЕНЕЦ
ЧЕРНИТЬ несов. 1. что ҡарайтыу, ҡараға 

буяу; чернйть усы мыйыҡты ҡараға буяу 2. ко
го-что (порочить) ҡара яғыу, бысратыу, яман
лау; чернйть напрасно бушҡа ҡара яғыу

ЧЕРНИЧНИК м ҡара көртмәле ҡыуаҡлығы, 
ҡара көртмәлелек

ЧЕРНИЧНЫЙ, -ая, -ое ҡара көртмәле ...ы; 
черничный кисель ҡара көртмәле кеҫәле; чер
ничный куст ҡара көртмәле ҡыуағы

Ч Е РН б 1. нареч. ҡара булып 2. в знач. сказ., 
безл. ҡараңғы; на улице черно урамда ҡараңғы 
3. в знач. сказ., безл. һағышлы; на душе черно 
күңелгә һағышлы

ЧЕРНО... и ЧЕРНО ... урыҫ телендә ҡушма 
һщҙәрҙең “ҡара” мәгәнәһен аңлатҡан беренсе 
өлөшө, мәҫ., черноголовый ҡара баш(лы) 

ЧЕРНОБОРбДЫ Й, -ая, -ое ҡара һаҡаллы 
ЧЕРНОБРбВЫ Й, -ая, -ое ҡара ҡашлы 
ЧЕРНОБУРКА ж; разг. ҡара төлкө (затлы 

тиреле йәнлек)', воротнйк из чернобурки ҡара 
төлкө яға

ч ё р н о  б Ур ы й , -ая, -ое ҡара көрән; чёрно
бурый медведь ҡара көрән айыу 

ЧЕРНОБЬІЛЬНИК м ҡара әрем 
ЧЕРНОВИК м ҡаралама; переписывать чер

новик ҡараламаны күсереп яҙыу
ЧЕРН О ВбЙ , -ая, -ое 1. ҡаралама; черновой 

текст стихотворения шиғырҙың ҡаралама тексы 
2. разг. (вспомогательный) ҡара, ярҙамсы; выпол
нять чернов5чо работу ҡара эш башҡарыу 3. спец. 
(с примесью — о металлах) ҡарайтылған, ҡара 
яғылған; черновая медь ҡарайтылған баҡыр 

ЧЕРНОВОЛОСЫЙ, -ая, -ое ҡара сәсле 
ЧЕРНОГЛАЗЫЙ, -ая, -ое ҡара күҙле 
ЧЕРНОЗЕМ м ҡара тупраҡ 
ЧЕРНОЗЁМНЫЙ, -ая, -ое ҡара тупраҡлы; 

чернозёмная область ҡара тупраҡлы әлкә
ЧЕРНОКНЙЖНИК м\ уст. күрәҙәсе, си

хырсы
ЧЕРНО КбЖ ИЙ , -ая, -ее 1. ҡара тәнле 2. в 

знач. сущ. чернокожий м и чернокожая ж ҡара 
тәнле кеше

ЧЕРНОЛЁСЬЕ с япраҡлы ағастар урманы, 
япраҡлы урман

ЧЕРНОМАЗЫЙ, -ая, -ое разг. 1. (с тёмным 
цветом кожи и волос) ҡара тәнле 2. (грязный) 
бысраҡ

ЧЕРНОМОРСКИЙ, -ая, -ое Ҡара диңгеҙ 
... ы; Черноморское побережье Ҡара диңгеҙ буйы 

ЧЕРНООКИЙ, -ая, -ое трад.-поэт. см. чер
ноглазый

ЧЕРНОРАБОЧИЙ, -ая, -ее 1. ҡара эш баш
ҡарған 2. в знач. сущ. чернорабочий м ҡара эш
се, ауыр хеҙмәт башҡарыусы

ЧЕРНОСЛИВ м собир. ҡара емеш (кипте
релгән сливаның бер төрө)

ЧЕРНОСОТЕНЕЦ м; ист. ҡара груһ, ҡара 
груһсы
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ЧЕРНОСОТЕННЫЙ, -ая, -ое ист. ҡара груһ 

...ы, ҡара груһсылар ....ы; черносотенная пар
тия ҡара груһсылар фирҡәһе

ЧЕРНОТА ж 1. ҡара, ҡаралыҡ; чернота землй
ерҙең ҡаралығы 2. (тьма) ҡараңғы, ҡараңғылыҡ; 
чернота ночи төндөң ҡараңғылығы 3. перен., 
уст. бысраҡлыҡ, насарлыҡ; людская чернота ке
шеләрҙең бысраҡлығы ♦ чернота под глазами 
күҙ төптәре ҡарайыу (күгәреү) 

ч е р н о т Ал  м ҡара тал
ЧЕРНУШКА ж 1. (травянистое растение) 

ҡара үлән 2. (гриб) ҡара бәшмәк 3. разг. (семен
ной лук)  ҡара һуған (орлоҡлоҡ)

ЧЕРНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡара; чёрный дым ҡара 
төтөн; чёрная лента ҡара таҫма; чёрная краска 
ҡара буяу 2. ҡараңғы; чёрная ночь ҡараңғы төн 
3. в знач. сущ. чёрный м и чёрная ж ҡара тәнле 
кеше, ҡара тәнлеләр 4. в знач. сущ. чёрные мн.
(в шахматах и шашках) ҡаралар; играть чёр
ными ҡаралар менән уйнау 5. разг. (грязный) 
ҡара, бысраҡ, керле; чёрное бельё бысраҡ кер
6. арт, артҡы, ярҙамсы; чёрный ход артҡы ишек
7. (физически тяжёлый, неквалифицированный) 
ҡара; чёрная работа ҡара эш 8. (принадлежа
щий к низшим сословиям) ҡара, ябай 9. перен. 
(отрицательный, плохой) ҡара, насар, яман; 
чёрные стороны жйзни тормоштоң насар яҡтары
10. перен. ҡара, ауыр, ҡайғылы, ҡараңғы; чёр
ные думы ҡара уйҙар; чёрные дни ауыр көндәр; 
чёрная весть ҡайғылы хәбәр 11. перен. (злост
ный, коварный) ҡара, мәкерле, уҫал; чёрные си
лы реакции реакцияның ҡара көстәре; чёрная 
зависть уҫал көнсөллөк 12. (как составная часть 
зоологических и ботанических названий) ҡара; 
чёрный медведь ҡара айыу; чёрная берёза ҡара 
ҡайын; чёрная смородина ҡара ҡарағат ♦ чёрная 
бйржа йәшерен биржа; чёрный рынок йәшерен 
баҙар; чёрная буря көслө ел-дауыл; чёрное ду
ховенство монахтар; чёрное золото см. золото; 
чёрная икра ҡара ыуылдырыҡ; чёрный кофе 
һөтһөҙ ҡара ҡәһүә; чёрный лес ҡара урман (яп
раҡлы, ҡуйы); чёрная металлургйя ҡара метал
лургия; чёрные металлы ҡара металдар (тимер, 
ҡорос, суйын); чёрная баня ҡара мунса; чёрный 
порох ҡара дары (төтөнлө); чёрное пятно ҡара 
таи; чёрные спйски ҡара исемлек (йәберһетец 
өсөн йәшерен төҙөлгән); чёрный хлеб арыш 
икмәге; держать в чёрном теле кого ҡағыу, сит
ләтеү; называть белое чёрным күрәләтә аҡты ҡа
ра тиеү; принимать белое за чёрное аҡты ҡара 
тип таныу; чёрная кошка пробежала (проско- 
чйла) между кем см. кошка; чёрным по белому 
(напйсано) асыҡ, аныҡ (яҙылған)

ЧЕРНЬ ж 1. см. чернота 1, 2; 2. (художествен
ная обработка металла) ҡара тоноҡ иретмә 
3. спец, (сорт чёрной краски) ҡара буяу; костя
ная чернь һөйәк өсөн ҡара буяу 4. уст. (просто
народье) ҡара халыҡ

626

ЧЕРНЙВЫЙ, -ая, -ое разг. ҡара сәсле 
ЧЕРПАК м 1. сүмес 2. спец. һоҫҡос; черпак 

экскаватора экскаватор һоҫҡосо
ЧЕРПАЛКА ж; разг. сүмес, һоҫҡос, ижау 
ч е р п Ал ь н ы и , -ая, -ое һоҫоу ...ы, һоҫҡос; 

черпальная машйна һоҫоу машинаһы
ЧЁРПАТЬ несов. что 1. һоҫоу, һоҫоп (тулты

рып) алыу; черпать воду из ручья шишмәнән 
һыу һоҫоп алыу 2. перен. алыу, йыйыу, табыу; 
черпать сйлы көс йыйыу; черпать сведения мәғ 
лүмәт йыйыу; черпать знания белем алыу 

ЧЕРПНЁТЬ сов. см. черпать 1 
ЧЕРСТВЁТЬ несов. 1. ҡатыу, кибеү; хлеб 

черствеет икмәк ҡата 2. перен. ҡаты күңеллелә
неү, рәхимһеҙләнеү

ЧЕРСТВОСТЬ ж 1. иҫкергәнлек, ҡатҡан бу
лыу, кипкәнлек; чёрствость хлеба икмәктең ҡат
ҡан булыуы 2. перен. ҡаты күңеллелек, рәхим
һеҙлек, ҡатылыҡ, ҡанһыҙлыҡ, туңлыҡ; чёрствость 
душй күңел ҡатылығы

ЧЕРСТВЫЙ, -ая, -ое 1. ҡатҡан, кипкән; чёрст
вая булка ҡатҡан ҡалас 2. перен. ҡаты күңелле, 
рәхимһеҙ, ҡаты, ҡанһыҙ, туң; чёрствый человек 
ҡаты күңелле кеше; чёрствое сердце туң йөрәк 

ЧЕРТ м шайтан, ен ♦ до чёрта: 1) (очень мно
го) сикһеҙ күп, ифрат күп; 2 ) (очень сильно) 
ахыр сиккә етеп, бик ныҡ; к чёрту (чертям); ко 
всем чертям: 1) прост, күҙемдән юғал, кит; 
2 ) көл булып осоу, сайрау, ҡыйралыу; ни черта 
прост, бөтөнләй, бер ни, һис ни; ни к чёрту (не 
годйтся) бөтөнләй, тулыһынса; (для) какого 
чёрта; за какйм (коим) чёртом; на кой чёрт ни 
эшләп, нимә өсөн, нимәгә кәрәк; чёрт (тебя, его, 
их и т.д.) возьмй (побери, подерй и т.п.) шай 
тан алғыры; чёрт дёрнул кого шайтан ҡоторт
ҡан; чёрт знает кто (что, какой, куда и т.п.) кем 
(нимә, ниндәй, ҡайҙа һ.б.) икәнен шайтан бел
һен; чёрт ногу сломит шайтан ботон һындырыр 
(тәртипһеҙлек, бола хаҡында); чёрт с ним (то
бой, нйми и т.д.) суҡынып китһен; чёрт-те что 
(где и т.п.) әллә нимә; чёрта с два! һис тә!, бер 
нисек тә!, улай булмай торһон әле! (риза бул- 
маганда әйтелә); к чёрту (чертям) на рога (на 
кулички); у чёрта на рогах (на куличках) йәһән 
нәмгә, йәһәннәм тишегенә; ни один чёрт (сам 
чёрт) не разберёт шайтан белһен, бер кем дә аң
лата (эшләй) алмай; чем чёрт не шутит см. шу- 
тйть; что за чёрт! был ниндәй хикмәт! (аптырау 
белдергәндә)

ЧЕРТА ж 1. һыҙыҡ, һыҙат; тонкая черта нә
ҙек һыҙыҡ; провестй черту һыҙыҡ үткәреү 2. (гра
ница, предел) һыҙыҡ, сик, эс; погранйчная черта 
сик һыҙығы; в черте города ҡала эсендә 3. пе
рен. үҙенсәлек, һыҙат, сифат, холоҡ; черты харак
тера характер үҙенсәлектәре; черты нового чело
века яңы кеше сифаттары 4. обычно мн. черты 
йөҙ, йөҙ һыҙаттары; у неё красйвые черты уның 
йөҙө матур ♦ в общих (главных, основных) чер-
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тах дөйөм алғанда, ғөмүмән; до последней чер
ты аҙағына (аҙаҡҡы сиккә) тиклем

ЧЕРТЕЖ м һыҙым, һыҙма, чертеж; проект
ный чертёж проект һыҙымы

ЧЕРТЁЖНИК м и ЧЕРТЁЖНИЦА ж һы 
ҙымсы, чертежсы

ЧЕРТЁЖНЫЙ, -ая, -ое 1. һыҙма ...ы, һыҙым 
...ы; чертёжная доска һыҙым таҡтаһы 2. ө знач. 
сущ. чертёжная ж һыҙым бүлмәһе

ЧЕРТЕНОК м 1. (дьяволёнок) шайтан (ен) 
балаһы, бәрей балаһы 2 . (о шалуне, озорнике) 
шайтан, ен ♦ чертенята в глазах у кого күҙҙәре 
баҙлап тора (осҡон сәсеп, мутлыҡ белдереп тор- 
ган кцҙҙәр тураһында)

ЧЕРТИТЬ несоә. что и без доп. һыҙыу; чер- 
тйть схему схема һыҙыу

ЧЁРТОВ, -а, -о 1. шайтан ...ы, ен ...ы; чёр
товы продёлки ен эше 2. груб., прост, (в соста
ве некоторых бранных выражений) ен ...ы; 
чёртово дитя ен балаһы; чёртова кукла ен ҡур 
сағы 3. прост, (для выражения крайне отрица
тельной оценки кого-чего-л.) бик (ныҡ) насар, 
үтә яман, бик көслө, ғәҙәттән тыш, иҫ китмәле; 
чёртова боль бик ныҡ ауыртыу 4. см. чертов
ский 3 ♦ чёртова дюжина см. дюжина

ЧЕРТбВСКИ нареч.; разг. бик, бик ныҡ, иҫ 
китмәле, ғәҙәттән тыш; я чертовски устал мин 
бик ныҡ арыным

ЧЕРТОВСКИЙ, -ая, -ое 1. ен ...ы, шайтан 
...ы; чертовские наваждения шайтан вәсүәсәләре 
2 . (злобным, коварный) уҫал, мәкерле, яуыз уйлы, 
аҫтыртын уйлы; чертовский замысел мәкерле 
уй; чертовские ухищрения яуыз хәйлә 3. разг. 
иҫ китмәле, ғәҙәттән тыш (көслө), бик көслө, үтә 
көслө (ауыр), бик ныҡ; иметь чертовское здо
ровье иҫ китмәле сәләмәт булыу; чертовская ра
бота үтә ауыр эш

ЧЕРТОВЩИНА ж; разг. 1. собир. ендәр, бә
рейҙәр 2 . перен., разг. буталсыҡлыҡ, аңлашыл
маусанлыҡ, әкәмәт, хикмәт; что за чертовщйна! 
был ниндәй әкәмәт!

ЧЕРТОПОЛбХ м шайтан таяғы (сәнскеле 
ҡый цләне)

ЧЁРТОЧКА ж 1. уменъш. от черта 1, 3, 4; про
вес™ чёрточку һыҙыҡ үткәреү 2. (дефис) һыҙыҡса 

ЧЕРТЫХАТЬСЯ несоә.', разг. “тфү, шайтан” 
тип төкөрөнөү (әрләшец)

ЧЕРТЫХНУТЬСЯ сов. см. чертыхаться 
ЧЕРЧЁНИЕ с 1. см. чертить 2. һыҙым, чер

чение; урок черчения һыҙым дәресе
ЧЕСАЛКА ж тараҡ, тәрәш тараҡ, теткес; че

салка для льна етен теткес
ЧЕСАЛЬНЫЙ, -ая, -ое теткес ...ы, тетеү ...ы; 

чесальная машина тетеү машинаһы
ЧЕСАЛЬЩИК м и ч е с Ал ы ц и ц а  ж тетеү

се, тараусы (эшсе)
ЧЕСАНИЕ с см. чесать; чесание волос сәс 

тарау; чесание льна етен тәрәшләү

ЧЕСАНКИ мн. (ед. чёсанок м) сүсинкә (ка
лушҡа кейҙерелгән йоҡа быйма)

ЧЕСАНЫЙ, -ая, -ое таралған, тетелгән, тә- 
рәшләнгән; чёсаный лён тәрәшләнгән етен; чёса
ная шерсть тетелгән йөн

ЧЕСАТЬ несоә. что 1. без доп. тырнау; че
сать спйну арҡа тырнау 2. разг. тарау; чесать 
волосы сәс тарау 3. (о шерсти, хлопке) тетеү; (о 
льне, конопле и т.п.) тәрәшләү, тарау; чесать 
лён етен тәрәшләү; чесать хлопок мамыҡ тетеү
♦ чесать затылок (в затылке) елкә тырнау (ап
тырағанда); чесать зубы күп һөйләү; чесать 
язык (языком) см. язык

ЧЕСАТЬСЯ несоә. 1. ҡашыныу, тырнаныу; 
собака чешется эт тырнана 2. страд, от чесать
♦ руки чешутся см. рука; язык чешется теле 
ҡысый, теле тик тормай

ЧЕСНбК м һарымһаҡ
ЧЕСНбЧНЫЙ, -ая, -ое һарымһаҡ ...ы, һа

рымһаҡлы; чесночные листья һарымһаҡ япраҡ
тары; чесночная настойка һарымһаҡ төнәтмәһе 

ЧЕСбТКА ж ҡорсаңғы, ҡысынма 
ЧЕСбТОЧНЫЙ, -ая, -ое ҡорсаңғылы, ҡор

саңғы ...ы; чесоточный зуд ҡорсаңғы ҡысын
маһы; чесоточный больной ҡорсаңғылы ауырыу 

ЧЁСТВОВАНИЕ с 1. см. чествовать 2. (тор
жественный акт, собрание) тантана, ҡотлау тан
танаһы, тантаналы ҡотлау

ЧЕСТВОВАТЬ несоә. кого-что (тантаналы 
рәүештә) ҡотлау, ололау, хөрмәтләү; чествовать 
юбиляра юбилярҙы тантаналы рәүештә ҡотлау 

ЧЕСТИТЬ несоә. кого-что 1. у cm. см. чест
вовать 2. разг. (ругать) һүгеү, әрләү

ЧЕСТНбЙ, -ая, -ое уст. 1. изге; честной 
крест изге тәре 2. йола буйынса уҙғарылған, 
дини ҡағиҙәләргә нигеҙләнгән; честная свадьба 
йола буйынса уҙғарылған туй 3. трад.-поэт. 
хөрмәтле; честной народ хөрмәтле халыҡ ♦ мать 
честная! әсәкәйем!, әстәғәфирулла! (аптыраған
да, ҡыуанғанда, ҡурҡҡанда, асыуланғанда һ.б. 
әйтелә); честное слово см. честный

ч е с т н о с т ь  ж намыҫлылыҡ, тоғролоҡ; чест
ность намерений ниәттәрҙең тоғролоғо; чест
ность в науке фәндәге намыҫлылыҡ

ЧЁСТНЫЙ, -ая, -ое 1. в разн. знач. намыҫлы, 
тоғро, ғәҙел, хәләл; честный человек намыҫлы ке
ше; честный взгляд ғәҙел ҡараш; честный зарабо
ток хәләл эш хаҡы 2. намыҫлы, саф, тапланмаған, 
таҙа; честное ймя намыҫлы исем ♦ честное слово 
биллаһи, ысын күңелдән әйтәм; висеть (держаться 
и т.п.) на честном слове шутл. саҡ-саҡ эләгеп тороу 

ЧЕСТОЛЙБЕЦ м дан (шөһрәт) һөйөүсе, дә
рәжә (дан) яратыусы

ЧЕСТОЛЮБИВЫЙ, -ая, -ое дан (шөһрәт) һөй
гән, дәрәжә (дан) яратҡан; честолюбивый чело
век дан яратҡан кеше

ЧЕСТОЛЙБИЕ с дан (шөһрәт) һөйөүсәнлек, 
дәрәжә (дан) яратыусанлыҡ 
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ЧЕСТЬ
ЧЕСТЬ ж 1. намыҫ; дело чести намыҫ эше; 

задеть честь чью-л. кемдеңдер намыҫына ҡағы
лыу; берегй платье снбву, а честь смолоду кейем 
де яңылай, намыҫты йәшләй һаҡла 2. (целомуд
рие, девственность) ғиффәтлелек, сафлыҡ 3. (по
чёт, уважение) хөрмәт, ихтирам; это большая 
честь для меня был минең өсөн ҙур хөрмәт ♦ в 
честь кого-чего кемдеңдер-нимәнеңдер хөрмәте
нә; выйти с честью из чего нимәнәндер намыҫ 
менән еңеп сығыу; к чести чьей кемдеңдер хөр
мәтенә; по чести (сказать) в знач. вводи. сл. \ уст. 
дөрөҫөн (ысынын) әйткәндә, асығын әйткәндә; с 
честью (сделать) что нимәне бик яҡшы (башҡа
рыу); честь чёстью; честь по чести нисек кәрәк 
булһа, шулай; тейешенсә, кәрәгенсә; честью (сде
лать) что үҙ теләге (ирке) менән, ҡушмайынса; 
отдать честь: 1) воен. честь биреү; 2) кому хөрмәт 
(иғтибар) күрһәтеү; 3) чему, шутл. тейешле ки
мәлдә иғтибар итеү (биреү), өҫтөнлөк биреү; про
сить честью яҡшылыҡ менән һорау (үтенеү); по
пасть в честь кому кемдеңдер рәхимлелегенә та
рыу; считать (ставить и т.п.) за честь что баһаһын 
арттырыу (дәрәжәһен күтәреү) тип иҫәпләү; суд 
чести намыҫ суды; надо (пора) и честь знать әҙәп 
белергә лә кәрәк (иҫкәрткәндә әйтелә)', честь 
имею кланяться уст. һау булығыҙ, хушығыҙ 

ЧЕСУЧА ж чесуча (ебәк туҡыма) 
ЧЕСУЧбВЫЙ, -ая, -ое 1. чесуча ...ы; чесу

човое производство чесуча производствоһы 
2. чесуча, чесучанан (тегелгән); чесучовый пид
жак чесучанан тегелгән пинжәк

ЧЕТ м; разг. йоп, йоп һан ♦ чёт и нечет таҡ- 
йоп (уйын)

ЧЕТА ж 1. ҡуш, ҡушаҡ, иш, тиң, пар 2. (су
пруги) ҡушаға, ҡушаҡ, ирле-ҡатынлы; молодая 
чета йәш ҡушаға ♦ не чета кому-чему кемгәлер- 
нимәгәлер иш (тиң) түгел

ЧЕТВЁРГ м кесе йома, кесаҙна ♦ после дож
дичка в четверг см. дождичек

ЧЕТВЕРЁНЬКИ: на четвереньках (ходйть) 
имгәкләп (мүкәйләп, дүрт аяҡлап) йөрөү; на чет
вереньки (стать) имгәкләү, мүкәйләү, дүрт аяҡлау 

ЧЕТВЕРКА ж 1. (цифра) дүрт 2. (группа из 
четырёх единиц) дүрт, дүртәү; во главе четвёр
ки д үртәүҙең башлығы булыу 3. разг. (об авто
бусе, троллейбусе и т.п.) дүртенсе 4. (оценка) 
дүртле, дүртле билдәһе

ЧЁТВЕРО числ. собир. дүртәү, дүрт; четверо 
детей дүрт бала; их было четверо улар дүртәү ине 

ЧЕТВЕРО... урыҫ телендә ҡушма һщҙәрҙең 
“дцртенсе”, “дцрт” мәғәнәһен аңлатҡан берен
се өлөшө, мәҫ., четвероднёвный дүрт көнлөк 

ЧЕТВЕРОКЛАССНИК М и ч е т в е р о к л Ас  
СНИЦА ж дүртенсе синыф уҡыусыһы, дүртенсе 
синыфта уҡыусы

ЧЕТВЕРОКУРСНИК м и ЧЕТВЕРОКУРС 
НИЦА ж дүртенсе курс студенты, дүртенсе курс
та уҡыусы студент
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ЧЕТВЕРОНОГИЙ, -ая, -ое 1. дүрт аяҡлы; 
четвероногие друзья дүрт аяҡлы дуҫтар 2. в 
знач. сущ. четвероногое с дүрт аяҡлы хайуан 

ЧЕТВЕРОСТИШИЕ с дүрт юллыҡ, дүрт юл
лыҡ шиғыр

ЧЕТВЕРТИНКА ж 1. дүрттән бер (өлөш), си
рек 2. прост, (бутылка ёмкостью в четверть 
литра) сирек

ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ, -ая, -ое геол. дүртенсел; 
четвертичный перйод дүртенсел осор (Ер ҡабы
ғының барлыҡҡа килец тарихында)

ЧЕТВЕРТНбЙ, ая, ое 1. (являющийся чет
вертью чего-л.) дүрттән бер, сирек 2. сирек ...ы; 
четвертные оценки сирек билдәләре

ЧЕТВЕРТОВАНИЕ с см. четвертовать 
ЧЕТВЕРТОВАТЬ сов., несоә. кого-что дүрт- 

кә ботарлау (боронғо яза ысулы)
ЧЕТВЕРТЫЙ, -ая, -ое 1. числ. дүртенсе; чет

вёртый этаж дүртенсе ҡат; четвёртый час сәғәт 
дүртенсе; четвёртая странйца дүртенсе бит 2. в 
знач. сущ. четвёртая ж дүрттән бер, сирек 

ЧЁТВЕРТЬ ж 1. сирек, дүрттән бер (өлөш); 
четверть стоимости хаҡтың дүрттән бере; чет
верть яблока алманың дүрттән бере 2. (часть 
часа) ун биш минут; без четверти два ун биш 
минуттан ике; четверть двенадцатого ун икенсе 
ун биш минут 3. (часть учебного года) сирек; 
отметки за четверть сирек билдәләре; первая чет
верть беренсе сирек 4. (мера объёма жидкости 
и сыпучих веществ, длины, площади) сирек; чет
верть кумыса бер сирек ҡымыҙ

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ м; спорт, сирек финал 
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЬНЫЙ, ая, ое спорт. 

сирек финал . ..ы; четвертьфинальные состяза
ния сирек финал ярыштары 

ЧЕТКИ мн. тиҫбе, тәсбих
ЧЕТКИЙ, ая, ое 1. аныҡ; чёткие движения

аныҡ хәрәкәттәр 2. (точный, ясный) асыҡ, аныҡ, 
аңлайышлы; чёткая формулировка аңлайышлы 
формулировка; чёткое распределение обязаннос
тей бурыстарҙы аныҡ бүлеү; чёткая надпись асыҡ 
яҙыу 3. (хорошо организованный) яҡшы ойош
торолған, теүәл; чёткий режйм занятий дәрес
тәрҙең теүәл режимы; чёткая работа теүәл эш 

ЧЕТКОСТЬ ж 1. аныҡлыҡ, асыҡлыҡ; чёт
кость движений хәрәкәттәрҙең аныҡлығы 2. (точ
ность) асыҡлыҡ, аныҡлыҡ, аңлайышлылыҡ 3. яҡ
шы ойошторолғанлыҡ, теүәллек; чёткость рабо
ты эштең теүәллеге

ЧЕТНОСТЬ ж йоплоҡ; чётность чйсел һандар
ҙың йоплоғо

ЧЕТНЫЙ, -ая, -ое йоп; чётные чйсла йоп һандар 
ЧЕТЫРЕ числ. 1. дүрт; дважды два — четы

ре ике икең дүрт 2. (оценка) дүрт, дүртле билдә
һе, яҡшы; учйться на четыре и пять дүртле һәм 
бишле билдәләренә уҡыу ♦ в четырёх стенах си
деть (жить) дүрт стена эсендә ултырыу (йәшәү); 
идй на все четыре стороны дүрт яғың ҡибла



ЧЕШ СКИЙ
ЧЕТЫРЕЖДЫ нареч. дүрт тапҡыр (мәртәбә), 

дүрт; четырежды пять — двадцать дүрт бишең 
егерме; четырежды орденоносный завод дүрт op 
денлы завод

ЧЕТЫРЕСТА числ. дүрт йөҙ 
ЧЕТЫРЕХ... урыҫ телендә ҡушма һщҙәрҙең 

“дцрт” мәғәнәһен аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., 
четырёхметрбвый дүрт метрлы; четырёхтбмный 
дүрт томда

ЧЕТЫРЁХВЕСЁЛЬНЫЙ и разг. ЧЕТЫРЁХ 
ВЕСЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое дүрт ишкәкле; четырёх
вёсельный баркас дүрт ишкәкле баркас

ЧЕТЫРЁХГОДИЧНЫЙ, -ая, -ое дүрт йыл
лыҡ; четырёхгодичный курс обучения дүрт йыл
лыҡ уҡытыу курсы

ЧЕТЫРЁХГОДОВАЛЫЙ, ая, ое см. четы 
рёхлётний

ЧЕТЫРЁХГОЛОСНЫЙ, ая, ое дүрт тауыш
ҡа, дүрт тауыштан торған; четырёхголосная пес
ня дүрт тауыштан торған йыр

ЧЕТЫРЁХГРАННИК м\ мат. дүртҡыр 
ЧЕТЫРЁХГРАННЫЙ, ая, ое дүрт ҡырлы; 

четырёхгранная пирамида мат. дүрт ҡырлы пи
рамида

ЧЕТЫРЁХДНЁВНЫЙ, -ая, -ое дүрт көнлөк 
...ы; четырёхднёвный поход дүрт көнлөк поход 

ЧЕТЫРЁХКЛАССНЫЙ, ая, ое 1. дүрт си 
ныфлы; четырёхклассное городское учйлище
дүрт синыфлы ҡала училищеһы 2 . дүрт синыф- 
лыҡ, дүрт синыф; четырёхклассное образование
дүрт синыфлыҡ белем

ЧЕТЫРЁХКРАТНЫЙ, ая, ое 1. дүрт тап 
ҡыр; четырёхкратный чемпион дүрт тапҡыр чем 
пион 2. (увеличенный в четыре раза) дүрт тап
ҡыр, дүртләтә

ЧЕТЫРЁХЛЕТИЕ с 1. (срок) дүрт йыл 2. (го
довщина) дүрт йыллыҡ

ЧЕТЫРЁХЛЁТНИЙ, -яя, -ее 1. (о сроке) 
дүрт йыллыҡ, дүрт йыл барған, дүрт йылға 
һуҙылған; четырёхлётняя разлука дүрт йылға 
һуҙылған айырылышыу 2. (о возрасте) дүрт 
йәшлек (йәштәге); четырёхлётний сын дүрт йәш
лек улы

ЧЕТЫРЁХМЁСТНЫЙ, -ая, -ое дүрт урынлы, 
дүрт кешелек; четырёхмёстное купе дүрт урын
лы купе

ЧЕТЫРЁХМЁСЯЧНЫЙ, ая, ое дүрт айлыҡ; 
четырёхмёсячный ребёнок дүрт айлыҡ бала 

ЧЕТЫРЁХПОЛЬЕ с дүрт баҫыулыҡ (сәсец 
әйләнеше)

ЧЕТЫРЁХРУБЛЁВЫЙ, -ая, -ое дүрт һумлыҡ 
ЧЕТЫРЁХСЛОЖНЫЙ, -ая, -ое лингв, дүрт 

ижекле; четырёхсложное слово дүрт ижекле һүҙ 
ЧЕТЫРЁХСОТЛЕТИЕ с 1. (срок) дүрт йөҙ 

йыл 2. (годовщина) дүрт йөҙ йыллыҡ
ЧЕТЫРЁХСОТЛЁТНИЙ, яя, ее 1. (о сроке) 

дүрт йөҙ йыл барған, дүрт йөҙ йылға һуҙылған 
2. (о годовщине) дүрт йөҙ йыллыҡ

ЧЕТЫРЁХСОТЫЙ, -ая, -ое числ. дүрт йө
ҙөнсө; четырёхсотая страница дүрт йөҙөнсө бит 

ЧЕТЫРЁХСТОРОННИЙ, яя, ее дүрт яҡлы 
(тарафлы); четырёхстороннее соглашение дүрт 
яҡлы килешеү

ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЙ, -ая, -ое му з., тех. 
дүрт тактлы; четырёхтактная пауза дүрт тактлы 
пауза; четырёхтактный двйгатель дүрт тактлы 
двигатель

ЧЕТЫРЁХТЫСЯЧНЫЙ, ая, ое 1. числ. 
дүрт меңенсе, дүрт меңле 2. дүрт меңлек; четы
рёхтысячный отряд дүрт меңлек отряд

ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИК м\ мат. дүртмөйөш 
ЧЕТЫРЁХУГбЛЬНЫЙ, ая, ое дүрт мө 

йөшлө; четырёхугольная палатка дүрт мөйөшлө 
палатка

ЧЕТЫ РЁХЧАСОВбЙ, ая, ое 1. дүрт 
сәғәтлек; четырёхчасовая беседа дүрт сәғәтлек 
әңгәмә 2. сәғәт дүрттә китә (килә) торған; четы- 
рёхчасовбй поезд сәғәт дәрттә китә торған поезд 

ч е т ы р ё х э т Аж н ы и , -ая, -ое дүрт ҡатлы; 
четырёхэтажный дом дүрт ҡатлы йорт

ЧЕТЫРНАДЦАТИЛЁТНИЙ, яя, ее 1. (о 
сроке) ун дүрт йыллыҡ 2. (о возрасте) ун дүрт 
йәшлек

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ, -ая, -ое числ. ун дүр
тенсе; четырнадцатое января ун дүртенсе ғинуар 

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ числ. ун дүрт 
ЧЕХАРДА ж 1. шап-шаҡыр, алаҡ-шаҡалай; иг

рать в чехарду шап-шаҡыр уйнау 2. перен., разг. 
буталсыҡлыҡ, тәртипһеҙлек, йыш алмашыныуҙар 

ЧЁХИ мн. чехтар, чех халҡы / /  ед. чех м чех 
ир-аты; чёшка ж чех ҡатын-ҡыҙы

ЧЕХЛИТЬ несоә. что\ спец. көплөк (көп, ты
шлыҡ) кейҙереү, япҡыс ҡаплау; чехлйть орудия 
туптарға көплөк кейҙереү

ЧЕХ бЛ  м чехол, тышлыҡ, ҡап, көп, көплөк; 
брезентовый чехол брезент көп; мебельные чехлы 
мебель көплөгө; ружьё в чехлё көптәге мылтыҡ 

ЧЕХОЛЬНЫЙ, -ая, -ое тышлыҡ, чехол ...ы; 
чехольное полотно тышлыҡ туҡыма

ЧЕЧЕВИЦА ж яҫмыҡ, яҫы борсаҡ (цҫемлек 
һәм ор лого)

ЧЕЧЕВЙЧНЫИ, -ая, -ое яҫмыҡ ...ы; чече 
вйчные посевы яҫмыҡ сәсеүлектәре; чечевйчный 
суп яҫмыҡ ашы ♦ променять на чечевйчную по
хлёбку; продаться за чечевйчную похлёбку һу
ҡыр бер тингә һатылыу (алмаштырыу)

ЧЕЧЁНСКИЙ, -ая, -ое чечен ...ы, Чечня ...ы; 
чеченский язык чечен теле

ЧЕЧЁНЦЫ и уст. ЧЕЧЁНЫ мн. чечендар, 
чечен халҡы / /  ед. чеченец м чечен ир-аты; че
ченка ж чечен ҡатын-ҡыҙы

ЧЕЧЕТКА ж 1. зоол. алаҡас турғай 2. разг. 
күп һөйләүсән, мығырлаҡ ҡатын 3. чечётка (көй 
тактына аяҡты тыҡылдатып бейец)

ЧЁШСКИЙ, -ая, -ое чех ...ы, Чехия ...ы; 
чешский язык чех теле
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Ч Е Ш У Й К А

ЧЕШУЙКА ж (у рыб) тәңкә; (у ящериц, змей) 
ҡау; серебрйстые чеш ски көмөш тәңкәләр

ЧЕШУЙЧАТЫЙ, -ая, -ое 1. тәңкәле, тәңкә 
менән ҡапланған; чешуйчатые рыбы тәңкәле ба
лыҡтар 2. (ә виде чешуи) ҡау (тәңкә) һымаҡ; че
шуйчатый след тәңкә һымаҡ эҙ 3. е знач. сущ. 
чешуйчатые мн.; зоол. тәңкәлеләр

ЧЕШУ Й ж (у рыб) тәңкә; (у ящериц, змей) 
ҡау; сбросить чешую ҡау ташлау 

ЧИБИС м тәгәрлек, бибек 
чиж м һары турғай
ЧИЖИК м 1. уменъш.-ласк. от чиж 2. (дет

ская игра) сүрәкә
ЧИЛИЙСКИЙ, -ая, -ое чили ...ы, Чили ...ы; 

чилийский народ Чили халҡы
чилиицы мн. чилиҙар, чили халҡы / /  ед. 

чилйец м чили ир-аты; чилййка ж чили ҡатын- 
ҡыҙы

ЧИН м 1. чин, дәрәжә; полковничий чин пол
ковник дәрәжәһе; получить чин дәрәжә алыу 
2. (представитель, служащий какого-л. ведом
ства) хеҙмәткәр, вәкил; чин дипломатйческого 
корпуса дипломатик корпус вәкиле; чины судеб
ного ведомства суд ведомствоһы хеҙмәткәрҙәре 
♦ по чйну тотҡан урынына ҡарата; чин чйном; 
чин по чйну тейешенсә, еренә еткереп

ч и н Ар  М И ч и н Ар а  ж чинар, чинара (агас) 
ЧИНИТЬ I несоә. что 1. төҙәтеү, йүнәтеү; (о 

белье) ямау; чинйть мост күпер йүнәтеү; чинйть 
часы сәғәт төҙәтеү; чинйть бельё эске кейемде 
ямау 2. (заострять) ослау; чинйть карандаш ҡә
ләм ослау

ЧИНИТЬ II несов. что ҡылыу, эшләү, итеү, 
урынлаштырыу; чинйть беззакония законһыҙлыҡ 
ҡылыу; чинйть препятствия ҡамасаулыҡ эшләү 

ЧИННЫИ, ая, ое мөһим, олпатлы 
чинбвник м 1. чиновник, түрә 2. перен. 

(формалист) чиновник
ЧИНбВНИЧЕСТВО с собир. чиновниктар, 

түрәләр
ЧИНбВНИЧИЙ, -ья, -ье 1. чиновник(тар) 

...ы; чиновничий произвол чиновник башбаш 
таҡлығы; чиновничий язык чиновниктар теле 
(һөйләше) 2. чиновниктарса ...ы; чиновничье от
ношение к дёлу эшкә чиновниктарса ҡараш 

чинбвный, -ая, -ое уст. 1. дәрәжәле; чи
новное лицо дәрәжәле кеше 2. чиновник ...ы; 
чиновные погоны чиновник погондары

ЧИРЕИ м; разг. шешек, сиҡан, һыҙлауыҡ; 
чйрей на теле тәндәге шешек 

ЧИРЙКАНЬЕ с см. чирйкать 
ЧИРИКАТЬ несов. сырҡылдау, серкелдәү, сы

рылдау
ЧИРЙКНУТЬ сов. см. чирйкать 
ЧИРКАТЬ несоә. см. чйркнуть; чйркать спйч 

ками шырпы һыҙыу
ЧИРКНУТЬ сов. һыҙып (сыйып) ебәреү 
ЧИРбК м сүрәгәй өйрәк

ЧИСЛЕННОСТЬ л  : һан, иҫәп; чйсленность 
населения халыҡ иҫәбе; увеличение чйсленнос 
ти скота мал һаны артыу

ЧИСЛЕННЫЙ, ая, ое 1. (числовой) һан 
...ы, иҫәп ...ы; чйсленный и линейный масштаб 
карты картаның һан һәм һыҙыҡ масштабы; чйс 
ленное решение уравнения тигеҙләмәнең һан си 
селеше 2. (количественный) һанының (иҫәбе
нең), һан (иҫәп) буйынса; чйсленный рост насе
ления халыҡ һанының үҫеүе

ЧИСЛИТЕЛЬ м ; мат. числитель, ваҡланыусы 
ЧИСЛИТЕЛЬНЫИ: ймя числйтельное грам. 

һан (һцҙ төркөмө)', числйтельное с; грам. һан; 
колйчественные числйтельные төп һандар; по
рядковые числйтельные рәт һандары

ЧИСЛИТЬ несоә. кого-что 1. уст. (исчис
лять) иҫәбен алыу, һанау 2. (признавать ка- 
ким-л.) тип һанау (иҫәпләү); чйслить больным 
ауырыу тип иҫәпләү; чйслить в отпуску ялда тип 
һанау

ЧИСЛИТЬСЯ несоә. 1. һаналыу, хисапла
ныу, иҫәпләнеү, иҫәптә тороу; чйслиться в спйс 
ке исемлектә һаналыу; чйслиться в команди
ровке командировкала тип иҫәпләнеү 2. страд, 
от чйслить

ЧИ СЛб с 1. һан; дробное число кәсер һан; 
целое число бөтөн һан 2. көн, число; первые 
чйсла сентября сентябрҙең беренсе көндәре; ка
кое сегодня число? бөгөн ниндәй (нисәнсе) чис
ло? 3. (количество) һан, иҫәп; число заводов 
растёт заводтар һаны арта 4. (состав, ряд) 
иҫәп, ара; в числе присутствующих ҡатнашыу
сылар араһында 5. лингә. һан; множественное 
число күплек һаны ♦ в том числе шул иҫәптән; 
нет числа кому-чему, без числа иҫәп-хисапһыҙ, 
һанһыҙ, бик күп; задним числом см. задний; по 
первое число ҡаты шелтәләү

ЧИСЛОВбЙ, ая, ое 1. һан ...ы; числовая 
величина һан дәүмәле 2. һан ...ы, һан яғынан, 
һан менән бирелгән; числовой масштаб карт 
картаның һан масштабы; числовые данные һан 
менән бирелгән мәғлүмәттәр, һан мәғлүмәте 

ЧИСТИЛИЩЕ с араф (ожмахҡа инер алды
нан гөнаһтарҙан таҙарыныу урыны)

ЧЙСТИЛЫЦИК м и ЧЙСТИЛЫЦИЦА ж 
таҙартыусы; чйстилыцик сапбг итек таҙартыусы 

ЧИСТИТЬ несоә. кого-что 1. таҙартыу; чйс 
тить ковёр пылесосом саң һурғыс менән келәм 
таҙартыу; чйстить щёткой платье күлдәкте щет
ка менән таҙартыу; чйстить дорогу юл таҙартыу 
2. таҙартыу; (срезать кожуру) әрсеү; (скоблить) 
ҡырыу, ҡырсыу; чйстить картошку картуф әр
сеү; чйстить ягоды еләк таҙартыу; чйстить рыбу 
балыҡ ҡырсыу 3. прям., перен., разг. таҙартыу, 
арындырыу, айырыу; чйстить воду от сбли һыу
ҙы тоҙҙан айырыу; чйстить кадры кадрҙарҙы та
ҙартыу 4. перен., прост, (грабить) таҙартыу, 
урлау; чйстить карман кеҫәне таҙартыу 
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ЧИТАТЬ
чиститься несов. 1. (чиститъ себя) таҙа

рыныу 2. страд, от чистить 
ЧЙСТКА ж см. чистить 1, 2 
ЧИСТО 1. нареч. таҙа, таҙа итеп; чйсто уб

рать комнату бүлмәне таҙа итеп йыйыштырыу 
2. в знач. сказ., безл. таҙа; в комнате чйсто бүл
мәлә таҙа 3. нареч.; разг. (совсем) бөтөнләй, ту
лыһынса, тамам, ысын; чйсто измучиться бөтөн
ләй яфаланыу 4. в знач. сраән. союза; прост. 
нәҡ, кеүек, әйтерһең, шикелле, тиерһең; поёт — 
чйсто соловей һандуғас кеүек йырлай ♦ чйсто 
начисто (вымыть, вычистить и т.п.) тап таҙа итеп 
(йыуыу һ.б)

ЧИСТОВИК м; разг. аҡлама, аҡ; переписать 
на чистовйк аҡҡа күсереп яҙыу

ЧИСТОВСШ, -ая, -ое 1. аҡлама ...ы; чисто
вая тетрадь аҡлама дәфтәр 2. аҡҡа күсерелгән, 
аҡҡа күсереп яҙыу ...ы; чистовой экземпляр ру
кописи ҡулъяҙманың аҡҡа күсерелгән нөсхәһе;

ЧИСТОГАН м; прост, ҡул аҡса; заплатить 
чистоганом ҡул аҡса менән түләү

ЧИСТОКРбВНОСТЬ ж саф тоҡомлолоҡ (нә- 
ҫеллелек), яҡшы тоҡомлолоҡ; чистокровность же
ребца айғырҙың саф тоҡомлолоғо

ЧИСТОКРбВНЫ Й, ая, ое 1. (о живот
ных) саф (яҡшы) тоҡомло (нәҫелле); чистокров
ная лошадь яҡшы тоҡомло ат 2. разг. (о людях) 
ысын, саф, аҫыл; чистокровный аристократ ысын 
аҡһөйәк

ЧИСТОПИСАНИЕ с таҙа яҙыу, матур яҙыу; 
урок чистописания матур яҙыу дәресе

ЧИСТОПЛбТНОСТЬ ж 1. таҙалыҡ һөйөү 
(яратыу), бөхтәлек яратыу, үҙен таҙа йөрөтөү; 
привычка к чистоплотности үҙен таҙа йөрөтөү 
ғәҙәте 2. перен. (порядочность, честность) на
мыҫлылыҡ, сафлыҡ, әхлаҡлылыҡ

ЧИСТОПЛОТНЫЙ, -ая, -ое 1. таҙалыҡ (бөх
тәлек) яратҡан, үҙен таҙа йөрөткән, бөхтә; чисто
плотный человек таҙалыҡ яратҡан кеше 2. перен. 
(честный, порядочный) намыҫлы, саф, әхлаҡлы 

ЧИСТОПОРбДНОСТЬ ж саф тоҡомлолоҡ 
(нәҫеллелек)

ЧИСТОПОРбДНЫЙ, -ая, -ое саф тоҡомло 
(нәҫелле); чистопородный скот саф тоҡомло мал 

ЧИСТОПРбБНЫЙ, ая, ое 1. иң юғары 
пробалы, юғары сифатлы, саф, таҙа (алтын, 
көмөш); чистопробное золото саф алтын 2. пе
рен., обычно upon, насар ғәҙәтле, ысын; чисто
пробный негодяй ысын ҡәбәхәт

ЧИСТОСЕРДЕЧНОСТЬ ж  ысын (саф) кү 
ңеллелек, эскерһеҙлек, ихласлыҡ

ЧИСТОСЕРДЕЧНЫЙ, -ая, -ое саф күңелле, 
ысын күңелдән, эскерһеҙ, ихлас; чистосердеч
ное раскаяние ысын күңелдән тәүбә итеү (ҡы
лыу); чистосердечный человек эскерһеҙ кеше 

ЧИСТОСбРТНЫЙ, -ая, -ое таҙа сортлы, һай
ланма, һайлап алынған; чистосортное зерно таҙа 
сортлы иген
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ЧИСТОТА ж 1. таҙа(лыҡ), бөхтәлек, паклыҡ; 
соблюдать чистоту таҙалыҡ һаҡлау; содержать 
в чистоте таҙа тотоу 2. (тщательность, аккурат
ность) ентеклелек, аныҡлылыҡ, бөхтәлек, ыҡсым
лыҡ; чистота обработки детали деталь эшкәртеү- 
ҙәге ентеклелек 3. асыҡлыҡ, таҙалыҡ; (безоблач
ность) аяҙлыҡ; чистота рекй йылғаның таҙалығы
4. (отсутствие примеси) сафлыҡ, таҙалыҡ; чисто
та воздуха һауаның таҙалығы; чистота ржи ары
штың сафлығы 5. асыҡлыҡ, аныҡлыҡ, дөрөҫлөк; 
чистота голоса тауыштың асыҡлығы 6. перен. 
сафлыҡ, таҙалыҡ; чистота душй күңел сафлығы 

ЧИСТОТЁЛ м сөйәл ^ләне 
ЧИСТОШ ЕРСТЯНбИ, ая, ое йөн, йөндән; 

чистошерстяной трикотаж йөн трикотаж
чйстый, -ая, -ое 1. таҙа; чистая комната та

ҙа бүлмә; чйстая посуда таҙа һауыт-һаба; чйстое 
полотенце таҙа таҫтамал 2. (сделанный аккурат
но, тщательно) ентекле (эшләнгән), аныҡ; чйс
тая отделка ентекле эшләнгән биҙәк 3. (ничем не 
заполненный) таҙа, буш; (безоблачный — о не
бе) аяҙ; чйстое поле буш ялан; чйстое нёбо аяҙ 
күк; чйстый лист бумаги таҙа ҡағыҙ бите 4. саф, 
таҙа, ҡушымтаһыҙ; чйстое золото саф алтын; 
чйстый спирт таҙа спирт; чйстый воздух саф 
һауа; чйстая порода саф тоҡом 5. асыҡ, аныҡ, 
дөрөҫ; чйстый голос асыҡ тауыш; чйстое произ
ношение асыҡ әйтелеш 6. перен. ғәйепһеҙ, саф, 
намыҫлы; чйстые люди намыҫлы кешеләр; чйс
тая любовь саф мөхәббәт; чйстые побуждения 
саф ниәттәр 7. (получающийся после вычета че- 
го-л.) саф; чйстая прибыль саф табыш; чйстый 
вес саф ауырлыҡ 8. разг. ысын, тулыһынса, бө
төнләй; чйстый вздор тулыһынса сафсата; чйс
тая случайность ысын осраҡлылыҡ ♦ чйстое ис
кусство саф сәнғәт (эстетик йцнәлеш); чйстый 
пар ҡара (таҙа) пар; чйстой (чистейшей) воды 
кто-что бөтә торошо менән, асыҡтан-асыҡ күре
неп торған, ысын; от чйстого сердца ихлас (ысын) 
күңелдән, бөтә йөрәктән; вывести на чйстую воду 
см. вода; принять за чйстую монету ысынға алыу 

чистн5ля м и ж; разг. бик таҙа, бөхтә (са
манан тыш таҙалыҡ яратыусы)

ЧИТАЛЬНЫМ, -ая, -ое уҡыу ...ы; читальный 
зал уҡыу залы

ЧИТАЛЬНЯ ж уҡыу бүлмәһе (китапханала); 
заниматься в читальне уҡыу бүлмәһендә шөғөл
ләнеү

ЧИТАТЕЛЬ м и ЧИТАТЕЛЬНИЦА ж (китап)
уҡыусы; встреча писателя с читателями яҙыусы 
ның китап уҡыусылар менән осрашыуы

ЧИТАТЕЛЬСКИМ, -ая, -ое (китап) уҡыу- 
сы(лар) ...ы; читательская конференция китап 
уҡыусылар конференцияһы

ЧИТАТЬ несов. 1. что уҡыу; читать газету 
гәзит уҡыу; уметь читать уҡый белеү 2. что (по
нимать) уҡыу, аңлау; читать ноты ноталар уҡыу; 
читать чертежй һыҙымдар уҡыу 3. что; перен.



Ч И Т А Т Ь С Я

күреү, тойоу, һиҙеү, күреп (һиҙеп) тороу; читать 
по глазам күҙҙәренән күреп тороу 4. что (про
износитъ наизусть) уҡыу, һөйләү, яттан һөйләү; 
читать молйтву доға уҡыу; читать стихй яттан 
шиғыр һөйләү 5. что и без доп. уҡытыу, уҡыу; чи
тать курс в университете университетта курс уҡы
тыу ♦ читать наставления (нравоучения, нота
ции) аҡыл өйрәтеү, өгөт-нәсихәт биреү; читать в 
сердце (в душе) берәүҙең күңелендәге уйын бе
леү; читать между строк юл араһынан уҡыу (йә
шерен әйтелгәнде, әйтеп бөтөрмәгән уйҙарҙы 
тотоп алыу)

ЧИТАТЬСЯ несоә. 1. уҡылыу; эта кнйга лег
ко читается был китап еңел уҡыла 2. кому безл. 
(обычно с отрицанием) уҡығы килеү; ему что-то 
не читается уның ни өсөндөр уҡығыһы килмәй 
3. перен. һиҙелеү, һиҙелеп (тойолоп, күренеп) то
роу, тойолоу, күренеү; в его глазах читается 
апатия уның күҙҙәрендә төшөнкөлөккә бирелгән
лек һиҙелеп тора 4. страд, от читать

ЧЙТКА ж; разг. 1. см. читать 1, 4; чйтка кор
ректуры корректура уҡыу 2. (вид репетиции) 
уҡыу, ролдәргә бүлеп уҡыу

ЧИХАТЕЛЬНЫИ, -ая, -ое сөскөрткәс, сөс
көртә торған; чихательный газ сөскөрткәс газ 

ЧИХАТЬ несов. сөскөрөү 
чихнуть сов. сөскөрөп ебәреү 
ЧЛЕН м 1. (частъ тела человека — чаще о 

конечностях) ағза 2. (частъ целого) киҫәк, бы
уын; член пропорции пропорция быуыны; член 
уравнения тигеҙләмә быуыны; член предложе
ния һөйләм киҫәге 3. ағза, член; член правитель 
ства хөкүмәт ағзаһы; действйтельный член Ака
демии наук РБ БР фәндәр академияһының тулы 
хоҡуҡлы ағзаһы; член семьй ғаилә ағзаһы 

ЧЛЕНЁНИЕ с см. членйть 
ЧЛЁНИК м\ зоол. быуынтыҡ 
ЧЛЕНИСТОНбГИЕ мн. \ зоол. быуынтыҡ аяҡ

лылар (ҡыҫала, црмәксе кецектәр ҡарай)
ЧЛЕНИТЬ несоә. что бүлгеләү, бүлеү, ваҡ

лау, айырғылау
ЧЛЕНИТЬСЯ несоә. 1. бүлгеләнеү, ваҡла

ныу, бүленеү, киҫәктәргә айырылыу 2. страд, 
от членйть

ЧЛЕН КОРРЕСПОНДЕНТ М ағза -коррес
пондент; член-корреспондент Академии наук РБ
БР фәндәр академияһының ағза-корреспонденты 

ЧЛЕНОВРЕДЙТЕЛЬСТВО с тән ағзаһын ғә
рипләү, зәғифләү, боҙоу (гәҙәттә цҙ-цҙен) 

ЧЛЕНОРАЗДЕЛЬНОСТЬ ж аныҡ (асыҡ) 
әйтелеү (һөйләнеү Һ.6 .); членораздельность речи 
телмәрҙең асыҡ әйтелеүе

ЧЛЕНОРАЗДЕЛЬНЫЙ, ая, ое аныҡ, асыҡ, 
аңлайышлы; членораздельный ответ аныҡ яуап 

ЧЛЁНСКИЙ, -ая, -ое ағзалыҡ ...ы, членлыҡ 
...ы; членский билет ағзалыҡ билеты

ЧЛЕНСТВО с ағза булыу; добровольное член
ство ирекле рәүештә ағза булыу

ЧМбКАТЬ несоә. 1. (губами) сапылдатыу, су
пылдатыу 2. кого-что; разг. (звучно целовать) 
супылдатып үбеү, суп итеп үбеп алыу 3. ласҡыл
дау, шапылдау; под ногами чмокает вода аяҡ аҫ
тында һыу ласҡылдап ята; грязь чмокает под ко
лёсами тәгәрмәстәр аҫтында батҡаҡ ласҡылдай 

ЧМбКНУТЬ сов. 1. (губами) сапылдатып 
(супылдатып) алыу 2. кого үбеп алыу, суп итте
реп үбеү 3. ласҡылдап (шапылдап) ҡуйыу 

ЧбКАТЬСЯ несов. сәкәшеү, сәкәштереү 
ЧбПОРНОСТЬ ж  һауалылыҡ, ҡылансыҡлыҡ, 

тәкәллефлелек
ЧбПОРНЫЙ, -ая, -ое һауалы, ҡылансыҡ, тә

кәллефле; чопорный человек һауалы кеше
чбхом нареч.', прост, тулыһынса, тотош

лай, күмәртәләп, тулайым; брать всё чбхом бөтә
һен тулайым алыу

ЧРЕВАТЫЙ, -ая, -ое тыуҙыра торған, тыуҙы- 
рырлыҡ, тулы, килтереп сығарырлыҡ, барлыҡҡа 
килтерерлек; чреватое тяжёлыми последствия
ми событие ауыр эҙемтәләр менән тулы ваҡиға 

ЧРЁВО с 1. уст. ҡорһаҡ, ҡарын; во чрёве 
матери әсә ҡарынында 2. перен., книжн. эс, эс
ке өлөш; чрево корабля караптың эсе

ЧРЕВОВЕЩАНИЕ с эстән һөйләү (ирендәр- 
ҙе ҡыбырлатмай һөйләшә алыу)

ЧРЕВОВЕЩ АТЕЛЬ М и ч р е в о в е щ А 
ТЕЛЬНИЦА ж эстән һөйләүсе (ирендәрҙе ҡы
бырлатмай һөйләшә алыусы кеше)

ЧРЕВОУГбДИЕ с; уст. ашамһаҡлыҡ, би- 
рәнлек

ЧРЕВОУГбДНИК м и ЧРЕВОУГбДНИЦА
ж\ уст. ашамһаҡ, бирән

ЧРЕВОУГбДНИЧАТЬ несов.', уст. ашамһаҡ - 
ланыу, бирәнләнеү

ЧРЕЗВЫЧАЙНО нареч. бик, үтә ныҡ, биге
рәк, ғәҙәттән (сиктән) тыш, ифрат; всё это чрез
вычайно интересно былар бөтәһе лә бик ҡыҙыҡ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОСТЬ ж  ғәҙәттән (сиктән) 
тыш булыу ♦ до чрезвычайности сиктән тыш, 
бигерәк тә

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ, ая, ое 1. (исключи
тельный) ғәҙәттән тыш, сиктән тыш; чрезвычай
ная важность сведений мәғлүмәттәрҙең ғәҙәттән 
тыш мөһимлеге; чрезвычайный успех сиктән 
тыш уңыш 2. (экстренный) ғәҙәттән тыш, ашы
ғыс; чрезвычайный съезд ғәҙәттән тыш съезд; 
чрезвычайные меры ашығыс саралар

ЧРЕЗМЁРНО нареч. кәрәгенән тыш, саманан 
тыш, артыҡ, үтә; чрезмерно длинная шуба ар
тыҡ оҙон тун

ЧРЕЗМЁРНЫЙ, -ая, -ое кәрәгенән тыш, са
манан тыш, артыҡ, үтә (бик) ҙур; чрезмерное 
внимание үтә ҙур иғтибар; чрезмерные требова
ния саманан тыш талаптар

ЧТЁНИЕ с 1. см. читать; беглое чтение күҙ 
йүгертеп уҡыу 2. (читаемый текст) уҡылған 
(уҡыла торған) текст (китап, әҫәр); это инте- 
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рёсное чтение был ҡыҙыҡлы уҡыла торған китап 
3. мн. чтения уҡыуҙар; педагогйческие чтения
педагогик уҡыуҙар; Пушкинские чтения Пушкин 
уҡыуҙары

ЧТЕЦ м 1. ҡысҡырып уҡыусы 2. (артист) 
тасуири уҡый белеүсе

ЧТИТЬ несов. кого-что хөрмәтләү, ололау, 
ҙурлау, хөрмәтләп иҫкә алыу; чтить память хөр
мәтләп иҫкә алыу

ЧТО I мест. 1. ни, нимә; что с вами? һеҙгә 
ни булды?; что случйлось? нимә булды?; чем 
вы недовольны? һеҙ нимә менән риза түгел- 
һегеҙ?; что ж это? был нимә? 2. в знач. сказ, (ә 
каком состоянии, положении кто-что-л. нахо
дится) ниндәй, ни хәлдә, нисек; что больной? 
ауырыу ни хәлдә?; а что Амина? ә Әминә нисек?
3. в знач. нареч. (почему, зачем, по какой при
чине) ниңә, нимәгә, ни өсөн, нилектән, нишләп, 
ни сәбәпле; что ты так кричйшь? нимәгә һин шу
лай ҡысҡыраһың?; что ты задумался? һин ниңә 
уйға сумдың?; что же ты не ёдешь? һин нишләп 
бармайһың? 4. разг. (сколько) ни хаҡ, күпме; что 
стоит кнйга? китап күпме тора 5. (ничто, ниче
го не значит) ни; что толку в этом? бынан ни 
мәғәнә?; что пользы? ни файҙа? 6. разг. (что- 
нибудь, что-то) нимә лә булһа, берәй, нимәлер, 
ниндәйҙер; скажйте, нет ли чего новенького эй 
тегеҙ әле, берәй яңылыҡ юҡмы 7. (всё без ис
ключения, очень многое) нимә генә, нимәләр генә, 
бөтәһе; чего только не везлй! нимәләр генә алып 
барманылар!; торговать чем угодно бөтәһе менән 
һатыу итеү 8. (с частицей “вот”) бына нимә; 
вот что я тебе скажу мин һиңә бына нимә әйтәм
9. (который) ҡайһылыр, -ған/-гән, -ыусы/-еүсе; 
дом, что стойт у рекй йылға буйында торған өй
10. нимә; онй знали, на что идут улар нимәгә 
барғандарын беләләр ине ♦ а что? ә нимә?; до 
чего...: 1) бик, үтә, сиктән тыш, ғәҙәттән тыш;
2 ) ниндәй дәрәжәгә, ниндәй хәлгә; к чему? ниш
ләп?, ниндәй маҡсат өсөн?, нимәгә?; не к чему 
в знач. сказ, файҙаһыҙ, кәрәге юҡ; ни за что бер 
нисек тә; ни за что; ни за что ни про что буш 
тан-бушҡа, тиктомалға, һис тә юҡҡа; вон (оно) 
что см. вот; хоть бы что кому. 1) булды ни ҙә 
булманы ни; 2 ) бер ни түгел, бер ни юҡ; что вы! 
(ты!) һеҙ (һин) нимә!; что и говорйть см. гово 
рйть; что ни (на) есть нимә бар; во что бы то ни 
стало һүҙһеҙ, нимә генә (нисек кенә) булһа ла, 
һис шикһеҙ; ни во что не ставить (считать); ни 
при чём (быть); ни с чем уйтй (остаться, вернуть
ся); ни к чему см. ничто; что есть духу см. дух

ЧТО II союз 1. изъясн. тип -ған/-гән, -ған- 
ға/-гәнгә, -ғандай/ гәндәй; жаль, что ты не при
шёл үкенесле, килмәгәнһең; почувствовал, что 
засыпаю йоҡлап барғандай тойолдом

2. (в сочетании со словами “так”, “настоль
ко” и т.п.) хатта; такой тяжёлый, что не под
нять шундай ауыр, хатта күтәреп булмай
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3. (с частицей “ни” и без неё) да/дә, һайын; 
что ни день, появляются новые проблемы көн 
һайын яңы проблемалар сығып тора

4. разд. -мы/-ме, әллә -мы/-ме; ни, ... ни; ла,
... ла; что в городе, что в деревне ҡалала ла, 
ауылда ла шул; мне всё равно, что здесь жить, 
что там бында йәшәнең ни, тегендә ни, минең 
өсөн барыбер ♦ что в лоб, что по лбу погов. ба
рыбер, ни булһа ла

ЧТОБ и ЧТбБЫ  союз и частица 1. союз 
ѳсѳн, тип; тороплюсь, чтоб успеть на поезд по 
езға өлгөрөр өсөн ашығам; он вышел через зад
ние ворота, чтобы не заметили домашние өйҙә 
геләр күрмәһен тип, ул артҡы ҡапҡанан сыҡты 
2. союз изъяснит. -һын/-һен; смотри, чтобы всё 
было в порядке ҡара уны, бөтөнөһө лә тәртиптә 
булһын 3. частица -һын/-һен; чтоб больше так 
нё было бынан ары улай булмаһын

Ч Т б ЛИБО и Ч Т б НИБУДЬ мест, берәй 
нәмә, нимә булһа ла, ни ҙә булһа; взять что-ни
будь почитать уҡырға берәй нәмә алыу

Ч Т б ТО I мест, нимәлер, нимәгәлер, ниш
ләптер, нимә булһа ла, әллә нимә; что-то непо
нятно нишләптер аңлашылмай

Ч Т б ТО II нареч.', разг. 1. (в некоторой сте
пени) бер ни тиклем, бер аҙ; мне что-то нездо
ровится мин бер аҙ ауырыбыраҡ торам 2. (поче
му-то) нисектер, ниңәлер, нишләптер; чтб-то 
у меня голова кружится минең ниңәлер башым 
әйләнә

ЧУ межд. сеү; чу! Топот какой-то сеү! Нин
дәйҙер аяҡ тауышы

ЧУБ м өлтөк (маңлай сәсе)
ЧУБАРЫИ, ая, -ое (о масти лошади) сыбар, 

алмасыбар
ЧУБАТЫИ, -ая, -ое разг. өлтөклө 
ЧУБ^К м 1. төрөпкә һабы 2. сад. (виноград

ный черенок) йөҙөм сыбыҡсаһы (ултыртыу өсөн) 
ЧУВАШЙ и ЧУВАШИ мн. сыуаштар, сыуаш 

халҡы / /  ед. чуваш и у cm. Чувашии м сыуаш ир- 
аты; чувашка ж сыуаш ҡатын-ҡыҙы

ЧУВАШСКИЙ, -ая, -ое сыуаш ...ы; чуваш
ский язык сыуаш теле

ЧУВСТВЕННОСТЬ ж 1. һиҙеүсәнлек, тойоу - 
санлыҡ 2. (склонность к чувственным влечениям) 
хислелек, тойғолоҡ, хискә (тойғоға) бирелеүсән
лек; чувственность взгляда ҡараштың хислелеге 

ЧУВСТВЕННЫЙ, -ая, -ое 1. һиҙеү ...ы, тойоу 
...ы, һиҙеү (тойоу) аша; чувственное восприятие 
һиҙеү аша үҙләштереү 2 . енси хискә (тойғоға) 
бирелеүсән (бирелгән, ҡоролған), шәһүәтле; чувст
венная любовь енси хискә ҡоролған мөхәббәт 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ж 1. һиҙгерлек; 
чувствйтельность приёмника приемниктың һиҙ 
герлеге 2. (сентиментальность) әҫәрләнеүсән- 
лек, нескәлек, хислелек 3. (способность воспри
нимать раздражения) тойоусанлыҡ, һиҙеүсәнлек; 
пальцы потеряли чувствйтельность бармаҡтар
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ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ Й
тойоусанлығын юғалтҡан; чувствительность 
клеток күҙәнәктәрҙең һиҙеүсәнлеге

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. (впечатли
тельный) һиҙгер, һиҙеүсән, тойоусан; чувстви
тельное сердце һиҙгер йөрәк; чувствительный 
человек һиҙгер кеше 2. (трогательный) тәрән 
хисле, нескә күңелле, нескә тойғоло; чувствитель
ный романс тәрән хисле романс 3. ярһыусан, 
куҙғыусан, тойоусан, һиҙеүсән, һиҙгер; чувстви
тельные нервы ярһыусан нервылар 4. (ощути
мый) һиҙелерлек, күренерлек; чувствйтельная 
разница һиҙелерлек айырма

ЧУВСТВО С 1. ө разн. знач. тойоу, һиҙеү; ор
ганы чувств һиҙеү ағзалары 2. обычно мн. иҫ, һуш; 
прийтй в чувство иҫкә килеү; упасть без чувств 
һушһыҙ йығылыу; привестй в чувство иҫенә кил
тереү 3. чего, какое тойғо, хис; чувство жалос
ти ҡыҙғаныу тойғоһо; чувство ответственности 
яуаплылыҡ тойғоһо 4. (любовь к кому-л.) тойғо, 
мөхәббәт; большое чувство оло тойғо ♦ чувство 
локтя см. локоть; шестое чувство см. шестой; в 
растрёпанных чувствах см. растрёпанный

ЧУВСТВОВАТЬ несоѳ. что 1. в разн. знач. 
һиҙеү, тойоу; чувствовать холод һалҡынлыҡты 
һиҙеү; чувствовать тепло йылыны тойоу; чувст
вовать красоту матурлыҡты тойоу 2. (осозна
вать) аңлау, төшөнөү, тойоу; чувствовать свой 
недостатки үҙеңдең етешһеҙлектәреңде аңлау; 
чувствовать ответственность яуаплылыҡ тойоу; 
чувствовать свою вину үҙ ғәйебеңде аңлау 
♦ давать чувствовать кому белдереү, һиҙҙереү; 
чувствовать себя как, кем, каким нисектер, 
кемдер итеп үҙеңде тойоу (хис итеү); давать се
бя чувствовать һиҙҙереү, белдереү

ЧУВСТВОВАТЬСЯ несоә. 1. һиҙелеү, тойо
лоу; чувствуется приближение осени көҙ яҡын 
лашыуы һиҙелә; боль чувствуется ауыртыу һи
ҙелә; запах чувствуется еҫ тойола 2. страд, от 
чувствовать

ч у г Ун  м 1. суйын; выплавка чугуна суйын 
иретеү 2 . (чугунный сосуд) суйын (һауыт, сцлмәк) 

ЧУГУННЫЙ, -ая, -ое суйын; чугунная пуш
ка суйын туп; чуг5чшый котёл суйын сүлмәк ♦ чу
гунная дорога уст. суйын юл, тимер юл

ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ, ая, ое тех. суйын 
ҡойоу ...ы; чугунолитейный цех суйын ҡойоу 
цехы

ч у д Ак  М и ч у д Ач к а  ж сәйер, һармаҡ 
ЧУДАКОВАТЫЙ, -ая, -ое сәйерерәк, ҡыҙыҡ 

ҡына, һармағыраҡ; чудаковатый старик сәйере
рәк ҡарт

ЧУДАЧЕСТВО с 1. (странность) сәйерлек, 
һармаҡлыҡ; быть известным свойм чудачеством
сәйерлегең менән билдәле булыу 2 . ҡыланыш; 
(озорство) шуҡлыҡ, шаянлыҡ, шаяртыу; неожй 
данные чудачества көтөлмәгән шуҡлыҡтар

ЧУДЕСНЫЙ, ая, ое 1. (являющийся чу
дом) мөғжизәле, ғәжәп; чудесное исцеление

мөғжизәле һауығыу 2 . (волшебный) мөғжизәле, 
һоҡландырғыс, тылсымлы, сихри; чудесные сказ
ки тылсымлы әкиәттәр 3. см. чудный 2 ; чу
десный день иҫ киткес матур көн; у него сегод
ня чудесный вид уның ҡиәфәте бөгөн бына тигән 

ЧУДЙТЬ несов.', разг. 1. сәйер ҡыланыу, ах
маҡлыҡтар эшләү, йүләрләнеү 2 . (дурачиться) 
шаярыу, шуҡлыҡ эшләү

ЧУДИТЬСЯ несов. безл.\ разг. тойолоу, -ған/ 
-гән кеүек (һымаҡ, шикелле) булыу (күренеү, 
тойолоу, ишетелеү Һ.6 .); мне чудилось, что кто-то 
вошёл миңә кемдер ингән һымаҡ булды; ему 
чудится стук уға шаҡылдау ишетелгән кеүек була 

Ч У ДН б разг. 1. нареч. ғәжәп, сәйер, әкәмәт; 
он говорйт чудно ул сәйер һөйләшә 2. в знач. 
сказ., безл. (удивительно, поразительно) ғәжәп, 
сәйер, аптырарлыҡ; чудно, не верится ғәжәп, 
ышанып та булмай

Ч У ДН бЙ , -ая, -ое разг. ғәжәп, сәйер, әкәмәт; 
чудной человек сәйер кеше

ЧУДНЫЙ, ая, ое 1. (волшебный) мөғжизәле, 
һоҡландырғыс, тылсымлы, сихри; чудная мелодия 
тылсымлы моң 2 . (прекрасный) иҫ киткес матур, 
ғәжәп, бына тигән, бик яҡшы (матур, һәйбәт) 

Ч^ДО с 1. (мн. чудеса) мөғжизә, кәрәмәт; со 
вершйть чудо кәрәмәт яһау; надеяться на чудо 
мөғжизә көтөү 2. (мн. чудеса) ғәҙәттән тыш хәл, 
иҫ китерлек нәмә; рассказывать чудеса о ком-л. 
кемдер тураһында иҫ китерлек нәмәләр һөйләү 
3. мөғжизә; чудо искусства сәнғәт мөғжизәһе; 
чудеса геройзма ҡаһарманлыҡ мөғжизәләре 4. в 
знач. нареч. или мест, мөғжизә менән; какйм-то 
чудом ниндәйҙер мөғжизә менән 5. в знач. сказ. 
ғәжәп, ғәжәп матур, иҫ киткес (шәп), ғәҙәттән 
тыш; как пляшет, чудо! нисек бейей, иҫ киткес!; 
как было весело — чудо! ғәжәп күңелле булды
6. (мн. чуда) (сказочное существо) эйә, ғәжәп йән 
эйәһе; чудо морское диңгеҙ эйәһе ♦ чудо как... 
бик (яҡшы сифаттар тураһында)', не чудо ап
тырарлыҡ түгел; чудеса в решетё см. решето 

ЧУДбВИЩ Е с 1. (фантастическое сущест
во устрашающего вида) ҡурҡыныс зат 2 . (о жи
вотном огромных размеров) ғифрит 3. перен. (о 
жестоком человеке) ҡанһыҙ (рәхимһеҙ) кеше 

ЧУДбВИЩ НЫ Й, -ая, -ое 1. (страшный) 
ҡурҡыныс, ҡот осҡос; чудовищное существо 
ҡот осҡос зат 2. ғәҙәттән тыш; чудовищная тол
щина ствола дерева ағас олононоң ғәҙәттән тыш 
йыуанлығы 3. перен. ҡот осҡос, иҫ китмәле, ғәҙәт
тән тыш; чудовищные факты иҫ китмәле факт
тар; чудовищное преступление ҡот осҡос енәйәт 

ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЙ, ая, ое мөғжизәле, 
тылсымлы, иҫ киткес яҡшы; чудодейственная 
сила тылсымлы көс; чудодейственное лекарство 
иҫ киткес яҡшы дарыу

ЧУДОТВбРЕЦ м 1. мөғжизәләр тыуҙырыу
сы 2 . иҫ киткес (таң ҡалырлыҡ) эштәр күрһә
теүсе (башҡарыусы)
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ЧУТЬ ЧУТЬ
ЧУДОТВбРНЫ Й, -ая, -ое 1. мөғжизәле; чу

дотворная икона мөғжизәле тәре 2. мөғжизәле, 
ғәжәп; чудотворный южный клймат көньяҡтың 
ғәжәп климаты

ЧУЖАК м и ЧУЖАЧКА ж; разг. сит (ят) кеше 
ЧУЖБЙНА ж сит (ят) ер (ил); оказаться на 

чужбйне сит ергә барып сығыу
ЧУЖДАТЬСЯ несоә. 1. кого-чего ситләшеү, 

ситһенеү, ятһыныу; чуждаться друзей дуҫтарҙан 
ситләшеү 2. чего азат булыу, булмау; чуждаться 
зависти көнсөллөктө белмәү

ЧУЖДЫЙ, ая, ое 1. см. чужой 1, 2, 4; 2. ят, 
сит, башҡа; чуждые взгляды ят ҡараштар 3. че
го (не обладающий чем-л.) азат, белмәүсе, сит 
(ят) күреүсе; человек, чуждый зависти көнсөл
лөктән азат кеше

ЧУЖЕЗЁМЕЦ м; уст. сит ил (ер) кешеһе 
ЧУЖЕЗЕМНЫЙ, -ая, -ое уст. сит ил (ер) 

...ы; чужеземные товары сит ил тауарҙары 
Ч У Ж бЙ , -ая, -ое 1. (принадлежащий дру

гим) кеше ...ы, башҡа (сит, икенсе) кеше ...ы; 
чужйе вёщи кеше әйберҙәре; назваться чужйм 
именем башҡа кеше исеме менән йөрөү 2. (не
знакомый для других) таныш булмаған; чужой 
взгляд таныш булмаған ҡараш 3. ө знач. сущ. 
чужое с башҡаныҡы, кешенеке; взять чужое ке- 
шенекен алыу 4. в разн. знач. сит, ят; чужйе 
люди ят кешеләр; чужйе дёти ят балалар; чужая 
сторона сит яҡ; чужой язык сит тел; чужйе обы
чаи ят ғөрөф-ғәҙәттәр ♦ чужйми руками (делать) 
что нимәнелер башҡаларҙан эшләтеү; чужйми 
руками жар загребать см. жар; в чужом пиру 
похмелье ҡара эт бәләһе аҡ эткә; в чужйе руки 
(попадать, давать и т.п.) сит, ят кешеләргә (элә
геү, биреү һ.б ); с чужого голоса петь см. голос; 
с чужйх слов кеше аша ғына ишетеп; есть чу
жой хлеб кеше икмәген ашау, башҡалар иҫәбенә 
йәшәү

ЧУКбТСКИЙ, -ая, -ое чукча ...ы, Чукотка 
...ы; чукотский язык чукча теле

ч^кчи мн. чукчалар, чукча халҡы / /  ед. 
чукча м чукча ир-аты; чукча и чукчанка ж чук
ча ҡатын-ҡыҙы 

ч у л Ан  м солан
ЧУЛКИ мн. (ед. чулок м) ойоҡ(тар); шерстя

ные чулкй йөн ойоҡ
ЧУЛбЧНИК м и ЧУЛбЧНИЦА ж ойоҡ бэй 

ләүсе
ЧУЛбЧНЫЙ, ая, ое 1. ойоҡ ...ы; чулочная 

фабрика ойоҡ фабрикаһы 2. ойоҡлоҡ, ойоҡ ...ы; 
чулочная пряжа ойоҡлоҡ еп (йөн) ♦ чулочные 
изделия ойоҡ һәм ойоҡбаштар

ЧУМ м чум (Төньяҡ халыҡтарының кцсмә 
торлаҡ исеме)

ЧУМА ж чума, тағун (йогошло ауырыу) 
ЧУМАЗЫЙ, -ая, -ое разг. бысраҡ, бысраҡҡа 

батҡан, ҡаҡашҡан
ЧУМИЗА ж могар (тары һымаҡ ашлыҡ)

ЧУМ НбЙ, -ая, -ое 1. чума ...ы; чумнбй мик
роб чума микробы; чумная эпидемия чума эпи
демияһы 2. (заражённый чумой) чума йоҡтор
ған, чумалы (чума менән ауырыған); чумнбй 
бык чумалы үгеҙ 3. в знач. сущ. чумнбй м и 
чумная ж чума менән ауырыған кеше, чумалы 
кеше; осмотреть чумного чума менән ауырыған 
кешене ҡарау 4. см. чумовой

ЧУМ ОВбЙ, -ая, -ое прост, (шальной, очу
мелый) тиле, йүләрләнгән, аҡылдан яҙған, иҫәр
ләнгән

ЧУР межд. 1. (обычно со словами “меня”, 
“нас") теймә, оронма, тотонма, ҡағылма; чур ме
ня теймә миңә 2. разг. туҡта, тыңла, ҡара, баҡ; 
чур пополам ҡара, табылған уртаҡ

ЧУРАТЬСЯ несоә. кого-чего; разг. һаҡла
ныу, ситләшеү, ҡасыу; чураться работы эштән 
ҡасыу

ЧУРБАН м 1. бүкән, түмәр, тумрау; распйли- 
вать чурбан түмәр бысыу 2. бран. (о человеке) 
күҙле бүкән, аңра, йүнһеҙ 

ЧУРЁК м сүрәк, табикмәк 
Ч^РКА ж түмәр, тумрау 
четкий, -ая, -ое 1. һиҙгер, үткер, һаҡ, уяу; 

чуткая собака һиҙгер эт; чуткое ухо һаҡ ҡолаҡ 
2. (отзывчивый, внимательный) һиҙгер, иғти
барлы, хәстәрле; чуткое отношение к людям ке 
шеләргә хәстәрле мөнәсәбәт; чуткий подход иғ
тибарлы булыу ♦ чуткий сон (дремота, забытьё) 
һаҡ йоҡо

ЧЁТКОСТЬ ж 1. һиҙгерлек, үткерлек, һаҡ
лыҡ, уяулыҡ; чуткость слуха ишетеү һиҙгерлеге 
2. һиҙгерлек, иғтибарлылыҡ, хәстәрлек; про
явить чуткость иғтибарлылыҡ күрһәтеү

ЧУТОЧКА ж; разг. 1. аҙ ғына, саҡ ҡына 2. ө 
знач. нареч. чуточку бер аҙ, бер аҙ ғына, аҙ ғы
на; подвйнься чуточку бер аҙ ғына күс әле ♦ ни 
чуточки саҡ ҡына ла, аҙ ғына ла, бер ҙә, һис тә 

ЧУТЬ нареч. и союз 1. нареч. (еле, едва) көс
кә генә, көскә-көскә, саҡ-саҡ, саҡ ҡына, бер аҙ, 
аҙ ғына; чуть больше бер аҙ ҙурыраҡ; чуть жи
вой саҡ ҡына йәне бар; чуть прихрамывать саҡ 
ҡына аҡһау 2. союз (как только, едва только) 
менән үк, -ғас та/-гәс тә, -ғас уҡ/-гәс үк; я 
вышел в путь, чуть занялась заря таң беленә 
башлағас уҡ юлға сыҡтым, таң һыҙыла башлау 
менән үк юлға сыҡтым ♦ чуть было не... саҡ 
ҡына -маны/-мәне, аҙ ғына -маны/-мәне; чуть 
дышать саҡ-саҡ ҡына тороу; чуть (ли) не... их
тимал, буғай, булһа кәрәк; чуть свет ҡара таң
дан, бик иртә; чуть что саҡ ҡына бер ни булһа, 
шунда уҡ

ЧУТЬЁ с 1. һиҙеү, тойоу, һиҙеүсәнлек; чутьё 
ослабело еҫ һиҙеүсәнлек кәмене 2. перен. һиҙ
герлек, һиҙемләү, зирәклек, уяулыҡ; языковое 
чутьё тел нескәлектәрен айыра белеү зирәклеге; 
чутьё геолога геолог һиҙгерлеге 

ЧУТЬ Ч^ТЬ нареч . см. чуть
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ЧУЧЕЛО
ЧУЧЕЛО с 1. толоп; чучело попугая тутый

ғош толобо 2. (пугало) ҡарасҡы; огородное чу
чело баҡса ҡарасҡыһы 3. (о грязном человеке) 
ҡарасҡы, шөкәтһеҙ (шыҡһыҙ) кеше ♦ чучело го
роховое см. гороховый

ЧУШКА ж 1. прост. (поросёнок) сусҡа (дуң
ғыҙ) балаһы 2 . спец, (слиток металла) ҡойол
ма, киҫәк

ЧУШЬ ж\ разг. сафсата, буш һүҙ, юҡ-бар; го 
родйть чушь буш һүҙ һөйләү

Ч^ЯТЬ несов. 1. кого-что (о животных) һи
ҙеү, тойоу; чуять волчий дух бүре еҫен һиҙеү 
2 . что', перен., прост, һиҙеү, һиҙенеү, тойоу; 
чует моё сердце минең йөрәгем һиҙенә 3. (пони
мать, сознавать) белеү, аңлау ♦ ног (землй) 
под собой не чуять оло ҡыуаныс кисереү

ЧАЯТЬСЯ несов., прост. 1. һиҙелеү, тойо
лоу; чуялось приближение весны яҙ яҡынлашы 
уы һиҙелә ине 2 . безл. (чудиться, казаться) 
тойолоу 3. страд, от чуять

ш
ШАБАШ м 1. шабаш (йәһцдтәрҙә шәмбе кон 

ял итец) 2 . чего, какой', перен. (неистовый раз
гул) ҡотороноп типтереү, кәйеф-сафа ҡороу 

ШАБАШ м; прост. 1. (окончание работы) ша
баш; объявйть шабаш шабаш иғлан итеү 2. в знач. 
сказ, шабаш (эшселәргә бирелгән “туҡта!" тигән 
команда) 3. в знач. сказ, етте, бөттө, булды, вәс
сәләм; нет, шабаш! исправлюсь юҡ, етте! төҙәләм 

ШАБАШИТЬ несов.', разг. (работать для до
полнительного заработка) шабашлыҡ итеү, аҡ
са һуғыу

ШАБАШНИК м; прост, шабашник, шабаш- 
сы; приехали шабашники шабашсылар килде 

ШАБЕР м; тех. шабер, ҡырғыс, йөҙләгес (эш 
ҡорамалы)

Ш АБЛбН м 1. (образец) шаблон, өлгө, 
ҡалып, үрнәк 2 . перен. (штамп) шаблон, тау
шалған (тапалған, әҙер) ҡалып; написать рассказ 
по шаблону әҙер ҡалып буйынса хикәйә яҙыу 

Ш АБЛбННОСТЬ ж ҡалыплылыҡ, таушал
ғанлыҡ, шаблонлыҡ; шаблонность рассуждений 
фекер йөрөтөүҙең шаблонлығы

Ш АБЛбННЫЙ, -ая, -ое 1. өлгө (ҡалып) бу
йынса эшләнгән, шаблонлы; шаблонное изделие 
өлгө буйынса эшләнгән әйбер 2 . перен. күп ту
ҡылған (сәйнәлгән), тапалған, таушалған, шаб
лон; шаблонное выражение тапалған әйтем 

ШАБРИТЬ несов. что', тех. шабер (ҡырғыс, 
йөҙләгес) менән эшкәртеү (ҡырыу)

ШАВКА ж\ разг. сәүек эт
ШАГ м 1. аҙым, атлам; сделать несколько ша

гов бер нисә яҙым яһау 2. (звуки шагов) аяҡ та- 
уыш(тар)ы; раздаются шагй аяҡ тауыштары ише
телә 3. (темп движения при ходьбе, походка) 
аҙым, йөрөш, атлау; ускорить шаг аҙымды тиҙлә
теү, тиҙерәк атлау; замедлить шаг атлауҙы аҡры
найтыу, аҡрыныраҡ атлау; идтй мелкими шагами 
ваҡ аҙымдар менән атлау, ваҡ-ваҡ атлау 4. перен. 
аҙым, хәрәкәт, сара; необдуманный шаг уйланмай 
яһалған аҙым; рискованный шаг хәүефле аҙым; 
сделать нужные шагй кәрәкле саралар үткәреү
5. тех. аҙым, ара, ҙурлыҡ; шаг резьбы һырҙар
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араһы ♦ гигантскими (семимйльными) шагами ид
тй (двйгаться) вперёд см. гигантский; первые ша
гй тәүге аҙымдар; черепашьим шагом идтй (двй
гаться) вперёд бик яй үҫеү, бик бәләкәй уңыш
тарға ирешеү; в нескольких (двух, трёх) шагах 
бик яҡын, эргәлә; на каждом шагу; что ни шаг 
өҙлөкһөҙ, бер туҡтауһыҙ, аҙым һайын; одйн шаг 
(на шаг) от чего, до чего бик яҡын; шаг вперёд 
бер ни тиклем уңышҡа ирешеү; шаг за шагом: 
1) яй ғына, саҡ-саҡ; 2) тайпылышһыҙ, эҙмә-эҙлек
ле рәүештә; шагом марш! атларға!; отбивать (пе
чатать, чеканить и т.п.) шаг шаҡылдата баҫыу, ма
тур итеп атлау; идтй (шагать) шаг в шаг с кем 
бер аяҡтан атлау, бер тактта атлау; сбйться с ша
га тигеҙ атламау, такттан тайпылыу; ни на шаг; 
ни шагу бер ҡайҙа ла, бер аҙым да; ни шагу на
зад (дальше, вперёд и т.п.) урындан ҡуҙғалмаҫ
ҡа; шагу нельзя ступить бер аҙым да баҫа алмау 
(берәйһенең ярҙамынан тыш)

ШАГАТЬ несов. 1. атлау, атлап килеү (барыу, 
китеү); шагать ровно тигеҙ атлау 2. (пересту
пать) аша (үтә) атлау (атлап сығыу); шагать 
через порог тупһа аша атлау 3. разг. (идти) ат
лау, китеп барыу; далеко ли шагаешь? алыҫҡа 
китеп бараһыңмы? 4. перен., разг. (продвигать
ся, развиваться в каком-л. направлении) үрләү, 
алға (үрләп) китеү, юғары күтәрелеү

ШАГАЮЩИИ, -ая, -ее 1. прич. от шагать 
2. прил. атлаусы, атлап йөрөүсе, үҙйөрөшлө; ша
гающий экскаватор үҙйөрөшлө экскаватор

ШАГНУТЬ сов. см. шагать; шагнуть в сторо
ну ситкә баҫыу ♦ шагнуть нельзя (не дают) эш 
эшләргә ирек булмау, аяҡ атлар әмәл юҡ

ШАГОМ нареч. 1. (не бегом) атлап (ҡына) 
2. (не рысью) атлатып, атлап; пустйть лошадь 
шагом атты атлатып барыу 

ШАГОМЁР м аҙым үлсәгес 
ШАГРЁНЕВЫЙ, -ая, -ое шигрин, шигрин 

...ы; шагреневое производство шигрин етеште
реү; шагреневая кожа шигрин күн 

ШАГРЁНЬ ж шигрин (йомшаҡ кцн) 
Ш АЖ КбМ нареч.', разг. ваҡ-ваҡ баҫып атлау



Ш АП О Ч Н Ы Й

ШАЙБА ж\ в разн. знач. шайба; подложить 
шайбу тех. шайба һалыу (кейҙереү); забйть шай
бу спорт, шайба һуғып индереү

ШАЙКА I ж шайка, өйөр, төркөм (енәйәт ҡы
лыусы)', атаман бандитской шайки бандиттар төр
көмөнөң атаманы; воровская шайка ҡараҡтар өйөрө 

ШАИКА II ж (сосуд) лаҡан; банная шайка 
мунса лаҡаны

ШАЙТАН м; в разн. знач. шайтан 
ШАКАЛ м сүл бүреһе, шакал 
ШАКАЛИИ, -ья, -ье сүл бүреһе ...ы, шакал 

...ы; шакалья стая сүл бүреһе өйөрө
ШАЛАНДА ж шаланда (1. йөк тейәц, буша

тыу, ҡом ташыу өсөн тәғәйенләнгән, һай урын
дарҙа туҡтай алган баржа 2. Ҡара диңгеҙҙә йө
ҙә торган йәйпәк төплө, елкәнле балыҡ тотоу 
кәмәһе)

ШАЛАШ м ҡыуыш; охотничий шалаш һунар
сы ҡыуышы

ШАЛЕВЫЙ, -ая, -ое шәл ...ы; шалевый узор 
шәл биҙәге ♦ шалевый воротник см. шаль

ШАЛЁТЬ несов.; прост, шашыу, ҡотороу; 
шалеть от радости шатлыҡтан ҡотороу

ШАЛИТЬ несов. 1. шаярыу, шуҡланыу, тый
наҡһыҙланыу; ребёнок шалйт бала шаяра 2. разг. 
дөрөҫ эшләмәү; часы шалят сәғәт дөрөҫ эшләмәй 
3. (бытъ не вполне здоровым) ҡаҡшау, шаярыу; 
нервы шалят нервылар шаяра 4. во 2 л. ед. ч. 
наст. вр. шалйшь (при возражении) шаярма, 
улай булмай торһон әле

ШАЛОВЛИВОСТЬ ж шаянлыҡ, шуҡлыҡ 
ШАЛОВЛИВЫЙ, -ая, -ое шаян, шуҡ; шалов

ливая девочка шаян ҡыҙ
ШАЛОПАИ м; разг. шалапай, эшлекһеҙ, ел

ғыуар
ШАЛОПАЙНИЧАТЬ несов.', разг. елғыуар

ланыу, шалапайланыу, эшлекһеҙлек күрһәтеү 
ШАЛОСТЬ ж шаянлыҡ, йүләрлек, шуҡлыҡ, 

дыуамаллыҡ; детская шалость балалар шуҡлығы 
ШАЛ^Н М И ШАЛУНЬЯ ж шаян, шуҡ 
ШАЛУНИШКА м; уменьш. от шалун 
ШАЛФЁЙ м шалфей, йылан тамыры; запах 

шалфея шалфей еҫе
ШАЛЬ ж шәл; пуховая шаль дебет шәл ♦ во 

ротнйк шалью шәл яға
Ш АЛЬНбЙ, -ая, -ое 1. (безумный, выража

ющий безумие) аҡылын юғалтҡан, йүләрләнгән, 
шашҡан, тиле, тилергән, дыуамал; шальной че
ловек тиле кеше; иметь шальной вид аҡылын 
юғалтҡан ҡиәфәттә булыу 2. (безрассудный) 
дыуамал, самаһыҙ, йүгәнһеҙ, тотанаҡһыҙ; шаль
ная фантазия йүгәнһеҙ фантазия; шальная мысль 
дыуамал уй 3. (случайный — о пуле, снаряде) 
осраҡлы, аҙашҡан, яҙатайым; шальная пуля ос
раҡлы пуля ♦ шальная голова дыуамал баш; 
шальные деньги көс түкмәйенсә, еңел табылған 
(елдән килгән) күп аҡса 

ш а м Ан  м шаман

ШАМАНЙЗМ м см. шаманство 1 
ШАМАНСКИЙ, -ая, -ое шаман ...ы, шаман- 

лыҡ ...ы; шаманский бубен шаман шөңгөрө; ша
манский обряд шаманлыҡ йолаһы

ШАМАНСТВО с шаманлыҡ (1. Африка, Азия, 
Үҙәк Америка һәм Полинезияның ҡайһы бер 
халыҡтарында ҡамлау ваҡытында шамандың 
гәжәйен көстәргә тәьҫир итә алыуына ышан- 
ган анимистик ҡараш 2. шамандар шөгөлө) 

ШАМКАНЬЕ с см. шамкать 
ШАМКАТЬ несов.', разг. (говоритъ невнят

но) бышылдау, бышылдап һөйләү
Ш АМбТ м\ тех. шамот (утҡа сыҙамлы 

балсыҡ)
ШАМПАНСКОЕ с шампанский, шампан ша

рабы; пить шампанское шампанский эсеү
Ш АМПИНЬбН м аҡ көләпә, шампиньон 

(ашауга яраҡлы бәшмәк)
ШАМПУНЬ м шампунь; мыть голову шам

пунем башты шампунь менән йыуыу
ШАМПУР м шампур, шеш (шашлыҡ ҡыҙ

ҙырыу өсөн ҡулайлама)
ШАНКР: мягкий шанкр мед. шанкр (йогошло 

енси ауырыу)', твёрдый шанкр мед. йәрәхәт (си
филис йоҡҡан урында барлыҡҡа килгән язва) 

ШАНС м өмөт, ышаныс, мөмкинлек; один 
шанс из ста йөҙҙән бер мөмкинлек; последний 
шанс һуңғы өмөт

ШАНСОНЁТКА ж шансонетка (1. шаян еңел
сә йыр, гәҙәттә әҙәпһеҙ йөкмәткеле 2. йырсы) 

ШАНТАЖ м шантаж, янау, ҡурҡытыу; поли
тический шантаж сәйәси шантаж; заниматься 
шантажом шантаж менән шөғөлләнеү

ШАНТАЖЙРОВАТЬ несов. кого-что шан
таж яһау, шантажлау

ШАНТАЖЙСТ м и ШАНТАЖЙСТКА ж
шантажсы

ШАНТРАПА 1. л  и ж; прост., бран. йүнһеҙ 
кеше, әтрәгәләм 2. ж собир. юҡ-бар кешеләр 

ШАПКА ж 1. шапка; (меховая) бүрек, кәпәс; 
норковая шапка шәшке бүрек; вязаная шапка 
бәйләнгән шапка 2. чего', перен. баш, ос; шапки 
стогов кәбән баштары 3. (заголовок в газете) дө
йөм баш ♦ дать по шапке прост, ҡыуыу, һөрөү; 
на воре шапка горйт ҡараҡтың бүрке яна; полу
чить по шапке прост, ҡыуылыу, һөрөлөү; по Сень
ке шапка силәгенә күрә ҡапҡасы; шапками заки
даем бүрек менән бәреп йығыу, бер ни тормау, 
еңел генә отоу (маҡтанып әйтелә)', ломать шап
ку см. ломать; шапка невидймка см. невидймка 

ШАПОЧКА ж; уменьш. от шапка 1 
ШАПОЧНИК м бүрексе (бцрек тегецсе) 
ШАПОЧНЫЙ, -ая, -ое бүрек ...ы, кәпәс ...ы, 

бүрек (кәпәс) тегеү ...ы; шапочная мастерская 
бүрек тегеү оҫтаханаһы ♦ шапочное знакомство 
осраҡлы танышлыҡ, яҡындан таныш булмау; 
шапочный знакомый осраҡлы таныш; прийти к 
шапочному разбору туйҙан һуң дөмбөргә 
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ШАР
ШАР м; в разн. знач. шар, тупалаҡ; радиус 

шара шар радиусы; бильярдные шары бильярд 
шарҙары; баллотировка шарами уст. шарҙар 
менән тауыш биреү ♦ Земной шар Ер шары; 
воздушный шар һауа шары; хоть шаром покатй 
бер нәмә лә юҡ, буп-буш, елдәр иҫкән

ШАРАБАН м 1. еңел арба (дцрт тәгәрмәсле, 
кеше ултыра торган рәт-рәт эскәмйәләр ме
нән) 2. (кабриолет) ҡуян арба

ШАРАДА ж шарада (уйын-табышмаҡ)\ со
ставить шараду шарада төҙөү

ШАРАХАТЬСЯ несоә. 1. см. шарахнуться 
2. перен., разг. (сторониться кого-л.) ситлә
шеү, ситкә тайпылыу

ШАРАХНУТЬ сов.', прост. 1. кого-что и без 
доп. бәреү, һуғыу, тондороу, ҡундырыу 2. (вы
стрелить) атыу, гөрһөлдәтеү; шарахнуть из пу
лемёта пулеметтан атыу 3 .см . шарахнуться 

ШАРАХНУТЬСЯ сов. 1. разг. (отпрянуть) 
ситкә тайпылыу (ташланыу); лошадь шарахнулась 
в сторону ат ситкә тайпылды 2. прост, (сильно уда
риться) килеп бәрелеү, ныҡ итеп һуғылыу; лодка 
шарахнулась о берег кәмә ярға килеп бәрелде 

ШАРЖ м шарж (шаян һцрәт) 
ШАРЖИРОВАТЬ несоә. кого-что и без доп. 

шаржлаштырыу, шарж рәүешендә биреү
ШАРИАТ м шәриғәт (мосолман дини һәм хо

ҡуҡи нормалар йыйылмаһы)', каноны шариата 
шәриғәт ҡанундары

ШАРИК м 1. уменьш. от шар 2. физиол. 
бөртөксә; белые кровяные шарики аҡ ҡан бөр 
төксәләре; красные кровяные шарики ҡыҙыл ҡан 
бөртөксәләре

ШАРИКОВЫЙ, -ая, -ое шариклы; шарико
вый подшипник шариклы подшипник; шарико
вая ручка шариклы ручка

Ш АРИКОПОДШ ЙПНИК м шарикопод
шипник

ШАРИКОПОДШИПНИКОВЫЙ, ая, ое ша
рикоподшипник ... ы ; шарикоподшипниковый 
завод шарикоподшипник заводы

ШАРИТЬ несоә. 1. (искать ощупью) аҡтарыу, 
һәрмәнеү, аҡтарыныу, ҡапшау, аҡтарынып (ҡап
шап, һәрмәнеп) эҙләү; шарить в карманах кеҫәләр
ҙе аҡтарып эҙләү 2. разг. (разыскивать) эҙләү, 
эҙләнеү; шарить по домам йорттарҙа эҙләнеү ♦ ша
рить глазами (взглядом) ныҡ итеп ҡарау, текләү, 
текләп китеү

ШАРКАТЬ несоә. 1. ҡыштырлатыу, шығыр
латыу, лаштырлатыу; шаркать туфлями туф
лиҙар менән лаштырлатыу; шаркать ногами аяҡ 
ҡыштырлатыу 2. (при приветствии) аяҡты аяҡ
ҡа бәреп шаҡылдатыу

ШАРКНУТЬ сов.', прост. 1. см. шаркать 2;
2. (неожиданно ударить) кинәт һуғып (атып) ебә
реү 3. (с силой бросить) ташлап (һирпеп) ебә
реү 4. (неожиданно и стремительно броситься 
куда-л.) ҡапыл сабып (йүгереп) сығып китеү
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ШАРЛАТАН м шарлатан, алдаҡсы, елғыуар 
ШАРЛАТАНИТЬ несоә. шарлатанланыу (эш

те алдауга, хәйләгә ҡороу)
ШАРЛАТАНСТВО с шарлағанлыҡ, алдаҡсы- 

лыҡ; заниматься шарлатанством шарлағанлыҡ 
менән шөғөлләнеү

ШАРМАНКА ж шарманка ♦ завестй (кру
тить и т.п.) шарманку прост, бер үк балыҡ ба
шын сәйнәү, бер үк һүҙҙе туҡыу

ШАРМАНЩИК м шарманкасы (шарманка 
уйнаусы)

ШАРНИР м күгән; болтовые шарнйры болт 
лы күгәндәр

ШАРНИРНЫЙ, ая, ое күгәнле; шарнйрный 
механизм күгәнле механизм

ШАРОВАРЫ мн. салбар; лыжные шаровары
саңғы салбары

ШАРОВАТЬ сов., несов. что; с.-х. рәт ара
ларын йомшартыу

ШАРОВЙДНЫИ, -ая, -ое тумалаҡ, шар һы
маҡ, йомро; шаровидные кактусы шар һымаҡ 
кактустар

Ш АРбВКА ж; с.-х. см. шаровать 
Ш АРОВбЙ, ая, ое 1. шар .. .ы; шаровая по

верхность шар йөҙө 2. шар һымаҡ; шаровая 
молния шар һымаҡ йәшен (йомғағы) 3. шарлы; 
шаровая мельница шарлы тирмән

ШАРФ м шарф; пуховый шарф дебет шарф; 
детский шарф балалар шарфы

ШАССИ с нескл. шасси; шассй автомобиля 
автомобиль шассийы; убирающееся шассй йы
йылмалы шасси

ШАСТАТЬ несоә. 1. что\ с.-х. орлоҡ һурҙы
рыу; шастать пшенйцу бойҙай һурҙырыу 2. прост, 
(бродить, шнырять) йөрөп ятыу, темеҫкенеп 
(һәптәнләп) йөрөү; шастать целыми днями көн 
оҙоно темеҫкенеп йөрөү

ШАТАНИЕ с 1. см. шатать 1, шататься 1—3; 
2. перен. (непостоянство во взглядах, убежде
ниях) аумаҡайлыҡ; идейные шатания идея йәһә
тенән аумаҡайлыҡтар

ШАТАТЬ несоә. 1. что һелкетеү, бәүелдереү, 
тирбәлдереү, сайҡалтыу, ҡыймылдатыу, ҡуҙғал
тыу, янтайтыу; ветер шатает ставни ел тәҙрә ҡап
ҡастарын һелкетә; шатать столб бағананы ҡуҙғал
тыу; шатать зуб теште ҡыймылдатыу 2. кого-что 
безл. бәүелеү, сайҡалыу, алпан-толпан баҫыу, ау- 
шаңлау; его шатает от усталости ул арыуҙан ал
пан-толпан баҫа

ШАТАТЬСЯ несоә. 1. ҡыймылдау, һелкенеү, 
бәүелеү, сайҡалыу, тирбәлеү; зуб шатается теш 
ҡыймылдай 2. (при ходьбе) бәүелеү, тәнтерәк
ләү; шататься от бессонницы йоҡоһоҙлоҡтан 
тәнтерәкләү 3. разг. (бродить без дела) ҡыҙы
рыу, тик йөрөү, юҡты бушҡа ауҙарыу, һәптәнләү 
4. страд, от шатать 1

ШАТЁН м шатен, ҡуңыр сәсле ир; шатенка ж 
шатенка, ҡуңыр сәсле ҡатын-ҡыҙ



ШАТЕР м сатыр; цыганский шатёр сиған саты
ры; зелёные шатры берёз ҡайындарҙың йәшел 
сатыры

ШАТКИИ, ая, -ое 1. Һелкенеп (сайҡалып) 
торған, ҡаҡшаған, ҡалҡаңлаҡ; шаткие стены һел
кенеп торған стеналар; шаткие половйцы ҡал
ҡаңлаҡ иҙән таҡтаһы 2. перен. ышанысһыҙ, ни
геҙһеҙ, тотороҡһоҙ; шаткие доводы нигеҙһеҙ дә
лилдәр; шаткие убеждения ышанысһыҙ ҡараш 
♦ ни шатко ни валко см. валкий

ШАТ^Н м шатун (1. тех. поршень менән вал
ды тоташтырыусы деталь 2. һунар, ҡышын 
йоҡом талмай шашып (тилереп) йөрөгән айыу) 

ШАФРАН м 1. зәғферән 2. (сорт яблони и 
её яблоки) шафран

ШАФРАННЫЙ, ая, ое 1. бот. зәғферән 
...ы; шафранная плантация зәғферән планта 
цияһы 2. зәғферәнле, зәғферән ҡушылған; шаф
ранный кулйч зәғферәнле күмәс 3. (о цвете) 
зәғферән төҫлө, ҡыҙғылт һары 4. шафран ...ы; 
шафранное яблоко шафран алмаһы

ШАФРАНОВЫЙ, ая, ое см. шафранный 3 
ШАХ I м шаһ (титул һәм шул титулдагы 

кеше)
ШАХ II м; шахм. шах; объявйть шах шах бел

дереү; вечный шах мәңге шах
ШАХИНШАХ м шаһиншаһ (Иранда титул 

һәм шул титулды йөрөткән кеше)
ШАХИНЯ ж шаһтың ҡатыны 
ШАХМАТЙСТ м и ШАХМАТИСТКА ж шах

матсы, сатрашсы
ШАХМАТНЫЙ, -ая, -ое 1. шахмат ...ы, сат

раш ...ы; шахматная игра шахмат уйыны 2. шах
мат тәртибендә, шахмат кеүек; шахматный посев 
шахмат тәртибендә сәсеү

ШАХМАТЫ мн. (игра и набор фигур для 
неё) шахмат, сатраш; вторая категория по шах
матам шахмат буйынса икенсе категория; рас
ставить шахматы шахматтарҙы теҙеп сығыу 

ШАХСКИИ, ая, ое шаһ ...ы; шахский пре
стол шаһ тәхете; шахский режим шаһ режимы 

ШАХТА ж  шахта; шахта стройтельства метро 
метро төҙөү шахтаһы; шахта лйфта лифт шахтаһы 

ШАХТЕР м шахтер (шахтала эшләцсе) 
ШАХТЕРКА ж 1. см. шахтёр 2. (жена шах

тёра) шахтер ҡатыны 3. (рабочий костюм) шах
тёрка

ШАХТЁРСКИЙ, -ая, -ое шахтёр(ҙар) ...ы; 
шахтёрская лампа шахтёр лампаһы

ШАХТНЫЙ, ая, ое 1. шахта ...ы; шахтное
оборудование шахта ҡорамалдары 2. тех. шах
талы; шахтная печь шахталы мейес ♦ шахтный 
ствол горн. шахта үҙәге (юлы)

ШАШЕЧНЫЙ, -ая, -ое 1. шашка ...ы, сатраш 
...ы; шашечная доска шашка (сатраш) таҡтаһы 
2. шашка, сатраш, шашка (сатраш) тәртибендә, 
шашка (сатраш) кеүек; шашечный узор сатраш 
биҙәк
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Ш ВЕЙЦАРСКИЙ
ШАШИСТ м шашкасы, сатрашсы 
ШАШКА I ж 1. мн. шашки (игра) сатраш, 

шашка; играть в шашки сатраш уйнау 2. (набор 
фигур к ней) сатраш, шашка 3. спец, (кусок 
камня, деревянный брусок для мощения улиц) 
шаҡмаҡ 4. (кубик взрывчатого вещества) шаш
ка ♦ в шашку; шашкой в знач. нареч. шашка 
формаһындағы, шашка кеүек; дымовая шашка 
төтөн шашкаһы

ШАШКА II ж (оружие) ҡылыс 
ШАШЛЫК м шашлык; жарить шашлык шаш

лыҡ ҡыҙҙырыу
ШАШЛЬТЧНЫЙ, ая, ое 1. шашлыҡ ...ы; 

шашлычное мясо шашлыҡ ите 2. в знач. сущ. 
шашлычная ж шашлыҡхана

ШАШНИ только мн; разг., неодобр. 1. (коз
ни) мәкер-хәйлә, аҫтыртын яуызлыҡ 2. (любов
ная связь) ғишыҡ бәйләнештәре, ғишыҡ тотоу 

ШВАБРА ж швабра; мыть пол шваброй шваб 
ра менән иҙән йыуыу

ШВАЛЬ ж; прост. 1. собир. (негодные вещи) 
яраҡһыҙ әйбер, алам-һалам 2. (негодный человек) 
насар (хөрт, әшәке) кеше

Ш ВАРТбВ м; мор. швартов (бәйләц арҡа
ны); отдать швартовы швартовты ыскындырыу 

ШВАРТОВАТЬ несов.; мор. швартовкалау; 
швартовать теплоход теплоходты швартовкалау 

ШВАРТОВАТЬСЯ несов.; мор. 1. швартов- 
каланыу; корабль швартуется корабль швартов- 
калана 2. страд, от швартовать

Ш ВАРТбВКА ж; мор. швартовка (швартов 
менән бәйләц)

Ш ВАРТбВНЫ Й и Ш ВАРТбВЫ Й, ая, ое
швартов ...ы; швартовые испытания швартов 
һынауҙары

ШВАХ в знач. сказ.; разг. 1. в чём белмәү, мәғ
лүмәтһеҙ, белемһеҙ, көсһөҙ; в полйтике я швах 
сәйәсәттә мин көсһөҙ 2. (плохо, скверно) насар, 
хөрт, мөшкөл, яман; дела у него швах уның эш
тәре хөрт

ШВЁДСКИЙ, -ая, -ое швед ...ы, Швеция 
. ..ы; шведский язык швед теле ♦ шведская муха 
(мушка) швед себене (башаҡлы цҫемлектәр ҡо
ротҡосо); швёдские спйчки швед шырпылары 
(тәц башлап Шәецияла эшләй башлагандар); 
швёдская стенка швед стенкаһы, гимнастика яһау 
стенкаһы

ШВЁДЫ мн. шведтар, швед халҡы / /  ед. 
швед м швед ир-аты; шведка ж швед ҡатын- 
ҡыҙы

ШВЁЙНИК м и ШВЁЙНИЦА ж тегенсе, те 
геүсе

ШВЁЙНЫЙ, -ая, -ое теген ...ы, тегеү ...ы; 
швейная машина теген машинаһы; швейная про
мышленность тегеү сәнәғәте

ШВЕЙЦАР м швейцар (ишек һаҡсыһы) 
ШВЕЙЦАРСКИЙ I, -ая, -ое Швейцария ...ы; 

швейцарская природа Швейцария тәбиғәте



Ш ВЕЙЦАРСКИЙ
ШВЕЙЦАРСКИЙ II, -ая, -ое 1. швейцар 

...ы; швейцарская ливрея швейцар ливреяһы 
(кейем) 2. в знач. сущ. швейцарская ж швей
царҙар бүлмәһе

ШВЕЙЦАРЦЫ мн. швейцариялылар, Швейца
рия халҡы / /  ед. швейцарец м Швейцария ир-аты; 
швейцарка ж Швейцария ҡатын-ҡыҙы

ШВЁЛЛЕР м\ тех. швеллер ( “П ” рэцешен- 
дәге ҡорос өрлөк)

ШВЕЛЛЕРНЫЙ, -ая, -ое тех. швеллер ...ы, 
швеллер; швеллерное железо швеллер тимере 

ШВЕЙ ж тегенсе, тегеүсе (ҡатын-ҡыҙ) 
ШВОРЕНЬ и ШКВОРЕНЬ м кендек, кен 

дексѳй
ШВЫРНУТЬ сов. СМ. швырять
ШВЫРОК м 1. разг. (бросок) быраҡтырыу, 

ташлау, бырғау 2. собир.; спец, (дрова) әрҙәнә 
3. (предмет, употребляемый в качестве дви
жущейся мишени при стрельбе) швырок, сәп 

ІІТВЫРЙТЬ несов. 1. кого-что, чем ырғытыу, 
атып бәреү, быраҡтырыу, бырғытыу; швырять 
бумаги в окно ҡағыҙҙарҙы тәҙрәнән атып бәреү
2. кого-что; перен. разг. күсереп йөрөтөү, (ун
да-бында) ташлау; куда только судьба не швы
ряла яҙмыш ҡайҙа ғына ташламаны ♦ швырять 
деньги (деньгами) бушҡа аҡса туҙҙырыу, аҡса 
елгәреү; швырять деньги на ветер аҡсаны елгә 
осороу (әрәм-шәрәм итеү)

ШВЫРЙТЬСЯ несов.', разг. 1. чем ырғытыу, 
атыу, бырғытыу, ырғытышыу; швыряться кам
нями таш ырғытышыу 2. кем-чем\ перен. иҫәп
ләшмәү, ҡәҙерен белмәү; нельзя швыряться 
друзьями дуҫтар менән иҫәпләшмәйенсә ярамай
3. страд, от швырять

ШЕВЕЛИТЬ несов. 1. что ҡыймылдатыу, 
ҡуҙғатыу, ҡыбырлатыу, һелкетеү, сайҡалдырыу; 
ветер шевелит камышй ел ҡамыштарҙы сайҡал
дыра 2. кого; перен. ҡуҙғатыу, уятыу; его надо 
шевелйть уны ҡуҙғатырға кәрәк 3. чем ҡыймыл
датыу, ҡыбырлатыу; шевелйть губами ирендәрҙе 
ҡыймылдатыу 4. что\ с.-х. (ворошитъ) әйләнде- 
реү; шевелйть сёно бесән әйләндереү ♦ шеве
лйть мозгами башты эшләтеү, уйлап ҡарау

ШЕВЕЛИТЬСЯ несов. 1. ҡыймылдау, ҡуҙға
лыу, ҡыбырлау, һелкенеү; лйстья шевелйлись яп
раҡтар һелкенде 2. перен. ҡуҙғалыу, уяныу, йәй
ләнеү, ҡыбырлау; рынок начинает шевелйться 
баҙар йәйләнә башланы 3. повел, шевелйсь (ше
велитесь); разг. ҡуҙғал(ығыҙ), ҡыймылда(ғыҙ), 
ҡабалан(ығыҙ) 4. страд, от шевелйть 1, 2, 4 

ШЕВЕЛЬНУТЬ сов. см. шевелйть 1—3 ♦ и 
(даже) бровью не шевельнуть см. бровь; не ше
вельнуть пальцем ҡыл да ҡыбырлатмау, бер ни 
эшләмәү

ШЕВЕЛЬНУТЬСЯ сов. см. шевелйться 1, 2
ІІТЕВЕЛНІРА ж ҡуйы (ҡалын) сәс 
ШЕВИОТ м шевиот (туҡыма)', костюм из ше

виота шевиоттан тегелгән костюм

ШЕВИОТОВЫЙ, -ая, -ое 1. шевиот, шевиот 
...ы; шевиотовое производство шевиот етеште 
реү 2 . шевиот, шевиоттан эшләнгән (тегелгән); 
шевиотовая юбка шевиоттан тегелгән юбка 

ШЕВРО с нескл. шевро (кәзә тиреһенән кцн) 
ШЕВРОВЫЙ, -ая, -ое 1. шевро; шевровая 

кожа шевро күн 2. шевро, шевронан эшләнгән 
(тегелгән); шевровые ботинки шевро ботинка 

ШЕДЁВР м шедевр, гүзәл әҫәр, хазина, ҡо
мартҡы; шедевры мировой литературы донъя 
әҙәбиәтенең гүзәл әҫәрҙәре

ШЕЗЛОНГ м шезлонг (торошон цҙгәртеп 
була торган һөҙәк арҡалы ултыргыс)

ШЁЙКА ж 1. уменъш.-ласк. от шея 2. (уз
кая часть чего-л.) муйын; шейка бутылки шешә 
муйыны

ШЁЙНЫЙ, -ая, -ое 1. муйын ...ы; шейные
позвонки анат. муйын умыртҡалары 2. муйын 
...ы, муйынға урай (бәйләй, яба) торған; шейный 
платок муйын яулығы

ШЕИХ м шәйех (1. Яҡын һәм Урта Көнсы
ғышта аҡһаҡал, ҡәбилә башлығы 2. юғары мо
солман руханиҙары вәкиле)

ШЁЛЕСТ м ҡыштырлау, шыптырлау; шёлест 
листьев япраҡтар ҡыштырлауы; шёлест дождя 
ямғыр шыптырлауы

ШЕЛЕСТЁТЬ несов. 1. (издавать шелест) 
ҡыштырлау, шыптырлау; лйстья шелестят япраҡ
тар шыптырлай 2. чем (производитъ шелест) 
ҡыштырлатыу, шыптырлатыу; шелестеть стра
ницами кнйги китап биттәрен ҡыштырлатыу 

ШЕЛК м 1. в разн. знач. ебәк; шёлк-сырёц 
эшкәртелмәгән ебәк; платье из шёлка ебәк күл
дәк; шить шёлком ебәк менән тегеү 2. (о челове
ке с мягким характером) ебәк, ебәк кеүек 

ШЕЛКОВИНА ж 1. ебәк сүсе 2. см. шелко 
вйнка

ШЕЛКОВЙНКА ж ебәк еп 
ШЕЛКОВЙСТЫЙ, -ая, -ое ебәк һымаҡ, ебәк 

кеүек, ебәктәй; шелковйстые волосы ебәк кеүек сәс 
ШЕЛКОВЙЦА ж тут ағасы 
ШЕЛКОВЙЧНЫЙ, -ая, -ое тут ағасы ...ы; 

шелковичные плантации тут ағасы плантацияла
ры ♦ шелковичный червь ебәк ҡорто

ШЕЛКОВОД м ебәксе (ебәкселек белгесе) 
ШЕЛКОВОДСТВО с ебәкселек (ебәк ҡорто 

црсетец)
ШЕЛКОВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое ебәкселек ...ы; 

шелководческое хозяйство ебәкселек хужалығы 
ШЁЛКОВЫЙ и трад.-поэт. ШЕЛКОВЫЙ, 

-ая, -ое 1. ебәк, ебәктән тегелгән (эшләнгән); шёл
ковая нить ебәк еп; шёлковый пояс ебәк билбау; 
шелковая рубашка ебәктән тегелгән күлдәк 
2. ебәк, ебәктәй, ебәк кеүек; шёлковые волосы 
ебәктәй сәстәр 3. перен., разг. тыңлаусан, баҫалҡы, 
инсафлы; стать шёлковым тыңлаусанға әйләнеү 

ШЁЛКОКОМБИНАТ м ебәк комбинаты 
ШЁЛКОМОТАЛЬНЯ ж ебәк урау оҫтаханаһы
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Ш ЕРСТИТЬ
ШЁЛКОМОТАЛЬЩИК м ебәк ураусы
ш ё л к о м о т а н и е  с ебәк yPa j 
ш ё л к о о б р а б Ат ы в а ю щ и и , -ая, -ее ебәк

эшкәртеү ...ы, ебәк эшкәртеүсе; шёлкообрабаты
вающая промышленность ебәк эшкәртеү сәнәғәте 

ШЕЛКОПРЙД м ебәк күбәләге 
ШЁЛКОПРЯДЁНИЕ с ебәк иләү 
ШЁЛКОПРЯДЙЛЬНЫЙ, ая, -ое ебәк иләү 

...ы; шёлкопрядйльная фабрика ебәк иләү фаб 
рикаһы

ШЁЛКОТКАЦКИЙ, -ая, -ое ебәк туҡыу ...ы; 
шёлкоткацкая фабрика ебәк туҡыу фабрикаһы 

ШЕЛЛАК м шеллак (бөжәктәр бцлеп сығар
ған тәбиғи ыҫмала)

ШЕЛОХНУТЬ сов. і .  что, чем елберләтеү, 
ҡыштырлатыу, шыптырлатыу; ветерок шелохнул 
занавески ел ҡормаларҙы елберләтте 2. см. ше
лохнуться 1

ШЕЛОХНУТЬСЯ сов. 1. елберләү, ҡыштыр
лау, шыптырлау, һелкенеү; ни один лист не ше
лохнулся бер япраҡ та ҡыштырламаны 2. ҡый
мылдау, ҡыбырлау; не сметь шелохнуться ҡы
бырларға ҡыймау

ШЕЛУДИВЫИ, -ая, -ое прост. 1. (парши
вый) ҡутырлы, ҡысыулы, ҡорсаңғы 2. перен. 
(скверный) әшәке, бик насар (алама)

ШЕЛУХА ж 1. ҡабыҡ; картофельная шелуха 
картуф ҡабығы 2. перен. кәрәкһеҙ нәмә, сүп-сар; 
отсеивать важное от шелухи мөһим (кәрәкле) 
нәмәне сүп-сарҙан таҙартыу

ШЕЛУШЁНИЕ с см. шелушить, шелушиться 
ШЕЛУШИТЬ несоә. что әрсеү, һыҙырыу, та

ҙартыу, ярыу; шелушйть горох борсаҡ таҙартыу; 
шелушйть орёхи сәтләүек ярыу

ШЕЛУШИТЬСЯ несоә. 1. төләү, ҡауаҡланыу; 
лицо шелушйтся бит төләй 2. ҡубып төшөү; шту
катурка шелушйлась штукатурка ҡубып төштө 
3. страд, от шелушйть

ПТЁЛЬМА м и  ж; прост, мут, хәйләкәр, шилма 
ШЕЛЬМЁЦ м; прост, см. шёльма 
ШЕЛЬМОВАТЬ несоә. кого-что; разг. хурлау, 

яманлау, бысраҡ (яла) яғыу
ШЕМАЙ ж (рыба) шамай балыҡ, майбалыҡ 
ПТЕПЕЛЙВИТЬ несоә. шышылдап һөйләү 

( “с”, “з” урынына “ш", “ж” өндәрен әйтец) 
ШЕПЕЛЙВЫЙ, -ая, -ое шышылдаҡ, шышыл

дап һөйләшкән; шепелявая речь шышылдаҡ тел
мәр; шепелявый ребёнок шышылдап һөйләш
кән бала

ШЕПНУТЬ сов. см. шептать
ШЕПОТ м 1. (тихая речь) бышылдау, шы

бырлау 2. перен. (тихий шелест) ҡыштырлау; 
(тихое журчание) сылтырау; (тихий шум) шы
бырлау; шёпот лйстьев япраҡтар ҡыштырлауы; 
шёпот ручья шишмә сылтырауы 3. разг. (молва) 
хәбәр, һүҙ, имеш-мимеш

ШЁПОТОМ нареч. бышылдап, быш-быш 
итеп; говорйть шёпотом бышылдап һөйләшеү
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ШЕПТАЛА ж собир. шафталы (киптерелгән 
өрөк, персик)

ШЕПТАТЬ несоә. 1. что и без. доп. бышыл
дау, шыбырлау; шептать волшебные слова тыл 
сымлы һүҙҙәр шыбырлау 2. перен. (издавать 
тихий шелест) ҡыштырлау; (издавать тихое 
журчание) сылтырау; (издавать тихий шум) шы
бырлау; тйхо шепчет лес урман тын ғына шы
бырлай 3 . в 3 л. мн. ч.; разг. хәбәр (һүҙ, ғәйбәт, 
имеш-мимеш) таратыу; шепчут, что будет ре
форма реформа була тип хәбәр тараталар

ШЕПТАТЬСЯ несоә. 1. бышылдашыу, быш- 
быш килеү, шыбырлашыу 2. перен. ҡыштырла
шыу, шыбырлашыу, сылтырашыу; шепчутся бе
рёзы ҡайындар шыбырлаша 3. хәбәр (һүҙ, ғәй
бәт, имеш-мимеш) таратыу

ШЕПТАН м и ШЕПТУНЬЯ ж; разг. 1. бы 
шылдап һөйләүсе, быш-быш килеүсе 2 . ошаҡсы, 
ғәйбәтсе, һүҙ йөрөтөүсе 

ШЕРБЁТ м шәрбәт
ШЕРЁНГА ж рәт, саф; становйться в шеренгу 

рәткә теҙелеү; длйнная шеренга автомашйн авто 
машиналарҙың оҙон сафы ♦ быть (находйться, 
стоять) в одной шеренге с кем: 1) кем менәндер 
бер эштә ҡатнашыу; 2 ) кем менәндер бер тиң хәл
дә булыу

ШЕРЙФ I м шериф (Ирландия, Англия, АҠШ  
графлыҡтарында административ һәм суд эш
тәре вазифаһын алып барыусы кеше)

Ш ЕРИФ II м (у мусульман) шәриф (М ө
хәммәт пәйғәмбәр нәҫеленән килгән мосолман) 

ШЕРОХОВАТОСТЬ ж 1. ҡытырмаҡ, ҡытыр
шылыҡ, суғырмаҡлыҡ; шероховатость доскй таҡ
таның ҡытыршылығы; шероховатость кожи күн
дең ҡытыршылығы 2. перен. (ә речи, стиле и т.п.) 
ҡытыршылыҡ, етешһеҙлек; шероховатость стйля 
стиль ҡытыршылығы; шероховатость стихов в 
переводе тәржемә ителгән шиғырҙарҙың етеш
һеҙлеге 3. мн. шероховатости; перен. (неприят
ности) аңлашылмаусылыҡтар, күңелһеҙлектәр, 
уңайһыҙлыҡтар; житейские шероховатости тор
моштағы уңайһыҙлыҡтар

ШЕРОХОВАТЫЙ, -ая, -ое 1. ҡытыршы, ҡы
тырмаҡлы, суғырмаҡлы; шероховатый ствол су
ғырмаҡлы олон 2. перен. ҡытыршы, етешһеҙ, 
килешһеҙ; шероховатая фраза ҡытыршы фраза 

ШЕРСТЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ, ая, ее 
йөн эшкәртеү ...ы; шерстеобрабатывающее 
предприятие йөн эшкәртеү предприятиеһы

ШЕРСТИНКА ж 1. (волосок шерсти) ток 
2. (шерстяная нить) йөн ей; (ворсинка) өбөрө 

ШЕРСТИСТЫЙ, -ая, -ое 1. йөнтәҫ, ҡуйы (ҡа
лын) йөнлө; шерстйстые бвцы ҡуйы йөнлө һа
рыҡтар 2. см. ворсйстый

ШЕРСТИТЬ несоә. что и без доп. 1. ҡысыт
тырыу, ҡырыу, өйкәү; платье шерстит күлдәк тән
де ҡысыттыра 2. перен., прост, (привести в бес
порядок) аҫтын-өҫкә әйләндереү, туҙҙырыу 3. разг.
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Ш ЕРСТНЫ Й
ҡаты әрләү, ҡыҙҙырыу; шерстить нерадйвых ял
ҡауҙарҙы ҡыҙҙырыу

ШЕРСТНЫЙ, ая, -ое 1. йөн ...ы; шёрстная 
продукция йөн продукцияһы 2. с.-х. йөнлө, йөн
дө күп бирә торған; шёрстная овца йөндө күп 
бирә торған һарыҡ

ШЕРСТОБЙТ м йөн тетеүсе (оҫта) 
ШЕРСТОБЙТНЫЙ, -ая, -ое йөн тетеү ...ы, 

йөн тетә торған; шерстобитный промысел йөн 
тетеү кәсебе

ШЕРСТОБОЙНЯ ж йөн тетеү урыны 
Ш ЕРСТОМбЙКА ж йөн йыуғыс машина 
ШЕРСТОПРЯДЁНИЕ с йөн иләү 
ШЕРСТОПРЯДЙЛЬНЫЙ, -ая, -ое йөн иләү 

...ы; шерстопрядйльная фабрика йөн иләү фаб 
рикаһы

ШЕРСТОПРЯДЙЛЬНЯ ж йөн иләү оҫтаха- 
наһы

ШЕРСТОТКАЦКИЙ, -ая, -ое йөн туҡыу ...ы; 
шерстоткацкая фабрика йөн туҡыу фабрикаһы 

ШЕРСТОТКАЧЕСТВО С йөн туҡыу 
ШЕРСТОЧЕСАЛЬНЫЙ, ая, ое йөн тетеү ...ы; 

шерсточесальная машйна йөн тетеү машинаһы 
ШЕРСТЬ ж 1. (у животных) йөн; (у овец, ло

шадей и коров при весенней линьке) баҡта; (у 
жеребят при весенней линьке) ябаға; овечья 
шерсть һарыҡ йөнө; обработка шерсти йөн эш 
кәртеү 2. (пряжа) иләнгән йөн, йөн еп 3. (ткань) 
йөн туҡыма

ШЕРСТЯНОЙ, ая, ое 1. йөн; шерстяная 
ткань йөн туҡыма 2. йөн ...ы, йөн эшкәртеү ...ы; 
шерстяная фабрика йөн эшкәртеү фабрикаһы 
3. йөн, йөндән эшләнгән; шерстяное платье йөн
күлдәк

ШЕРШАВЕТЬ несов. (о коже) ярылыу, шы
рауланыу, ҡытыршыланыу; у него руки шер
шавеют уның ҡулдары шыраулана

ШЕРШАВОСТЬ ж ярылғанлыҡ, шыраулан
ғанлыҡ, ҡытыршылыҡ

ШЕРШАВЫЙ, -ая, -ое ярылған, шырауланған, 
ҡытыршы; шершавые руки шырауланған ҡулдар 

ШЁРШЕНЬ м траш (ҡараһыу һары эре бө
жәк; һағыҙаҡтар гаиләһенә ҡарай)

ШЕСТ м ҡолға, һайғау; прыжок с шестом 
спорт, ҡолға менән һикереү

ШЁСТВИЕ с 1. тантаналы йөрөш, атлау; 
праздничное шествие байрамса тантаналы йөрөш 
2. (процессия) халыҡ ағымы, халыҡ төркөмө; 
шествие тронулось халыҡ ағымы ҡуҙғалды 3. че
го; перен. үҫеш, алға китеш; триумфальное шест
вие демократии демократияның триумфаль үҫеше 

ШЁСТВОВАТЬ несов. 1. тантаналы йөрөү 
(барыу), байрамса йөрөү; шествовать по улицам 
урамдар буйлап тантаналы йөрөү 2. шутл., 
ирон. эре генә атлап барыу

ШЕСТЕРЁНКА ж см. шестерня 
ШЕСТЕРКА ж 1. (цифра) алты 2. разг. (номер 

трамвая, автобуса) алтынсы 3. (группа из шести

единиц) алты, алтау 4. карт. алтылыҡ 5. (упряж
ка из шести лошадей) сыбата егелгән алты ат 
6. (шестивесельная лодка) алты ишкәкле кәмә 

ШЕСТЕРНЯ ж; тех. тешле тәгәрмәс, шестерня 
ШЁСТЕРО числ. собир. алтау, алты; шестеро 

сыновей алты ул; их было шестеро улар алтау ине 
ШЕСТИ... урьиҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 

“алты" мәгәнәһен аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., 
шестигранный алты ҡырлы; шестиэтажный алты 
ҡатлы

ШЕСТИГРАННИК м; мат. алтыҡыр (геомет
рик есем)

ШЕСТИГРАННЫЙ, -ая, -ое мат. алты ҡыр
лы; шестигранная фигура алты ҡырлы фигура 

ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕ с 1. (срок) алтмыш 
йыл 2. (годовщина) алтмыш йыллыҡ, алтмыш 
йәшлек

ШЕСТИДЕСЯТИЛЁТНИЙ, -яя, ее 1. (о 
сроке) алтмыш йыллыҡ 2. (о возрасте) алтмыш- 
тағы, алтмыш йәшлек 3. (о годовщине) алтмыш 
йәшлек, алтмыш йыллыҡ; шестидесятилётний 
юбилей алтмыш йәшлек юбилей

ШЕСТИДЕСЯТНИК м алтмышынсы йылдар 
эшмәкәре

ШЕСТИДЕСЯТЫЙ, -ая, -ое числ. алтмышын
сы; шестидесятый номер алтмышынсы номер; 
шестидесятые годы алтмышынсы йылдар

ШЕСТИДНЁВНЫЙ, -ая, -ое алты көн, алты 
көнлөк, алты көнгә иҫәпләнгән; шестидневный 
путь алты көнлөк юл; шестидневный запас про
довольствия алты көнлөк аҙыҡ һаҡламы

ШЕСТИКЛАССНИК м и ш е с т и к л Ас 
СНИЦА ж алтынсы синыф уҡыусыһы, алтынсы 
синыфта уҡыусы

ШЕСТИКРАТНЫЙ, -ая, -ое 1. алты ҡабат, 
алты тапҡыр (мәртәбә); шестикратный чемпион 
алты тапҡыр чемпион 2. алты тапҡыр арттырыл
ған; в шестикратном размере алты тапҡыр арт 
тырылған күләмдә

ШЕСТИЛЁТНИЙ, -яя, -ее 1. (о сроке) алты 
йыллыҡ, алты йыл; шестилётнее отсутствие алты 
йыл булмау 2. (о возрасте) алты йәшлек, алты- 
лағы; шестилётний мальчик алты йәшлек малай 

ШЕСТИНЕДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое алты аҙналыҡ; 
шестинедельный отпуск алты аҙналыҡ отпуск 

ШЕСТИПАЛЫИ, -ая, -ое алты бармаҡлы 
ШЕСТИСОТЛЕТИЕ с 1. (срок) алты йөҙ йыл, 

алты быуат 2. (годовщина) алты йөҙ йыллыҡ, ал
ты быуатлыҡ; шестисотлётие города ҡаланың 
алты йөҙ йыллығы

ШЕСТИСОТЛЁТНИЙ, -яя, -ее 1. (о возрасте) 
алты йөҙ йәшлек; шестисотлётние лйственницы
алты йөҙ йәшлек ҡарағастар 2. (о годовщине) ал
ты йөҙ йыллыҡ, алты быуатлыҡ; шестисотлёт 
ний юбилей алты йөҙ йыллыҡ юбилей

Ш ЕСТИСбТЫЙ, -ая, -ое числ. алты йөҙөнсө; 
шестисотый номер алты йөҙөнсө номер

ШЕСТИУГбЛЬНИК м\ мат. алтымөйөш 
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шип
ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ, -ая, -ое алты мөйөш

лө; шестиугольная башня алты мөйөшлө башня 
ШЕСТИЧАСОВОЙ, -ая, -ое 1. алты сәғәтлек, 

алты сәғәтле; шестичасовой рабочий день алты 
сәғәтлек эш кѳнѳ 2. сәғәт алтылағы; шестичасо
вой поезд сәғәт алтылағы поезд

ШЕСТИЭТАЖНЫЙ, -ая, -ое алты ҡатлы; 
шестиэтажный дом алты ҡатлы йорт

ШЕСТНАДЦАТИЛЁТНИЙ, -яя, ее 1. (о 
сроке) ун алты йыллыҡ 2. (о возрасте) ун алты 
йәшлек; шестнадцатилетний парень ун алты йәш 
лек егет

ШЕСТНАДЦАТЫЙ, -ая, -ое числ. ун алтын
сы; тебе шестнадцатый год һиңә ун алтынсы йәш 

ШЕСТНАДЦАТЬ числ. ун алты 
ШЕСТОЙ числ. 1. алтынсы; шестая в очере

ди сиратта алтынсы; девочке шестой год ҡыҙға 
алтынсы йәш 2. в знач. сущ. шестая ж алтынан 
бер (ѳлѳш) ♦ шестое чувство ныҡ үҫешкән һиҙ
герлек

ШЕСТОК м 1. (е печи) көлдөксә 2. төнәк, ҡу
налҡа (тауыҡ һ.б. өсөн)

ШЕСТЬ числ. алты; шесть рублей алты һум 
ШЕСТЬДЕСЯТ числ. алтмыш; шестьдесят ки

лометров алтмыш километр
ШЕСТЬСОТ числ. алты йөҙ; шестьсот рублей 

алты йөҙ һум
ШЁСТЬЮ нареч. алты, алты ерҙә, алты тап

ҡыр, алты мәртәбә; шестью шесть — тридцать
шесть алты алтың утыҙ алты

ШЕФ м 1. (начальник) шеф, башлыҡ 2. (обыч
но в приложении) шеф; шеф-пилбт шеф-осоусы 
3. (куратор, покровитель) шеф, шефлыҡ итеү
се; шефы школы мәктәп шефтары

ШЁФСКИЙ, -ая, -ое шеф ...ы, шефлыҡ ...ы; 
шефская помощь шефлыҡ ярҙамы; шефские обя
занности шеф бурыстары

ШЁФСТВО с шефлыҡ, шефлыҡ итеү; взять 
шефство шефлыҡҡа алыу

ШЕФСТВОВАТЬ несов. шеф булыу, шефлыҡ 
итеү, шефҡа алыу; шефствовать над сельской 
молодёжью ауыл йәштәренә шефлыҡ итеү

ШЁЯ ж муйын, үңәс ♦ гнуть шёю перед кем 
бил бөгөү, буйһоноу; наломать (намять и т.п.) 
шёю кому, прост, туҡмау; вешаться (кидаться, 
бросаться) на шёю кому муйынға аҫылыныу; 
посадйть на шёю кому әҫтәңә алыу, елкәгә ул
тыртыу; сесть на шёю кому кеше иҫәбенә йәшәү 

ШИБЕР м; тех. шибер (завод мейесенең тө
төн юлындағы ҡапҡасы)

ШИБКИИ, -ая, -ое прост, (быстрый) йылдам, 
тиҙ, шәп, йәһәт, етеҙ; шйбкая езда тиҙ йөрөү 

ШЙБКО нареч .; прост. 1 . (быстро) йылдам, 
тиҙ, шәп, йәһәт, етеҙ 2. (сильно, очень) көслө, үтә, 
бик ныҡ; испугаться шйбко бик ныҡ ҡурҡыу 

ШИВОРОТ: за шйворот яғаһынан алыу; ши
ворот-навыворот: 1) алдын артҡа, киреһенсә, тиҫ
кәреһенә; 2 ) тейешенсә түгел
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ш и з о ф р е н и к  м\ разг. шизофреник (ши
зофрения менән ауырыусы)

Ш ИЗОФРЕНИЯ л к; мед. шизофрения (пси
хик ауырыу)

ШИИЗМ м (одно из главных направлений ис
лама) ШИҒИСЫЛЫҠ

ШИИТЫ мн. (ед. шиит м) шигисылар 
ШИК м ҡупшы, ҡупшылыҡ, фырт, фыртлыҡ; 

ёздить с шйком фырт йөрөү; одёться с шйком 
ҡупшы кейенеү

ШЙКАНЬЕ с см. шйкать 
ШИКАРНО 1. нареч. бик шәп, үтә ҡупшы, 

фырт; шикарно обставить квартйру фатирҙы бик 
шәп итеп йыһазлау 2. в знач. сказ., безл. бик 
һәйбәт, бик шәп, бына тигән; у сосёдей шикарно 
күршеләрҙә бик шәп

ШИКАРНЫИ, -ая, -ое 1. үтә ҡупшы, фырт, 
бай, төҙөк; шикарная квартира бай фатир; ши
карные кварталы төҙөк кварталдар 2. (превос
ходный) бик шәп, үтә һәйбәт; шикарная кнйга 
бик шәп китап

ШИКАТЬ несов. 1. на кого (пугая птиц, жи
вотных) “кош” тип ҡурҡытыу (ҡыуыу) 2. на ко
го (призывать к тишине) “шш” ( “тшш”, “тсс”) 
тип әйтеү 3. (выражать неодобрение) мәсхәрә
ләп ҡысҡырыу (һыҙғырыу)

ШЙКНУТЬ сов. см. шикать 
ШИЛЛИНГ м шиллинг (Англияла аҡса берә

меге)
ШИЛО с беҙ; проколоть шйлом беҙ менән тишеү 

♦ шила в мешкё не утайшь беҙ ҡапсыҡта ятмай 
ШИМПАНЗЁ м нескл. шимпанзе (кеше һы

маҡ маймыл)
ШИНА ж 1. шин; автомобйльная шйна авто 

мобиль шины 2. мед. талыҡ, өйсөк, шин
ШИНЁЛЬ ж шинель; солдатская шинёль һал

дат шинеле
ШИНЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. шинель ...ы; ши

нельный воротнйк шинель яғаһы 2. шинеллек, 
шинель өсөн тәғәйенләнгән; шинёльное сукно ши
неллек туҡыма 3. в знач. сущ. шинёльная ж бүл
мә (шинель һәм баш кейемдәрен сисә торған) 

ШИНКАРСТВО с мәйханасылыҡ (эскелек 
әҙерләц һәм һатыу эше)

ШИНКАРЬ м ҡабаҡ хужаһы, мәйханасы 
ШИНКОВАТЬ несов. что ваҡлап ҡырҡыу, 

турау; шинковать капусту кәбеҫтә турау
шинныи, ая, ое 1. шин ...ы; шйнное про

изводство шин етештереү 2. шин ...ы, шин өсөн 
тәғәйенләнгән; шйнное желёзо шин тимере 

шинбк м ҡабаҡ, мәйхана 
ШИНШИЛЛА ж шиншилла (1. Көньяҡ Аме- 

рикала йәшәгән тейен һымаҡ кимерецсе йәнлек 
һәм шуның ҡиммәтле тиреһе 2. кцгелйем һоро 
тиреле кролик тоҡомо)

шиньбн м шиньон, яһалма сәс 
шип м 1. (у растения) энә, сәнскәк; (у рыб) 

ҡылсыҡ 2. сөй, тырнаҡ; подкова с шипами сөй-
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Ш ИПЕНИЕ
лә даға; ботинки с шипами тырнаҡлы ботинка
3. (выступ на деревянной детали) сыгынты 

ШИПЁНИЕ с см. шипеть
ШИПЁТЬ несов. 1. (о гусях, змеях) ыҫыл

дау, ышылдау; (о сырых дровах при горении) 
быҫҡыу, быҫҡып яныу; (о масле на сковороде) 
шыжлау, сыжылдау; (о пенящейся жидкости) 
ғызлау, бызырлау, сымырлау 2. (призывать к 
тишине) “шш” ( “тшш”, “тсс”) тип тыйыу 3. разг. 
(выражать недовольство) мығырлау, сөңкөл
дәү, ышылдау

шипбвник м (растение и плод) гөлйемеш, 
әлморон

ШИПУЧИЙ, -ая, ее 1. (пенящийся — о на
питках) шыжылдап (шыжлап, ғызлап) торған 
2. в знач. сущ. шипучее с см. шипучка

ШИПУЧКА ж; разг. ғызлап торған эсемлек 
шипйщий, -ая, -ее 1. прич. от шипеть 

2. прил. ышылдаған, шышылдаған; шипящий го
лос шышылдаған тауыш ♦ шипящие согласные 
лингв, шышылдаулы тартынҡылар

ШИРИНА ж 1. киңлек, иң, ҡалынлыҡ; ка
нава шириной в два шага ике аҙым киңлегендәге 
канау; ширина ткани туҡыма иңе; шириной в 
палец бармаҡ ҡалынлығында 2. см. широта 1 

ШИРЙНКА ж шәлтәү
ШИРИТЬ несов. что; прям., перен. киңәйтеү, 

йәйелдереү, ҙурайтыу; ширить глаза күҙҙәрҙе ҙу
райтыу; ширить движение за мир тыныслыҡ хә
рәкәтен йәйелдереү

ШИРМА ж 1. ширма (йыйып кцсермәле шар
шау)', поставить шйрму перед кроватью карауат 
алдына ширма ҡуйыу 2. перен. пәрҙә (ышыҡ бу
лып йөрөгән кеше)\ служйть шйрмой пәрҙә бу
лып йөрөү (хеҙмәт итеү)

Ш ИРбКИЙ , -ая, -ое 1. киң, яҫы, иңле; ши
рокая улица киң урам; широкая лента яҫы таҫ 
ма; широкая материя иңле туҡыма 2. мул, ир
кен, киң; широкие шаровары киң салбар 3. киң, 
икһеҙ-сикһеҙ, йәйрәп ятҡан; широкие луга киң 
болондар; широкие дали йәйрәп ятҡан алыҫлыҡ
4. перен. ҙур, киң; широкие масштабы киң мас
штабтар; широкие планы ҙур пландар 5. перен. 
киң; широкие слой населения киң ҡатлам ха 
лыҡ; товары широкого потребления киң ҡулла 
ныу тауарҙары ♦ широкий экран киң экран; ши
роким фронтом бөтә ерҙә лә, киң йәйелгән, иң
ләп, киң ҡолас менән, күмәкләшеп; на широкую 
руку (ногу) мул, иркен (йәшәц); сделать широ
кий жест киң күңеллелек күрһәтеп нимәлер вәғә
ҙә итеү; держй карман шйре! см. держать

Ш ИРОКб и Ш ИРбКО нареч . от широкий 1,
3 — 5; широко улыбнуться асыҡ йылмайыу; жить 
широко мул йәшәү

Ш ИРОКО... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 
“киң", “яҫы” мәгәнәләрен аңлатҡан беренсе өлө
шө, мәҫ., широкогрудый киң күкрәкле; широко 
лйцый яҫы битле
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ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое 1. тап
шырыу мөмкинлеге киң (ҙур) булған; широкове
щательная радиостанция тапшырыу мөмкинлеге 
киң булған радиостанция 2. ирон. күпте вәғәҙә 
иткән, тау-тау, шау-шыулы; широковещатель
ные обещания тау-тау вәғәҙәләр

ШИРОКОКОЛЁИНЫЙ, ая, ое киң колея 
лы (ыҙанлы); ширококолейная железная дорога 
киң колеялы тимер юл

ШИРОКОКРЫЛЫЙ, -ая, -ое киң ҡанатлы (ҡо
ласлы); ширококрылые птйцы киң ҡанатлы ҡоштар 

ШИРОКОЛЙСТВЕННЫЙ, ая, ое 1. (лист
венный) япраҡлы; широколйственные деревья
япраҡлы ағастар 2. ҡуйы япраҡлы; широколист
венный клён ҡуйы япраҡлы саған

Ш ИРОКОЛИСТНЫЙ и Ш ИРОКОЛЙС  
тый, -ая, -ое киң япраҡлы; широколистые цветы
киң япраҡлы сәскәләр

ШИРОКОПЛЁЧИЙ, -ая, -ее киң яурынлы 
Ш ИРОКОПбЛЫ Й, -ая, -ое киң ситле, киң ти

рәсле; широкополая шляпа киң тирәсле эшләпә 
Ш ИРОКОРЯДНЫЙ, -ая, -ое с.-х. рәт араһы 

киң; широкорядный посевjraT араһы киң сәсеүлек 
ШИРОКОЭКРАННЫЙ, ая, ое киң экранлы; 

широкоэкранный кинотеатр киң экранлы кино 
театр

ШИРОТА ж 1. киңлек, иркенлек, ҙурлыҡ, күп
лек, сикһеҙлек; широта воззрений ҡараштар киң
леге; широта интересов ҡыҙыҡһыныуҙар күплеге; 
широта образования белем киңлеге 2. см. шири
на 1; 3. геогр. киңлек; южные широты көньяҡ 
киңлектәр

Ш ИРбТНЫ Й, -ая, -ое киңлек ...ы, киңлеккә 
...ы; широтная протяжённость страны илдең киң
леккә һуҙымы

ШИРПОТРЁБ м\ разг. 1. киң ҡулланыу; про
изводство предметов ширпотреба киң ҡулланыу 
әйберҙәрен етештереү 2. собир. киң ҡулланыу 
тауарҙары; цех ширпотреба киң ҡулланыу тауар
ҙары цехы

ШИРЬ ж 1. киңлек, иркенлек; степная ширь 
дала киңлеге 2. разг. см. ширина 1 ♦ во всю ширь 
(развернуться, развйться и т.п.) киң ҡолас алыу 
(йәйеү)

шитыи, -ая, -ое 1. прич. от шить 2. прил. 
(вышитый) сигелгән, сигеүле; шйтое полотенце 
сигеүле таҫтамал

ШИТЬ несов. 1. тегеү, тектереү; шить на ма
шинке машинка менән тегеү; шить платье күлдәк 
тегеү; шить сапогй итек тегеү 2. чем, по чему (вы
шивать) сигеү; шить шёлком ебәк менән сигеү 
♦ шйто и крыто; шйто крыто эҙе юлы юҡ, бил 
дәһеҙ; белыми нйтками шйто ямауы тыштан һа
лынған (хилафлығы кцренеп торган, килешһеҙ 
эш-хәл тураһында)', не лыком шит см. лыко 

ШИТЬЁ с 1. см. шить; курсы кройки и шитья 
бесергә һәм тегергә өйрәтеү курстары 2. тегелгән 
(сигелгән) әйбер, тегелә (сигелә) торған әйбер; не-



ШКУРКА
законченное шитьё тегелеп бөтмәгән әйбер 3. (вы
шитый узор) сигеү, сигелгән биҙәк, сигеүле буй 
сепрәк; золотое шитьё алтын менән сигелгән биҙәк
4. собир. (вышитые изделия) сигеүле әйберҙәр 

ШИФЕР м шифер; крыть дом шйфером өй 
ҡыйығын шифер менән ябыу

Ш ИФЕРНЫИ, -ая, -ое шифер; шиферная 
кровля шифер түбә

Ш И Ф бН  м шифон (туҡыма) 
Ш ИФбНОВЫ И, -ая, -ое шифон ...ы, шифон, 

шифондан тегелгән; шифоновая косынка шифон 
косынка

ШИФОНЬЕР м шифоньер; повесить платье
в шифоньер күлдәкте шифоньерға элеү

ШИФР м 1. (условная азбука) шифр; исполь
зовать новый шифр яңы шифр ҡулланыу 2. (биб
лиотечный) билдә, шифр

ш и ф р о в а л ь н ы й , -ая, -ое шифровкалау 
...ы, шифр ...ы; шифровальный отдел шифров
калау бүлеге

Ш ИФРОВАЛЬЩ ИК м шифровкалаусы, 
шифрлаусы

Ш ИФРбВАННЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от ши
фровать 2. прил. шифрлы, шифр менән яҙыл
ған; шифрованное письмо шифрлы хат

ШИФРОВАТЬ несов. что шифр менән яҙыу, 
шифрлау

Ш ИФ РбВКА ж 1. см. шифровать 2. раз/..
(текст) шифрлы яҙыу

ШИХТА ж\ тех. шихта (эшкәртец өсөн әҙер
ләнгән мәгдән, металл, кцмер һ.б. ҡатнашмаһы) 

ШИШ м 1. прост, см. кукиш 2. прост, (ничто) 
бер нәмә лә, бер ни ҙә ♦ шиш с маслом получйть 
(дать) груб., прост, бер нәмә лә алмау (бирмәү); 
на какйе шишй (жить, покупать, приобретать и 
т.п.) груб., прост, ниндәй аҡсаға (йәшәргә, һатып 
алырға, алырға һ.б.); ни шиша (нет, не имеется 
и т.п.) груб., прост, юҡ, бер ни ҙә, бер нәмә лә 

ШИШАК м; ист. шишак (металдан яһалган 
осло хәрби шлем)

ШИШКА ж 1. шеш, шешек, оро; набить себе
шишку на лбу маңлайға оро сығарыу 2. бот. ту
бырсыҡ; еловая шйшка шыршы тубырсығы 
3. прост, (о влиятельном человеке) йоғонтоло 
кеше, түрә; это крупная шйшка был ҙур түрә 
♦ все шйшки валятся на кого кемдеңдер башына 
бөтә туҡмаҡтар төшә

ШИШКОВАТЫЙ, -ая, -ое тигеҙ булмаған, ти
геҙһеҙ, ҡытыршы, күбеп (ҡабарып) торған, суғыр
маҡлы, суғырмаҡланған; шишковатая поверх
ность тигеҙ булмаған йөҙ; шишковатый лоб суғыр
маҡлы маңлай

шишковйдный, -ая, -ое шешек һымаҡ, 
оро һымаҡ; шишковйдная железа анат. шешек 
һымаҡ биҙ

ШКАЛА ж \ в разн. знач. шкала; шкала тер
мометра термометр шкалаһы; шкала обложения
налогом һалым һалыу шкалаһы

ШКАНЦЫ мн.; мор. шканцы (караптарҙа 
рәсми осрашыуҙар, парадтар цткәрец урыны) 

ШКАТУЛКА ж ҡумта, шкатулка 
ШКАФ м шкаф; кнйжный шкаф китап шка

фы; сушйльный шкаф киптереү шкафы
ШКВАЛ м 1. шквал, көслө дауыллы ел, өйөр

мә 2. чего, какой', перен. шквал, ҡойон, өйөрмә 
(көслө атыш)\ шквал огня ут өйөрмәһе; артил 
лерййский шквал туп ҡойоно

ШКВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. дауыллы, өйөрмәле; 
шквальный ветер дауыллы ел 2. перен. көслө, 
дәһшәтле; шквальный огонь пулемётчиков пуле 
мётсыларҙың көслө уты; шквальный обстрел дәһ
шәтле атыш

ШКВАРКИ мн. (ед. шкварка ж) һыҙлыҡ (ирет
кән туң майҙан ҡалган)

ШКИВ м; тех. шкив (көс тапшырыу ҡайы
шын хәрәкәткә килтерә торган тәгәрмәс) 

ШКИПЕР м; мор. шкипер (1. тағылмалы йыл
ға суднолары командиры 2. караптың мөлкәте 
өсөн яуаплы кеше)

Ш КбЛА ж 1. е разн. знач. мәктәп; начальная 
школа башланғыс мәктәп; музыкальная школа 
музыка мәктәбе; школа жйзни тормош мәктә
бе 2. (направление в науке, искусстве) мәктәп, 
йүнәлеш; новая школа историков тарихсылар
ҙың яңы мәктәбе ♦ высшая школа юғары уҡыу 
йорто

Ш КбЛА ИНТЕРНАТ ж мәктәп-интернат; от
крыть школу-интернат мәктәп-интернат асыу 

Ш КбЛЬНИК м и Ш КбЛЬНИЦА ж уҡыусы 
Ш КбЛЬНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое уҡыусыға хас, 

уҡыусыларса; школьнические продёлки мәктәп 
балаһына хас шуҡлыҡтар

Ш КбЛЬНИЧЕСТВО с уҡыусы кеүек тотоу, 
шаянлыҡ, шуҡлыҡ, уҡыусы ҡылығы

ШКОЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. мәктәп ...ы, мәктәп
тәге; школьный коллектив мәктәп коллективы; 
школьные принадлежности мәктәп кәрәк-яраҡ
тары; школьный возраст мәктәп йәше; школьная 
дружба мәктәп дуҫлығы 2. см. школьнический; 
школьные выходки мәктәп балаһына хас шаян
лыҡтар

шкот м; мор. шкот (елкән менән идара итец 
кәрәк-яраҡтары)

Ш К^РА ж 1. тире; медвежья шкура айыу ти
реһе 2. перен., прост, тормош, баш, йән; забо
титься о своей шкуре үҙ тормошоң хаҡында 
ҡайғыртыу; испытать на своей шкуре үҙ башың
дан кисереү; спасать свою шкуру үҙ башыңды 
һаҡлау ♦ быть (очутйться) в шкуре чъей-л. 
икенсе бер кеше хәленә төшөү; волк в овечьей 
шкуре см. волк; делйть шкуру неубйтого медве
дя см. делйть; драть шкуру см. драть

ШКУРКА ж 1. уменьш. от шкура 1; 2. разг. 
(кожура) ҡабыҡ; шкурка от апельсйна апельсин 
ҡабығы 3. спец, ҡағыҙ; наждачная шкурка наж
дак ҡағыҙы 
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ШКУРНИК
ШКУРНИК м; разг. шкурник, үҙ файҙаһын 

ғына күҙәтеүсе, үҙен генә ҡайғыртыусы
ШКУРНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое разг. үҙ файҙа

һын ғына күҙәтеүсегә хас, үҙен генә ҡайғыртыу
сыға хас; шкурнические замашки үҙ файҙаһын 
ғына күҙәтеүсегә хас ҡылыҡ

ШКУРНИЧЕСТВО с; разг. үҙ файҙаһын ғы
на ҡайғыртыу, үҙен генә ҡайғыртыу

ШЛАГБАУМ м шлагбаум, күтәрмә кәртә 
ШЛАК м шлак; угольный шлак күмер шлагы 
Ш ЛАКОБЕТбН м шлакобетон, шлаклы бе

тон; строительный шлакобетон төҙөлөш шлаклы 
бетоны

Ш ЛАКОБЛбК м шлакоблок, шлаклы блок 
Ш Л АМ м; спец, шлам; очйстить котёл от шла

ма ҡаҙанды шламдан таҙартыу
ШЛАНГ м шланг; резиновый шланг резина 

шланг
ШЛЕЙФ м 1. шлейф (ҡатын-ҡыҙ кцлдәгенең 

арттан һөйрәлгән итәге) 2. с.-х. һөйрәтке 
ШЛЕМ м 1. ист. торҡа 2. шлем (осоусылар, 

танкистар һ.б. өсөн махсус тегелгән баш кейеме) 
Ш ЛЕМОФбН м; спец. шлемофон (аппарату

ралы баш кейеме)
ШЛЕНКА ж шленка (нәҙек йөнлө һарыҡ то

ҡомо һәм шул һарыҡтың йөнө)
ШЛЕП межд. разг. 1. шап итеү, шап-шап (ша

пылдата) һуғыу 2. в знач. сказ, шап итеү, шап 
итеп барып төшөү (йығылыу); шлёп в грязь бат
ҡаҡҡа шап итеп барып төшөү

ШЛЕПАНЦЫ мн. (ед. шлёпанец м); разг. ши
патай

ШЛЕПАТЬ несоә. 1. кого-что, по чему шапыл
датыу, сапылдатыу, шап (сап) итеп һуғыу 2. чем 
шап-шоп һуғыу (баҫып йөрөү); шлёпать туфля
ми туфли менән шап-шоп баҫып йөрөү 3. разг. 
см. шлёпаться; шлёпают волны о берег тулҡын 
дар шап-шоп ярға бәрелә 4. прост, (идти) ша
пылдау, шаптыр-шоптор баҫыу; шлёпать по гряз
ной дороге бысраҡ юлдан шапылдап барыу 

ШЛЕПАТЬСЯ несоә.', разг. шап итеү, шап-шоп 
бәрелеү (һуғылыу), шап итеп йығылыу (төшөү, 
бәрелеү); шлёпаться в воду һыуға шап итеп ба
рып төшөү

ШЛЁПНУТЬ сов. 1. см. шлёпать 1, 3; 2. ко
го; прост, (убитъ) атып үлтереү (йығыу) 

ШЛЁПНУТЬСЯ сов. см. шлёпаться
Ш ЛЕПбК м 1. (удар ладонью) сәпелдәү, сә

пелдәтеү, шапылдатып (шап итеп) һуғыу 2. (звук 
от удара или падения) тып (топ) итеү, тыпылдау 

ШЛЕЙ ж ышлыя
Ш ЛИФОВАЛЬНЫЙ, ая, ое шымартыу 

...ы, шымарта торған; шлифовальный станок
шымартыу станогы

ШЛИФОВАЛЬЩИК м и ШЛИФОВАЛЪ 
ЩИЦА ж шымартыусы

ШЛИФОВАТЬ несоә. что 1. шымартыу; 
шлифовать дерево ағасты шымартыу 2. (полиро-
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әатъ) ялтыратыу 3. перен. (совершенствовать) 
шымартыу, камиллаштырыу, яҡшыртыу; шлифо
вать роль ролде шымартыу

ШЛИФОВАТЬСЯ несоә. 1. (поддаваться шли
фовке) шымарыу 2. страд, от шлифовать 

Ш ЛИФ бВКА ж см. шлифовать 
ШЛИХТА ж; спец, еп ашы (туҡыуҙа буй еп

те ашлай торган елем)
ШЛИХТОВАНИЕ с; спец. см. шлихтовать 
ШЛИХТОВАТЬ несоә. что; спец, (еп) ашлау; 

шлихтовать ткань туҡыманы ашлау
ШЛЮЗ м шлюз (1. караптарҙы цткәрә тор

ган гидротехник ҡоролма 2. быуа ҡапҡаһы 3. may. 
алтынга бай ҡомдо йыуа торган ауыш киң улаҡ 
рәцешендәге ҡулайлама); однокамерный шлюз 
бер камералы шлюз; открыть шлюз шлюзды асыу 

Ш ЛЙЗНЫ Й, ая, ое шлюз ...ы; шлюзные 
ворота шлюз ҡапҡалары

ШЛЮЗОВАТЬ соө., несоә. что 1. (устроитъ 
шлюзы) шлюзлау, шлюз ҡороу (төҙөү); шлюзо
вать рёку йылғаға шлюз ҡороу 2. (пропуститъ 
через шлюзы) шлюз аша уҙғарыу

Ш ЛібПКА ж шлюпка (бәләкәй судно); спор 
тйвная шлюпка спорт (ярыш) шлюпкаһы

Ш ЛібХА ж; груб., прост, фәхишә, йөрөмтәл 
ҡатын

ШЛЙПА ж 1. эшләпә; фетровая шляпа фетр 
эшләпә; шляпа с широкими полями киң тирәсле 
эшләпә 2. (о вялом человеке) булдыҡһыҙ, беш
мәгән, ебегән; эх ты, шляпа их һин, бешмәгән 
♦ дело в шляпе эш көйлө, эше бөткән (уңышлы) 

ШЛЙПКА ж 1. (небольшая женская или дет
ская шляпа) эшләпә 2. (гвоздя, шурупа) баш; 
(гриба) эшләпә

ШЛЙПНИК м и ШЛЙПНИЦА ж эшләпәсе 
(эшләпә яһаусы)

шлйться несоә.; прост, тик (буш) йөрөү, 
һәптәнләү

ШЛЯХ м (наезженная дорога) оло юл 
ШМЕЛИНЫЙ, -ая, -ое иңкеш ...ы; шмелйное 

гнездо иңкеш ояһы 
ШМЕЛЬ м иңкеш
ШМЫГ межд. в знач. сказ.; разг. йылт итеп 

ҡалыу
ШМЫГАТЬ несоә.; разг. (часто и быстро хо

дитъ) үткеләп (үтеп-сүтеп, үтеп-китеп) йөрөү, 
арлы-бирле йөрөү ♦ шмыгать носом танау тар
тыу, мыш-мыш килеү

ШМЫГНУТЬ соө.; разг. 1. см. шмыгать
2. (юркнутъ) йылт итеп ҡалыу

ШНИЦЕЛЬ м шницель (йоҡа телемләп йә 
цткәреп әҙерләнгән ит ризыгы)

ШНУР м ө разн. знач. шнур, бау; запальный 
шнур яндырыу шнуры; мерный шнур үлсәү шну
ры; повесить картйну на шнурё картинаны бауға 
элеү; электрйческий шнур электр шнуры

ШНУРОВАТЬ несоә. что 1. шнурлау, бәй
ләү; шнуровать ботйнки ботинканы шнурлау



Ш ПИГОВАТЬ
2. шнурлау, шнур менән тегеү; шнуровать книгу 
китапты шнур менән тегеү

Ш НУРбВКА ж 1. см. шнуровать 2. бау; бо 
тйнки со шнуровкой баулы ботинкалар

ШНЫРЙТЬ несоә.; разг. арлы-бирле йөрөү, 
тегеләй-былай йөрөп тороу ♦ шнырять глазами 
прост, күҙҙәрҙе йөрөтөү, ҡараныу

шов м 1. в разн. знач. йөй; разгладить шов 
йөйҙө яҙыу; мелкий шов ваҡ йөй 2. тех. йөй, ек 
(беркетелгән урын); сварной шов иретеп йәбеш
терелгән йөй ♦ наложйть швы мед. яраны тегеү; 
снять швы мед. яранан епте алыу; руки по швам 
ҡулдарҙы төшөрөп шаҡ (тура) ҡатыу; трещать 
по всем швам бөтөнләй емерелеү, ҡыйралыу 

шовинйзм м шовинизм, шовинистлыҡ (аг
рессив милләтселек, бер халыҡтың мәнфәгәтен 
генә өҫтөн ҡуйыусы)

шовинйст м шовинист (шовинизм яҡлы  
кеше)

ШОВИНИСТЙЧЕСКИЙ, ая, -ое шовинис
тик, шовинизм ...ы; шовинистйческие взгляды
шовинистик ҡараштар

ШОК м; мед. шок, шаңҡыу; травматйческий
шок травма шогы

Ш ОКИРОВАТЬ несоә. кого-что оялтыу, 
оятҡа (уңайһыҙ хәлдә) ҡалдырыу

ШОКОЛАД м шоколад; есть шоколад шоко
лад ашау

ШОКОЛАДКА ж шоколадка (бәләкәй генә 
шоколад)

ш о к о л а д н ы й , -ая, -ое 1. шоколад ...ы; 
шоколадная фабрика шоколад фабрикаһы 
2. шоколад ...ы, шоколадлы; шоколадное моро
женое шоколадлы туңдырма; шоколадная кон
фета шоколад кәнфите 3. (о цвете) шоколад тө
ҫөндәге, ҡара көрән

шбмпол м шып, шыбыҡ (кәбәк таҙартыу 
ҡоралы)

Ш бРН ИК м шорник (ҡайыштан сбруй һ.б. 
яһаусы)

Ш бРНЫ Й, -ая, -ое 1. ҡайыш, ҡайыштан яһал
ған; шорные изделия ҡайыш әйберҙәр 2. еп-йы
шыу (сбруй) ...ы; шорная мастерская еп-йышыу 
оҫтаханаһы

Ш бРО Х  м ҡыштырлау, шыптырлау, шыш
тырлау; шорох листьев япраҡ ҡыштырлауы 

Ш бРЫ  мн. 1. (наглазники) ҡолаҡһа 2. (уп
ряжь без дуги и хомута) мисәү ♦ взять в шоры 
кого; держать в шорах кого кемде йүгәндә тотоу 

ШОССЁ с нескл. таш юл, шоссе; ехать по шос
се таш юлдан барыу

ШОССЕЙНЫЙ, -ая, -ое шоссе, шоссе ...ы; 
шоссейная дорога шоссе юл

ШОТЛАНДКА I ж см. шотландцы 
ШОТЛАНДКА II ж шотландка (шаҡмаҡлы 

туҡыма)
шотлАндский, -ая, -ое шотланд ...ы, Шот

ландия ...ы; шотландский язык шотланд теле
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ШОТЛАНДЦЫ мн. шотландтар, шотланд хал
ҡы / /  ед. шотландец м шотланд ир-аты; шотланд
ка ж шотланд ҡатын-ҡыҙы

Ш ОФЕР м шофёр; работать шофёром шофёр 
булып эшләү

ШОФЁРСКИЙ, -ая, -ое шофёр(ҙар) ...ы, шо- 
фёрлыҡ ...ы; шофёрские курсы шофёрҙар курсы 

ШПАГА ж шпага, ҡылыс; сражаться на шпа
гах шпага менән алышыу 

ШПАГАТ м шпагат, бау
ШПАЖИСТ м шпагасы; соревнование шпа

жистов шпагасылар ярышы
ШПАКЛЕВАТЬ несоә. что тигеҙләп һылау, 

шпаклёвкалау; шпаклевать подоконник тәҙрә тө
бөн тигеҙләп һылау

ШПАКЛЕВКА ж; спец. 1. см. шпаклевать
2. (замазка) шпаклёвка

ШПАКЛЁВОЧНЫЙ, ая, ое спец. 1. шпак 
лёвка ...ы, шпаклёвкалау ...ы, һылау ...ы; шпак
лёвочные работы һылау эштәре 2. шпаклёвка ...ы, 
шпаклёвка өсөн тәғәйенләнгән; шпаклёвочный 
материал шпаклёвка материалы

ШПАКЛЕВЩИК м шпаклёвкалаусы 
ШПАЛА ж,, ж,. -д. шпал; положйть шпалы 

шпалдар һалыу
ШПАЛЁРЫ мн. (ед. шпалёра ж) шпалер 

(1. стена көпләц өсөн ҡулдан эшләнгән һцрәт- 
ле келәм 2. юлда ике яҡлап теҙелгән гәскәри 
саф 3. цҫемлек уралып цҫһен өсөн ботаҡтарын 
бәйләп ҡуя торган рәшәткә 4. юлдың ике 
ягына ултыртылган агастар 5. иҫк. обой) 

ШПАНА ж; груб., прост, шпана 
ШПАНГбУТ м; мор., аө. шпангоут (карап йә

ки самолёттың корпусына ныҡлыҡ бирец өсөн 
ҡуйылған арҡыры бурса)

ШПАНКА ж шпанка (ҡуңыҙ төрө) 
ШПАРГАЛКА ж; разг. шпаргалка; спрятать 

шпаргалку шпаргалканы йәшереү
ШПАРИТЬ несоә. 1. кого-что (обдавать ки

пятком) бешекләү; шпарить солому һалам бе
шекләү 2. что; разг. (обжигать) бешереү, ян
дырыу; шпарить руки ҡулды бешереү 3. прост. 
елдереү, һыпыртыу; (о речи) шатырлатып һөй
ләү; (о дожде) ҡойоу; (об игре на каком-л. инс
трументе) һыҙҙыртыу; шпарить по-немёцки не
мецсә шатырлатып һөйләү; шпарить на гар
мошке гармунда һыҙҙыртыу

ШПАТ I м ; мин. шпат; цинковый шпат цинк 
шпаты

ШПАТ II м; вет. ҡарасҡаҡ, ыуа 
ШПАТЕЛЬ м шпатель, ҡалаҡ (шпаклёвкалау 

ѳсѳн)
ШПАЦИЯ ж; полигр. шпация (хәрефте ҡул

дан йыйғанда араларына ҡуя торған йоҡа ғына 
тимер)

ШПИГОВАТЬ несов. кого-что шпиклау, сус
ҡа майы тултырыу; шпиговать дичь кейек итен 
шпиклау



шпик
шпик і м (сало) сусҡа майы 
ШПИК II м; разг. (сыщик) шымсы, шпик 
ШПИЛЬ м 1. архит. шпиль, осло ҡыйыҡ, ма

нара 2. мор. шпиль (карапта якорҙы, йөктәрҙе 
һ.б. кцтәрец өсөн вертикаль сығыр)

ШПИЛЬКА ж 1. (для волос) шпилька, сәс 
ҡыҫтырғыс 2. спец, (гвоздь — в сапожном деле) 
шпилька, даға, итек (туфли) ҡаҙауы 3. тех. ҡа
ҙау, шпилька; деревянные шпйльки ағас ҡаҙау
ҙар (машинканың ике детален беркетә торған 
винтлы цҙәк) 4. перен. (колкость) сәнскеле (төрт
мә) һүҙ

ШПИНАТ м шпинат (йәшелсә) 
ШПИНГАЛЁТ м 1. шыуҙырмалы бик; двер

ной шпингалет ишектең шыуҙырмалы биге 2 .разг., 
шутл. (о невысоком юноше) шуҡ малай (бәләкәй 
кәцҙәле)

ШПИОН М И Ш ПИбНКА ж 1. (тот, кто 
занимается шпионажем) шпион 2. разг. (тот, 
кто следит за кем-л., доносит на кого-л.) шым
сы, шпион

шпионАж М ШПИОНЛЫҠ 
шпионить несов. 1. (заниматься шпиона

жем) шпионлыҡ итеү 2. за кем-чем (выслежи
вать) шымсылыҡ итеү, күҙәтеү

шпибнский, -ая, -ое шпион(дар) ...ы, 
шпионлыҡ; шпионская организация шпиондар 
ойошмаһы; шпибнский центр шпионлыҡ үҙәге 

шпибнство С ШПИОНЛЫҠ, ШЫМСЫЛЫҠ 
шпиц м шпиц (бәләкәй йөнтәҫ эт) 
ШПИЦРУТЕНЫ мн. (ед. шпицрутен м); ист. 

шпицрутен (һуҡтырыу өсөн тимерҙән яһалған 
һыйғыр сыбыҡ)

ШПЛИНТ м; тех. шплинт, беркеткес 
ШПОН М И ПТПбНА ж шпон (1. полигр. 

йыйылған хәреф юлдары араһына ҡуйыла тор
ған йоҡа металл пластинка 2. тех. йәбеште
релмәй эшләнгән бер ҡатлы фанер)

Ш ПбРА ж 1. тибенге, шпор; щёлкнуть шпо
рами шпорҙарҙы шаҡылдатып ҡуйыу 2. (у птиц) 
тибенге, типке, текәүер

Ш ПбРИТЬ несов. кого шпорлау, шпор менән 
типкеләү; шпорить коня атты шпор менән тип
келәү

ШПРИЦ м шприц; вогнать шприц в кожу
шприцты тирегә индереү

Ш ПРбТЫ  мн. (ед. шпрота ж и шпрот м)
шпрот (ваҡ диңгеҙ балығы һәм шул балыҡтың 
консерваһы)

ШПУЛЬКА ж сүре (шүре), кәтүк 
ШПУНТ м; спец, шпунт (таҡтаның, бурса

ның ҡыр сығынтыһы)
ШПУНТОВАТЬ несов. что; спец. шпунтлау, 

шпунт яһау
ШПУР м шпур (1. тау. тау тоҡомдарын 

шартлатыу өсөн быраулап тишелгән ҡоҙоҡ 
2. тех. шахта мейесендә иретелгән матдәләр
ҙе ағыҙыу өсөн эшләнгән тишек)

ШПЫНЙТЬ несов. кого-что', прост. 1. (ко
лоть, тыкать) төртөү, сәнсеү, ҡаҙау 2. перен. (до
нимать попрёками) мыжыу, игәү, теңкәгә тейеү 

ШРАМ м яра эҙе, йөй, бирсә 
ШРАПНЁЛЬ ж шрапнель (пулялы туп) 
ШРАПНЁЛЬНЫЙ, -ая, -ое шрапнель ...ы, 

шрапнелле; шрапнельный огонь шрапнель уты; 
шрапнельный снаряд шрапнель снаряды

Ш РИФТ м шрифт, хәреф; крупный шрифт эре 
шрифт; типографский шрифт типография шри- 
фы; курсивный шрифт курсив шрифы

ШТАБ м штаб; Генеральный штаб Генераль 
штаб; штаб дивизии дивизия штабы

ШТАБЕЛЬ м штабель, өйөм, әрҙәнә; штабеля 
кирпичей кирбес өйөмдәре; штабель дров утын 
әрҙәнәһе

ШТАБ-КВАРТЙРА ж штаб-квартира (1. хәр
би штаб урынлашҡан йорт 2. кцсм. нимәнең- 
дер төп пункты)

Ш ТАБНбЙ, -ая, -ое 1. штаб ...ы; штабной
офицер штаб офицеры 2. в знач. сущ. штабной 
м штабсы, штабта хеҙмәт итеүсе

ШТАКЁТНИК м 1. собир. (планки) штакет
ник 2. (забор) штакетник, рәшәткә, текмә

ШТАМП м 1. (печать) штамп, мөһөр, мисәт; 
поставить штамп мөһөр һуғыу 2. тех. (инстру
мент) штамп, пресс ҡалыбы; (для чеканки) саҡ
ма 3. перен. штамп; театральный штамп театраль 
штамп

ШТАМПОВАЛЬНЫЙ, ая, ое ҡалыплау .. .ы, 
штамплаусы ...ы; штамповальный пресс штамп
лаусы пресс

ШТАМП бВАННЫ Й, -ая, -ое 1. прич. от 
штамповать 2. прил.; тех. штампланған, штамп 
менән эшләнгән; штампованные изделия штамп 
менән эшләнгән әйберҙәр 3. прил.; перен. күп 
сәйнәлгән, тапалған, таушалған; штампованные 
слова тапалған һүҙҙәр

ШТАМПОВАТЬ несов. что 1. (ставить 
штамп) мөһөр (штамп, мисәт) һуғыу (баҫыу), мө
һөрләү, штамплау; штамповать бумагу ҡағыҙға 
мөһөр баҫыу 2. тех. штамплау, штамп менән эш
ләү; штамповать детали деталдәр штамплау 
3. перен., разг. штамплау (әҙер ҡалып буйынса 
эш итец)

ШТАМПбВКА ж 1. см. штамповать 1, 2; 
штамповка деталей деталдәрҙе штамплау; горя
чая штамповка ҡайнар штамповка 2. (изделие) 
штамповка

Ш ТАМПбВЩИК м и ШТАМПбВЩИЦА ж
штамплаусы

ШТАНГА ж штанга; поднять штангу штанга 
күтәреү; мяч попал в штангу туп штангаға бәрел
де; буровая штанга тех. быраулау штангаһы 

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ м штангенциркуль 
(әйберҙәрҙең ҡалынлығын йәки тцңәрәк тишек
тәрҙең киңлеген цлсәц ҡоралы)

ШТАНГЙСТ м штангасы
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Ш ТРИ ХО ВО Й
ШТАНЙНА ж; разг. балаҡ 
ШТАНИШКИ мн.; уменыи.-ласк. от штаны 
ШТАНЫ мн.; разг. ыштан 
ШТАПЕЛЬ м штапель (1. махе, химик юл 

менән алышан еп 2. һөйл. шул ептән һумылман 
туҡыма)

ШТАПЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое штапель, штапел
дән тегелгән; штапельное платье штапель күлдәк 

ШТАТ I м 1. штат (федератив төҙөлөшлө 
илдәрҙә дәцләт-территориалъ берәмек) 2. мн. 
штаты; ист. штат (урта быуаттарҙа Нидер- 
ландыла һәм Францияла айырым сословие әә- 
килдәренән торман учреждениелар исеме)

ШТАТ II м штат (предприятиела, учрежде
ниела хеҙмәт итецселәр); сократйть штат штат
ты ҡыҫҡартыу; штат медработников медицина 
хәҙмәткәрҙәре штаты

ШТАТИВ м төйлөк, өсаяҡ, штатив; штатив 
фотоаппарата фотоаппарат өсаяғы; штатив мик
роскопа микроскоп штативы

ШТАТНЫЙ, -ая, -ое штаттағы, штатта тороу
сы, штат буйынса, штат ...ы; штатный сотрудник 
штаттағы хеҙмәткәр; штатная должность штат
тағы вазифа ♦ штатное расписание штат распи
саниеһы (учреждениеламы хеҙмәткәрҙәр һанын, 
вазифаһын һәм эш хаҡын билдәләгән документ) 

ШТАТСКИЙ, -ая, -ое 1. штатский; штатская 
одежда штатский кейем 2. в знач. сущ. штатский 
м штатский; быть штатским штатский булыу 3. в 
знач. сущ. штатское с ғәҙәти (ҡәҙимге, штатский) 
кейем; он в штатском ул ҡәҙимге кейемдә

ШТЕМПЕЛЕВАТЬ несоә. что штемпелләү, 
штемпель баҫыу (һуғыу)

ШТЁМПЕЛЬ м штемпель, мисәт, келәймә; поч
товый штемпель почта штемпеле

ШТЁМПЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое штемпель ...ы; 
штемпельная краска штемпель буяуы

ШТЁПСЕЛЬ м штепсель; включить штепсель 
штепселде тоташтырыу

ШТЁПСЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое штепсель ...ы; 
штепсельная розетка штепсель розеткаһы; штеп
сельная вйлка штепсель вилкаһы

ШТИБЛЁТЫ мн. (ед. штиблета ж) штиблет 
(ирҙәр аяҡ кейеме)

Ш ТИЛЕВбЙ, ая, ое һил, тып-тын, елһеҙ; 
штилевая погода һил һауа

ШТИЛЬ м һиллек, тынлыҡ, елһеҙлек (диң
геҙҙә, йылтла, кцлдә)

ШТИФТ м; тех. штифт (цилиндр йәки конус 
формаһындамы бәләкәй тимер кендек, винт) 

штбльня ж; горн. штольня; вентиляцион
ная штбльня елләтеү штольняһы

Ш ТбПАЛЬНЫЙ, -ая, -ое типсеү ...ы, йүрмәү 
...ы, (бәйләп, үреп) ямай торған; штопальная иг
ла типсеү энәһе

Ш ТбПАНЫЙ, -ая, -ое йүрмәлгән, (үреп, бәй
ләп) ямалған, ямаулы; штопаная рубашка ямау
лы күлдәк
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Ш ТбПАТЬ несов. что йүрмәү, (үреп, бәйләп) 
ямау; штопать чулкй ойоҡтарҙы йүрмәү

Ш ТбПКА ж 1. см. штопать 2. разг. (нитки 
для штопанья) йүрмәү ебе, үреп (типсеп) ямау ебе 
3. разг. (заштопанное место) йүрмәлгән, (үреп, 
бәйләп) ямалған урын

Ш ТбПОР м 1. тығынһурғыс, штопор 2. ав. 
штопор (ютры пилотаж фигураһы)', войтй в што
пор штопорға инеү

Ш ТбПОРИТЬ несов.', ав. штопор яһау, түбән
гә текә төшөү

Ш ТбРА ж тәҙрә пәрҙәһе (ҡорғаны); опустйть 
штбру тәҙрә пәрҙәһен төшөрөү

ШТОРМ м дауыл, шторм (мәҙәттә диңгеҙҙә) 
ШТОРМИТЬ несов.', мор. дауыллап (шторм- 

лап) тороу; море штормило уже неделю бер аҙ 
на инде диңгеҙ дауыллап тора

ШТОРМОВАТЬ несов.', мор. 1. (выдерживать 
шторм) дауылға ҡаршы тора алыу 2. см. штор
мить

Ш ТОРМ ОВбЙ, -ая, -ое 1. дауыллы, шторм
лы; штормовая погода дауыллы көн; штормовой 
ветер дауыллы ел 2. дауыл ...ы, шторм ...ы; штор
мовой якорь шторм якоры

ШТОФ м штоф (декорация өсөн ҡулланылмай 
эре биҙәкле ҡалын туҡыма)

Ш ТбФНЫ Й, -ая, -ое штофтан тегелгән, штоф 
менән кәпләнгән; штофная мебель штоф менән 
кәпләнгән мебель

ШТРАФ м штраф; взимать штраф штраф 
алыу; наложить штраф штраф һалыу

Ш ТРАФНИК м; разг. штрафник (1. хәрби 
тәртипте боҙман хеҙмәткәр 2. уйын ҡамиҙәһен 
боҙман спортсы)

Ш ТРАФ НбЙ, -ая, -ое штраф ...ы; штрафные
деньги штраф аҡсаһы; штрафной удар штраф 
һөжүме; штрафная скамья штраф эскәмйәһе 

ШТРАФОВАТЬ несоә. кого-что штраф һалыу 
(түләтеү)

ШТРЕЙКБРЁХЕР м штрейкбрехер (забастов
ка ваҡытында эш ташламай эшләцсе', эшселәр 
мәнфәмәтенә хыянат итецсе)

ШТРЕК м; горн. штрек (шахтала ер аҫты 
юлы)

ШТРЙПКА ж балаҡ таҫмаһы; брюки со штрйп
ками балағы таҫмалы салбар

ШТРИХ м 1. штрих, нәҙек һыҙыҡ; точные 
штрихй аныҡ штрихтар 2. перен. штрих, үҙенсә
лек; любопытный штрих в рассказе хикәйәнең 
ҡыҙыҡлы үҙенсәлеге

ШТРИХОВАТЬ несов. что штрихлау, нәҙек 
һыҙыҡтар һыҙыу; штриховать фото фотоны 
штрихлау

Ш ТРИХбВКА ж 1. см. штриховать 2. штрих 
тар, нәҙек һыҙыҡтар; редкая штриховка һирәк 
штрихтар

Ш ТРИХОВбЙ, -ая, -ое штрихлы, нәҙек һы
ҙыҡлы; штриховой орнамент штрихлы биҙәк



ШТУДИРОВАТЬ несоө. кого-что ныҡлап (ен
текләп) өйрәнеү (уҡыу); штудйровать роль рол
де ныҡлап өйрәнеү

ШТ^КА ж 1. (отдельный предмет из числа од
нородных) дана; (единица счёта скота, некото
рых овощей) баш, бөртөк; штук пять яйц биш да
на йомортҡа; по рублю за uiTjhcy данаһы бер һум 
2. разг. (выходка, проделка) мутлыҡ, ҡыланыш, 
ҡылыҡ; быть способным на разные штуки төрлө 
мутлыҡтарға маһир булыу 3. разг. (хитрость, 
уловка) хәйлә, уйҙырма, хәл, күренеш, эш, нәмә; 
он ухитрйлся сделать такую штуку ул шундай нә 
мәне уйлап тапҡан 4. (о рулоне ткани) киҫәк, ос; 
штука полотна туҡыма киҫәге ♦ вот так штука! 
бына һиңә кәрәк булһа!; не штука в знач. сказ. 
ҡыйын түгел

ШТУКАТУР м штукатур, штукатурсы 
ШТУКАТУРИТЬ несоә. что и без. доп. шту

катурлау, һылау; штукатурить дом өйҙө штука
турлау

ШТУКАТУРКА ж 1. см. штукатурить; шту
катурка етен стеналарҙы штукатурлау 2. штука
турка; покрыть стену штукатуркой стенаны шту 
катурка менән ҡаплау ♦ сухая штукатурка ҡоро 
штукатурка

ШТУКАТУРНЫЙ, -ая, -ое штукатурлау ...ы; 
штукатурные работы штукатурлау эштәре; шту
катурный раствор штукатурлау иҙмәһе

ШТУКОВАТЬ несоә. что\ спец. йөйөн белен
дермәй ямау (тегеү)

Ш ТУКбВКА ж; спец. 1. см. штуковать
2 . ямалған (тегелгән) урын

ШТУРВАЛ м штурвал; стоять за штурвалом 
комбайна комбайн штурвалында тороу

ШТУРВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. штурвал ...ы, 
штурвал ярҙамында; штурвальная рубка штур
вал рубкаһы; штурвальное управление штурвал 
ярҙамында идара итеү 2. в знач. сущ. штурваль
ный м штурвалсы, штурвалда тороусы

ШТУРМ м 1. (атака) штурм, ҡаты һөжүм; 
взять город штурмом ҡаланы штурм менән алыу; 
штурм горной вершйны бейеклеккә ҡаты һөжүм 
2. (овладение чем-л.) яулау, эйә булыу, еңеү; штурм 
космоса йыһанды яулау

ШТУРМАН м штурман; штурман дальнего 
плавания алыҫҡа йөҙөү штурманы

ШТУРМАНСКИЙ, -ая, -ое штурман(дар) ...ы; 
штурманская должность штурман вазифаһы 

ШТУРМОВАТЬ несоә. что 1. штурмлау, 
штурм яһау, һөжүм итеү; штурмовать крепость 
ҡәлғәне штурмлау 2. яулау, эйә булыу; штурмо
вать Север Төньяҡты яулау

ШТУРМОВИК м штурмовик (ерҙәге объект- 
тарга һөжцм яһаусы хәрби самолёт)

Ш ТУРМОВбЙ, -ая, -ое штурм ...ы, штурм 
яһаусы; штурмовые дни штурм көндәре; штур
мовые колонны штурм яһаусы колонналар; 
штурмовая авиация штурм авиацияһы

Ш Т У Д И Р О В А Т Ь

ШТУФ м; геол. штуф (минерал йәки мәгдән 
киҫәге)

ШТУЧНЫЙ, -ая, -ое ваҡлап (даналап, берәм
ләп) һатыу (һатыла торған); штучная продажа 
ваҡлап һатыу; штучный товар берәмләп һатыла 
торған тауар

ШТЫК м 1. штык; гранёный штык ҡырлы 
штыҡ; отряд в тысячу штыков бер мең штыктан 
торған отряд 2. спец. бер кәрәк ҡалынлығы ер
♦ в штыкй (идтй, ходйть и т.п.) штыкка штык 
барыу; встретить (принять и т.п.) в штыкй кого- 
что ҡаршы тороу, ҡабул итмәү, килешмәү; как 
штык (прийтй, явиться и т.п.) теп теүәл, һис шик 
һеҙ (килеп етеү)

Ш ТЫ КОВбЙ, ая, ое штык ...ы; штыковой
бой штык һуғышы

1П$БА ж тун; крытая шуба тышланған тун; на
гольная шуба ҡуйтыр тун; лисья шуба төлкө тун
♦ не шубу шить из чего шутл. бер нәмәгә лә кә
рәге юҡ; шубы не сошьёшь из чего шутл. бер нин
дәй файҙаһы ла булмаҫ, бер нәмә лә килеп сыҡмаҫ

ШУГА ;/ с (мелкий рыхлый лёд) сыйҙым, шыя 
ШЁЛЕР м 1. (в карточной игре) шулер, хәй

ләләп уйнаусы 2. разг. (мошенник, обманщик) 
алдаҡсы

ШУЛЕРСКИЙ, -ая, -ое шулер(ҙар) ...ы; шу
лерская игра шулерҙар уйыны; шулерский приём
шулер алымы

ШУЛЕРСТВО с 1. (нечестная игра в кар
ты) шулерлыҡ, хәйләләп уйнау 2. разг. (мошен
ничество) алдаҡсылыҡ

ШУМ м 1. тауыш, шау, шау-шыу; шум ветра 
ел шауы; шум шагов аяҡ тауыштары; шум в за
ле смолк залда шау-шыу тынды 2. разг. (крик) 
тауыш, шау-шыу, ҡысҡырыш, дау 3. перен. (тол
ки) шау-шыу, тауыш; пьеса наделала много 
шума пьеса ҙур шау-шыу ҡуптарҙы 4. мед., физ. 
шау; шум в сердце йөрәктәге шау ♦ шум в голо
ве баш шаулай; шум в ушах ҡолаҡ шаулай 

ШУМЁРЫ мн. (ед. шумер м) шумерҙар, шу
мер халҡы (Тигр һәм Евфрат йылгаларыныц 
көнъяҡ өлөшөндә йәшәгән мәҙәниәтле борошо 
хальпс, тәц башлап шына яҙыуы ҡулланғандар) 

ШУМЁТЬ несоө. 1. тауышланыу, шаулау; лес 
шумйт урман шаулай; гости шумели ҡунаҡтар 
шауланы 2. (браниться) тауышланыу, шаулау, 
тауыш күтәреү, шау-шыу күтәреү, ҡысҡырышыу 
3. перен., разг. (излишне много говоритъ) шаулау, 
күп һөйләү; шуметь о преобразовании школ мәк 
тәптәрҙе үҙгәртеп ҡороу тураһында күп һөйләү; 
шуметь о новом романе яңы роман тураһында 
шаулау ♦ шумйт в голове баш шаулай; шумйт в 
ушах ҡолаҡ шаулай

ШУМИХА ж\ разг., неодобр. ғауға, шау-шыу; 
поднять шумйху шау-шыу күтәреү

ШУМЛЙВЫЙ, -ая, -ое 1. тауышлы, шаулап 
торған, шау-шыулы; шумлйвый самовар шаулап 
торған самауыр 2. (склонный шуметь) тауыш- 

650



шш
ланыусан, шаулаусан, ғауғасыл; шумлйвые дети 
ғауғасыл балалар 3. шау-шыулы, йәнле; шумлй
вые дни шау-шыулы көндәр; шумлйвый торг йән
ле сауҙа 4. перен., разг. (напыщенный, гром
кий) шаулы, ҡабарынҡы, яңғырауыҡлы; шумлй
вые фразы яңғырауыҡлы фразалар

ШУМНО 1. нареч. тауышланып, шаулашып, 
шаулап, шау-шыу менән; собрание прошло шум
но йыйылыш шау-шыу менән уҙҙы; шумно об
суждать что-л. берәй нәмәне шаулашып тикше
реү 2. в знач. сказ., безл. тауышлы, шаулы, 
шау-шыулы; на улице очень шумно урамда бик 
тауышлы

ШУМНЫЙ, -ая, -ое 1. ө разн. знач. тауыш
лы, шаулы, шаулап торған, шау-шыулы; шумный 
водопад шаулы шарлауыҡ; шумная улица шау- 
шыулы урам; шумный город шаулы ҡала; шум
ный праздник шау-шыулы байрам 2. перен. (сен
сационный) шаулы, шау-шыу ҡуптарған; шум
ный успех шау-шыу ҡуптарған уңыш ♦ шумные 
согласные лингә. шаулы тартынҡылар 

ШУМОВКА ж һөҙгөс
ШУМОВОЙ, ая, ое тауышлы; шумовой ор

кестр тауышлы оркестр
Ш УМбК м; разг. әкрен тауыш, әкрен шау- 

шыу, ишетелер-ишетелмәҫ һөйләшеү ♦ под шу
мок аҫтыртын ғына, йәшерен-боҫорон ғына 

ШУРИН м (брат жены — старший) ҡайна
ға; (младший) ҡәйнеш

ШУРОВАТЬ несоә. 1. что и без доп.; тех. 
ҡағыштырыу, болғатыу (яна торган мейесте)
2. прост, (энергично действовать) шартлатып 
эшләү

ШУРУМ БУРУМ м собир.; прост, юҡ-бар, 
иҫке-моҫҡо, шором-бором

ШУРУП м шөрөп; закрутйть шуруп шөрөптө 
бороп ҡуйыу

ШУРФ м; горн, шурф (ҡайылма байлыҡтар 
эҙләц, шартлатыу эштәре цткәрец өсөн бик 
цк тәрән итмәйенсә тура йәки ауыш итеп ҡа- 
ҙылган урын); пробурйть шурф шурф быраулау 

ШУРФОВАТЬ несоә. что и без доп.; горн. 
шурфлау, шурф ҡаҙып эҙләү 

ШУРШАНИЕ с см. шуршать 
ШУРШАТЬ несоә. 1. ҡыштырлау, шыптыр

лау, шыштырлау; (о дожде) шыптырлау лйстья 
шуршат япраҡтар шыптырлай 2. чем ҡыштырла
тыу, шыштырлатыу; шуршать странйцами кнйги 
китап биттәрен ҡыштырлатыу

ШУСТРЫЙ, -ая, -ое разг. сос, теремек, 
йылғыр; быть шустрым йылғыр булыу; шустрый 
мальчик сос малай

ШУТ м; ист. 1. кәмитсе (бай йортондағы)
2. перен., разг. мәрәкәсе, мәҙәксе, көлдөрөүсе
3. разг., в составе выражений: шут его знает 
уны кем (шайтан) белһен; шут с ним суҡынып 
китһен; на кой шут нимәгә кәрәк ул ♦ шут го
роховый см. гороховый
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ШУТИТЬ несоә. 1. шаярыу, шаяртыу, уйнап 
һөйләшеү; любить шутйть шаярырға яратыу; вы 
шутите? һеҙ шаяртаһығыҙмы? 2. над кем-чем 
(насмехаться) мәрәкәләү, тәләкәләү, мәҙәкләү, 
көлөү, мыҫҡыллап көлөү 3. чем шаярыу, иҫәпкә 
алмау, иғтибар итмәү, һанға һуҡмау; не шутйте 
со здоровьем сәләмәтлегегеҙ менән шаярмағыҙ 
♦ шутки шутйть: 1) шаярыу, шаяртыу, уйнап 
һөйләшеү; 2 ) над кем-чем мәрәкәләү, мәҙәкләү, 
көлөү, мыҫҡыллап көлөү; шутйть с огнём ут 
менән уйнау; чем чёрт не шутит! ғәжәп түгел; 
булыуы бик мөмкин; кем белә, нимә генә булмай 

ШУТКА ж шаяртыу, шаярыу, мәҙәк, ҡыҙыҡ, 
мәрәкә; злая шутка уҫал шаяртыу; шутки ради 
мәҙәк өсөн ♦ в шутку шаяртып; кроме шуток 
см. кроме; не на (не в) шутку ысынтылап, шая
рып түгел; сыграть шутку шаяртып берәй күңел
һеҙ эш ҡылыу; шутки в сторону шаярыуҙы ситкә 
ҡуйып төр; шутка ли (сказать) в знач. вводи, 
сл. әйтеүе анһат, уйын эшме ни, уйынмы ни; 
шутки плохи с кем-чем кем-нимә менән шаярып 
булмай, һағыраҡ булырға кәрәк

ШУТЛИВЫИ, -ая, -ое 1. разг. шаяртыусан, 
шаярырға яратыусан, мәрәкәсел, уйынсыл, йор; 
шутлйвый человек мәрәкәсел кеше; шутлйвый 
тон уйынсыл тон 2. шаян, көлкөлө; шутлйвый 
разговор шаян һөйләшеү; шутлйвая пёсенка ша
ян йыр

ШУТНЙК м и ШУТНЙЦА ж шаян, мәрә 
кәсел, шаяртырға яратыусы, йор (кеше)

Ш УТОВСКбЙ, -ая, -ое 1. кәмитсе(ләр) ...ы, 
мәҙәксе(ләр) ...ы, көлдөрәүсе(ләр) ...ы; шутов
ской наряд кәмитселәр кейеме 2. кәмитселәр 
кеүек, мәҙәкселәргә хас; шутовскйе выходки 
кәмитселәр кеүек ҡыланыштар

Ш УТОВСТВб с кәмитселек, мәҙәкселек 
ш у т о ч н ы й ,  -ая, -ое көлкөлө, күңелле, ҡы

ҙыҡлы, шаян; шуточное стихотворение көлкөлө 
шиғыр; шуточный разговор ҡыҙыҡлы һөйләшеү 

ШУТЙ нареч. 1. анһат ҡына, еңел генә; шутя 
отделаться анһат ҡына ҡотолоу; учиться шутя 
еңел генә уҡыу 2. шаярып, шаяртып; говорйть 
шутя шаяртып һөйләү ♦ не шутя ысынлап

ШУШЕРА 1. ж собир.; у cm. (хлам) алам-һа
лам 2. л  и ж собир.; прост, юҡ-бар кеше, әтрә
гәләм; связаться со всякой шушерой теләһә 
ниндәй әтрәгәләм менән бәйләнешкә инеү

ШУШУКАНЬЕ с; разг. 1. см. шушукаться 
2. обычно мн. шушуканья (сплетни) ғәйбәт, бы
шылдашыу, шыбырлашыу, быш-быш килеү 

ШУШУКАТЬСЯ несоә.; разг. 1. с кем и без 
доп. бышылдашыу, шыбырлашыу, быш-быш ки
леү 2. (сплетничать) ғәйбәт һатыу; шушукать
ся по углам мөйөш һайын ғәйбәт һатыу

ШХЁРЫ мн. шхерҙар (ҡаялы ваҡ утрауҙар) 
ШХУНА ж шхуна (ике йәки өс елкәнле кәмә) 
ІІІІІІ межд. шш, тшш, тсс; шш, слушайте тсс, 

тыңлағыҙ



u

Щ АВЕЛЕВЫ Й

щ
ЩАВЁЛЕВЫЙ, -ая, -ое 1. ҡуҙғалаҡ ...ы; ща

велевый вкус ҡуҙғалаҡ тәме 2. ҡуҙғалаҡтан (әҙер
ләнгән, бешерелгән), ҡуҙғалаҡ ...ы; щавелевый 
пирог ҡуҙғалаҡ бәлеше ♦ щавелевая кислота хим. 
ҡуҙғалаҡ кислотаһы

ЩАВЁЛЬ м ҡуҙғалаҡ; щавель конский ат ҡуҙ
ғалағы

ЩАДИТЬ несоә. кого-что 1. (давать пощаду 
кому-л.) аяу, йәлләү, мәрхәмәт күрһәтеү 2 . (от
носиться бережно к кому-чему-л.) һаҡлау, ҡыҙ
ғаныу, йәлләү; щадйть своё здоровье сәләмәтле
геңде һаҡлау

ЩЕБЕНКА ж; разг. см. щёбень
ЩЕБЁНОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. ваҡ (ваҡланған) 

таш (кирбес) ...ы; щебёночный завод ваҡ таш 
заводы 2 . ваҡ (ваҡланған) таштан (кирбестән) 
торған (әҙерләнгән); щебёночное основание мос
товой нигеҙе ваҡ таштан торған юл

ЩЁБЕНЬ м 1. ваҡ (ваҡланған) таш (кирбес)
2 . геол. щебень (осло мөйөшлө ватыҡтарҙан 
торган ултырма тау тоҡомо)

ЩЁБЕТ м сутылдау, серкелдәү, сырҡылдау, 
сер-сер (серк-серк, сырҡ-сырҡ) итеү; птйчий ще
бет ҡоштар сутылдауы

ЩЕБЕТАТЬ несоә. 1. сутылдау, серкелдәү, 
сырҡылдашыу, сырылдашыу, сер-сер (серк-серк, 
сырҡ-сырҡ) итеү, һайрау; в нёбе щебетали лас
точки күктә ҡарлуғастар сырылдашты 2. перен., 
разг. (обычно о детях и женщинах) сәрелдәү, су- 
тырлау, тәтелдәү

ЩЕБЕТАНЬЯ ж; разг. 1. серкелдәк, сутылдаҡ 
2 . перен. (о девочке, женщине) тәтелдәк, сәрелдәк

ЩЕГЛЕНОК м көйәҙ турғай (ҡупшыҡай) ба
лаһы

Щ ЕГбЛ м көйәҙ турғай, ҡупшыҡай
ЩЕГОЛЕВАТОСТЬ ж ҡупшылыҡ, көйәҙлек, 

фыртлыҡ
ЩЕГОЛЕВАТЫЙ, -ая, -ое 1. (нарядный, мод

ный — об одежде, вещах) ҡупшы; щеголеватые 
сапоги ҡупшы итектәр 2. (с щегольством оде
тый) ҡупшы (ыҫпай, фырт) кейенгән; щеголе
ватый парень ҡупшы кейенгән егет

ЩЁГОЛЬ м ҡупшыҡай, көйәҙ; он был щёголь 
ул ҡупшыҡай ине

ЩЕГОЛЬСКбЙ, -ая, -ое 1. бик ҡупшы; ще
гольское пальто бик ҡупшы пальто 2. (молод
цеватый, бравый) фырт, көйәҙ, ыҫпай, ғәййәр егет
тәрсә, егеттәр һымаҡ; щегольской вид фырт ҡиәфәт

ЩЕГОЛЬСТВб с 1. ҡупшылыҡ, көйәҙлек, 
фыртлыҡ; отличаться щегольством ҡупшылыҡ 
менән айырылып тороу 2 . (хвастовство) маҡ- 
тансыҡлыҡ; заметное щегольство һиҙелеп тор
ған маҡтансыҡлыҡ
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ЩЕГОЛЙТЬ несоә. 1. (нарядно одеваться) 
ҡупшыланыу, көйәҙләнеү, ҡупшы (фырт) кейе
неү 2 . в чём', разг. ҡупшыланып (көйәҙләнеп) 
йөрөү; щеголять в новом пальто яңы пальтола 
ҡупшыланып йөрөү 3. чем; перен. ҡупайыу, ҡу
пырайыу, маҡтаныу, маһайыу, һауаланыу; ще
голять своими знаниями белеме менән маһайыу 

ЩЁДРОСТЬ ж йомартлыҡ; проявлять щед
рость йомартлыҡ күрһәтеү

ЩЁДРЫЙ, -ая, -ое 1. прям., перен. йомарт; 
щедрый человек йомарт кеше; щедрый на по
хвалы маҡтауға йомарт 2. (богатый, обильный) 
бай, йомарт, мул; щедрая земля бай ер 3. (цен
ный) ҡиммәтле; щедрый подарок ҡиммәтле бү
ләк ♦ щедрою рукою йәлләмәйенсә, һаранлан
майынса

ЩЕКА ж яңаҡ; впалые щёки эскә батып тор
ган яңаҡтар; поцеловать в щёку яңағынан үбеп 
алыу ♦ уплетать (уписывать) за обе щёки ике 
яңағына ла төйөп, ҡомһоҙланып ашау

ЩЕКАСТЫЙ, -ая, -ое прост, тулы яңаҡлы 
Щ ЕКбЛДА ж бик, келә; запереть на щекол

ду келәгә бикләү
ЩЕКОТАТЬ несоә. 1. кого-что ҡытыҡлау 

2 . что, в чём безл. ҡымырйыу, ҡымырйытып то
роу; у меня в горле щекочет минең тамаҡ төбөм 
ҡымырйый 3. перен. (возбуждать) ҡытыҡлау; 
щекотать самолюбие мин-минлекте ҡытыҡлау 

Щ ЕКбТКА ж ҡытыҡ, ҡытыҡлау; бояться 
щекотки ҡытыҡлауҙан ҡурҡыу

ЩЕКОТЛИВЫЙ, -ая, -ое 1. разг. ҡытыҡсан 
2. сетерекле, иғтибар талап иткән; щекотливое 
положение сетерекле хәл; щекотливый вопрос 
сетерекле мәсьәлә

Щ ЕКбТНО кому в знач. сказ., безл. ҡытыҡ 
килеү; ему было щекотно уның ҡытығы килә ине 

Щ ЕЛЕВбЙ, -ая, -ое 1. тех. (күп) тишекле; 
щелевая антенна тишекле антенна 2. лингә. см. 
фрикатйвный

ЩЕЛИСТЫИ, -ая, -ое разг. ярыҡ-йороҡло, 
тишек-тошоҡло; щелистый забор ярыҡ-йороҡло 
ҡойма

ЩЕЛКАНЬЕ с см. щёлкать
ЩЕЛКАТЬ несоә. 1. кого-что (давать щелч

ки) сиртеү; щёлкать по лбу маңлайға сиртеү 
2 . чем и без доп. шартлатыу, шартлау, шыртлау, 
шылт итеү; щёлкать языком тел шартлатыу 3. ко
го; перен., прост, үлтереү, юҡ итеү; щёлкать 
протйвника дошманды юҡ итеү 4. что (трес
кать с треском, хрустом) ярыу, сиртеү; щёл
кать семечки көнбағыш ярыу 5. (петь — о не
которых птицах) сутылдау, һайрау; недалеко 
щёлкали соловьй яҡында һандуғастар һайраны



ЩИПАТЬ
♦ щёлкать зубами асығыу; щёлкать на счётах
счётта иҫәпләү, счёт һуғыу

ЩЁЛКНУТЬ сов. см. щёлкать
ЩЕЛОК м һелте иретмәһе 
Щ ЕЛОЧНбЙ, -ая, -ое 1. (содержащий щё

лочь) һелтеле; щелочная вода һелтеле һыу 2. хим. 
(образующий щёлочь) һелте барлыҡҡа килтереү
се; щелочные металлы һелте барлыҡҡа килте
реүсе металдар 3. (действующий с помощью щё
лочи) һелте менән (ярҙамында); щелочная очйст 
ка һелте менән таҙартыу 

ЩЕЛОЧЬ ж\ хим. һелте
Щ ЕЛЧбК м 1. сиртеү; щелчок по лбу маң

лайға сиртеү 2. (резкий звук от удара, действия 
механизма и т.д.) сыҡылдау, шаҡылдау; щелчок 
выключателя һүндергестең сыҡылдауы 3. перен., 
разг. (оскорбление) мыҫҡыл, мәсхәрә; дать щел
чок мыҫҡыл итеү

ЩЕЛЬ ж 1. ярыҡ, ек, тишек; щель в полу иҙән
дәге ярыҡ; смотровая щель танка танкының кү
ҙәтеү тишеге 2. анат. ек; голосовая щель тауыш 
еге 3. әоен. (убежище) һаҡланыу (йәшеренеү) 
урыны, соҡор

ЩЕМИТЬ несоә. 1. безл. ауыртыу, ҡыҫыу, әр
неү, һыҙлау, сәнсеү; щемйло горло тамаҡ ауырта 
ине; щемйт грудь күкрәк ҡыҫа 2. что\ перен. әр
нетеү, үҙәкте өҙөү, күңелде өйкәү; чтб-то щемйт 
мне душу йөрәгемде нимәлер әрнетә

ЩЕМЙЩИЙ, -ая, -ее 1. прич. от щемйть 
2. прил. сәнсеп (һыҙлап, әрнеп) торған; щемя
щая боль һыҙлап торған ауыртыу

ЩЕНИТЬСЯ несоә. (о собаке) көсөкләү; (о 
волчице, лисе и т.п.) балалау

Щ ЕНбК м 1. көсөк 2. прост., бран. көсөк, 
маңҡа малай

ЩЕПА ж 1. см. щёпка 2. собир. тап, юныс
ҡы; двор завален щепой ишек алды тап менән 
тулған 3. собир. (дранка) транса; кровельная ще
па өй башы яба торған транса

ЩЕПАТЬ несов. что ярыу, телеү; щепать лу
чину сыра телеү

ЩЕПЕТЙЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. у cm. (мелоч
ный) ваҡсыл, сетерекле, соҡсоноусан; щепетйль- 
ный человек ваҡсыл кеше; щепетйльный допрос 
сетерекле һорау алыу 2. (педантичный, строго 
принципиальный) талапсан 3. (деликатный) се
терекле, нәзәкәтле; щепетйльное положение се 
терекле хәл

ЩЁПКА ж тап, тапсыҡ, юнысҡы, сыра; раз
лететься в щёпки тапҡа әйләнеү

Щ ЕПбТКА ж см. щепоть; щепотка соли бер
семтем тоҙ

ЩЕПбТЬ и ЩЁПОТЬ ж 1. (большой, средний 
и указательный пальцы, сложенные вместе) сем
тем 2. (количество чего-л. сыпучего, взятого щепо
тью) бер семтем; щепоть табаку бер семтем тәмәке 

ЩЕРБАТЫЙ, ая, ое 1. (о предмете) суғыр
маҡлы, ҡытырлы, ҡытырмаҡлы; щербатая мос
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товая суғырмаҡлы юл 2. разг. (рябой — о лице) 
шаҙра, быжыр; щербатое лицо шаҙра бит

ЩЕРБИНА ж 1. (зазубрина) китек, уйым, ҡы
тырмаҡ, суғырмаҡ; дом в щербйнах суғырмаҡлы 
ѳй; нож с щербйнами китек бысаҡ 2. разг. (ря
бинка на лице) шаҙра, быжыр 3. (отверстие на 
месте выпавшего зуба) теш ҡыуышлығы

ЩЁРИТЬ несов. что\ разг. ыржайтыу; ще
рить зубы теш ыржайтыу

ЩЁРИТЬСЯ несов. 1. разг. (скалить зубы) 
ыржайыу, теш ыржайтыу 2. прост, (усмехать
ся) көлөмһөрәү, йылмайыу

ЩЕТИНА ж 1. ҡыл, шырт; свиная щетйна сус
ҡа шырты 2. разг. (на подбородке, щеках) шырт, 
тѳк; лицо, заросшее щетйной шырт ҡаплаған 
бит 3. перен. (что-л. жёсткое, торчащее) шырт 

ЩЕТИНИСТЫЙ, -ая, -ое 1. (покрытый гус
той щетиной) шырт йөнлө (ҡыллы); щетйнис 
тая свинья шырт йөнлө сусҡа 2. разг. (густо за
росший короткими, жёсткими волосами) шырт, 
шырт баҫҡан, тѳклѳ; щетйнистый подбородок 
шырт баҫҡан эйәк 3. (жёсткий — о волосах) ҡа
ты, шырт, тырпай, тырпаҡ; щетйнистые усы тыр
пай мыйыҡ

ЩЕТИНИТЬ несоә. что\ разг. йөнөн (һыр
тын) ҡабартыу; медведь щетйнит шерсть айыу 
йөнөн ҡабарта

ЩЕТИНИТЬСЯ несоә. 1. (топорщиться — 
о шерсти, щетине и т.п.) йөнө (һырты) ҡаба
рыу, ҡабарыныу, тырпайыу; усы щетйнились 
мыйыҡтар тырпайған 2. разг. (поднимать торч
ком шерсть и т.п.) йөнөн (һыртын, энәләрен) 
ҡабартыу; ёж щетиниться терпе энәләрен ҡабар
та 3. перен., прост, (злиться, сердиться) асыу
ланыу, ҡабарыныу

ЩЕТИННЫЙ, ая, ое ҡыл ...ы; щетйнная 
щётка ҡыл щётка

ЩЕТКА ж 1. щётка; зубная щётка теш щёт- 
каһы 2. (пучок волос над копытом лошади) сәсә 

ЩЕТОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. щётка ...ы; щёточ
ная колодка щётка ҡалыбы 2. щёткалы; щёточ
ная машйна щёткалы машина

ЩЕЧНЫЙ, -ая, -ое яңаҡ ...ы; щёчные мыш
цы яңаҡ мускулдары

ЩИ только мн. кәбеҫтә ашы, щи 
ЩИКОЛОТКА ж шайтан ашығы, шайтан- 

ашыҡ; выше щиколотки шайтанашыҡтан юға- 
ры(раҡ)

ЩИПАТЬ несоә. 1. кого-что семтеү, суҡыу 
(ҡош-ҡортҡа ҡарата) 2. что семеттереү, әсет
тереү, көйҙөрөү, өтөү, яндырыу; (о крапиве) са
ғыу; мороз щипал уши һыуыҡ ҡолаҡтарҙы семет
терҙе; дым щипал глаза төтөн күҙҙәрҙе әсеттерҙе 
3. что бороу, сиртеү, тартыу; щипать усы 
мыйыҡтарҙы бороу; щипать струны гитары гита
ра ҡылдарын сиртеү 4. что тетеү, һүреү; щипать 
мочало йыуғыс тетеү 5. что өҙөү, йолҡоу, йолҡоп 
ашау, семсенеү; кони щипали траву аттар үлән



семсенеп йөрөйҙәр ине 6. кого-что (ощипывать) 
йолҡоу; щипать курицу тауыҡ йолҡоу 7. что 
(отрывать, обрывать) тетеү, тәрәшләү; щипать 
пеньку тарма сүсен тәрәшләү

ЩИПАТЬСЯ несоә. 1. см. щипать 1; 2. (щи
пать друг друга) семтешеү 3. страд, от щи
пать 3 — 7

ЩИПКОВЫЙ: щипковые музыкальные ин 
струмёнты муз. сиртмә ҡыллы музыка ҡоралдары 

щипкбм нареч.; муз. сиртеп; играть на ман
долине щипкбм мандолина ҡылын сиртеп уйнау 

ЩИПНУТЬ сов. см. щипать 1—3 
щипбк м см. щипать — щипнуть 
ЩИПЦЫ только мн. (инструмент, служа

щий для сжимания, схватывания чего-л.) ҡар
ғаморон, ҡыҫҡыс; (для выдёргивания чего-л.) 
һурғыс, ҡарғаморон; (для выщипывания бровей) 
эҫкәк; (для угля) йәмкә; (для раскалывания са
хара) шәкәр ватҡыс; (для раскалывания орехов) 
сәтләүек ярғыс

ЩИПЧИКИ только мн.; уменыи. от щипцы 
ЩИТ м 1. (защитное вооружение) ҡалҡан 

2. перен. (защита) һаҡ, ҡалҡан, кәртә; быть щи
том ҡалҡан булыу 3. кәртә, ҡалҡан; деревянные 
щиты ағас кәртәләр; орудййный щит туп ҡал
ҡаны 4. гидротех. ҡапҡа 5. (стенд) щит; сиг
нальный щит сигнал биреү щиты 6. зоол. ҡалҡан 
♦ поднять на щит кого-что күккә күтәреү, маҡ
тау; на щитё вернуться высок, еңелеү, һәләк бу
лыу; со щитом вернуться высок, еңеү

ЩИТОВИДНЫЙ: щитовидная железа анат. 
ҡалҡан биҙ

Щ И П А ТЬ С Я

щитбк м 1. уменыи. от щит 3, 5; 2. зоол. 
(пластинка у основания крыльев жука) ҡал
ҡансыҡ 3. бот. (вид соцветия) ҡалҡанса, туп 
баш гѳл

ЩЁҠА ж суртан; (молодая) шүкә; (щука сред
ней величины) сурағай

ЩУП м 1. (ручной бур) бырау; рабочий щуп 
эш бырауы 2. ҡапшауыс, ҡармауыс; разведка 
мин щупом миналарҙы ҡапшауыс менән эҙләү 

ЩУПАЛЬЦА мн. (ед. щупальце с) һәрмәүес 
(ҡайһы бер бөжәктәрҙә һәм хайуандарҙа)', щу
пальца осьминога һигеҙаяҡ һәрмәүестәре

ЩИПАТЬ несов. кого-что һәрмәү, ҡапшау, 
ҡармау, һәрмәп (ҡапшап, ҡармап) ҡарау; щупать 
карманы кеҫәләрҙе ҡапшап ҡарау; щупать пульс 
пульсты ҡапшап ҡарау ♦ щупать глазами (взо
ром) кого-что кемде-нимәне иғтибар менән ҡа
раштырыу

ЩЁПЛЫЙ, -ая, -ое 1. разг. ябыҡ, сибек, ҡу
раныс, хәлһеҙ, кәрһеҙ; щуплый человек сибек 
кеше 2. с.-х. ас; щуплое зерно ас орлоҡ 

ЩУР I м ҡарағай турғайы 
ЩУР II м; миф. ырыу башлығы (славян ми

фологияһында )
ЩУРИТЬ несов. что ҡыҫып ҡарау; щурить 

глаза күҙҙәрҙе ҡыҫып ҡарау
ЩУРИТЬСЯ несов. 1. (щурить глаза) күҙҙе 

ҡыҫып ҡарау 2 . (прикрываться — о глазах) күҙ 
ҡыҫылыу

ЩЁЧИЙ, -ья, -ье суртан (сурағай, шүкә) ...ы; 
щучья голова суртан башы ♦ (как) по щучьему 
веленью тылсым көсө менән

Э межд. ә, ә-ә-ә, эй; э, да ты уезжаешь ә, һин 
китәһеңме ни; э, нет, позвольте уж я ә-ә-ә, юҡ 
инде мин үҙем; э-э-э, жизнь эй, ғүмер

ЭБЁНОВЫЙ, -ая, -ое 1. эбен ағасы(ның) ...ы; 
эбеновая ветвь эбен ағасының ботағы 2. эбен 
ағасынан, эбен ағасынан эшләнгән (яһалған); эбе
новая шкатулка эбен ағасынан ҡумта 3. в знач. 
сущ. эбеновые мн.; бот. эбен һымаҡтар ♦ эбено
вое дерево эбен ағасы (тропик илдәрҙә цҫә тор- 
ган ҡиммәтле агас)

ЭБОНИТ м эбонит (резина ҡушымталары
нан алышан ҡаты ҡара материал)

ЭБОНЙТОВЫЙ, -ая, -ое 1. эбонит ...ы; эбонй 
товая пыль эбонит саңы 2. эбонит; эбонйтовая проб
ка эбонит тығын; эбонйтовая трубка эбонит көпшә 

ЭВАКУАЦИОННЫЙ, -ая, -ое эвакуация ...ы, 
эвакуациялау ...ы; эвакуационная комйссия эва 
куация комиссияһы; эвакуационные работы эва
куация эштәре

ЭВАКУАЦИЯ ж эвакуация, эвакуациялау 
(халыҡты, ҡаралтыларҙы һ.б. ҡурҡыныс янаган 
урындан хәцефһеҙ урыта ойошҡан рәцештә кц- 
серец); быть в эвакуации эвакуацияла булыу; го
товиться к эвакуации эвакуацияға әҙерләнеү; эва
куация завода заводты эвакуациялау

ЭВАКУИРОВАННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 
эвакуйровать 2. прил. эвакуацияланған; эвакуй- 
рованный завод эвакуацияланған завод 3. в знач. 
сущ. эвакуйрованный м и эвакуйрованная ж эва 
куацияланған кеше

ЭВАКУЙРОВАТЬ сов., несов. кого-что эвакуа
циялау, күсереү; эвакуйровать детёй балаларҙы 
эвакуациялау; эвакуйровать в глубокий тыл алыҫ 
тылға күсереү

ЭВАКУИРОВАТЬСЯ 1. сов., несов. эвакуа- 
цияланыу, күсеү, күсерелеү; необходймость эва 
куйроваться эвакуацияланыу кәрәклеге 2. несоә. 
страд, от эвакуйровать 
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ЭВЁНКИ мн. эвенкылар, эвенк халҡы / /  ед. 
эвенк м эвенк ир-аты; эвенкийка ж эвенк ҡатын- 
ҡыҙы

ЭВЕНКЙЙСКИЙ, ая, -ое эвенк ...ы; эвен
кийский язык эвенк теле

ЭВЁНСКИЙ, -ая, -ое эвен ...ы; эвёнский 
язык эвен теле

ЭВЕНТУАЛЬНЫЙ, -ая, -ое книжн. эвенту
алъ (билдәле шарттарҙа мөмкин булган); эвен
туальное сотрудничество эвентуалъ хеҙмәттәшлек 

ЭВЁНЫ мн. эвендар, эвен халҡы / /  ед. эвен 
м эвен ир-аты; эвёнка ж эвен ҡатын-ҡыҙы 

ЭВКАЛИПТ м эвкалипт (ағас) 
ЭВКАЛЙПТОВЫЙ, -ая, -ое 1. эвкалипт ...ы; 

эвкалйптовый лес эвкалипт урманы 2. эвкалипт 
...ы, эвкалипттан алынған; эвкалйптовое масло 
эвкалипт майы

эвкбммия ж эвкоммия (көньяҡ ағасы) 
ЭВОЛЮЦИОНИРОВАТЬ сов., несоә. эволю

ция (үҫеш, үҙгәреш) кисереү
ЭВОЛЮЦИОННЫЙ, -ая, -ое эволюцион, эво

люция ...ы, үҫеш (үҙгәреш) ...ы; эволюционный 
процесс үҫеш процесы; эволюционная теория эво 
люция теорияһы; эволюционное учение эволю
цион тәғлимәт

ЭВОЛЮЦИЯ ж 1. эволюция, үҙгәреш, үҫеш; 
эволюция человека кеше эволюцияһы; эволюция 
Вселенной Ғаләм үҙгәреше; эволюция искусства
сәнғәт үҫеше 2 . филос. эволюция (тәбиғәттең 
һәм йәмғиәттең һан, кцләм яғынан цҙгәреше- 
нең сифат цҙгәреценә килтергән цҫеш процесы) 

ӘВРИКА межд. эврика, таптым, булды (ҡыу
аныуҙы белдергәндә)

ЭВРИСТИКА ж эвристика (тикшеренецҙәге 
алымдар системаһы һәм теория)

ЭВРИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое эвристик; эври 
стйческий приём эвристик алым

ЭВФЕМИЗМ м; книжн. эвфемизм (тупаҫы- 
раҡ һцҙ урынына ҡулланылған әҙәпле һцҙ) 

ЭВФЕМИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое эвфемистик; 
эвфемистйческое выражение эвфемистик әйтем 

ЭВФОНИЯ ж 1. книжн., уст. (благозвучие) 
аһәң; эвфонйя курая ҡурай аһәңе 2. лингв., лит. 
эвфония (шиғри әҫәрҙә өн-ауаз ярашлығы; поэ
тикала әҫәрҙең он яғынан төҙөлөшөн тикше- 
рец бцлеге)

ЭГЁ И Э ГЕ ГЁ межд. әһә; эгё, попался! әһә, 
эләктеңме!

ЭГИДА: под эгйдой чьей (книжн.) кемдеңдер 
яҡлауында, ҡанаты аҫтында

ЭГОИЗМ м эгоизм, мин-минлек, үҙемселек; 
чувство эгойзма мин-минлек хисе

ЭГОЙСТ м и ЭГОЙСТКА ж эгоист, үҙемсе, 
мин-минлекле кеше; быть эгойстом үҙемсе булыу 

ЭГОИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. (проникну
тый эгоизмом) эгоистик, мин-минле, үҙемселекле; 
эгоистйческая цель эгоистик маҡсат; эгоистй 
ческий поступок үҙемселекле ҡылыҡ 2. үҙемсе

...ы, мин-минлек ...ы; эгоистйческое чувство мин- 
минлек хисе; эгоистйческая черта үҙемсе һыҙаты 

ЭГОИСТИЧНОСТЬ ж эгоислыҡ, мин-минле- 
лек, үҙемселек

ЭГОИСТЙЧНЫЙ, -ая, -ое см. эгоистический
ЭГОТИЗМ м; книжн. эготизм (цҙең тураһын

да юғары фекерҙә булыу, цҙеңә ғашиҡлыҡ) 
ЭГОЦЕНТРИЗМ м; книжн. эгоцентризм (цҙең- 

де ғаләм цҙәге итеп тойоу, башҡалар менән бө
төнләй иҫәпләшмәц)

ЭГРЁТ М И ЭГРЁТКА ж эгрет, эгретка (ҡа
тын-ҡыҙҙың баш кейемен йәки сәсен биҙәгән 
ҡауырһын)

ЭДЕЛЬВЁЙС м эдельвейс (тау сәскәһе) 
ЭДЁМ м ожмах, йәннәт
ЭДИКТ м; ист. эдикт (1. Боронғо Римда ва

зифа ҡабул иткәндә юғары хакимиәт белде- 
реце 2. урта быуаттарҙа хакимиәт фарманы) 

ЭЖЁКТОР м эжектор (пар йәки һауа ҡы
ҫымы менән эшләй торған насос)

ЭЗбПОВ: эзопов язык Эзоп теле (фекерҙе 
ситләтеп, кинәйә менән әйтец)

эзбповский, -ая, -ое кинәйәле, йәшерен, 
ситләтелгән; эзбповский стиль йәшерен стиль 

ЭЙ межд. эй, эй; эй, кто там? әй, кем унда?; 
эй, смотрй, не забудь әй, ҡара уны, онотма 

ЭИФОРИЯ Л к\ мед. эйфория (тәбиғи булма
ған, нигеҙһеҙ кцтәренке кәйеф)', находйться в 
состоянии эйфорйи эйфория хәлендә булыу 

ЭКВАДбРСКИЙ, -ая, -ое Эквадор ...ы; эк
вадорская сторона Эквадор яғы

ЭКВАДбРЦЫ мн. эквадорлылар, Эквадор 
халҡы / /  ед. эквадорец м Эквадор ир-аты; эква
дорка ж Эквадор ҡатын-ҡыҙы

ЭКВАТОР м; геогр. экватор ♦ магнйтный эк
ватор см. магнйтный; небесный экватор астр. 
күк экваторы; экватор хрусталика мед. күҙ яҫ
мығы экваторы

ЭКВАТОРИАЛ м экваториал (астрономик 
телескоп)

ЭКВАТОРИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое геогр. эква
тор ...ы; экваториальный круг экватор түңәрәге; 
экваториальный ветер экватор еле; экваториаль
ные страны экватор илдәре ♦ экваториальная ра
са антроп. экваториаль раса (Африка, Көнъяҡ 
Азия һәм Көньяҡ-Көнсығыш Азия, Океания, А в
стралия илдәрендә таралған раса)

ЭКВИВАЛЕНТ м эквивалент; механический 
эквивалент теплоты йылылыҡтың механик экви
валенты; товарный эквивалент тауар эквиваленты 

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ж эквивалентлык, таи 
килеү, тиңлек; товарная эквивалентность тауар 
эквивалентлығы

ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ, -ая, -ое эквивалент, тиц 
булған, тиңдәш; эквивалентная величина экви 
валент дәүмәл; эквивалентные уравнения экви 
валент тигеҙләмәләр; эквивалентный обмен тиц 
булған алмашыу 
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Э К В И Л И Б Р И Р О В А Т Ь

ЭКВИЛИБРЙР ОВАТЬ несоѳ. эквилибристи
ка менән шөғөлләнеү

ЭКВИЛИБРЙСТ м и ЭКВИЛИБРЙСТКА ж
эквилибрист (цирк артисы)

ЭКВИЛИБРЙСТИКА ж эквилибристика (ти
геҙлекте югалтмай ҡатмарлы хәрәкәттәр яһау 
оҫталығы); чудеса эквилибрйстики эквилибрис
тика мөғжизәләре

ЭКВИЛИБРИСТЙЧЕСКИЙ, ая, -ое эквили
бристик; эквилибристйческий номер эквилибри 
стик номер

ЭКЗАЛЬТАЦИЯ ж (артыҡ) ярһыу (тәьҫирлә
неү, шатланыу), ҡыуаныу; юношеская экзальта
ция йәшлек ярһыуы

ЭКЗАЛЬТИРОВАННОСТЬ и ЭКЗАЛЬТЙ 
РОВАННОСТЬ ж (артыҡ) ярһыулыҡ (тәьҫирлә- 
неүсәнлек)

ЭКЗАЛЬТИРОВАННЫЙ и ЭКЗАЛЬТЙРО  
ВАННЫЙ, -ая, -ое ҡыуаныс (шатлыҡ) менән ту
лы, (артыҡ) ярһыулы (тәьҫирләнгән); экзальти
рованный взгляд ярһыулы ҡараш; экзальти
рованный человек артыҡ тәьҫирләнгән кеше 

ЭКЗАМЕН м; прям., перен. һынау, имтихан, эк
замен; выдержать экзамен һынау үтеү; держать эк
замен на выносливость сыҙамлыҡҡа һынау тотоу; 
сдавать экзамен һынау биреү; сдать выпускные 
экзамены сығарылыш имтихандары тапшырыу 

ЭКЗАМЕНАТОР м һынау (имтихан, экзамен) 
алыусы

ЭКЗАМЕНАТОРСКИЙ, -ая, -ое һынау (им
тихан, экзамен) алыусы ...ы; экзаменаторская 
подпись имтихан алыусының ҡултамғаһы; экза
менаторские обязанности һынау алыусының бу 
рыстары

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ, ая, ое һынау (им 
тихан, экзамен) ...ы; экзаменационный билет
имтихан билеты

ЭКЗАМЕНОВАТЬ несоѳ. кого-что һынау (им
тихан, экзамен) алыу (үткәреү); экзаменовать сту
дентов студенттарға һынау үткәреү; экзамено
вать по истории тарихтан имтихан алыу

ЭКЗАМЕНОВАТЬСЯ несоѳ. 1. һынау (имти
хан, экзамен) биреү (тотоу, үтеү, тапшырыу); 
экзаменоваться по математике математиканан һы 
нау биреү 2. страд, от экзаменовать

ЭКЗЕКУТОР м 1. экзекутор (батша Рәсәйен- 
дә хужалыҡ эштәрен алып барыусы чиновник) 
2. у cm. тән язаһы биреүсе, язалаусы

ЭКЗЕКУЦИЯ ж; уст. 1. тән язаһы; подвер
гать экзекуции тән язаһына дусар итеү 2. (ис
полнение судебного или административного при
говора) хөкөм ҡарарын башҡарыу (үтәү); время 
экзекуции хөкөм ҡарарын үтәү ваҡыты

ЭКЗЁМА ж экзема, ҡамасау (тире ауырыуы) 
ЭКЗЕМПЛЙР м 1. дана, экземпляр; напеча

тать в трёх экземплярах өс экземплярҙа баҫыу 
2. кого-чего өлгө, төр, үрнәк; редкий экземпляр 
цветка сәскәнең һирәк осрай торған төрө 3. ко

го чего вәкил; типйчный экземпляр холостого 
мужчйны буйҙаҡ ир-аттарҙың типик вәкиле 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ м экзистенциализм 
(X X  б. барлыҡҡа килеп, шәхестең йәшәцен, 
уның ижадын, ирекле һәм яуаплы булыуын төп 
төшөнсәләр итеп таныған фәлсәфәци ағым) 

ЭКЗО... ҡушма һщҙэрҙец “тыш", “сит", “ят" 
мәғәнәләрен аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., эк
зогамия экзогамия

ЭКЗОГАМИЯ ж; этн. экзогамия (бер ырыу 
эсендә цҙ-ара өйләнешецҙе тыйған йола); явле
ние экзогамии экзогамия күренеше

ЭКЗОГАМНЫЙ, -ая, -ое этн. экзогам; экзо
гамный род экзогам ырыу

ЭКЗОГЁННЫЙ, -ая, -ое книжн. экзоген 
(тышҡы сәбәптәр тәьҫирендә цҙгәрә торған); 
экзогенные изменения геол. экзоген үҙгәрештәр 

ЭКЗОТЕРМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое хим. экзотер
мик (йылылыҡ сытра тортн); экзотермические 
реакции экзотермик реакциялар

ЭК ЗбТИ К А  ж экзотика, сит (ят) үҙенсәлек; 
экзотика Востока Көнсығыш экзотикаһы

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. экзотик, сит, 
ят; экзотйческие растения ят үҫемлектәр; экзо 
тйческие страны экзотик илдәр 2. перен. (дико
винный) экзотик, сәйер, хикмәтле, ғәжәп, ҡыҙыҡ; 
экзотйческий танец хикмәтле бейеү

ЭКЗОТИЧНОСТЬ ж экзотиклыҡ, сәйерлек; 
экзотичность явления күренештең экзотиклығы 

ЭКЗОТЙЧНЫИ, -ая, -ое см. экзотйческий 
экивбки мн. (ед. экивбк м) ишара, кинә

йә, ситләтеп (ике мәғәнәле) һөйләү; говорйть с 
экивоками кинәйә менән һөйләү

ЭКИПАЖ I м экипаж (рессорлы арба); са 
дйться в экипаж экипажға ултырыу

ЭКИПАЖ II м экипаж; экипаж корабля ко 
рабль экипажы; комплектовать экипаж экипаж 
туплау (комплектлау); флотский экипаж флот 
экипажы

ЭКИПИРОВАТЬ сов., несоѳ. 1. кого-что (кә
рәк-яраҡ менән) тәьмин итеү; экипировать вой
ска ғәскәрҙе кәрәк-яраҡ менән тәьмин итеү 
2. разг. (снабдитъ одеждой и обувью) кейендереү, 
кейем-һалым менән тәьмин итеү 3. ж.-д. яңы рейс
ҡа (юлға) әҙерләү; экипировать вагоны вагондар
ҙы яңы рейсҡа әҙерләү

ЭКИПИРОВАТЬСЯ 1. сов., несоѳ. (кәрәк-яраҡ 
менән) тәьмин ителеү 2. сов., несоә.; разг. кейе
неү, кейем-һалым менән тәьмин ителеү 3. несоә. 
страд, от экипировать

ЭКИПИРОВКА ж 1. см. экипировать, экипи
роваться; экипировка батальона батальонды кэ 
рәк-яраҡ менән тәьмин итеү 2. (снаряжение) кәрәк- 
яраҡ, ҡорал-ҡорамал; казённая экипировка ҡаҙ
на кәрәк-ярағы 3. (одежда и обувь) кейем-һалым 

ЭКИПИРОВОЧНЫЙ, ая, -ое ж.-д. юлға (яңы 
рейсҡа) әҙерләү ...ы; экипировочное депо юлға 
әҙерләү депоһы 
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ЭКРАН И РО ВА Н Н Ы Й
ЭКЛЕКТИЗМ м эклектизм (1. төрлө идея 

йцнәлештәрен, теорияларҙы, ҡараштарҙы прин
ципһыҙ ҡушыу 2 . архит., сәт. төрлө стиль цҙен- 
сәлектәрен ҡушыу, художестволы принциптар 
берҙәмлеге булмау)', идеологический эклектйзм 
идеологик эклектизм

ЭКЛЁКТИК м эклектик (эклектизм яҡлы 
кеше)

ЭКЛЕКТИКА ж эклектика (эклектизм йөк
мәткеле хәл-кцренеш)

ЭКЛЕКТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое эклектик, эҙмә- 
эҙлекһеҙ; эклектйческая философия эклектик 
фәлсәфә; эклектйческие суждения эҙмә-эҙлекһеҙ 
фекерҙәр

ЭКЛЕКТИЧНОСТЬ ж эклектиклыҡ, эҙмә-эҙ- 
лекһеҙлек; эклектйчность выводов һығымталар
ҙың эҙмә-эҙлекһеҙлеге

ЭКЛЕКТИЧНЫЙ, ая, ое см. эклектйческий
ЭКЛЁР м эклер (кремлы пирог төрө) 
ЭКЛИМЕТР м эклиметр (вертикаль яҫылыҡ

тағы мөйөштәрҙе цлсәц ҡоралы)
ЭКЛИПТИКА ж; астр, эклиптика (бер йыл 

эсендә Ҡояш хәрәкәт иткән кцк тцңәрәге) 
ЭКЛИПТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое астр, эклип- 

тик, эклиптика ...ы; эклиптйческая плоскость 
эклиптик яҫылыҡ

ЭКЛбГА ж; лит. эклога (шиғыр төрө) 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое экологик, эколо

гия ...ы; экологйческая проблема экология мәсьә
ләһе; экологйческая катастрофа экологик һәлә 
кәт ♦ экологйческая система экологик берҙәмлек, 
тереклек системаһы (цҫемлектәр һәм хайуандар 
донъяһын йәшәгән урыны менән бәйләп өйрәнец) 

эколбгия ж экология (тереклектец ти
рә-яҡ мөхит менән бәйләнешен өйрәнецсе фән); 
эколбгия растений үҫемлектәр экологияһы

ЭКОНОМ... урыҫ телендә ҡушма һцҙҙәрҙең 
“иҡтисад", “иҡтисади" мәғәнәләрен аңлатҡан 
беренсе өлөшө, мәҫ., экономотдел иҡтисад бүлеге 

ЭКОНбМ ИКА ж; в разн. знач. иҡтисад, эко
номика; экономика капитализма капитализм иҡ
тисады; экономика страны ил экономикаһы; эко
номика сельского хозяйства ауыл хужалығы иҡ
тисады; институт экономики иҡтисад институты; 
лекции по экономике иҡтисад буйынса лекциялар 

ЭКОНОМИСТ м экономист (иҡтисад белге
се); подготовка экономистов экономистар әҙер
ләү; работать экономйстом экономист булып 
эшләү

ЭКОНбМИТЬ несов. 1. что экономиялау, 
һаҡсыл (һаҡлап, бәрәкәтле) тотоноу, әрәмләмәү, 
әрәм-шәрәм итмәү; экономить воду һыуҙы һаҡ
сыл тотоноу; экономить деньги аҡсаны бәрәкәт
ле тотоноу 2 . в чём, на чём экономия яһау, әҙ 
(ҡыҫып) тотоноу, файҙа итеү, экономиялау; эко
номить на еде ашауҙы ҡыҫыу

эконбмиться несов. 1. тотонолмай ҡа
лыу, экономиялау 2. страд, от экономить 1
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое иҡтисади, эко
номик, экономика ...ы; экономйческая политика 
иҡтисади сәйәсәт; экономйческое сотрудничество 
экономик хеҙмәттәшлек; экономйческие законы 
иҡтисад ҡанундары; экономйческие требования 
иҡтисади талаптар ♦ экономйческая география 
иҡтисад географияһы

ЭКОНОМИЧНОСТЬ ж 1. бәрәкәтлелек, фай
ҙалы (төтөмлө) булыу; экономйчность краски бу
яуҙың бәрәкәтлелеге 2 . аҙ сығымлы булыу, файҙа- 
лылыҡ, отошлолоҡ; экономйчность метода произ
водства етештереү ысулының отошлолоғо

ЭКОНОМИЧНЫЙ, -ая, -ое 1. бәрәкәтле, фай
ҙалы, төтөмлө; экономйчное использование бәрә 
кәтле ҡулланыу; экономйчный раствор бәрәкәтле 
иҙмә 2. файҙалы, аҙ сығымлы, отошло; экономйч
ный способ обработки дерева ағас эшкәртеүҙең 
аҙ сығымлы ысулы

эконбмия ж 1. экономия, һаҡлыҡ, исраф 
итмәү, һаҡлау; научиться экономии һаҡлыҡҡа өй
рәнеү 2. экономия, табыш, файҙа; большая эко
нбмия ҙур файҙа ♦ политйческая эконбмия сәйә 
си экономия

ЭКОНбМКА ж; у cm. экономка (хужалыҡты 
алып барған ҡатын-ҡыҙ)

ЭКОНбМНИЧАТЬ несов.; разг. бәрәкәтле 
итеү, һаҡсыл булыу, ҡыҫып (һаҡлыҡ менән) то
тоноу

эконбмность ж бәрәкәтлелек, һаҡсыл
лыҡ; эконбмность в расходовании денег аҡса то 
тоноуҙа һаҡсыллыҡ

ЭКОНбМНЫЙ, ая, ое 1. һаҡсыл, йыйнаҡ, 
самалы, иҫәпсел, иҫәпләп тотоноусан; эконом
ный хозяин һаҡсыл хужа; экономное расходо
вание иҫәпләп тотоноу 2. (сдержанный) һаран; 
экономный в словах һүҙгә һаран 3. экономиялы, 
бәрәкәтле, аҙ сығымлы; экономный образ жйзни 
аҙ сығымдар менән йәшәү

ЭКРАН м 1. тех., физ. экран; экран телевй 
зора телевизор экраны; экран солнечной бата
реи ҡояш батареяһы экраны 2. перен. экран, ки
но сәнғәте; тайны экрана кино сәнғәте серҙәре 
♦ голубой экран см. голубой; широкий экран 
см. широкий

ЭКРАНИЗАЦИЯ ж экранлаштырыу; экрани
зация романа романды экранлаштырыу; про
цесс экранизации экранлаштырыу барышы

ЭКРАНИЗЙРОВАТЬ сов., несов. что экран
лаштырыу; экранизировать пьесу пьесаны эк
ранлаштырыу

ЭКРАНИЗЙРОВАТЬСЯ несов. страд, от 
экранизйровать

ЭКРАНИРОВАНИЕ с; тех. экран ҡороу, эк- 
ранлау, ышыҡлау, ҡаплау; экранйрование реак
тора реакторҙы ҡаплау; экранйрование прибо
ров приборҙарҙы ышыҡлау

ЭКРАНИРОВАННЫЙ, ая, ое 1. прич. от 
экранировать 2. прил. экран ҡуйылған, экран-
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ланған, ҡапланған, ышыҡланған; экранирован
ный кабель ҡапланған кабель

ЭКРАНИРОВАТЬ сов., несов.', тех. экран ҡо
роу, экранлау, ышыҡлау, һаҡлау

ЭКРАНИРОВАТЬСЯ несов. страд, от экра
нировать

ЭКРАННЫЙ, -ая, -ое экран ...ы; экранная ра
ма экран рамы; экранное искусство экран сәнғәте 

ЭКС... ҡушма һцҙҙәрҙец “элекке” мәгәнәһен 
аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., экс-минйстр 
экс-министр; экс-чемпион экс-чемпион, элекке 
чемпион

ЭКСКАВАТОР м экскаватор; гусеничный эк
скаватор сылбыр тәгәрмәсле экскаватор

ЭКСКАВАТОРНЫЙ, -ая, -ое экскаватор ...ы; 
экскаваторная стрела экскаватор уғы

ЭКСКАВАТОРЩИК м экскаваторсы; рабо
тать экскаваторщиком экскаваторсы булып 
эшләү

ЭКСКРЕМЁНТЫ мн.\ спец, бүлендектәр (ти
ҙәк, һейҙек)

Эк с к у р с  и уст. э к с к у р с  м экскурс, күҙ 
ташлау; экскурс в область философии фәлсәфә
гә экскурс

ЭКСКУРСАНТ м и ЭКСКУРСАНТКА ж экс
курсияла ҡатнашыусы, экскурсант; группа экс
курсантов экскурсияла ҡатнашыусылар төркөмө 

ЭКСКУРСИбННЫ Й, ая, ое экскурсия 
...ы, экскурсионный сезон экскурсия сезоны; 
экскурсионный автобус экскурсия автобусы 

ЭКСКУРСИЯ ж; в разн. знач. экскурсия; экс
курсия школьников уҡыусылар экскурсияһы; ор
ганизовать экскурсию экскурсия ойоштороу 

ЭКСКУРСОВбД м экскурсовод (экскурсия 
етәксеһе)

ЭКСКУРСОВбДЧЕСКИЙ, ая, ое экскурсо
вод . . .ы; экскурсоводческие обязанности экскур 
совод бурыстары

ЭКСЛИБРИС м экслибрис (китап тышлы
ғының эске яғында хужаһының исемен кцрһәт- 
кән тамға)

ЭКСПАНСИВНОСТЬ ж ҡыҙыулыҡ, үҙен тыя 
алмағанлыҡ, тотанаҡһыҙлыҡ

ЭКСПАНСИВНЫЙ, -ая, -ое экспансив, тота
наҡһыҙ, үҙен (тойғоларын) тыймаған, ҡыҙыу; экс- 
пансйвная натура экспансив холоҡ

ЭКСПАНСИЯ ж 1. экспансия, баҫҡынсылыҡ; 
политйческая экспансия сәйәси экспансия 2. экс
пансия, таралыу, баҫыу; экспансия эпидемии эпи
демияның таралыуы

ЭКСПАТРИАНТ М и ЭКСПАТРИАНТКА ж
экспатриант (илдән ҡыуылыу йәки цҙе теләп 
киткән кеше)

ЭКСПАТРИАЦИЯ ж экспатриация (1. тыу
ған илдән китец йәки ҡыуылыу 2 . гражданлыҡ
тан баш тартыу йәки мәхрцм ителец)

ЭКСПАТРИИРОВАТЬ сов., несов. кого-что 
экспатриациялау (тыуған илдән ҡыуылыу)
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ЭКСПАТРИИРОВАТЬСЯ 1 . сов., несов. экс- 
патриацияланыу (башҡа илгә кцсец) 2. несов. 
страд, от экспатрийровать

ЭКСПЕДИРОВАТЬ сов., несов. что\ спец. 
оҙатыу, ебәреү; экспедйровать корреспонденцию
корреспонденция оҙатыу; экспедйровать груз йөк 
ебәреү

ЭКСПЕДИРОВАТЬСЯ несов. страд, от экс
педйровать

ЭКСПЕДИТОР м экспедитор (экспедиция ме
нән шөғөлләнгән хеҙмәткәр)

ЭКСПЕДИТОРСКИЙ, -ая, -ое экспедитор 
...ы; экспедйторская работа экспедитор эше 

ЭКСПЕДИЦИбННЫЙ, ая, ое 1. оҙатыу 
...ы, ебәреү ...ы; экспедиционный отдел оҙатыу 
бүлеге; экспедиционное помещение оҙатыу уры 
ны 2. экспедиция ...ы; экспедиционное снаря
жение экспедиция кәрәк-ярағы

ЭКСПЕДИЦИЯ ж 1. спец. оҙатыу, ебәреү; 
экспедйция грузов йөктәр ебәреү; экспедйция 
газет гәзит оҙатыу; экспедйция официальных бу
маг рәсми ҡағыҙҙар оҙатыу 2. (отдел учрежде
ния, занимающийся отправкой, рассылкой че- 
го-л.) оҙатыу, экспедиция 3. в разн. знач. экспе
диция; научная экспедйция фәнни экспедиция; 
спасательная экспедйция ҡотҡарыу экспедиция
һы; отправиться в экспедицию экспедицияға ки 
теү; собрать экспедйцию экспедиция йыйыу 

ЭКСПЕРИМЕНТ м эксперимент, тәжрибә, һы
нау; смелый эксперимент ҡыйыу тәжрибә; бес
смысленные эксперименты мәғәнәһеҙ һынауҙар 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ, ая, ое 1. экспе 
рименталь, эксперимент ...ы, тәжрибә ...ы; экс
периментальные данные эксперимент мәғлүмәт 
тәре 2. эксперимент (тәжрибә) үткәреү ...ы; экс
периментальный отдел тәжрибә үткәреү бүлеге; 
экспериментальные животные тәжрибә үткәреү 
хайуандары 3. эксперименталь; эксперименталь
ный комбайн эксперименталь комбайн 4. экспе
рименталь, тәжрибәгә нигеҙләнгән; эксперимен
тальная медицина эксперименталь медицина 

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР м экспериментсы; из
вестный экспериментатор танылған экспериментсы 

ЭКСПЕРИМЕНТАТОРСКИЙ, ая, ое экс 
периментсы ...ы; экспериментаторский талант 
экспериментсы таланты

ЭКСПЕРИМЕНТАТОРСТВО с 1. (проведе
ние экспериментов) эксперимент яһау, тәжрибә 
үткәреү 2 . (склонность к экспериментирова
нию) эксперимент үткәреүгә әүәҫлек

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ с см. экспе
риментировать

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ несов. экспери
мент (тәжрибә) яһау (үткәреү); экспериментйровать 
с животными хайуандар менән тәжрибә үткәреү 

ЭКСПЕРТ м; в разн. знач. эксперт; эксперт 
выставки күргәҙмә эксперты; заключение экс
пертов эксперттар һыгымтаһы



ЭКСПЕРТИЗА ж экспертиза, тикшереү, ҡа
рау; медицйнская экспертиза медицина экспер
тизаһы; научная экспертиза ғилми экспертиза, 
фәнни тикшереү; отправить на экспертйзу экспер
тизаға ебәреү; повторная экспертйза ҡайтанан 
тикшереү

ЭКСПЕРТНЫЙ, -ая, -ое эксперт(тар) ...ы; 
экспертная комйссия эксперт комиссияһы; экс
пертное заключение эксперттар һығымтаһы 

ЭКСПИРАТОРНЫЙ, -ая, -ое экспираторлы; 
экспираторное ударение экспираторлы баҫым 

ЭКСПИРАЦИЯ ж\ спец, (выдох) экспирация 
(һулыш (тын) сығарыу)

ЭКСПЛАНТАЦИЯ ; ж; биол, эксплантация, 
эксплантациялау (кцсереп ултыртыу)', эксплан
тация тканей органйзма организмдың туҡымала
рын эксплантациялау

ЭКСПЛУАТАТОР м эксплуататор, эксплуа
тациялаусы, иҙеүсе

ЭКСПЛУАТАТОРСКИЙ, -ая, -ое эксплуата- 
тор(ҙар) ...ы, иҙеүсе(ләр) ...ы; эксплуататор
ский класс эксплуататорҙар синыфы

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ, ая, ое файҙала 
ныу ...ы, эксплуатация ...ы; эксплуатационные 
издержки эксплуатация сығымдары

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ж 1. (присвоение резуль
татов чужого труда) эксплуатация, эксплуата
циялау, иҙеү 2 . (использование, применение че- 
го-л.) файҙаланыу, тотоноу, эксплуатация; экс
плуатация машйны машинаны файҙаланыу; сдать 
в эксплуатацию файҙаланыуға тапшырыу

ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ несов. кого-что 1. экс
плуатациялау, иҙеү; эксплуатйровать трудящих
ся хеҙмәтсәндәрҙе иҙеү 2. что файҙаланыу, то
тоноу, эксплуатациялау; эксплуатйровать обо
рудование ҡорамалдарҙы файҙаланыу

ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ несов. страд, от 
эксплуатйровать

ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ, ая, ое 1. лит., муз.
экспозицион, инеш; экспозиционная часть рома
на романдың инеш өлөшө 2. күргәҙмә(ләр) ...ы, 
экспозиция(лар) ...ы; экспозиционный зал экс
позициялар залы

ЭКСПОЗИЦИЯ ж 1. лит., муз. экспозиция, 
инеш, кереш; экспозйция трагедии трагедияның 
инеше 2 . (показ) экспозиция, ҡуйылыу, күргәҙмә 
3. (выставленные вещи) экспозиция, күргәҙмә; му
зейная экспозйция музей экспозицияһы 4. фо
то., кино. экспозиция, яҡтыртып алыу (төшөрөү); 
длйтельная экспозйция оҙаҡ яҡтыртып төшөрөү 

ЭКСПОНАТ м экспонат; выставочный экспо
нат күргәҙмә экспонаты

ЭКСПОНАТНЫЙ, -ая, -ое экспонат ...ы 
{экспонатҡа ҡуйыла торяан); экспонатный эк
земпляр экспонат үрнәге

ЭКСПОНЁНТ м экспонент (экспонат ҡу
йыусы)

ЭКСПОНИРОВАНИЕ с см. экспонйровать

ЭКСПОНЙРОВАТЬ сов., несов. 1. кого-что 
күргәҙмәгә ҡуйыу 2 . что\ фото. яҡтыртыу, яҡ
ты төшөрөү 3. что\ шахм. һөжүм аҫтына ҡуйыу 

ЭКСПОНЙРОВАТЬСЯ несов. страд, от 
экспонйровать

ЭКСПОНбМЕТР м\ фото., кино, экспонометр 
Эк с п о р т  м экспорт (1. сит илгә сығарыу 

2 . сит илгә сығарылған тауар миҡдары һәм та
уар цҙе)\ экспорт нефти нефть экспорты

ЭКСПОРТЕР м экспортёр (сит илгә сыға
рыусы)

ЭКСПОРТИРОВАНИЕ с см. экспортировать
ЭКСПОРТИРОВАТЬ сов., несов. что экспорт

лау {сит илгә сыгарыуУ, экспортйровать товар та
уарҙы экспортлау; экспортйровать газ газды 
экспортлау

ЭКСПОРТИРОВАТЬСЯ несов. страд, от 
экспортйровать

Эк с п о р т н ы й , -ая, -ое 1. экспорт ...ы; экс
портные операции экспорт эштәре 2. сит илгә сы
ғарыу (ебәреү) ...ы, сит илгә сығара (ебәрә) тор
ған; экспортный лес сит илгә сығара торған ағас 

ЭКСПРЕСС м экспресс (тиҙ йөрөшлө авто
бус, пароход, поезд һ.б.)

ЭКСПРЕССИВНОСТЬ ж экспрессивлыҡ, 
тәьҫирлелек; экспрессйвность речи телмәрҙең 
тәьҫирлелеге

ЭКСПРЕССИВНЫЙ, -ая, -ое экспрессив, йән
ле, тәьҫирле, тасуири; экспрессйвный жест йән
ле ишара; экспрессйвная речь тасуири телмәр 

ЭКСПРЕССИОНЙЗМ м экспрессионизм 
(X X  б. башында сәнғәттә, әҙәбиәттә кешенең 
эске донъяһын, кисерештәрен ысынбарлыҡ тип 
ҡараған һәм уны сағылдырыуҙы төп маҡсат 
итеп ҡуйған ағым)

ЭКСПРЕССИОНЙСТ м экспрессионист (экс
прессионизм яҡлы)

ЭКСПРЕССИОНИСТСКИЙ, ая, ое экспрес 
сионист ...ы, экспрессионизм ...ы; экспрессио 
нйстский приём экспрессионизм алымы

ЭКСПРЕССИЯ ж экспрессия, тәьҫирлелек, 
тасуирлау көсө, йәнлелек; экспрессия цвета төҫ
тәрҙең тәьҫирлелеге

ЭКСПРЕССНЫЙ, -ая, -ое экспресс ...ы; экс
прессный автобус экспресс автобус; экспрес
сный состав экспресс составы

ЭКСПРбМТ м экспромт (1. алдан әҙерлән
мәй, ҡапыл ижад ителгән оҫта шиғыр, тапҡыр 
һцҙ 2. ирекле формала яҙылған кескәй музы
каль әҫәр)', удачный экспромт уңышлы экспромт 

ЭКСПРбМТОМ нареч. алдан әҙерләнмәй, 
әҙерлекһеҙ, көтмәгәндә; произнес™ речь экспром
том әҙерлекһеҙ телмәр тотоу; приезжать экс
промтом көтмәгәндә килеп төшөү

ЭКСПРОПРИАТОР м экспроприатор (көс 
менән тартып алыусы)

ЭКСПРОПРИАЦИЯ ж экспроприацияланыу 
( 1. юр. хөкцмәт тарафынан мәжбцри тартып 
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алыу 2. кит. милектән, социаль хәлдән мәхрцм 
ителец)

ЭКСПРОПРИИРОВАТЬ сов., несов. кого- 
что; книжн. экспроприациялау, тартып алыу, мәх
рүм итеү; экспроприировать имущество милкен 
тартып алыу

ЭКСПРОПРИЙРОВАТЬСЯ несов. страд, 
от экспроприировать

ЭКСТАЗ м экстаз, ҙур ләззәт, рәхәтлек, ша
шынып ләззәтләнеү, ярһыған (шашҡан) хәл; 
впасть в экстаз экстазға бирелеү

ЭКСТАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое экстаз хәлен
дәге, саманан тыш шатланған, шашынған, ләз
зәтле; экстатйческий смех шашынған көлөү 

ЭКСТЕНСИВНЫЙ, -ая, -ое спец. экстенсив; 
экстенсивное земледелие экстенсив игенселек 
(һөрөнтө ерҙәрҙе арттырыу)

ЭКСТЁРН м 1. экстерн (уҡыу йортонда уҡы
май, цҙ аллы һынау бирецсе) 2. в знач. нареч. 
экстерном экстерн булып; окончить институт экс
терном институтты экстерн булып тамамлау 

ЭКСТЕРНАТ м экстернат; организовать экс
тернат экстернат ойоштороу

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ ж ; юр. экстер 
риториаллек (цҙ иле ҡатҙәләренә генә буйһоноу, 
урындағы ҡанундарҙан ирекле булыу)', право экс
территориальности экстеррито]эиаллек хоҡуғы 

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ, ая, ое юр. 
экстерриториаль

ЭКСТЕРЬЁР м; спец. тороҡ, кәүҙә төҙөлөшө 
(үҙенсәлеге); экстерьер рысистых лошадей юр
таҡ аттарҙың кәүҙә төҙөлөшө

ЭКСТЕРЬЁРНЫЙ, -ая, -ое спец. экстерьер 
...ы, тороҡ ...ы, кәүҙә ...ы; экстерьёрные ка
чества экстерьер сифаттары; экстерьерные осо
бенности кәүҙә үҙенсәлектәре

Эк с т р а  прил. неизм. экстра (югары сифат
лы ); чай экстра экстра сәй

ЭКСТРАВАГАНТНЫЙ, -ая, -ое экстравагант, 
ғәжәп шәп, ғәҙәти булмаған; экстравагантное 
платье ғәжәп шәп күлдәк

ЭКСТРАКТ м 1. (вытяжка) экстракт, һығын
ды 2. (сгущенный сок ягод, плодов) экстракт, һут; 
ягодный экстракт еләк һуты

ЭКСТРАКТИВНЫЙ, -ая, -ое хим. экстрак
тов, айырып (һығып) алына торған; экстрактов 
ные вещества айырып алына торған матдәләр 

ЭКСТРАКТНЫЙ и ЭКСТРАКТОВЫЙ, ая,
-ое экстракт ...ы, һығынды ...ы, һығынды яһау 
...ы, һут ...ы; экстрактный цех һығынды яһау 
цехы

ЭКСТРАКЦИЯ ж 1. спец. (извлечение че- 
го-л.) һурыу, һурып алыу 2. хим. айырыу, айы
рып алыу (сығарыу)

ЭКСТРАОРДИНАРНОСТЬ ж ғәҙәттән тыш 
булыу, ғәҙәти булмау, көтөлмәгәнлек; экстраор
динарность происшествия ваҡиғаның ғәҙәттән 
тыш булыуы
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ЭКСТРАОРДИНАРНЫЙ, -ая, -ое ғәҙәттән 
тыш, һирәк осрай торған, ғәҙәти булмаған, көтөл
мәгән; экстраординарное явление ғәҙәттән тыш 
күренеш

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. экстремаль, 
һуңғы сиктәге, иң юғары (ахырғы); экстремаль
ная температура экстремаль температура 2. экс
тремаль, киҫкен, ғәҙәттән тыш; экстремальные 
условия киҫкен шарттар; экстремальная ситуа
ция ғәҙәттән тыш хәл

ЭКСТРЕМИЗМ м экстремизм (иң киҫкен са
ралар, ҡараштар яҡлы булыу)

ЭКСТРЕМИСТ м экстремист 
ЭКСТРЕМИСТСКИЙ, -ая, -ое экстремистар 

...ы, экстремизм ...ы; экстремйстская газета 
экстремистар гәзите

Эк с т р е н н о с т ь  ж ашығыслыҡ, кисектер- 
геһеҙлек; экстренность отъезда китеүҙең ашы
ғыслығы

Эк с т р е н н ы й , -ая, -ое 1. (срочный, неот
ложный) ашығыс, кисектергеһеҙ; экстренная те
леграмма ашығыс телеграмма; экстренное сове
щание кисектергеһеҙ кәңәшмә 2. (чрезвычайный, 
требующий неотложного вмешательства) ғә
ҙәттән тыш, көтөлмәгән, хәл өҫтөндәге; экстрен
ный случай ғәҙәттән тыш осраҡ; экстренный боль
ной хәл өҫтөндәге ауырыу

ЭКСЦЕНТРИК I м эксцентрик (әйләнец цҙә- 
ге геометрик цҙәк менән тура килмәгән дцңгәләк) 

ЭКСЦЕНТРИК II м 1. (артист) эксцентрик 
(төрлө ҡыланыштар менән көлдөрөцсе) 2. уст. 
сәйер (мәҙәк, ғәжәп) кеше; быть эксцентриком 
сәйер кеше булыу

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ, ая, ое эксцентрик 
...ы; эксцентриковое кольцо эксцентрик ҡулса 

ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ I, -ая, -ое мат. экс
центрик (уртаҡ цҙәге булмаған)', эксцентрйчес- 
кие фигуры эксцентрик фигуралар

ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ II, -ая, -ое 1. театр. 
эксцентрик, әкәмәт, көлкөлө, оҫта алымға нигеҙ
ләнгән; эксцентрйческий номер эксцентрик но
мер 2. ғәжәп, сәйер, мәҙәк; эксцентрйческий по
ступок сәйер ҡылыҡ; эксцентрйческий вид мә 
ҙәк ҡиәфәт; эксцентрйческий человек сәйер кеше 

ЭКСЦЕНТРИЧНОСТЬ ж\ в разн. знач. экс- 
центриклыҡ, ғәләмәтлек, әкәмәтлек, ғәжәплек; 
эксцентричность одежды кейемдең ғәләмәтлеге; 
эксцентричность выступления сығыштың әкә- 
мәтлеге

ЭКСЦЕНТРИЧНЫЙ, ая, ое см. эксцентрй
ческий II 2

ЭКСЦЕСС м 1. книжн. (крайнее проявление 
чего-л.) тайпылыш; (о чувствах) тотанаҡһыҙ- 
лыҡ, сығырынан сығыу; эксцессы в жйвописи 
һынлы сәнғәттәге тайпылыштар; чувственные экс
цессы хис тотанаҡһыҙлығы 2. (нарушение нор
мального хода чего-л.) бәрелеш, тайпылыш; пре
дотвратить эксцессы тайпылыш булдырмау



ЭЛЕКТРОКАР
ЭЛАСТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое см. эластйчный 

♦ эластические волокна биол, эластик епсәләр 
ЭЛАСТИЧНОСТЬ ж 1. һығылмалылыҡ, һы

ғылыу санлыҡ, һуҙылмалылыҡ; эластйчность тка
ни туҡыманың һығылмалылығы 2. перен. һал- 
маҡлыҡ, талғынлыҡ; эластйчность движений хә
рәкәттәрҙең һалмаҡлығы

ЭЛАСТИЧНЫЙ, -ая, -ое 1. (упругий, гиб
кий) эластик, һығылмалы; эластйчная кожа 
һығылмалы тире 2 . (способный растягиваться) 
һуҙылмалы; эластйчный бинт һуҙылмалы бинт 
3. перен., уст. һалмаҡ, талғын; эластйчные дви
жения талғын хәрәкәттәр 4. перен. үҙгәреүсән, 
ҡулайланыусан, яйланыусан, ыңғай, һығылмалы; 
эластйчный характер ыңғай холоҡ

ЭЛЕВАТОР м элеватор; засыпать зерно в эле
ватор элеваторға иген һалыу

ЭЛЕГАНТНОСТЬ ж элегантлыҡ, күркәмлек, 
ҡупшылыҡ, көйәҙлек; элегантность одежды ке
йемдең ҡупшылығы

ЭЛЕГАНТНЫЙ, -ая, -ое элегант, күркәм, ҡуп
шы, көйәҙ; элегантная женщина ҡупшы ҡатын 

ЭЛЕГИСТ м элегист (элегия яҙыусы) 
ЭЛЕГЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. элегик, элегия 

...ы; элегйческие стихй элегик шиғырҙар 2 .(груст
но-мечтательный) элегик, һағышлы, моңло; эле
гйческие думы һағышлы уйҙар

ЭЛЕГИЧНОСТЬ я с һағышлылыҡ, моңһоулыҡ; 
элегйчность произведения әҫәрҙең һағышлылығы 

ЭЛЕГИЧНЫЙ, ая, ое см. элегйческий 2 
ЭЛЁГИЯ ж 1. лит., муз. элегия 2. перен. 

(грусть, меланхолия) һағыш
ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ж 1. физ. см. электризо

вать 1; 2. мед. электр менән дауалау
ЭЛЕКТРИЗОВАТЬ сов., несоә. кого-что 

1. физ. электрлау, электр ебәреү (үткәреү), электр
ланыу 2 . перен. ярһытыу, солғау, арбау, тәьҫир 
итеү; электризовать зрйтеля тамашасыны арбау 

ЭЛЕКТРИЗОВАТЬСЯ 1. сов., несоә.', физ. 
электрланыу 2. несоә. страд, от электризовать 

ЭЛЁКТРИК м\ разг. 1. (специалист в области 
электричества) электрсы 2 . (электротехник) 
электрик; вызвать электрика электрик саҡырыу 

ЭЛЕКТРИК прил. неизм. күгелйем, көлһыу, 
зәңгәрһыу; платье цвета электрйк көлһыу төҫтә
ге күлдәк

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ж электрлаштырыу, 
электрификация, электрификациялау; электрифи
кация железных дорог тимер юлдарҙы электр
лаштырыу

ЭЛЕКТРИФИЦЙРОВАТЬ сов., несоә. что 
электрлаштырыу, электр үткәреү, электрифика
циялау; электрифицйровать новые районы яңы
райондарға электр үткәреү

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. ө разн. знач. 
электр ...ы; электрйческая станция электр стан
цияһы; электрйческий самовар электр самауыры; 
электрйческий свет электр яҡтыһы; электрйче

ский ток электр тогы 2. (совершаемый при по
мощи электричества) электр менән; электрйче- 
ское доение электр менән һауыу; электрйческая 
чйстка электр менән таҙартыу 3. (обладающий 
органом, производящим разряд электричества) 
электрлы; электрйческий скат электрлы скат 
♦ электрйческая ёмкость электр һыйышлығы; 
электрйческая мощность электр ҡеүәте; элек
трйческий заряд электр заряды

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО с электр; применять элек 
трйчество электр ҡулланыу; провестй электрй- 
чество электр үткәреү

ЭЛЕКТРИЧКА ж; разг. электричка; ёхать на 
электрйчке электричкала барыу; расписание 
электрйчек электричкаларҙың йөрөш ваҡыты 

ЭЛЕКТРО... ҡушма һцҙҙәрҙең “электр", 
“электр менән" мәгәнәһен аңлатҡан беренсе 
өлөшө, мәҫ., электробрйтва электр ҡырынғысы; 
электролечение электр менән дауалау

ЭЛЕКТРОБУР м электробур, электр бырауы 
ЭЛЕКТРбБУС м электробус (аккумулятор 

менән эшләгән троллейбус)
ЭЛЕКТРОБЫ ТОВбЙ, ая, ое көнкүреш 

электр ...ы; электробытовые приборы көнкүреш 
электр приборҙары

ЭЛЕКТРО ВбЗ м электровоз 
ЭЛЕКТРбД м электрод (шыйыҡлыҡ йәки газ 

аша электр тогы цткәргес); положйтельный 
электрод ыңғай электрод; отрицательный элек
трод кире электрод

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ м электр двигателе 
ЭЛЕКТРОДВИЖ УЩ ИЙ, ая, ее физ. 

электр тогын барлыҡҡа килтереүсе, электр йөрө
төү ...ы; электродвижущая сила электр йөрөтөү 
көсө

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА ж электродинамика 
(электр ҡоролмаларының хәрәкәт ҡанундарын 
һәм цҙ-ара тәьҫир итешец цҙенсәлектәрен өй
рәнеңсе фән)

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ, ая, ое физ. 
электродинамик; электродинамйческое реле элек
тродинамик реле

ЭЛЕКТРбДНЫЙ, -ая, -ое электрод ...ы; элек
тродный завод электрод заводы; электродная
установка электрод ҡоролмаһы

ЭЛЕКТРОДОЁНИЕ с электр менән һауыу 
ЭЛЕКТРОДОИЛЬНЫЙ, -ая, -ое электр ме

нән һауыу ...ы, электр һауғыс; электродойльный 
аппарат электр менән һауыу аппараты

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫ Й, ая, ое
электр үлсәгес, электр үлсәү ...ы; электроизме 
рйтельные приборы электр үлсәгес приборҙар 

ЭЛЕКТРОИ ЗО ЛЯЦИбН НЫ Й , ая ое
электр изоляциялаусы, электр үткәрмәй торған; 
электроизоляционный материал электр үткәр 
мәй торған материал

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЁНТ м электр ҡоралы 
ЭЛЕКТРОКАР м электрокар (электр арбаһы)
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ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАМ М А
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА ж электрокар

диограмма (йөрәк эшмәкәрлегенең электрокар
диограф ярҙамында теркәлгән һыҙмаһы)

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ м (прибор) элек 
трокардиограф

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ ж электрокар
диография (йөрәк эшмәкәрлеген электрокардио
граф менән тикшерец)

ЭЛЕКТРОЛЕЧЁНИЕ с электр менән дауалау 
ЭЛЕКТРОЛИЗ м\ хим. электролиз 
ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ, -ая, -ое электролиз ...ы; 

электролизный цех электролиз цехы; электро
лизная ванна электролиз кордаһы (ваннаһы) 

ЭЛЕКТРОЛИНИЯ ж электр линияһы; про
вести электролйнию электр линияһы үткәреү 

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ, ая, ое хим. элек 
тролитик, электролиз ...ы; применять электроли 
тйческий метод электролиз ысулын ҡулланыу; 
электролитйческая медь электролитик баҡыр 

ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ, -ая, -ое электролит ...ы; 
электролитный завод электролит заводы

ЭЛЕКТРОЛИТЫ мн. (ед. электролит м) элек- 
тролит(тар); электролйты аккумулятора акку 
мулятор электролиттары

ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ м\ физ. электромаг
нетизм (электр тогы менән тыуҙырылган маг
нит кцренештәре)

ЭЛЕКТРОМАГНИТ м электромагнит 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ, ая, ое электро 

магнит ...ы, электромагнетизм ...ы; электромаг
нитные волны электромагнит тулҡындары; элек
тромагнитная теория электромагнетизм теория
һы ♦ электромагнитное поле электромагнит ҡыры 

ЭЛЕКТРОМАШИНА ж электр машинаһы 
ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИЕ с электр 

машиналары төҙөү
ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЯ и ЭЛЕКТРО 

МЕТАЛЛУРГИЯ ж электр металлургияһы 
ЭЛЕКТРОМЁТР м электрометр (цлсәц при

боры)
ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ, ая, ое элек

трометрик, электрометрия ...ы; электрометриче
ский показатель электрометрик күрһәткес

ЭЛЕКТРОМЕТРИЯ ж электрометрия (электр 
цлсәц ысулдары һәм алымдары)

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ая, ое элек 
тромеханика ...ы, электромеханик; электромеха
нический цех электромеханика цехы; электро- 
механйческая обработка металлов металдарҙы 
электромеханик юл менән эшкәртеү

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ м электромобиль 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ м электромонтаж 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК м электромонтажсы 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ, ая, ое электро 

монтаж ...ы; электромонтажные работы электро 
монтаж эштәре

ЭЛЕКТРОМОНТЁР м электромонтер; рабо
тать электромонтёром электромонтер булып эшләү

ЭЛЕКТРОМ ОТбР м электр моторы 
ЭЛЕКТРбН I м\ физ. электрон (атом соста- 

вындагы кире электр зарядлы өлөшсә)
ЭЛЕКТРбН II м\ уст. электрон (алюминий, 

магний, литий, цинк ҡатнашҡан махсус иретмә) 
ЭЛЕКТРбНИКА ж электроника (фән тар- 

магы)
ЭЛЕКТРбННО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ, ая,

-ое электрон-хисаплау ...ы, электрон-иҫәпләү ...ы; 
электронно-вычислительная машйна электрон 
иҫәпләү машинаһы

ЭЛЕКТРбННЫ Й I, -ая, -ое физ. электрон, 
электронлы; электронный микроскоп электронлы 
микроскоп; электронная оболочка атома атомдың 
электронлы тышсаһы; электронная лампа элек
трон лампа

ЭЛЕКТРбННЫ Й II, -ая, -ое электрон, элек
трондан яһалған (эшләнгән); электронная плас 
тйнка электрондан яһалған пластинка

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ с электр йыһа
зы; электрооборудование самолёта самолеттың 
электр йыһазы

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА ж 1. электр биреү (тап
шырыу) 2. (совокупность сооружений) электр би
реү (тапшырыу) ҡоролмалары

ЭЛЕКТРОПЁЧЬ ж электр мейесе 
ЭЛЕКТРОПИЛА ж электр бысҡыһы 
ЭЛЕКТРОПЛАВКА ж электр менән ҡойоу 

(иретеү)
ЭЛЕКТРОПбЕЗД м электропоезд 
ЭЛЕКТРОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ м электр 

һаҡлағысы
ЭЛЕКТРОПРбВОД м электр сымы 
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ж; физ. электр 

үткәреүсәнлек; электропроводность алюминия
алюминийҙың электр үткәреүсәнлеге

ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫЙ, ая, ое физ. электр 
тогы үткәреүсе, электр үткәреүсән; электропро
водные вещества электр үткәреүсән матдәләр 

ЭЛЕКТРОПРОГРЁВ м\ спец. электр менән 
йылытыу

ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛЬ м электр уй
натҡыс

ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТЬ ж электр
сәнәғәте

ЭЛЕКТРОСВАРКА ж электросварка (электр 
менән иретеп йәбештерец)

ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЙ, ая, ое 1. элек 
тросварка ...ы; электросварочное оборудование
электросварка ҡорамалы 2. в знач. сущ. элек
тросварочная ж\ разг. электросварка бүлмәһе (оҫ- 
тах анаһы)

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК м электросварщик 
ЭЛЕКТРОСЕТЬ ж электр селтәре 
ЭЛЕКТРОСИСТЕМА ж электр системаһы; 

электросистема Республики Башкортостан Баш
ҡортостан Республикаһының электр системаһы 

ЭЛЕКТРОСКбП м электроскоп
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ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ с электр менән тәь 

мин итеү
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ ж  электр ҡоросо 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ж электр станцияһы; 

атомная электростанция атом электр станцияһы 
ЭЛЕКТРОСТАТИКА ж электростатика (хә

рәкәтһеҙ электр зарядтарын өйрәнецсе фән) 
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ, ая, -ое физ. 

электростатик; электростатйческое поле электро
статик ҡыр; электростатический генератор элек 
тростатик генератор

ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ ж электротерапия 
(электр менән дауалау)

ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЙ, ая, ое элект 
ротермик (электр йылылығы ҡатнашлығында
мы); электротермический процесс электротер 
мик процесс

ЭЛЕКТРОТЕРМИЯ ж электротермия (элек
троникала электр йылылығын ҡулланыу әл
кәһе)

ЭЛЕКТРОТЕХНИК м электротехник (белгес) 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ж электротехника 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ, ая, ое элек 

тротехника ...ы, электротехник; электротехни
ческий институт электротехника институты; эле- 
ктротехнйческое оборудование электротехник 
йыһаздар

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ только мн. электр та
уарҙары

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ, ая, ое электро 
химия ...ы, электрохимик; электрохимические
исследования электрохимик тикшеренеүҙәр 

ЭЛЕКТРОХИМИЯ ж электрохимия (физик 
химияның бер бцлеге)

ЭЛЕКТРОХбД м электроход (электр двига
теле менән эшләй торған судно)

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ж электр энергияһы 
ЭЛЕМЕНТ м 1. филос. (одно из первоначал, 

стихия) тәү элемент 2. мн. элементы (основы 
чего-л.) нигеҙ, башланғыс; элементы геометрии 
геометрия нигеҙҙәре 3. хим. элемент; периоди
ческая система элементов элементтарҙың перио
дик системаһы 4. (частъ целого) элемент, өлөш, 
киҫәк; важный элемент произведения әҫәрҙең 
мөһим өлөшө 5. (характерная деталь) элемент, 
үрнәк; элементы сказки әкиәт элементтары
6. собир. или мн. элементы (представители ка- 
кой-л. общественной среды) элемент(тар), ҡат
лам; прогрессйвные элементы общества йәмғиәт 
тең алдынғы ҡатламы, йәмғиәттәге прогрессив 
элементтар 7. какой; разг. (человек, личность) 
кеше, әҙәм, шәхес; подозрительный элемент шик
ле кеше 8. элемент (электр тогын барлыҡҡа 
килтерецсе прибор); гальванйческий элемент 
гальваник элемент

ЭЛЕМЕНТАРНО с т ь  ж 1. (отсутствие 
сложности) ябайлыҡ, элементарлыҡ; элементар
ность задачи мәсьәләнең ябайлығы 2. (упрощён-
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ность, ограниченность) сикләнгәнлек; элемен
тарность взглядов ҡараштарҙың сикләнгәнлеге 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ, -ая, -ое 1. (начальный) 
элементар, башланғыс; элементарная математи
ка элементар математика 2. (простейший) эле
ментар, ябай, асыҡ, аңлайышлы; элементарный 
пример ябай миҫал 3. (ограниченный, упрощён
ный) тар, сикләнгән, самалы, еңелсә, өҫтән генә; 
элементарное рассуждение тар фекер йөрөтөү 
4. перен. (основной) төп, нигеҙ; элементарное 
условие төп шарт 5. хим. элементар, элемент 
...ы; элементарный анализ элементар анализ; 
элементарный состав вещества матдәнең эле 
ментар составы 6. физ. элементар; элементар
ные частйцы элементар киҫәксәләр

ЭЛИЗИЯ ж; лингв, элизия (ике һцҙ араһын
да һуҙынҡы өндөң төшөп ҡалыуы, мәҫ., “алма 
ағасы” — “алмағас", “оло атай" — “олатай") 

ЭЛИКСИР м эликсир; зубной эликсйр теш 
эликсиры ♦ жйзненный эликсйр; эликсйр жйз 
ни: 1) уст. тере һыу, йәншишмә; 2 ) көс биреүсе, 
йәшәү эликсиры

ЭЛИМИНИРОВАТЬ сов., несов. кого-что; 
книжн. алып (сығарып) ташлау, юҡ итеү; эли
минировать неточности хаталарҙы юҡ итеү; эли
минировать неизвестный член уравнения ти
геҙләмәнән билдәһеҙ быуынды алып ташлау 

ЭЛИТА ж собир. элита (1. цҫемлектәрҙең 
һәм хайуандарҙың һайлап алынған иң яҡшы 
төрө 2. йәмғиәттең йәки айырым бер төркөм
дөң иң яҡшы вәкилдәре); элйта пшенйцы бойҙай 
элитаһы; войти в элйту элитаға инеү

ЭЛЙТНЫЙ, -ая, -ое элита ...ы, элиталы; 
элитные семена элита орлоҡтары

ЭЛЛИНИЗМ м эллинизм (1. боронғо грек- 
көнсығыш мәҙәниәтенең сәскә атыу осоро 2. бо
ронғо грек теленән алынған һцҙ йәки әйтемдәр) 

ЭЛЛИНИСТ м; уст. эллинист (боронғо грек 
теле һәм әҙәбиәте белгесе; боронғо грек мәҙә
ниәте менән мауығыусы)

ЭЛЛИНИСТЙЧЕСКИЙ, -ая, -оеэллинизм ...ы; 
эллинистическая литература эллинизм әҙәбиәте 

Эллины мн. (ед. эллин м и эллинка ж) эл- 
линдар (борото гректар)

Эллипс м эллипс (1. мат. йомоҡ кәкре һы
ҙыҡ 2. тцңәрәкте хәтерләткән һыҙатланыш, 
кцренеш); эллипс озера күл эллипсы

Эллипсис м; лингв, эллипсис (һөйләмдә 
цҙенән-цҙе аңлашылып торған һцҙҙе төшөрөп 
ҡалдырыу)

эллипсбид м; мат. эллипсоид (эллипсты 
цҙ кцсәренең береһе тирәһендә әйләндерецҙән 
яһалған яҫылыҡ)

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ I, -ая, -ое 1. мат. эл
липтик; эллиптическая форма тёла есемдең эл 
липтик формаһы 2 . эллипс рәүешендәге, эллипс 
һымаҡ (кеүек), эллипсҡа оҡшаш; эллиптйческий 
штемпель эллипс һымаҡ штемпель



ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ
ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ И, -ая, -ое лингв, эллип

сис, эллипсис . ..ы; эллиптйческая конструкция
эллипсис конструкция

ЭМАЛЕВЫЙ, -ая, -ое эмаль ...ы, эмаль, эмал
ле, үң, үң ...ы; эмалевый состав үң составы; 
эмалевая посуда эмаль һауыт һаба ♦ эмалевые
краски эмаль буяуҙар

ЭМАЛИРбВАННЫЙ, -ая, -ое 1. прич. от 
эмалировать 2. прил. үң йүгертелгән, эмалле, 
эмалләнгән; эмалированная мйска эмалле сеүәтә 

ЭМАЛИРОВАТЬ несов. что эмалләү, эмаль 
(үң) йүгертеү; эмалировать ванну ҡорнаны 
эмалләү

ЭМАЛИРбВКА ж 1. см. эмалировать 2. разг.
(слой эмали) эмаль, үң, эмаль (үң) ҡатламы; 
трещина на эмалировке эмалдәге сатнаған урын 

ЭМАЛИРОВОЧНЫЙ, ая, ое эмалләү ...ы, 
эмаль (үң) йүгертеү ...ы; эмалировочные работы 
эмалләү эштәре

ЭМАЛИРбВЩИК м эмалләүсе
ЭМАЛЬ ж 1. эмаль, үң; цветная эмаль төҫлө 

эмаль; эмаль зуба теш үңе 2. обычно мн. эмали 
эмалдәр (эмаль йцгертелгән художестволы әй- 
берҙәр); коллекция эмалей эмалдәр коллекция
һы 3. (эмалевые краски) эмаль буяуҙар

ЭМАЛЬЁР м эмалсе (эмаль әҙерләц оҫтаһы) 
ЭМАНСИПАЦИЯ ж\ книжн. эмансипация, 

азат итеү (ителеү, булыу), иреккә сығыу (сыға
рыу); эмансипация женщин ҡатын-ҡыҙҙарҙы 
азат итеү

ЭМАНСИПИРОВАННЫЙ, ая, ое 1. прич. 
от эмансипйровать 2. прил. азат, ирекле, хөр 
фекерле; эмансипйрованные женщины азат ҡа 
тын-ҡыҙҙар

ЭМАНСИПЙРОВАТЬ сов., несов. кого-что; 
книжн. сикләмәү, азат итеү, ирек биреү, ҡотҡарыу; 
эмансипйровать лйчность шәхескә ирек биреү 

ЭМБАРГО с нескл.; юр. эмбарго (сит илдән 
алтын, валюта, ҡайһы бер тауар төрҙәрен ин- 
дерецҙе йәки сығарыуҙы тыйыу)', наложйть эм
барго эмбарго һалыу

ЭМБЛЁМА ж эмблема, билге; эмблема кон
ференции конференцияның эмблемаһы

ЭМБОЛИЯ ; к; мед. эмболия (ҡан тамыры 
томаланыу)

ЭМБРИбЛОГ м эмбриолог (эмбриология 
белгесе)

ЭМБРИО ЛбГИЯ ж эмбриология (яралғы 
цҫешен өйрәнә торган фән)

ЭМБРИбН м 1. биол. эмбрион, яралғы, бә
бәк 2. перен. орлоҡ, сығанаҡ; эмбрион мысли фе
кер сығанағы

ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ, ая, ое 1. биол. эмб 
рион ...ы, яралғы ...ы, бәбәк ...ы, эмбриональ; 
эмбриональный перйод эмбрион осоро; эмбрио
нальное развйтие яралғы үҫеше 2. перен. эмбрион 
...ы, эмбриональ, яралғы ...ы; болезнь в эмбри
ональном состоянии эмбрион хәлендәге ауырыу
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ЭМИГРАНТ м и ЭМИГРАНТКА ж эмигрант;
политйческий эмигрант сәйәси эмигрант

ЭМИГРАНТСКИЙ, -ая, -ое эмигрант ...ы; 
эмигрантская жйзнь эмигрант тормошо; эмиг
рантская служба эмигрант хеҙмәте

ЭМИГРАЦИбННЫЙ, -ая, -ое эмиграция ...ы 
ЭМИГРАЦИЯ ж 1. эмиграция (мәжбцри йә

ки цҙ ирке менән сит илгә кцсец, йәшәц); жить 
в эмиграции эмиграцияла йәшәү 2. собир. эмиг
ранттар, эмиграция; политйческая эмиграция сә
йәси эмиграция

ЭМИГРИРОВАТЬ сов., несов. күсеп китеү; 
эмигрировать из страны илдән күсеп китеү 

ЭМЙР м әмир
ЭМИРАТ м әмирлек, әмират (әмир етәксе

лек иткән ил, биләмә)
ЭМИССАР м эмиссар (йәшерен сәйәси эш 

менән сит илгә ебәрелгән кеше)
ЭМИССИбННЫЙ I, -ая, -ое фин. эмиссия 

...ы; эмиссионное право эмиссия хоҡуғы; эмис
сионный банк эмиссия банкыһы

ЭМИССИбННЫЙ II, -ая, -ое физ. эмиссион 
...ы; эмиссионный микроскоп эмиссион микро 
скоп

ЭМИССИЯ I ж\ фин. эмиссиялау, эмиссия 
(әйләнешкә аҡса йәки ҡиммәтле ҡағыҙҙар сыға
рыу)', размер эмйссии эмиссия күләме; широкая 
эмйссия банкнот банкноттарҙы күпләп эмиссиялау 

ЭМИССИЯ II ж\ физ. эмиссия (ҡаты йәки 
шыйыҡ еҫемдәрҙең йылытыуҙан, ток тәьҫире
нән электрондарҙы, иондарҙы һауаһыҙ буш
лыҡҡа йәки газ мөхитенә бцлеп сығарыуы) 

ЭМИТЙРОВАТЬ I сов., несов. что\ фин. 
эмиссиялау, эмиссия яһау (сығарыу)

ЭМИТЙРОВАТЬ II сов., несов. что\ физ. 
эмиссиялау (электрон бцлеп сығарыу)

ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ ж хислелек, тойғоға 
бирелеүсәнлек, эмоционаллек; эмоциональность 
песни йырҙың хислелеге

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ, ая, ое 1. хисле, той 
ғоға бай, эмоциялы, күтәренке, тәьҫирле; эмоци
ональная речь хисле телмәр 2. эмоцияға (той
ғоға) бирелеүсән, тиҙ ярһыусан; эмоциональный 
человек тойғоға тиҙ бирелеүсән кеше

эмбция ж эмоция, хис, тойғо, кисереш; 
эмбция радости шатлыҡ тойғоһо; эмбция удив
ления аптырау тойғоһо; поддаваться эмоциям 
эмоцияға бирелеү

ЭМПИРЁЙ: витать в эмпиреях см. витать
ЭМПИРИЗМ м; филос. эмпиризм (1. донъя

ны өйрәнецҙә тәжрибәне һәм һиҙемде берҙән- 
бер сығанаҡ тип, ә тәжрибә һөҙөмтәләрен 
теркәц һәм танып белецҙең төп кцрһәткесе 
тип ҡараған фәлсәфәци йцнәлеш 2. тәжрибә 
цткәрец, һынау, практик эшмәкәрлек)

ЭМПИРИК м эмпирик (эмпиризм яҡлы кеше) 
ЭМПИРИОКРЙТИК м эмпириокритик (эм

пириокритицизм яҡлы кеше)



энный
ЭМПИРИОКРИТИЦЙЗМ м; филос. эмпи 

риокритицизм (X IX  6 . аҙағында — X X  6 . ба
шында фәлсәфәлә барлыҡҡа килгән субъектиә- 
идеалистик ағым, махизм)

ЭМПИРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое эмпирик, эмпи
ризм ...ы; эмпирйческая философия эмпирик фәл 
сәфә; эмпирйческая литература эмпирик әҙәбиәт 

ЭМПИРИЯ ж эмпирия (1. кеше тәжрибәһе, 
һиҙец ағзалары аша алған тәьҫорат 2. тәбиғи 
шарттарҙағы кцҙәтец)

ЭМУЛЬСИбННЫЙ, -ая, -ое эмульсия ...ы, 
эмульсион; эмульсионный слой эмульсия ҡатламы 

ЭМУЛЬСИРОВАТЬ сов., несов. что 1. эмуль
сия яһау 2. (наноситъ эмульсию) эмульсия һөртөү 

ЭМУЛЬСИРОВАТЬСЯ 1. сов., несов. эмуль
сияға әйләнеү 2. несов. страд, от эмульсйровать 

ЭМУЛЬСИЯ ж эмульсия (1. хим. цҙендә бе
рәй матдәнең иремәгән бөрсөктәре булған шы
йыҡса 2. фотоҡағыҙҙарҙа, фотопластинкалар- 
ҙа яҡтылыҡҡа һиҙгер ҡатлам)

ЭМФАЗА ж эмфаза (1. әҙ. телмәр, ижек та
суирлығын көсәйтец 2. лингв, айырым өндәрҙе 
әйтецҙәге көсөргәнешлек)

ЭМФАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. лит. йәнле, кү
тәренке, тәьҫирле, хисле, эмфатик; эмфатйческая 
речь йәнле телмәр 2. лингв, көсөргәнешле әйтелгән, 
эмфатик; эмфатические звуки көсөргәнешле әйтел
гән өндәр; эмфатйческое ударение эмфатик баҫым 

ЭМФИЗЁМА з к; мед. эмфизема (тән туҡы
маһына, берәй ағзаға һауа йыйылыу кцренеше); 
подкожная эмфизема тире аҫты эмфиземаһы ♦ эм
физема лёгких үпкә эмфиземаһы (артыҡ һауа 
йыйылыуҙан цпкәнең киңәйеце)

ЭНДЁМИКИ мн. (ед. эндёмик м); бот., зоол. 
эндемиктар (билдәле географик урында тарал
ған цҫемлектәр, хайрандар)

ЭНДЕМЙЧЕСКИИ, -ая, -ое спец, эндемик, 
ерле, урындағы (айырым урынға хас); эндеми
ческие болезни у животных хайуандарҙың энде 
мик ауырыуҙары

ЭНДЕМИЯ ж; спец, эндемия (айырым тәби
ғәт цҙенсәлектәренә һәм халыҡтың йәшәц рә- 
цешенә бәйле ауырыуҙар)

эндо... ҡушма һцҙҙәрҙең “эске” мәғәнәһен 
аңлатҡан беренсе өлөшө, мәҫ., эндотермйческий 
эндотерметик

ЭНДОГАМИЯ ж; этн. эндогамия (бер ҡәби
лә эсендә әйләнешең)

ЭНДОГАМНЫЙ, -ая, -ое этн. эндогамиялы, 
эндогам; эндогамное племя эндогам ҡәбилә 

ЭНДОГЁННЫЙ, -ая, -ое в разн. знач. эндо
ген, эске; эндогенные причины эске сәбәптәр; эн
догенные изменения почвы тупраҡтың эске үҙ
гәреше; эндогенные силы эске көстәр

ЭНДОКАРД м; анат. эндокард (йөрәктең 
эске ҡатламы)

ЭНДОКАРДИТ м; мед. эндокардит (йөрәк 
ауырыуы)

ЭНДОКРИННЫЙ, -ая, -ое физиол. эндокрин, 
эндокрин ...ы; эндокрйнные заболевания эндо 
крин ауырыуҙар ♦ эндокрйнные железы анат. 
эндокрин биҙҙәр; эндокрйнная система эндокрин 
система, эске биҙҙәр системаһы

ЭНДОКРИНбЛОГ м эндокринолог (эндокри
нология белгесе)

ЭН ДО КРИ Н О ЛбГИ Я  ж эндокринология 
(эске секреция биҙҙәре тураһындағы фән) 

эндоскбп м эндоскоп (прибор) 
Эндшпиль м эндшпиль (шахмат уйыны

ның тамамланыу мәле)
ЭНЕОЛЙТ м; археол. энеолит (таш быуат

тан бронза быуатына кцсец осоро, баҡыр быуат) 
ЭНЕРГЁТИК м энергетик (энергетика белге

се); главный энергетик баш энергетик
ЭНЕРГЕТИКА ж энергетика; развитие энер

гетики энергетика үҫеше
ЭНЕРГЕТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое энергетик, энер

гетика ...ы, энергия ...ы; энергетические ресур
сы энергия ресурстары; энергетическое топливо 
энергетик яғыулыҡ

ЭНЕРГИЧНОСТЬ ж 1. дәртлелек, ғәйрәт, етеҙ
лек, эшлеклелек; исключйтельная энергйчность 
һирәк була торған ғәйрәт 2 . ҡәтғилек, киҫкен
лек; энергйчность решения ҡарарҙың ҡәтғилеге 

ЭНЕРГИЧНЫЙ, -ая, -ое 1. әүҙем, дәртле, ғәй
рәтле, ғәййәр, көслө, етеҙ, энергиялы; энергичный 
человек дәртле кеше; энергичное движение етеҙ 
хәрәкәт; энергичная походка ғәйрәтле баҫып йө
рөү 2. (решительный) ҡәтғи, киҫкен, көслө; 
энергичный протест киҫкен ҡаршылыҡ; энергич
ные меры ҡәтғи саралар

ЭНЁРГИЯ ж 1. физ., тех. энергия, ҡеүәт, 
көс; тепловая энергия йылылыҡ энергияһы; энер
гия потока ағым ҡеүәте; затрата энергии көс са 
рыф итеү 2. (решительность, настойчивость) 
ныҡышмалылыҡ, дәрт, ғәйрәт; взяться за дело с 
энергией эшкә дәрт менән тотоноу

ЭНЕРГО... ҡушма һцҙҙәрҙең “энергия”, “энер
гетик” мәғәнәләрен аңлатҡан беренсе өлөшө, 
мәҫ., энергобаланс энергетик баланс; энергоснаб
жение энергия менән тәьмин итеү

ЭНЕРГОЕМКИЙ, -ая, -ое күп энергия талап 
итеүсе; энергоёмкие отрасли промышленности сә- 
нәғәттең күп энергия талап итеүсе тармаҡтары 

ЭНЕРГОСИСТЕМА ж энергия системаһы 
ЭНЁЦКИЙ, ая, ое эн ...ы; энецкий язык 

эн теле
ЭНКЛИТИКА ж; лингв, энклитика (баҫымы 

булмаған һцҙ)
ЭНКЛИТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое лингв, энклитик 

... ы; энклитйческие частйцы энклитик киҫәксәләр 
Энный, -ая, -ое 1. ниндәйҙер бер, билдәһеҙ; 

энное число ниндәйҙер бер һан; энная величина 
ниндәйҙер бер дәүмәл 2. разг. (бик) күп, сикһеҙ; 
повторйть энное колйчество раз күп тапҡыр 
ҡабатлау 
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ЭНТЕРИТ
ЭНТЕРИТ м; мед. энтерит (эсәк ауырыуы) 
энтомблог м энтомолог (энтомология 

белгесе)
ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое энтомоло

гик, энтомология ...ы; энтомологические иссле
дования энтомологик тикшеренеүҙәр

энтомолбгия м энтомология (бөжәктәр
ҙе өйрәнә торган фән)

ЭНТУЗИАЗМ м энтузиазм, дәрт, күтәренке
лек, илһам; творческий энтузиазм ижади дәрт; 
работать с энтузиазмом дәрт менән эшләү

ЭНТУЗИАСТ м  и ЭНТУЗИАСТКА ж  энту
зиаст

ЭНЦЕФАЛИТ м; мед. энцефалит (баш мейе
һе ауырыуы)

ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТ м; мед. энцефаломие
лит (баш һәм арҡа мейеһе ауырыуы)

ЭНЦИКЛОПЕДИЗМ м энциклопедизм (бө
тә яҡтан белемле булыу)

ЭНЦИКЛОПЕДИСТ м энциклопедист(1. киң 
(тәрән) белемле кеше 2. тар. X V II I  б. аҙағын
да Францияла алдынғы фекер эйәләре төркөмө
нөң вәкиле)

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ, ая, ое 1. энцик 
лопедик, энциклопедия ...ы; энциклопедйческий 
словарь энциклопедик һүҙлек 2. энциклопедик, 
киң, күп яҡлы, тәрән; энциклопедйческий ум эн
циклопедик аҡыл; энциклопедйческие знания тә 
рән (күп яҡлы) белем

ЭНЦИКЛОПЕДЙЧНОСТЬ ж күп яҡлылыҡ;
энциклопедйчность знаний белемдең күп яҡлы 
булыуы

ЭНЦИКЛОПЕДИЧНЫЙ, ая, ое см. энцик 
лопедйческий 2

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ж энциклопедия (1. фән
дең барлыҡ йәки айырым тармаҡтары буйынса 
тулы мәғлцмәт биргән һцҙлек рәцешендәге ғилми 
әсбап 2. кцсм. берәй мәсьәлә буйынса тупланған 
мәғлцмәттәр йыйылмаһы)', сельскохозяйствен
ная энциклопедия ауыл хужалығы энциклопедия
һы ♦ ходячая энциклопедия шутл. аяҡлы эн
циклопедия; һәр яҡлап мәғлүмәтле, белемле кеше 

энцы мн. эндар, эн халҡы (Таймырҙа йә- 
шәцсе халыҡ)

ЭОЛИТ м; археол. эолит (таш быуаттың 
боронғо дәцере)

ЭбЛОВ: эолова арфа Эол арфаһы 
ЭПАТАЖ м шаҡ ҡатырыу, хайран ҡалды

рыу, ғауғалау; организовать для эпатажа зрите
лей что-л. нимәлер тамашасыларҙы шаҡ ҡаты
рыу өсөн ойоштороу

ЭПАТИРОВАТЬ сов., несов. кого-что шаҡ 
ҡатырыу, таң ҡалдырыу, аптырашта ҡалдырыу, 
ғауғалау; эпатировать зрителя тамашасыны таң 
ҡалдырыу

эпигбн м эпигон, эйәреүсе (берәй йцнәлеш- 
кә эйәреп иҫкергән, тапалған идеяларҙы, ысул
дарҙы ҡабатлаусы)

ЭПИГРАММА ж эпиграмма (1. тар. боронғо 
гректарҙа иҫтәлекле бцләк, һәйкәл, ҡомартҡы 
кецек әйберҙәргә аңлатма рәцешендә проза йә
ки шиғыр менән яҙылған яҙыу 2. ҡыҫҡа сати
рик шиғыр)', писать эпиграмму эпиграмма яҙыу 

ЭПИГРАММАТЙЧЕСКИЙ, ая, ое эпиграм 
ма ...ы; эпиграмматйческий стиль эпиграмма 
стиле

ЭПИГРАФ м эпиграф (1. тар. боронғо грек
тарҙа һәйкәлдәге яҙыу 2. әҙ. төп идеяны сағыл
дырыу маҡсатында әҫәр алдынан йәки уның бц- 
леге алдынан бирелгән ҡыҫҡа әйтем)', эпйграф 
к роману романға эпиграф

ЭПИГРАФИКА ж эпиграфика (тарих фәне- 
нең металл, таш, төрлө һауыт-һаба һ.б. яҙыл
ған яҙыуҙарҙы өйрәнә торған тармағы)

ЭПИГРАФЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое эпиграфик, 
эпиграфика ...ы; эпиграфический текст эпигра
фик текст

ЭПИДЕМИбЛОГ м эпидемиолог (эпидемио
логия белгесе)

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое эпиде 
миологик, эпидемиология ...ы; эпидемиологйче- 
ские заключения эпидемиология һығымталары 

ЭПИДЕМИОЛбГИЯ ж эпидемиология (йо
ғошло ауырыуҙар тураһындағы фән)

ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. эпидемик, 
эпидемия ...ы, киҙеү ...ы; эпидемйческое забо
левание киҙеү сире; эпидемйческая вспышка эпи 
демия башланыуы 2 . эпидемияға бәйле (ҡаршы); 
эпидемйческие привйвки эпидемияға ҡаршы при
вивкалар 3. перен. эпидемия рәүешендәге, тара- 
лыусан, тиҙ отоп алына торған; эпидемйческая 
безработица эпидемия рәүешендәге эшһеҙлек 

ЭПИДЕМИЯ ж 1. эпидемия, киҙеү; эпидемия 
гриппа грипп эпидемияһы 2. перен. эпидемия, 
таралыу; эпидемия массовой спекуляции күмәк 
спекуляцияның таралыуы

ЭПИДЕРМИС м и у cm. ЭПИДЁРМА ж\ 
биол., бот. тиресә, эпидермис, эпидерма

ЭПИДИАСКбП м\ тех. (прибор) эпидиаскоп 
эпизбд м 1. (случай из жизни) хәл, ваҡи

ға; памятный эпизбд иҫтәлекле ваҡиға 2. (сцена, 
отрывок художественного произведения) эпи
зод, күренеш, өҙөк; эпизбд картйны картинаның 
бер күренеше; незаконченный эпизбд тамамлан
маған эпизод

ЭПИЗОДИЧЕСКИЙ и ЭПИЗОДИЧНЫЙ,
-ая, -ое 1. эпизодик, ваҡыт-ваҡыт, әллә ниҙә бер; 
эпизодйческий случай эпизодик хәл; эпизодйче- 
ские встречи ваҡыт-ваҡыт осрашыуҙар; эпизо- 
дйческая проверка әллә ниҙә бер тикшереү 
2. эпизодик; эпизодйческая роль эпизодик роль 

ЭПИЗООТИЧЕСКИЙ, ая, ое әет. эпи 
зоотик; эпизоотические болезни эпизоотик ауы
рыуҙар

эпизобтия ж; вет. эпизоотия (мал-ты
уарҙа йоғошло ауырыуҙың киң таралыуы)
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эпизоотолбгия ж эпизоотология (фән) 
Эпик м эпик (эпик әҫәрҙәр авторы)
Эп и к а  ж; лит. эпика (эпик әҫәрҙәр) 
ЭПИКАРДИТ м; мед. эпикардит (йөрәк ауы

рыуы)
ЭПИКУРЁЕЦ м эпикурсы (1. фэлс. эпикуре

изм яҡлы кеше 2. кцсм. тормоштоң рәхәтен та
тып, кәйеф-сафа ҡороп ҡына йәшәргә ынты
лыусы кеше)

ЭПИКУРЕЙЗМ м эпикуреизм (1. фәлс. бо
рошо грек философы Эпикурҙың тәғлимәте 
2. кеше тормошоноң мәғәнәһе хис инстинкт
тарын ҡәнәғәтләндерецҙән, рәхәт йәшәцҙән 
тора тигән ҡараш 3. кцсм. хис ләззәттәренә 
бирелгәнлек)

ЭПИКУРЕЙСКИЙ, -ая, -ое эпикуреизм ...ы, 
эпикурсы .. .ы; эпикурейская философия эпику 
реизм фәлсәфәһе; эпикурейская школа эпикуре
изм мәктәбе

ЭПИКУРЕЙСТВО с см. эпикуреизм 2, 3
ЭПИЛЕПСИЯ ж эпилепсия, быума, өйәнәк 
ЭПИЛЁПТИК м; разг. эпилептик, быумалы, 

өйәнәкле кеше
ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое эпилепсия ...ы, 

быума ...ы, өйәнәк ...ы; эпилептйческая болезнь 
быума ауырыуы; эпилептйческий припадок быу
ма тотоу

эпилбг м 1. лит. эпилог (әҙәби әҫәрҙә төп 
геройҙарҙың һуңғы яҙмышын ҡыҫҡаса хикәйә
ләгән аҙаҡҡы өлөшө); эпилбг романа роман эпи
логы 2. муз. эпилог, йомғаҡлау; торжественный 
эпилбг тантаналы эпилог 3. перен. сиселеш, йом
ғаҡ, аҙағы; эпилбг затянувшейся истории оҙаҡ 
ҡа һуҙылған ваҡиғаның сиселеше

ЭПЙСТОЛА ж эпистола (1. X V I I I - X I X  бб. 
әҙәби жанр төрө 2. шутл. сәләм хаты)

ЭПИСТОЛЙРНЫЙ, -ая, -ое лит. эпистоляр; 
эпистолярное наследие писателя яҙыусының 
эпистоляр мираҫы; эпистолярный стиль эписто
ляр стиль

ЭПИТАЛАМА ж эпиталама (1. Боронғо Рим- 
да һәм Грецияла никахҡа инецселәргә ҡотлау 
йыры 2. әҙ. никахҡа бағышланған йыр, шиғыр) 

ЭПИТАФИЯ ж эпитафия (1. ҡәбер ташына 
яҙылған яҙма 2. кемдеңдер вафат булыуы ай
ҡанлы яҙылған әҙәби әҫәр)

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое анат., бот. 
эпителий ...ы, эпителиаль; эпителиальная клетка 
эпителий күҙәнәге; эпителиальный слой эпите
лиаль ҡатлам

ЭПИТЁЛИЙ м эпителий (1. анат. тире-ти- 
ресәләрҙе, биҙҙәрҙе һ.б. ҡаплаусы кцҙәнәктәр- 
ҙән, кцҙәнәк араһы матдәһенән торшн йоҡа 
ҡатлам 2. бот. йоҡа кцҙәнәк япма); эпителий 
дыхательных путей тын юлдары эпителийы; 
эпителий хрусталика күҙ яҫмығы эпителийы; 
многослойный эпителий күп ҡатлы эпителий
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ЭРЗА Ц
ЭПИТЕТ м 1. эпитет (поэтик аныҡлаусы, 

образдың иң характерлы билдәләрен кцрһәтә); 
постоянный эпйтет даими эпитет; удачный эпйтет 
уңышлы эпитет 2. (неодобрительная характе
ристика кого-чего-л.) эпитет, ҡушамат; язвитель
ный эпйтет мыҫҡыллы ҡушамат

ЭПИФОРА ж; лит. эпифора (шиғриәттә сти
листик алым)

ЭПИЦЁНТР м 1. эпицентр, үҙәк (емергес 
көстөң тап цҙәгенә тура килгән урын); эпи
центр землетрясения ер тетрәү эпицентры 2. пе
рен. эпицентр, үҙәк, усаҡ, ҡаҙан; в эпицентре 
событий ваҡиғалар үҙәгендә; эпицентр бунта бо
ла усағы

ЭПЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. лит. эпик, эпос 
...ы; эпйческий язык эпос теле 2. эпик; эпйче 
ская песня эпик йыр; эпическая поэзия эпик 
шиғриәт 3. тыныс, олпат, сабыр; эпйческий тон 
тыныс тауыш; эпйческий образ олпат образ 

ЭПИЧНОСТЬ ж эпиклыҡ, тыныслыҡ, олпат
лыҡ; эпичность романа романдың эпиклығы 

ЭПОЛЁТЫ мн. (ед. эполета ж и эполет м) 
эполеттар (суҡлы погон); золотые эполеты ал
тын эполеттар; генеральские эполеты генерал 
эполеттары

ЭПОПЁЯ ж 1. лит. эпопея (ҙур тарихи ва
ҡиғалар тураһындағы әҫәр); эпопея Льва Тол
стого “Война и мир” Лев Толстойҙың “һуғыш 
һәм солох” эпопеяһы 2. прям., перен. эпопея, 
тарих; народная эпопея халыҡ эпопеяһы; рас
сказать целую эпопею тотош бер тарих һөйләү 

Эпос м; лит. эпос (1. хикәйәләц формаһын
да яҙылған әҫәр 2. героик характерҙағы халыҡ 
йырҙары, поэмалар йыйылмаһы)

Э П бХ А  ж дәүер, заман, осор; эпоха Возрож
дения Яңырыу дәүере; эпоха болыпйх перемен 
ҙур үҙгәрештәр осоро; геологйческие эпохи гео
логик осорҙар

ЭПОХАЛЬНЫЙ, -ая, -ое эпохаль, дәүергә то
рошло; эпохальные события эпохаль ваҡиғалар; 
эпохальное искусство эпохаль сәнғәт

Эр а  ж 1. эра (йылдар иҫәбен башлап алып 
киткән ваҡыт һәм билдәле бер системалағы 
йылдар иҫәбе); новая эра яңы эра (Ғайса пәй
ғәмбәр — Христос тыуған йылдан башлана); 
мусульманская эра мосолман (һижри) эраһы 
(Мөхәммәт пәйғәмбәрҙең Мәккәнән киткән ва
ҡытынан башлана) 2. (период, эпоха) дәүер, 
осор, эра; атомная эра атом дәүере 3. геол. эра, 
дәүер; палеозойская эра палеозой эраһы 

ЭРГ м; физ. эрг (эш берәмеге) 
ЭРГОНбМ ИКА ж эргономика (хәҙерге за

ман етештерец шарттарында кеше һәм уның 
эшмәкәрлеген өйрәнецсе фән тармағы) 

ЭРЁКЦИЯ ж; физиол. эрекция 
ЭРЗАЦ м (суррогат) эрзац; эрзац кожи күн 

эрзацы



Э Р ЗЯ
Эр з я  ж собир. эрзя (мордва халҡының эт

ник төркөмө)
ЭРЗЙНЕ мн. эрзялар / /  ед. эрзянин м эрзя 

ир-аты; эрзянка ж эрзя ҡатын-ҡыҙы
ЭРЗЯНСКИЙ, -ая, -ое эрзя ...ы; эрзянский 

язык эрзя теле
ЭРИТРОЦЙТЫ мн. {ед. эритроцит м); фи-

зиол. эритроцит (ҡандың ҡыҙыл кцҙәнәктәре) 
ЭРОДИРОВАТЬ несоэ. что; геол. эрозия 

яһау, йыуыу, ашау
Э РбЗИ Я  ж 1. геол. эрозия, ашалыу, йыуылыу; 

ветровая эрозия ел эрозияһы; следы эрозии йы 
уылыу эҙҙәре; эрозия почвы тупраҡтың ашалыуы 
2. тех., мед. эрозия; эрозия металлов металл 
эрозияһы; эрозия кожи тире (тән) эрозияһы 

Эр о с  м; книжн. эрос, һөйөү 
ЭРОТИЗМ м эротизм, енси хислелек 
ЭРбТИ КА ж эротика, енси хис, шәһүәт 
ЭРОТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое эротик, шәһүәтле, 

енси; эротический фильм эротик фильм; эроти
ческое влечение енси ынтылыш

ЭРОТИЧНЫЙ, ая, ое см. эротический 
ЭРУДИТ м эрудит {тәрән һәм киң белемле 

кеше)
ЭРУДИЦИЯ ж эрудиция, киң белем(лелек), 

тәрән (төплө) белем; обладать эрудицией киң 
белемлелеккә эйә булыу

ЭРЦГЁРЦОГ м эрцгерцог {принц титулы) 
ЭРЦГЕРЦОГЙНЯ ж 1. эрцгерцог ҡатыны 

2 . эрцгерцог ҡыҙы
ЭСЁР м эсер {Рәсәйҙә ваҡ буржуазия пар

тияһының агзаһы)
ЭСКАДРА ж эскадра {хәрби-диңгеҙ карап

тарының йәки хәрби самолёттарҙың ҙур бе
рекмәһе)

ЭСКАДРЕННЫЙ, -ая, -ое эскадра ...ы; эска
дренный крейсер эскадра крейсеры; эскадренный
миноносец эскадра миноносецы

ЭСКАДРЙЛЬЯ ж эскадрилья {хәрби авиация
ла самолёттарҙың бер нисә звеноһынан торган 
хәрби берәмек)

ЭСКАДРбН м эскадрон; кавалерийский эс
кадрон кавалерия эскадроны

ЭСКАДРЕННЫЙ, -ая, -ое эскадрон ...ы; эс
кадронный командйр эскадрон командиры

ЭСКАЛАТОР м эскалатор; подняться на эс
калаторе эскалаторҙа күтәрелеү

ЭСКАЛАТОРНЫЙ, -ая, -ое эскалатор ...ы; 
эскалаторная ступенька эскалатор баҫҡысы 

ЭСКАЛАЦИЯ ж эскалация, йәйелеү, көсәйеү, 
киңәйеү; эскалация войны һуғыштың көсәйеүе 

ЭСКАПАДА ж; книжн. ҡыланыш, ҡылыҡ; 
странная эскапада сәйер ҡыланыш

ЭСКЙЗ м; в разн. знач. эскиз, һыҙма; эскйз к 
картйне картинаға эскиз; карандашный эскйз ҡә 
ләм эскизы; эскйз скульптуры скульптура һыҙма
һы; эскйзы новых моделей яңы моделдәр эскизы

ЭСКЙЗНЫЙ, ая, ое эскиз ...ы, эскйзный 
проект эскиз проекты

эскимб с нескл. эскимо; сладкое эскимб
татлы эскимо

ЭСКИМбССКИЙ, -ая, -ое эскимос ...ы; эс- 
кимбсский язык эскимос теле

эскимбсы  мн. эскимостар, эскимос халҡы 
/ /  ед. эскимос м эскимос ир-аты; эскимоска ж 
эскимос ҡатын-ҡыҙы

Э СКбРТ м; воен. эскорт {хәрби һаҡ); почёт
ный эскорт почетлы эскорт

ЭСКОРТЙРОВАТЬ несов. кого-что; воен. эс
корт менән алып барыу (оҙатыу); эскортировать 
караван судов суднолар карауанын эскорт менән 
оҙатыу

ЭСКбРТНЫ Й, -ая, -ое воен. эскорт ...ы; эс
кортный отряд эскорт отряды

ЭСКУЛАП м; ирән., шутл. {врач) эскулап 
ЭСМЙНЕЦ м {эскадренный миноносец) эс

минец
ЭСП АДРбН м; спорт, эспадрон (1. фехтова

ниела ҡулланылган тупаҫ ҡылыс төрө 2. шул 
ҡорал менән спорт ярышы); состязания по эс
падрону эспадрон буйынса ярыш

ЭСПЕРАНТИСТ м эсперантист {эсперанто 
буйынса белгес)

ЭСПЕРАНТО с нескл. эсперанто {халыҡ-ара 
яһалма тел)

ЭСПЛАНАДА ж ; в разн. знач. майҙан; эспла
нада крепости воен. ҡәлғә майҙаны; эспланада 
гостйницы ҡунаҡхана майҙаны; зелёная эспла
нада йәшел майҙан

ЭССЁ с нескл.; лит. эссе {әҙәбиәт, филосо
фия, йәмгиәт проблемаларын фәнни тцгел, ирек
ле формала һцрәтләгән очерк)

ЭССЁНЦИЯ ж эссенция; уксусная эссенция 
һеркә эссенцияһы

ЭСТАКАДА ж эстакада {юл аша сыгыу, йөк 
тейәц, бушатыу һ.б. өсөн кцпер һымаҡ ҡорол
ма); каменная эстакада таш эстакада

ЭСТАМП м эстамп (кцсермә); эстамп карти
ны картина эстампы

ЭСТАМПНЫЙ, -ая, -ое эстамп ...ы 
ЭСТАФЁТА ж эстафета (1. иҫк. бер-береһен 

юлда алыштырып торган сапҡындар аша ебә
релгән ашыгыс почта һәм шул юл менән килгән 
хәбәр 2. спорт, йцгерец, йөҙөц һ.б. буйынса 
ярыш төрө; ярышта ҡатнашыусылар ҡулдан- 
ҡулга шартлы нәмә тапшыра) ♦ принять эста
фету у кого кемдәндер эстафета ҡабул итеү, 
эшен дауам итеү

ЭСТАФЁТНЫЙ, -ая, -ое эстафета ...ы; эста
фетная палочка эстафета таяғы; эстафетная поч
та эстафета почтаһы

ЭСТЕЗИОЛбГИЯ ж эстезиология {анато
мия һәм физиологияның һиҙец органдарын өй- 
рәнец бцлеге)
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этимолог
ЭСТЁТ М И ЭСТЁТКА ж эстет (1. нәфислек

кә, гцзәллеккә табыныусы 2. эстетизм яҡлы ке
ше); чуткий эстет иғтибарлы эстет

ЭСТЕТИЗАЦИЯ ж матурлау, ҡупшылау 
ЭСТЕТИЗМ м 1. эстетлыҡ (камиллыҡҡа, те- 

цәллеккә, гцзәллеккә ынтылыш) 2. эстетизм (сән
ғәттә югары идеяларҙы, йөкмәткене ситкә ҡу
йып, тышҡы матурлыҡҡа мауыгыу)

ЭСТЁТИКА ж 1. филос. эстетика; марксист
ская эстетика марксистик эстетика 2. эстетика, 
гүзәллек, матурлыҡ; эстетика оформления би
ҙәү эстетикаһы; эстетика стихов шиғырҙар ма
турлығы

ЭСТЕТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. эстетик, эстети
ка ...ы; эстетйческое воспитание эстетик тәрбиә; 
эстетическая теория эстетика теорияһы 2. эсте
тик, гүзәллек ...ы, матурлыҡ ...ы; эстетйческие 
вкусы эстетик зауыҡ; эстетйческое чувство ма 
турлыҡ хисе

ЭСТЕТИЧНОСТЬ ж камиллыҡ, матурлыҡ, 
гүзәллек, нәфислек; эстетйчность картйны кар
тинаның гүзәллеге

ЭСТЕТИЧНЫЙ, -ая, -ое матур, гүзәл, нәфис; 
эстетичное исполнение танца бейеүҙең нәфис 
башҡарылышы

ЭСТЁТСКИЙ, ая, ое эстет(тар) ...ы, эсте
тизм ...ы; эстетский кружок эстеттар түңәрәге; 
эстетское течение эстетизм ағымы 

ЭСТЁТСТВО с см. эстетйзм 2 
эстбнский, -ая, -ое эстон ...ы, Эстония 

...ы; эстбнский язык эстон теле
эстбнцы мн. эстондар, эстон халҡы / / ед. эс

тонец зг эстон ир-аты; эстонка ж эстон ҡатын-ҡыҙы 
ЭСТРАГбН м эстрагон (әрем төрө) 
ЭСТРАГбННЫЙ, -ая, -ое 1. эстрагон ...ы; 

эстрагонный лист эстрагон япрағы 2. эстрагон, 
эстрагондан яһалған; эстрагонный уксус эстра- 
гондан яһалған һеркә

ЭСТРАДА ж 1. эстрада, сәхнә; большая эст
рада ҙур сәхнә; выступать на эстраде сәхнәлә 
сығыш яһау 2. (искусство малых форм) эстра
да; артисты эстрады эстрада артистары; театр 
эстрады эстрада театры

ЭСТРАДНЫЙ, -ая, -ое 1. эстрада ...ы, сәхнә 
. ..ы; эстрадная рампа сәхнә рампаһы; эстрадная 
площадь сәхнә майҙаны 2. эстрада ...ы; эстрад
ный концерт эстрада концерты; эстрадное ис
кусство эстрада сәнғәте

Эсты мн. (ед. эст м) 1. эстар (борото Бал
тии буйы ҡәбиләһе) 2. у cm. см. эстбнцы 

ЭТА ж  мест. см. этот
ЭТАЖ м ҡат, этаж; второй этаж икенсе ҡат 
ЭТАЖЁРКА ж этажерка; этажерка для книг

китап этажеркаһы
...ЭТАЖНЫИ, -ая, -ое ҡушма һцҙҙәрҙең 

“ҡатлы", “этажлы" мәгәнәһендән һцҙ яһаусы 
икенсе өлөшө, мәҫ., многоэтажный күп ҡатлы

ЭТАК и прост. Эд а к  нареч.; разг. 1. ошолай, 
улай, былай; поставить этак былай ҡуйыу; так и 
эдак улай ҙа былай; ни так ни этак ни улай ни 
былай 2. в знач. частицы (примерно, приблизи
тельно) самаһы, тирәһе, сама менән, яҡынса; ки
лометров эдак десять ун километр (саҡрым) ти
рәһе; дня этак два ике көн самаһы

Эт а к и й  и прост. ЭДАКИЙ, -ая, -ое мест.; 
разг. см. такой 1, 3, 4; этакий весельчак шундай 
шаян

ЭТ А Л бН  м 1. эталон; эталон метра метр эта
лоны; эталон килограмма килограмм эталоны 
2. перен. эталон, үрнәк, өлгө, ҡалып; эталон 
честности намыҫлылыҡ өлгөһө

ЭТАЛбННЫ Й, ая, ое эталон; эталонный 
прибор эталон прибор; эталонные весы эталон 
үлсәү

ЭТАН м; хим. этан (газ)
ЭТАП м 1. әоен. (пункт на пути следования 

войск) этап (туҡтау урыны); ночевать на эта
пе этапта төн уҙғарыу 2. ист. (место останов
ки, отрезок или весь путъ ссыльных, заклю
чённых до места заключения) этап, һөргөн юлы; 
дальний этап алыҫ этап; бесконечный этап 
осһоҙ-ҡырыйһыҙ һөргөн юлы 3. ист. (партия 
арестантов) этап (тотҡондар төркөмө); от
править вместе с этапом этап менән бергә 
оҙатыу 4. (отдельная частъ какого-л. пути) 
этап, ѳлѳш; первый этап путй юлдың беренсе 
өлөшө 5. (стадия в развитии чего-л.) этап, 
осор; сложный этап ҡатмарлы осор; этап развй 
тия үҫеш осоро 6. (спортивная дистанция) 
этап ♦ по этапу; этапом этап менән (тотҡон
дарҙы махсус конвой менән оҙатыу); пройден
ный этап үткән эш

ЭТАПНЫЙ, ая, ое 1. этап . ..ы; этапный ко
мендант этап коменданты 2. этап ...ы, әһәмиәт
ле, осор ...ы; этапное событие в жйзни тормош 
та әһәмиәтле ваҡиға ♦ этапным порядком этап 
менән (тотҡондарҙы оҙатыу)

Эти мн. мест. см. этот
Эт и к а  ж 1. этика; материалистйческая эти

ка материалистик этика 2. этика, әхлаҡ; врачеб
ная этика врач этикаһы; высокая этика юғары 
этика

ЭТИКЁТ м этикет, әҙәп; соблюдать этикет әҙәп 
һаҡлау; поддержать этикет этикет тотоу

ЭТИКЁТКА ж этикетка, ярлыҡ; товарная эти
кетка тауар ярлығы

ЭТИКЁТНЫЙ, -ая, -ое әҙәпле, этикетҡа яраш
лы; этикетный поклон әҙәпле баш эйеү; этикет
ное поведение әҙәпле ҡыланыш 

ЭТИЛ м ; хим. этил 
ЭТИЛЁН м; хим. этилен (газ)
ЭТЙЛОВЫЙ, -ая, -ое хим. этил ...ы; этйло- 

вый спирт этил спирты
этимблог м этимолог (этимология белгесе)
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ЭТИМ ОЛОГИЗАЦИЯ
ЭТИМОЛОГИЗАЦИЯ ж; лингв, этимология

һын билдәләү
ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое этимологик, 

этимология .. .ы; этимологический словарь эти 
мология һүҙлеге; этимологйческие исследования
этимологик тикшеренеүҙәр

этимолбгия ж 1. (раздел языкознания) 
этимология (һцҙҙәрҙең килеп сығышын, струк
тураһын, мәғәнә бәйләнештәрен өйрәнецсе тел 
ғилеме бцлеге) 2. (происхождение слова) этимо
логия, килеп сығыш; этимолбгия слова һүҙҙең ки
леп сығышы; неясная этимолбгия килеп сығы
шы асыҡ булмаған билдәләү ♦ народная этимо
лбгия лингв, халыҡ этимологияһы (фәннилеккә 
дәғцә итмәй)

ЭТИОЛбГИЯ Л к\ мед. этиология (берәй ауы
рыуҙың килеп сығыу сәбәбен өйрәнец бцлеге) 

ЭТЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое этик, этика ...ы, әх
лаҡ ...ы, әхлаҡи; этйческие нормы әхлаҡи нор
малар; этйческие взгляды әхлаҡи ҡараштар 

этйчность ж әхлаҡлылыҡ 
ЭТНЙЧЕСКИИ, -ая, -ое этник; этническая 

группа этник төркөм ♦ этническая общность эт
ник дөйөмлөк

ЭТНОГЕНЁЗ м этногенез (халыҡтың килеп 
сығышы)', этногенез башкйр башҡорт этногенезы 

ЭТНОГЕОГРАФИЯ ж этногеография (этно
графия фәнендә донъя халыҡтарының урынла
шыу цҙенсәлеген, тарихын өйрәнец бцлеге) 

ЭТНбГРАФ м этнограф (этнография белгесе) 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое этнографик, 

этнография ...ы; этнографйческий музей этно
графия музейы; этнографйческая карта этногра
фик карта; этнографйческие исследования этно 
график эҙләнеүҙәр (тикшеренеүҙәр)

ЭТНОГРАФИЯ ж этнография (1. халыҡтың 
көнкцрешен, ғөрөф-ғәҙәтен өйрәнецсе фән 2. бе
рәй халыҡтың көнкцреш, ғөрөф-ғәҙәт, йола цҙен- 
сәлектәре); работать в области этнографии эт 
нография әлкәһендә эшләү; изучать этнографию 
этнографияны өйрәнеү

ЭТО I частица 1. указ, был; это вас я вчера
вйдел? был һеҙҙе мин кисә күрҙемме? 2. усил. 
әле, һуң, инде; куда это ты? ҡайҙа киттең әле?; 
как это так? нисек инде улай?

Это п с мест. см. этот 
этблог м этолог (этология белгесе) 
этолбгия ж этология (хайуандарҙы тәби

ғи шарттарҙа өйрәнецсе фән)
Этот м (эта ж, это с) мест. 1. указ. был, 

ошо; в этом дбме был өйҙә; на этой стороне был 
яҡта; в это время был ваҡытта; на этом месте 
ошо урында; с этого месяца ошо айҙан 2. указ, 
(со словами “тот”, “другой”) был; это новое, 
то старое был яңы, тегенеһе иҫке 3. в знач. сущ. 
этот м, эта ж, это с был, ошо, шул, ул; это не 
повторйтся был ҡабатланмаҫ; этого нельзя за

быть уны онотоп булмай, быны онотмаҫҡа кәрәк 
♦ этот свет см. свет II; при этом шуның менән 
бергә, өҫтәүенә

ЭТРУСКИ мн. (ед. этруск м и этруска ж) эт-
русктар (Аппенин ярымутрауында яңы эраға 
тиклем 1-се мең йыллыҡта йәшәгән боронғо 
ҡәбилә)

ЭТРУССКИЙ, -ая, -ое этруск ...ы; этрусский
язык этруск теле

ЭТК5Д м; в разн. знач. этюд; писать этюд 
этюд яҙыу; психологический этюд психологик 
этюд; этюды Шопена Шопен этюдтары; шахмат
ный этюд шахмат этюды

ЭТК5ДНИК м этюдник (рәсем яһау әйберҙә- 
ре һәм этюдты урынлаштырыу өсөн махсус 
ҡулайлама)

ЭТібДНЫ Й , -ая, -ое этюд ...ы; произведение 
этюдного характера этюд характерындағы әҫәр 

Эф а  ж эфа (йылан)
ЭФЁДРА ж эфедра (мәңге йәшел ҡыуаҡ

лыҡ)-, кустарник эфедры эфедра ҡыуағы
ЭФЕМЁРНЫЙ, -ая, -ое книжн. 1. ваҡытлы

са, тиҙ үтеүсән, үҙгәреүсән; эфемерный успех 
тиҙ үтеүсән уңыш; эфемерное явление ваҡытлы
са күренеш 2. уйҙырма, буш, бойомға ашмаҫ; 
эфемерная мечта буш хыял; эфемерная надеж
да бойомға ашмаҫ өмөт

ЭФЁНДИ м нескл. әфәнде 
ЭФЁС м эфес, һап, тотҡа (ҡылыстың, хән

йәрҙең)
ЭФИбПСКИЙ, -ая, -ое Эфиопия ...ы; эфиоп

ское государство Эфиопия дәүләте
ЭФ И бП Ы  мн. эфиопиялылар, Эфиопия хал

ҡы / /  ед. эфиоп м Эфиопия ир-аты; эфиопка ж 
Эфиопия ҡатын-ҡыҙы

ЭФИР м 1. эфир, күк (боронғо грек мифоло
гияһында кцктең аллалар йәшәгән юғары ҡа
ты) 2. (высь) эфир, һауа 3. в разн. знач. эфир; 
передавать в эфир эфирға тапшырыу; выйти в 
эфйр эфирға сығыу; бутйловый эфйр хим. бу
тил эфиры

ЭФИРНЫИ, -ая, -ое 1. эфир ...ы, эфирлы; 
эфйрный запах эфир еҫе 2. перен. еңел, нескә, 
йоҡа; эфйрное создание нескә зат ♦ эфйрное мас
ло эфирлы май

ЭФИРОНбСНЫЙ, -ая, -ое эфирлы, эфирға бай; 
эфироносные растения эфирға бай үҫемлектәр 

ЭФФЁКТ м 1. эффект, йоғонто, көслө тәь
ҫир; производйть эффект көслө тәьҫир яһау 
2. обычно мн. эффекты эффект(тар); шумовые 
эффекты тауыш эффекты; световые эффекты 
яҡтылыҡ эффекты 3. (результат) эффект, нә
тижә, файҙа; эффект от лекарства дарыу фай
ҙаһы

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ж эффективлыҡ, нәти- 
жәлелек, файҙа; эффектйвность урока дәрестең 
нәтижәлелеге 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ, -ая, -ое 1. (действенный ) 
эффектив; эффективные меры эффектив сара
лар 2. (более совершенный) нәтижәле, файҙалы; 
эффектйвный способ файҙалы ысул

ЭФФЕКТНЫЙ, -ая, -ое эффектлы, тәьҫирле; 
эффектный костюм эффектлы костюм

ЭХ межд. их, эх, эй; эх ты, разиня эх һин, 
асыҡ ауыҙ

эхинокбкк м; зоол., мед. эхинококк (йән
лектәрҙең эсәктәрендә, кешенең төрлө вазаларын
да осрай торған таҫма кецек паразит селәцсен) 

Эхо с шаңдау, яңғырауыҡ, ауаз; лесное эхо 
урман шаңдауы

Ю М ОР
э х о л б т  м эхолот (диңгеҙ тәрәнлеген цл- 

сәгес)
ЭШАФбТ м эшафот, дар ағасы
ЭШЕЛбН м эшелон (1. хәрб. поход тәртибен

дә урынлашҡан ғәскәрҙәрҙең хәрәкәт итецсе 
йәки хәрби әҙерлектә булған бер өлөшө 2. кц- 
мәк халыҡ, кцләмле йөк кцсерец поезы, авто
колонна һ.б. төркөмө)

ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ с; воен. см. эшело
нировать

ЭШЕЛОНЙРОВАТЬ сов., несов. что; воен. 
эшелонлаштырыу; эшелонировать войска ғәскәр
ҙе эшелонлаштырыу

Ю
ЮАНЬ м юань (Ҡытай аҡса берәмеге) 
ЮБИЛЁЙ м юбилей; пятидесятилетний юби

лей писателя яҙыусының илле йәшлек юби
лейы

ЮБИЛЕЙНЫЙ, -ая, -ое юбилей ...ы, юбилей 
уңайы менән эшләнгән (әҙерләнгән, сығарылған); 
юбилейная комиссия юбилей комиссияһы; юби
лейный сборник юбилей уңайы менән сығарыл
ған йыйынтыҡ

ЮБИЛЙР м юбиляр (юбилейын билдәләцсе 
кеше, ойошма, ҡала һ.б.)

к5б к а  ж 1. юбка, итәк; сшить юбку юбка те
геү 2. тех. итәк; юбка поршня бешкәк (поршень) 
итәге ♦ держаться за юбку чью кемдеңдер итәге
нә тағылып йөрөү

ЮВЕЛИР м ювелир, зәргәр, зәркән (1. аҫыл 
таш, алтын-көмөштән төрлө матур нәмә яһау
сы оҫта 2. һатыусы)

ЮВЕЛЙРНЫИ, -ая, -ое 1. ювелир, зәргәр, 
зәркән; ювелйрные товары ювелир тауарҙар; юве 
лйрный магазйн зәргәр магазины 2. перен. (тща
тельно отработанный) нескә, нәфис; ювелйрное 
исполнение нәфис башҡарыу

ЮГ м көньяҡ, ҡибла; на юг көньяҡҡа табан; 
ветер дует с юга ел ҡибланан иҫә 

н5го востбк М көньяҡ-көнсығыш 
К5ГО ВОСТбЧНЫЙ, ая, ое көньяҡ кѳнсы 

ғыш ...ы; юго-восточный ветер көньяҡ-көнсы
ғыш еле

к5го зАпад м көньяҡ-көнбайыш 
н5го западный, -ая, -ое көньяҡ-көнбайыш 

...ы; юго-западное направление көньяҡ көнбайыш 
йүнәлеш

ЮГОСЛАВСКИЙ, -ая, -ое Югославия ...ы; 
югославская армия Югославия армияһы

ЮГОСЛАВЫ мн. югославиялылар, Югославия 
халҡы / /  ед. югослав м Югославия ир-аты; юго
славка ж Югославия ҡатын-ҡыҙы

ЮЖАНЕ мн. көньяҡлылар, көньяҡ халҡы / /  
ед. южанин м көньяҡ ир-аты; южанка ж көньяҡ ҡа
тын-ҡыҙы

к5жный, -ая, -ое 1. көньяҡ, көньяҡ ...ы, ҡиб
ла; НЗжный полюс геогр. Көньяҡ ҡотоп; южная 
сторона ҡибла яҡ 2. ҡайнар, ҡыҙыу (көнъяҡ ке
шеләренә хас); южный темперамент ҡыҙыу тем
перамент

к5зом нареч.; разг. 1. ерҙән һөйрәп; пере
двигать груз юзом йөктө ерҙән һөйрәп күсереү 
2. һөйрәлеп, шыуып; задние колёса шли юзом 
артҡы тәгәрмәстәр шыуып барҙы

ЮКАГЙРСКИЙ и ЮКАГИРСКИЙ, ая, ое 
юкагир ...ы; юкагйрский язык юкагир теле

ЮКАГЙРЫ и ЮКАГИРЫ мн. юкагирҙар 
(Яҡутияла йәшәцсе аҙ һанлы халыҡ) / /  ед. юка 
гйр и юкагир м юкагир ир аты; юкагйрка и юка 
гирка ж юкагир ҡатын-ҡыҙы

к5к к а  ж юкка (1. көнъяҡта цҫкән мәңге йә
шел декоратив ағас 2. шул ағас сцсе)

ЮЛА 1. ж (игрушка) өйөр(өл)сөк, зырылдаҡ 
(уйынсыҡ) 2. м н ж; разг. (непоседа) тиктормаҫ, 
ырғанлаҡ, орсоҡ 3. ж; зоол. (птица) урман 
турғайы

ЮЛИАНСКИИ, -ая, -ое Юлий ...ы; юлианский 
календарь Юлий календары; юлианский стиль
Юлий стиле

ЮЛИТЬ несов.; разг. 1. (вертеться) бор
ғаланыу, әйләнгеләү, уйнаҡлау 2. перен. (ле
безить перед кем-л.) ялағайланыу, ҡуштанла
ныу 3. перен. (хитритъ) хәйләләшеү, ҡойроҡ 
болғау; не юлй, говорй правду ҡойроҡ болғама, 
дөрөҫөн әйт

к5м о р  м 1. юмор, мәрәкә, мәрәкәләү, шаяр
тыу, уйнап әйтеү; понимать юмор мәрәкәләгәнде 
аңлау; у неё нет чувства юмора ул шаяртҡанды 
аңламай 2. лит., иск. юмор; сатйра и юмор са
тира һәм юмор 
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Ю М ОРЕСКА
ЮМОРЁСКА ж; лит., иск. юмореска (юмор 

менән яҙылған бәләкәй әҫәр); читать юмореску 
юмореска укыу

ЮМОРИСТ м 1. (автор юмористических 
произведений) юморист (юмористик әҫәрҙәр 
яҙыусы) известный юморист билдәле юморист 
2. разг. (человек, склонный к юмору) мәрәкә
сел, мәҙәксе; он настоящий юморйст ул ысын 
мәҙәксе

ЮМОРИСТИКА ж 1. лит. (юмористичес
кие произведения) юмористика 2 . разг. (что-л. 
смешное) мәрәкә (мәҙәк, көлкөлө) нәмә

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое юмористик, 
көлкөлө; юмористйческий журнал юмористик 
журнал; юмористйческий рассказ юмористик 
хикәйә

КЗНГА м юнга (матраслыҡҡа әҙерләнецсе 
йәш цҫмер)

ЮНЁЦ м; разг. йәш үҫмер 
Ю Н И бР м (йәш) үҫмер спортсы; соревно

вания юниоров үҫмер спортсылар ярышы
КЗНКЕР м; ист. юнкер (1. Германияла эре 

алпауыт 2. революцияға тиклем Рәсәйҙә хәрби 
училище уҡыусыһы 3. X IX  б. икенсе яртыһын
да Рәсәй армияһында дворян нәҫеленән булған 
һалдат йәки унтер-офицер)

ЮННАТ м (юный натуралист) юннат (йәш 
натуралист); кружок юннатов юннаттар түңә
рәге

ЮННАТОВСКИЙ и ЮННАТСКИЙ, ая, ое
юннат(тар) ...ы; юннатовский кружок юннаттар 
түңәрәге

кЗность ж 1. (возраст) йәш ваҡыт, үҫмер 
(йәш) саҡ, йәшлек; в юности он много читал 
йәш сағында ул күп уҡыны 2. собир. (о юном 
поколении) йәштәр, йәш үҫмерҙәр; юность мйра 
против войны донъя йәштәре һуғышҡа ҡаршы 

КЗНОША м (йәш) егет, үҫмер, йәш кеше 
кЗн о ш е с к и й , -ая, -ое йәш үҫмер ...ы, йәш

тәр ...ы, йәшлек ...ы; юношеское движение йәш
тәр хәрәкәте; юношеский задор йәшлек дәрте 

КЗНОШЕСТВО с 1. собир . йәш-елкенсәк, 
йәштәр 2. см. юность 1

КЗНЫЙ, -ая, -ое 1. йәш, йәшлек ...ы; юное 
сердце йәш йөрәк; юные годы йәшлек йылдары 
2. (свойственный юности) йәшлек ...ы; юный 
задор йәшлек дәрте

ЮПИТЕР м юпитер (көслө яҡтыртҡан 
электр приборы)

ЮР: на (самом) юру: 1) (на открытом мес
те) асыҡ (ҡалҡыу) ерҙә; дом стойт на юру йорт 
асыҡ ерҙә тора; 2 ) (на людном месте) юл өҫтөн
дә, аяҡ аҫтында, кеше күп ерҙә

ЮРИДЙЧЕСКИИ, -ая, -ое юридик, хоҡуҡ 
...ы; юридйческое лицо юридик шәхес; юриди
ческие науки хоҡуҡ фәндәре; учйться на юри
дическом факультете юридик факультетта уҡыу

ЮРИСДИКЦИЯ ж; спец. юрисдикция (нин
дәй ҙә булһа дәцләт органының юридик мәсьә
ләләрҙе хәл итец хоҡуҡтары һәм хоҡуҡ тарал
ған әлкә); обладать юрисдикцией юрисдикцияға 
эйә булыу

Ю РИСКбНСУЛЬТ м юрисконсульт (хоҡуҡ  
кәңәшсеһе); советоваться с юрисконсультом юрис 
консульт менән кәңәшләшеү

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ж юриспруденция (хо
ҡуҡ фәндәре); изучать юриспруденцию юрис
пруденцияны өйрәнеү

ЮРИСТ м юрист (хоҡуҡ белгесе); она юрйст 
по специальности һәнәре буйынса ул юрист 

кЗр к и й , -ая, -ое теремек, етеҙ, йылғыр; юр
кая мышь йылғыр сысҡан; юркий мальчик тере
мек малай

К5РКНУТЬ и ЮРКНУТЬ сое йылт итеү, 
йылт итеп ҡалыу, һыҙыу; мышь юркнула в щель 
сысҡан ярыҡҡа йылт итеп ҡалды

кЗр к о с т ь  ж етеҙлек, теремеклек, йылғырлыҡ 
Ю РбДИВЫ Й , -ая, -ое 1. диуана, тиле, аңра, 

йүләр 2. в знач. сущ. юродивый м и юродивая 
ж; рел. диуана

Ю РбДСТВО с 1. диуаналыҡ 2. (нелепый по
ступок) диуаналыҡ, аҡылһыҙлыҡ, йүләрлек 

Ю РбДСТВОВАТЬ несов. 1. (быть юроди
вым) диуана булып йөрөү 2 . (совершать глу
пые, нелепые поступки) йүләрлек (диуаналыҡ, 
аҡылһыҙлыҡ) эшләү

кЗр с к и й , -ая, -ое геол. юра ...ы; юрский пе
рйод юра осоро (геологияла мезозой дәцеренең 
икенсе осоро) 

кЗр т а  ж тирмә
Ю РТО ВбЙ , -ая, -ое ист. йорт ...ы, йорта

уай (ара, аймаҡ мәғәнәһендә); юртовбй сход 
йорт йыйыны; юртовбй старшина йорт старши
наһы

кЗр т о в ы й , -ая, -ое тирмә ...ы; юртовый 
войлок тирмә кейеҙе

К5РЬЕВ: вот тебе, бабушка, (и) КЗрьев день
бына һиңә кәрәк булһа (көтөлмәгән хәл булған
да йәки уңышһыҙлыҡҡа осрағанда әйтелә) 

Ю СТИРбВКА ж; спец. көйләү; юстировка 
телескопа телескопты көйләү

ЮСТИЦИЯ ж юстиция (1. суд (хөкөм) эш
тәре 2. суд учреждениелары системаһы); ми
нистерство юстйции юстиция министрлығы 

ют м; мор. ют (суднола өҫкә палубаның 
артҡы өлөшө)

ЮТИТЬСЯ несов. 1. (помещаться на не
большом пространстве) урынлашыу, һыйы
ныу, һыйынып тороу 2 . (иметь пристанище) 
тороу, йәшәү

НЗФТЕВЫЙ и Ю Ф ТЯНбЙ , ая, ое 1. юфть 
...ы; юфтевый завод юфть заводы 2. юфть; 
юфтяные сапогй юфть итек 

ЮФТЬ ж (сорт кожи) юфть 
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ягнятник

я
я (меня, мне, меня, мной и мною, обо мне) 

мест. 1. мин; я ухожу мин китәм; я сама сдела
ла мин үҙем эшләнем 2. в знач. сущ. я с нескл. 
шәхес, мин; он моё второе “я ” ул минең икенсе 
“минем” ♦ я тебя (его, вас, их) разг. (для вы
ражения угрозы) мин һине (уны, һеҙҙе, улар
ҙы); я тебе дам! кәрәгеңде бирермен!, мин һиңә 
күрһәтермен!

ЙБЕДА 1. м и ж) разг. см. ябедник; не будь 
ябедой ошаҡсы булма 2. ж (наушничество) ошаҡ 

ЙБЕДНИК М И ЙБЕДНИЦА ж ошаҡсы, һүҙ 
йөрөтөүсе

ЙБЕДНИЧАТЬ несов. на кого и без done, 
разг. ошаҡлау, һүҙ йөрөтөү; перестать ябедни
чать һүҙ йөрөтөүҙе туҡтатыу

ЙБЛОКО с алма; мелкое яблоко ваҡ алма; 
сорвать яблоко алма өҙөү ♦ яблоко от яблони 
недалеко падает алма ағасынан алыҫ төшмәй; 
адамово яблоко анат. күмәгәй; глазное яблоко 
анат. күҙ алмаһы; яблоку негде упасть перен., 
разг. энә төртөр урын юҡ, аяҡ баҫыр урын юҡ; 
в яблоках (о масти лошади) алмасыбар ат (ике 
янбашы сыбар ат)

ЙБЛОНЕВЫЙ, -ая, -ое 1. алма ...ы, алмағас 
...ы; яблоневый сад алма баҡсаһы; яблоневые 
листья алмағас япраҡтары 2. в знач. сущ. ябло
невые мн.; бот. алма һымаҡтар (алма, армыт, 
айва һ.б.)

ЙБЛОННЫЙ, -ая, -ое уст., обл. алма ...ы; 
яблонный цветок алма сәскәһе

ЙБЛОНЬКА ж; уменьш.-ласк. от яблоня 
ЙБЛОНЯ ж алмағас, алма; посадйть яблоню 

алмағас ултыртыу; яблоня сорта “Башкирский 
красавец” “Башҡорт гүзәле” сортлы алмағас; 
дикая яблоня ҡырағай алмағас

ЙБЛОЧКО с 1. уменьш. -ласк. от яблоко 
2. (сәптең) ҡап уртаһы; попасть в яблочко сәп
тең ҡап уртаһына тейҙереү

ЙБЛОЧНЫЙ, -ая, -ое алма ...ы; яблочная 
пастила алма ҡағы; яблочный вкус алма тәме 
♦ яблочная кислота алма кислотаһы

ЯВИТЬ сов. кого-что; книжн. күрһәтеү, бел
дереү; явйть собой пример мужества үҙең менән 
батырлыҡ өлгөһө күрһәтеү ♦ явй(те) божескую  
мйлость рәхимлек күрһәт(егеҙ)

ЯВИТЬСЯ сов. 1. (прийти, прибыть) килеү; 
явйться по вызову саҡырыу буйынса килеү
2. (возникнутъ) барлыҡҡа килеү, тыуыу, килеп 
сығыу; явилась новая мысль яңы фекер тыуҙы
3. (стать, оказаться) булыу, булып сығыу (ҡа
лыу); это явйлось неожйданностью для всех был 
бөтәһе өсөн дә көтөлмәгән хәл булды ♦ явйться 
на свет донъяға килеү, тыуыу
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ЙВКА ж 1. см. явйться 1; явка на собрание
йыйылышҡа килеү; явка обязательна килеү мот
лаҡ 2. (место конспиративных встреч) йәшерен 
осрашыу урыны 3. (условный знак) шартлы билдә 

ЯВЛЁНИЕ с 1. см. явйться 2. (проявление 
чего-л.) күренеш; явления природы тәбиғәт кү
ренештәре; химйческое явление химик күренеш 
3. (событие, факт) ваҡиға, хәл; обычное явле
ние ғәҙәти хәл 4. театр, күренеш; явление пя
тое бишенсе күренеш

явлйться несов. 1. см. явйться 2. (бытъ 
кем-чем-л.) булып тороу, булып һаналыу, булып 
хеҙмәт итеү; он является руководителем группы
ул төркөм етәксеһе булып тора; кем ты являешь
ся на самом дёле? ысынында кемһең һин? 

йвно нареч. асыҡтан-асыҡ, күрәләтә асыҡ 
йвный, -ая, -ое 1. (открытый) асыҡ, асыҡ

тан-асыҡ, билдәле, көн кеүек асыҡ, күрәләтә; 
явная вражда асыҡ дошманлыҡ; явная ложь кү 
рәләтә ялған 2. (совершенно очевидный) шик
һеҙ, күренеп торған; это явная ошибка был 
күҙгә күренеп торған хата 3. мат. асыҡланған; 
явная завйсимость асыҡланған бәйләнеш; явная 
функция асыҡланған функция 

ЙВОР м аҡ саған, тау сағаны 
йвочный, -ая, -ое йәшерен осрашыу ...ы; 

явочная квартйра йәшерен осрашыу фатиры 
♦ явочным порядком (путём) үҙ белдеге менән 

ЯВСТВЕННОСТЬ ж аңлайышлылыҡ, асыҡ
лыҡ, аныҡлыҡ

ЙВСТВЕННЫЙ, ая, ое 1. (ясный, отчётли
вый) аңлайышлы, асыҡ, аныҡ; (хорошо разли
чимый зрением) асыҡ (аныҡ) күренгән; (слухом) 
асыҡ (аныҡ) ишетелгән; (обонянием) асыҡ (аныҡ) 
һиҙелгән; явственный голос асыҡ тауыш 2. пе
рен. (совершенно явный) аңлайышлы, аныҡ, асыҡ 

ЙВСТВОВАТЬ несов.', книжн. күренеү, ки
леп сығыу, асыҡланыу; из этого явствует следу
ющее бынан түбәндәгеләр асыҡлана

ЯВЬ ж өн; стать явью өнгә әйләнеү; сон и явь 
төш һәм өн

ЯГА ж см. Баба яга
ЯГДТАШ м; охот, аусы (һунарсы) тоҡсайы 
ЙГЕЛЬ м болан мүге
ЙГЕЛЬНИК м мүклек, болан мүге үҫкән урын 
ЙГЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое болан мүге ...ы 
ЯГНЁНИЕ с; с.-х. см. ягнйться
ЯГНЕНОК м һарыҡ бәрәсе, ҡуҙы, туҡты; вы

растить ягнёнка һарыҡ бәрәсе үҫтереү
ЯГНИТЬСЯ несов. бәрәсләү, бәрәнләү, ҡуҙы

лау; овца ягнилась лётом һарыҡ йәйен бәрәсләне 
ЯГНЙТНИК I м (помещение, хлев для яг

нят) бәрәс ҡураһы, бәрәс аҙбары
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ягнятник
ягнйтник II м һаҡаллы бѳркѳт (Европа һәм 

Азия тауҙарында йэшэцсе эре йыртҡыс ҡош) 
ягнйчий, -ья, -ье бәрәс ...ы, ҡуҙы ...ы; яг

нячья шкура бәрәс тиреһе
ЙГОДА ж еләк, емеш; собирать ягоды еләк 

йыйыу (тиреү) ♦ одного поля ягода алыҫ китмә
гән, икеһе бер ҡалып; нашего поля ягода үҙ кеше 

ЙГОДИЦАи ЯГОДЙЦА ж; анат. 1. мн. яго
дицы (седалище) оса, ултырыш 2. осаның бер яғы 

йгодичный, -ая, -ое оса ...ы, ултырыш 
...ы; ягодичные мышцы ултырыш мускулдары 

ЙГОДКА ж 1. уменъш.-ласк. от ягода 
2 . прост, (в обращении) еләккәй

йгодник м 1. (место, где растут ягоды) 
еләклек, еләк үҫкән ер; наткнуться на ягодник 
еләклеккә тап булыу; заложить ягодник емеш- 
еләк ултырта башлау, еләклек итеү 2 . (ягодный 
куст) еләк ҡыуағы

ЙГОДНЫЙ, -ая, -ое еләк ...ы, емеш-еләк 
...ы, еләкле; ягодное место еләкле ер; ягодный 
сезон еләк ваҡыты; ягодные напйтки емеш-еләк 
эсемлектәре; ягодный пирог еләк бәлеше

ЯГУАР м ягуар (Америкала йәшәцсе бесәй 
һымаҡтар гаиләһенә ҡараган йыртҡыс йәнлек) 

ЯГУАРОВЫЙ, -ая, -ое ягуар ...ы; ягуаровая 
шкура ягуар тиреһе

ЯД м 1. ағыу, ыу; пчелйный яд ҡорт ағыуы; 
извлекать яд ыу алыу 2. перен. зәһәр, ағыу; яд 
шовинйзма милләтселек ағыуы 3. (злоба, ехид
ство) зәһәр; слова, полные яда зәһәр һүҙҙәр 
♦ всякому яду своё противоядие һәр ағыуҙың 
үҙ дауаһы бар

ЙДЕРНЫЙ, -ая, -ое 1. ядро ...ы, йәҙрә ...ы, 
үҙәк ...ы; ядерная модель йәҙрә моделе 2. атом 
. . . ы

ЙДЕРЩИК м\ разг. ядро (йәҙрә) физикаһы 
белгесе

ЯДОВИТОСТЬ ж ағыулылыҡ; ядовитость 
растений үҫемлектәрҙең ағыулылығы

ядовитый, -ая, -ое 1. ағыулы, ыулы, зәһәр
ле; ядовитые газы ағыулы газдар; ядовйтые змеи
ағыулы йыландар 2 . перен. (злобный, язвитель
ный) уҫал, асыулы, зәһәр; ядовйтое замечание 
асыулы иҫкәртеү; ядовйтое слово зәһәр һүҙ 

Я ДО З^Б м ағыулы кеҫәртке (Америкала 
йәшәй)

ядонбсный, -ая, -ое ағыулы, ыулы; ядо
носные животные ағыулы хайуандар; ядонбс
ный зуб змей йыландың ағыулы теше

ЯДОХИМИКАТЫ мн. (ед. ядохимикат м)
ағыулы химикаттар (ауыл хужалыгына зыян кил- 
терецсе бөжәктәргә һәм ҡый цләндәренә ҡар
шы ҡулланыла)

ЯДРЕНЫЙ, -ая, -ое разг. 1. (с полным, круп
ным ядром) эре, туҡ, тос; ядрёный орёх тос сәт
ләүек 2. перен. таҙа, мыҡты, тығыҙ; ядрёный па
рень мыҡты егет 3. перен. таҙа, саф, шифалы; 
ядрёный воздух саф һауа 4. перен. ҡеүәтле; яд

рёный квас ҡеүәтле кеүәҫ 5. (грубоватый — о 
словах) тупаҫыраҡ, йор

ЙДРИТІА ж бөтәү ярма (кцберәк ҡарабойҙай 
ярмаһына ҡарата)

Я Д Р б  с 1. төш, һөйәк, ем; ядро орёха сәтлә
үек еме 2 . (внутренняя центральная часть че- 
го-л.) ядро, үҙәк, йәҙрә; атомное ядро физ. атом 
ядроһы; ядро Землй геол. Ерҙең үҙәге; ядро дре- 
весйны үҙағастың үҙәге 3. перен. нигеҙ, асыл; 
ядро проблемы мәсьәләнең асылы 4. перен. төп 
өлөш, үҙәк; руководящее ядро организации ой 
ошманың етәксе үҙәге 5. воен., спорт, йәҙрә; пу
шечное ядро туп йәҙрәһе; соревнования по тол
канию ядра йәҙрә ырғытыу (сөйөү) буйынса ярыш 

ЙЗВА ж 1. язва, сей (ҡутырлы, эренле) яра, 
йәрәхәт 2 . перен. (зло, вред) бәлә, зарар, афәт 
3. перен., разг. (о злобном человеке) зәһәр тел
ле, әсе телле ♦ сибирская язва вет. түләмә (мал 
ауырыуы)', язва желудка ашҡаҙан язваһы

ЙЗВЕННИК м 1. бот. ҡуян кәрешкәһе 
(цлән) 2 . разг. язва ауырыулы кеше

ЙЗВЕННЫЙ, ая, ое (сей) яра ...ы, йәрәхәт 
...ы ♦ язвенная болезнь мед. сей яра ауырыуы, 
ашҡаҙан язваһы

ЙЗВИНА ж; разг. 1. см. язва 1; 2. (выбоина, 
щербина) уйым, китек; язвина на ножё бысаҡта
ғы китек

ЯЗВИТЕЛЬНОСТЬ ж зәһәрлек, әсе теллелек 
ЯЗВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое зәһәр, сәнскеле, 

әсе; язвительный язык әсе тел; язвйтельное за
мечание зәһәр иҫкәртеү; язвительный смех зәһәр 
(әсе) көлөү

ЯЗВИТЬ несоә. кому сәнсеү, сағыу, төрттө
рөп һөйләү; язвйть на счёт чей-л. кемгәлер төрт
төрөп һөйләү

ЯЗЕВЫИ, -ая, -ое опто ...ы; язёвая икра оп
то ыуылдырығы

ЯЗЫК м; в разн. знач. тел; коровий язык һы
йыр теле; показать язык тел күрһәтеү; родной 
язык туған тел; литературный язык әҙәби тел; 
разговорный язык һөйләү теле; язык колокола 
ҡыңғырау теле; языкй пламени ялҡын телдәре; 
захватйть языка воен. тел эләктереү, тел алый 
килеү ♦ высунув язык (бежать) йән-фарман (йү
гереү); болтать языком; чесать язык тел сарлау, 
ғәйбәт һатыу, ләстит һатыу; проглотить язык тел
де йотоу; распустйть язык күп һөйләү, тел сар
лау, күп ләпелдәү; типун тебе на язык ауыҙың
дан ел алһын; язык заплетается у кого теле көр
мәлә; язык до Киева доведёт тура юлды тел 
табыр; язык без костей у кого тел һөйәкһеҙ; 
язык отнялся у кого телдән ҡалды; язык чешется 
у кого теле тик тормай; язык хорошо подвешен 
у кого теле телгә йоҡмай, телгә бөткән; держать 
язык за зубами; придержать язык теште ҡыҫыу, 
телеңде тыйыу, ауыҙҙы ябыу

ЯЗЫКАСТЫЙ, -ая, -ое разг. телсән, үткер 
(уҫал) телле 
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ЯМА
ЯЗЫКОВЁД м телсе (тел шлеме белгесе) 
ЯЗЫКОВЕДЕНИЕ с тел ғилеме 
ЯЗЫКОВЕДЧЕСКИЙ, -ая, -ое тел ғилеме 

...ы; языковедческая тема тел ғилеме темаһы 
Я ЗЫ КО ВбЙ , ая, ое (относящийся к речи) 

тел ...ы; языковая система тел системаһы; язы
ковой вопрос тел мәсьәләһе

ЯЗЫ КбВЫ Й, ая, ое 1. (относящийся к ор
гану в полости рта) тел ...ы; языковые мышцы 
анат. тел мускулдары 2. (приготовленный из 
языка) телдән әҙерләнгән; языковая колбаса тел
дән әҙерләнгән тултырма

ЯЗЫКОЗНАНИЕ с тел ғилеме; изучать язы
кознание тел ғилемен өйрәнеү

ЯЗЫЧЕСКИИ, -ая, -ое мәжүси; языческие 
обычаи мәжүси йолалар

ЯЗЫЧЕСТВО с мәжүсилек; в период язы
чества мәжүсилек осоронда

ЯЗЫЧНИК м и ЯЗЫЧНИЦА ж мәжүси, мэ 
жүс, ботҡа табыныусы; быть язычником мәжүси
бульіУ ,  u

ЯЗЫЧНЫЙ, ая, ое 1. см. языковый 1; 
язычная мышца тел мускулдары 2. лингв, см. 
языковой

Я ЗЫ Ч бК м 1. уменьш. от язык 2. анат. 
(нёбный) кесе (бәләкәй) тел 3. спец, тел (йоҙаҡ
та, ҡыңғырауҙа Һ.б.); язычок замка йоҙаҡ теле
4. бот. тел, телсэ 

ЯЗЬ М ОПТО
ЯЙЧКО с 1. уменьш. от яйцо 2; 2. анат. 

күкәй
ЯИЧНИК м; анат. йомортҡалыҡ, түллек, түл

лек биҙе
ЯИЧНИЦА ж; кул. ҡурылған йомортҡа, йо

мортҡа тәбейәһе; приготовить яйчницу йомортҡа 
тәбейәһе әҙерләү

яичныи, -ая, -ое 1. йомортҡа ...ы, күкәй 
...ы; яйчный белок йомортҡа ағы (аҡһымы); 
яйчный желток йомортҡа һарыһы 2. (цвет) йо
мортҡа (күкәй) һарыһы төҫөндә(ге)

ЯЙЛЯУ ж; в разн. знач. йәйләү; проводить 
лето на яйляу йәйләүҙә йәйләү; погнать скот на 
яйляу малды йәйләүгә ҡыуыу

ЯИЦЕВЙ Д НЫИ, -ая, -ое йомортҡа (күкәй) 
рәүешендәге (һымаҡ); яйцевйдные лйстья йо
мортҡа рәүешендәге япраҡтар

ЯЙЦЕВбД м; анат. түл юлы, аналыҡ көпшәһе 
ЯЙЦЕЁД м йомортҡа (күкәй) ашаусы бөжәк 
ЯЙЦЕКЛАД м; зоол. күкәй һалғыс 
ЯЙЦЕКЛАДУЩИЙ, -ая, -ее зоол. 1. йоморт

ҡа һалыусы; яйцекладущие млекопитающие йо 
мортҡа һалыусы һөтимәрҙәр 2. в знач. сущ. яй
цекладущие мн. йомортҡа һалыусылар

ЯЙЦЕКЛЁТКА ; к; биол. түл, түл күҙәнәге, 
инә күҙәнәк

ЯЙЦЕИбСКИЙ, -ая, -ое с.-х. түлле, күп йо
мортҡа (күкәй) һала торған; курица яйценоской 
породы күп йомортҡа һала торған тауыҡ тоҡомо

ЯЙЦЕИбСКОСТЬ ж; с.-х. йомортҡа (күкәй) 
һалыу санлыҡ

ЯЙЦЕОБРАЗНЫЙ, ая, ое см. яйцевйдный
ЯЙЦЕРбДНЫЙ, -ая, -ое зоол. йомортҡа һа

лыусы, йомортҡанан яралыусы
яйцб с 1. см. яйцеклетка 2. в разн. знач. 

йомортҡа, күкәй; нести яйца йомортҡа һалыу; 
черепашье яйцб ташбаҡа йомортҡаһы; яйцб бол 
тун серетке; яйцб всмятку бешереп еткерелмәгән 
йомортҡа ♦ выеденного яйца не стоит һуҡыр 
бер тин дә тормай; как курица с яйцом носится 
с кем-чем күкәй баҫҡан тауыҡ кеүек ҡылана 

ЯК м як (көйшэцсе эре хайуан) 
ЯКОБЙИЕЦ м; ист. якобинсы (1789 й. 

Француз буржуаз революцияһының революци
он-демократик ҡатлам вәкиле)

ЯКОБЙИСКИЙ, -ая, -ое ист. якобин(дар) 
...ы; якобйнская диктатура якобиндар дикта
тураһы

ЙКОБЫ союз и частица 1. союз изъяснит. 
тип, икән тип; говорйли, якобы вы уехали һеҙҙе 
киткән икән тип һөйләгәндәр ине 2. частица 
йәнәһе, имеш; у неё якобы нет времени уның 
йәнәһе ваҡыты юҡ

ЯКОРНЫЙ, -ая, -ое 1. якорь ...ы; якорная 
цепь якорь сынйыры 2. якорҙа тороу ...ы; якор
ная стоянка якорҙа тороу урыны

ЙКОРЬ м 1. мор. якорь; отдать якорь якорҙы 
ыскындырыу 2 .  эл. якорь; якорь электромотора 
электромотор якоры ♦ якорь спасения иң һуңғы 
өмөт, ҡотолоу сараһы

ЯКУТСКИЙ, -ая, -ое яҡут ...ы, Якутия ...ы; 
якутский язык яҡут теле

як^ты мн. яҡуттар, яҡут халҡы / /  ед. якут 
м яҡут ир-аты; якутка ж яҡут ҡатын-ҡыҙы 

ЯКШАТЬСЯ несоә. с кем; прост., неодобр. 
аралашыу, дуҫлашып йөрөү 

ЯЛ м; мор. ял (кәмә) 
йлик м ҡайыҡ (бәләкәй кәмә)
ЙЛОВЕТЬ несов. ;  с.-х. ҡыҫыр (тыу) ҡалыу 
йловичный, -ая, -ое күн, тире (йәш ярым- 

лыҡ һыйыр малының тиреһенән эшләнгән); яло
вичные голенйща күн ҡуныстар 

йловость ж; с.-х. ҡыҫырлыҡ 
йловый, -ая, -ое с.-х. тыу, ҡыҫыр; яловая 

кобыла тыу бейә; остаться яловой ҡыҫыр ҡалыу 
ЯМ м; ист. ям (цткенселәр, юлаусылар поч

та аттарын алмаштыра торган почта стан
цияһы йәки почта юлындағы ауыл)

ЙМА ж 1. соҡор, баҙ; дно ямы соҡор төбө; 
мусорная яма сүп-сар соҡоро 2. (место хране
ния чего-л.) баҙ; картофельная яма картуф баҙы
3. (низина, впадина) уйһыулыҡ, уйпат ер
4. у cm. (тюрьма) зиндан, баҙ ♦ не рой другому 
яму, сам в неё попадёшь кешегә соҡор ҡаҙыһаң, 
үҙең төшөрһөң; водяная яма сөмгөл, сөмбәй; 
волчья яма охот, бүре аулау соҡоро; воздушная 
яма аә. һауа упҡыны (осоусы аппараттарҙы ҡа-

675
22



ЯМБ
пыл тцбән төшөп китергә мәжбцр итә торган 
башҡа температуралагы һауа ҡатламы)

ЯМБ м; лит. ямб (шшырҙа баҫым икенсе 
ижеккә төшкән ике ижекле стопа); стихй, на
писанные ямбом ямб менән яҙылған шиғырҙар 

ЯМБЙЧЕ СКИИ, -ая, -ое лит. ямб менән 
яҙылған

ЯМИСТЫЙ, -ая, -ое разг. соҡор-саҡырлы; 
ямистое место соҡор-саҡырлы урын

ЙМКА ж 1. уменьш. от яма 1, 3; 2. (неболь
шое углубление) уймаҡ, соҡор; ямка на подбо
родке эйәктәге соҡор; ямка на щекё бит уймағы, 
биттәге уймаҡ

ЙМОЧКА ж; уменьш.-ласк, от ямка; ямочка 
на подбородке эйәктәге соҡор; ямочка на затыл
ке елкә соҡоро

ямс м ямс (тропик һәм субтропик илдәрҙә 
цҫтерелә торган крахмалға бай кцп йыллыҡ цлән) 

ЯМ СКбЙ, -ая, -ое ист. ям ...ы, ямсылыҡ, ям 
сабыу ...ы; ямская изба ям йорто; ямская по 
вйнность ям сабыу йөкләмәһе; ямская служба 
ям сабыу хеҙмәте 

ямщйк м ямсы
ЯМЩЙЦКИЙ, ая, ое ямсы ...ы; ямщйцкая 

тройка ямсы тройкаһы
ЯНВАРСКИЙ, -ая, -ое ғинуар ...ы; январ

ские дни ғинуар көндәре; январский холод ғи
нуар һыуығы

ЯНВАРЬ м ғинуар; морозный январь һыуыҡ 
ғинуар

ЯНКИ м нескл. янки (АҠШ-та тыуған аме- 
рикандарҙыц ҡушаматы)

ЯНТАРНЫЙ, -ая, -ое 1. гәрәбә; янтарное 
ожерелье гәрәбә муйынсаҡ 2. (о цвете) гәрәбә
ләй һары; янтарный мёд гәрәбәләй һары бал 
♦ янтарная кислота хим. гәрәбә кислотаһы 

ЯНТАРЬ м 1. гәрәбә; мундштук из янтаря 
гәрәбә мөштөк 2. (изделие) гәрәбә, гәрәбә әй- 
бер(ҙәр)

ЯНЫЧАР м; ист. янычар (солтан Төркиә- 
һендә хәрби әсирҙәрҙән һәм ислам дине ҡабул 
иткән христиандарҙан төҙөлгән йәйәцле ғәс
кәр һалдаты)

ЯНЫЧАРСКИЙ, -ая, -ое янычар ...ы 
ЯПОНИСТ м япон теле (мәҙәниәте) белгесе 

(ғалимы)
япбнский, -ая, -ое япон ...ы, Япония ...ы; 

япбнский язык япон теле; япбнский император
Япония императоры

япбицы мн. япондар, япон халҡы / /  ед. 
японец м япон ир-аты; японка ж япон ҡатын-ҡыҙы 

ЯР м 1. (обрыв) ярлау, текә яр; крутой яр 
Агидёли Ағиҙелдең текә яры 2. (лощина, овраг) 
соҡорлоҡ, йырғанаҡ

ЯРАНГА ж яранга (ҡайһы бер Себер халҡы
ның кцсмә тирмәһе)

ЯРД м ярд (Англияла 91,44 сантиметрға 
тигеҙ оҙонлоҡ цлсәме)

ЯРЁМ м; у cm. см. ярмб
ЯРЁМНЫЙ, -ая, -ое с.-х. ағас ҡамыт менән 

егелә торған; ярёмный скот ағас ҡамыт менән 
егелә торған мал ♦ ярёмная вёна барлау венаһы 
(муйында)

ЙРКА Ж,, С. X. (молодая, не ягнившаяся ов
ца) бәрән һарыҡ

ЙРКИЙ, -ая, -ое 1. яҡты, яп-яҡты, салт аяҙ, 
баҙыҡ, сағыу; яркое солнце яҡты ҡояш; яркие 
лучй солнца ҡояштың яҡты нурҙары 2. (о цве
те) үтә асыҡ, ап-асыҡ, баҙыҡ, сағыу; яркие цве
та үтә асыҡ төҫтәр; очень яркий цвет ап-асыҡ 
төҫ; яркая звезда баҙыҡ йондоҙ; яркое платье 
сағыу күлдәк 3. перен. күренекле, көслө, яҡты; 
яркий талант күренекле талант 4. перен. (убеди
тельный) асыҡ, көслө; яркий примёр асыҡ миҫал 

ЙРКО нареч. асыҡ, баҙыҡ, яҡты, аныҡ, яҡ
шы; ярко гореть яҡты яныу; ярко напйсан яҡ
шы яҙылған

Я РК О ... и ЙРКО ... урыҫ телендә ҡушма 
һцҙҙәрҙең “асыҡ”, “сағыу” мәғәнәһен аңлатҡан 
беренсе өлөшө, мәҫ., ярко-голубой асыҡ зәңгәр; 
яркосветящийся сағыу яҡтыртҡан

ЙРКОСТЬ ж 1. яҡтылыҡ (яҡтылыҡ сығана
ғының бирелгән йцнәлештә яҡтыртыу һәлә
тен характерлаусы дәцмәл); яркость огня ут
тың яҡтылығы 2. асыҡлыҡ, баҙыҡлыҡ; яркость 
красок төҫтәрҙең баҙыҡлығы 3. перен. (убеди
тельность) көслөлөк, асыҡлыҡ; яркость до
водов дәлилдәрҙең көслөлөгө 4. перен. күренек- 
лелек, баҙыҡлыҡ; яркость таланта талант ба
ҙыҡлығы

ЯРЛЫК м ярлыҡ (1. хандарҙың яҙма бойо
роғо 2. төрлө нәмәгә, тауарға атамаһын, кцлә- 
мен, эшләнгән урынын һ.б. мәғлцмәттәрен яҙып 
йәбештергән ҡағыҙ 3. ғәҙәти ҡалып буйынса 
кемгәлер бирелгән баһа); багажный ярлык ба
гаж ярлығы; наклёить ярлык ярлыҡ йәбештереү 

ЙРМАРКА ж йәрминкә; осенняя ярмарка көҙ
гө йәрминкә; открывать ярмарку йәрминкә асыу 

Яр м а р о ч н ы й , -ая, -ое йәрминкә ...ы; яр
марочная торговля йәрминкә сауҙаһы

Я Р М б с 1. с.-х. (деревянный хомут) ағас ҡа
мыт, үгеҙ ҡамыты 2. перен. (тяжесть, бремя) 
ҡоллоҡ, йөк 3. перен. (гнёт, иго) золом, иҙеү; 
ярмб самодержавия самодержавие иҙеүе

ЯРОВИЗАЦИЯ ж; с.-х. ярауайлаштырыу 
(сығышын һәм цҫешен яҡшыртыу өсөн орлоҡ
то сәсер алдынан эшкәртец)

ЯРОВИЗИРОВАТЬ несов., сов.\с.-х. ярауай
лаштырыу; яровизировать семена орлоҡтарҙы 
ярауайлаштырыу

Я РО В бЙ , -ая, -ое с.-х. 1. ярауай, яҙғы (яҙ 
көнө сәселә торған); яровая пшеница яҙғы бой
ҙай; яровой сев яҙғы сәсеү 2. (об участке) яҙғы, 
яҙ сәселгән; яровое поле яҙ сәселгән баҫыу 3. в 
знач. сущ. яровые мн.; бот. яҙғы һабан ашлыҡ, 
яҙғы культуралар 
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Я С Т Р Е Б О К

ЙРОСТНЫЙ, -ая, -ое і .  ( гневный) асыулы, 
ярһыу, ажар; яростный вид асыулы ҡиәфәт 
2. (неукротимый) ҡоторонған, ғәйрәтле, ярһыу, 
ҡоторонҡо; яростный ветер ҡоторонҡо ел

ЙРОСТЬ ж 1. (сильный гнев) асыу, ярһыу, 
ажар; прийтй в ярость ныҡ асыу килеү; бросить
ся с яростью на кого-л. ажар менән (ажарла
нып) ташланыу 2. (о стихии) ҡотороноу, яр 
һыу, ғәйрәтләнеү; ярость ветра елдең ҡотороно- 
уы 3. (крайняя увлечённость, напористость)  

ярһыу, ажар; рабочая ярость эш ажары
ЙРУС м 1. (один из рядов расположенных 

друг над другом предметов) ҡат, ҡатлам, ярус; 
сложить брёвна ярусом бүрәнәләрҙе ҡатлап өйөү 
2. театр, ярус, ҡат; ложа второго яруса икен
се ярустағы ложа 3. геол. (слой) ҡатлам 4. рыб. 
еле (ҡармаҡтар теҙелгән оҙон бау, диңгеҙҙә 
балыҡ аулаганда ҡулланыла)

ЙРУСНЫЙ, -ая, -ое ярус ...ы, ярустағы, ярус
лы, ҡатлаулы; ярусное строение земной коры 
геол. Ер ҡабығының ҡатлаулы төҙөлөшө 

ЯР^ТКА ж ярут, ҡош күмәсе (ҡый цлән) 
я р ч а й ш и й , -ая, -ее превосх. cm. от яркий; 

ярчайший свет сағыу яҡтылыҡ
ЯРЫГА м; ист. ярыға, ярлы  (X V I  —  

X V II  бб. Рәсәйҙә иң ярлы халыҡ төркөмө) 
ЙРЫЙ, ая, ое 1. см. яростный; ярый враг 

ажар дошман 2. (страстно преданный) ныҡ би
релгән, әүәҫ, ялҡынлы; ярый поклонник музыки 
музыкаға ныҡ бирелгән кеше 3. у cm. (светлый, 
белый) саф; ярый воск саф балауыҙ

ЯРЬ ж ярь (баҡыр әсемәһенән алытан йә
шел буяу)

ясАк м; ист. яһаҡ (X V —X V II I  бб. Волга 
буйы һәм X V II  б. — X X  б. башына тиклем Се
бер халыҡтарынан йыйылган һалым); платйть 
ясак яһаҡ түләү

ЯСАЧНЫЙ, -ая, -ое ист. 1. яһаҡ ...ы; ясач
ный сбор яһаҡ йыйымы 2. (платящий ясак) 
яһаҡ түләүсе, яһаҡлы; ясачные люди яһаҡ тү
ләүсе кешеләр

ЙСЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. утлыҡ, утлыҡса ...ы; 
ясельная решётка утлыҡ рәшәткәһе 2. ясле ...ы; 
ясельный ребёнок ясле балаһы; дети ясельного 
возраста ясле йәшендәге балалар

ЙСЕНЕВЫЙ, -ая, -ое дардар ...ы, ҡорос ағас 
...ы; ясеневый лист ҡорос ағас япрағы 

ЙСЕНЕЦ м баҙыян (кцп йыллыҡ цлән) 
ЙСЕНЬ м дардар, ҡорос ағас; ясень обыкно

венный ябай дардар
йсли только мн. 1. (кормушка для скота) 

утлыҡ, утлыҡса; положйть в ясли сёна утлыҡса
ға бесән һалыу 2. (детское учреждение) ясле; 
отдать ребёнка в ясли баланы яслегә биреү 

ЯСМЁННИК м һырмауыҡ; ясменник паху
чий еҫле һырмауыҡ

ЯСНЁТЬ несов. асыҡланыу, асыла төшөү, 
аяҙыу, сыуаҡлау; нёбо яснёет күк йөҙө аяҙыны

ЙСНО 1. нареч. (ярко) асыҡ, яҡты 2. нареч. 
ап-асыҡ, асыҡтан-асыҡ, аныҡ; ясно слышать ап- 
асыҡ ишетеү; мыслить ясно аныҡ фекер йөрөтөү 
3. в знач. сказ., безл. (понятно) аңлашыла, 
аныҡ, аңлайышлы; ясно без слов һүҙһеҙ аңла
шыла; коротко и ясно ҡыҫҡа ла, аныҡ та 4. в 
знач. сказ., безл. (о хорошей погоде) асыҡ, аяҙ, 
сыуаҡ; сегодня с утра ясно бөгөн иртәнән аяҙ 
5. в знач. частицы ; разг. (конечно, да) билдәле, 
әлбиттә; ты придёшь? — Йсно, приду һин ки 
лерһеңме? — Әлбиттә, килермен ♦ ясно как 
день көн кеүек асыҡ

ЯСНОВЙДЕНИЕ с 1. (способность предуга
дывать будущее) күрәҙәселек, алдан күрә белеү 
2. (проницательность) һиҙгерлек, алдан күреү 
(күреүсәнлек), алдан уҡ белеп тороу

Я СН ОВЙДЕЦ м  и ЯСНОВЙДИЦА ж  күрә
ҙәсе, күрәҙәлек итеүсе, алдан күрә белгән кеше, 
алдан күреүсе

ЯСНОВЙДЯЩИЙ м и ЯСНОВИДЯЩАЯ ж 
см. ясновидец

ЙСНОСТЬ ж 1. (отчётливость) асыҡлыҡ, 
аныҡлыҡ; внестй ясность асыҡлыҡ индереү
2. (логичность, чёткость) асыҡлыҡ, аңлайыш- 
лылыҡ; ясность ответа яуаптың асыҡлығы
3. (очевидность) асыҡлыҡ, билдәлелек 

ЯСНбТКА ж баллыбабай (цлән)', яснотка
белая аҡ баллыбабай, һаңғырау (һуҡыр) кесерткән 

йсный, -ая, -ое 1. (яркий, чистый) асыҡ, 
аяҙ, сыуаҡ; ясный день сыуаҡ көн; ясное нёбо 
асыҡ күк 2. (отчётливый) аныҡ, асыҡ, айы
рым-асыҡ; ясные очертания гор тауҙарҙың асыҡ 
һыҙаттары; вопрос ясен мәсьәлә асыҡ 3. (логич
ный, чёткий) асыҡ, аңлайышлы, айышлы; яс
ный ум аныҡ аҡыл; ясная мысль аңлайышлы 
фекер 4. (очевидный) асыҡ, билдәле; ясное на
мерение асыҡ ниәт 5. перен. (чистый) таҙа; яс
ная душа таҙа күңел ♦ (как) гром средй ясного 
нёба см. гром; яснёе ясного ап-асыҡ, аңлайыш
лы, көн кеүек асыҡ; ясное дёло в знач. вводи, 
сл. һис шикһеҙ

ЙСТВА мн. (ед. яство с; уст.) ниғмәт, һый, 
затлы ашамлыҡтар

ЙСТРЕБ м ҡарсыға; ястреб взмыл в нёбо
ҡарсыға күккә күтәрелде; пускать ястреба на 
дичь эти. кейеккә ҡарсыға сөйөү 

ЯСТРЕБЁНОК м бала ҡарсыға 
ЯСТРЕБИНКА ж тырнагут; ястребйнка зон

тичная сатыр тырнагут, бесәй кәбеҫтәһе
ЯСТРЕБЙНЫЙ, -ая, -ое 1. ҡарсыға ...ы; яс- 

требйное гнездо ҡарсыға ояһы 2. йыртҡыстарса, 
асыулы, зәһәрле; ястребйный взгляд зәһәрле ҡа
раш 3. ҡарсыға менән; ястребйная охота ҡарсы
ға менән аулау 4. в знач. сущ. ястребйные мн.; 
зоол. ҡарсыға һымаҡтар, ҡарсыға тоҡомло ҡош
тар ♦ ястребйный нос ҡарсыға танау

ЯСТРЕБбК м і .  уменьш.-ласк. от ястреб 
2. разг. (самолёт-истребитель) ҡарсыға 
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ястык
ястык м; рыб. (икра осетровых и частико

вых рыб в плёнке, вынутая из рыбы; сама та
кая плёнка) яҫтыҡ

ястычный, -ая, -ое рыб. яҫтыҡтағы; яс
тычная икра яҫтыҡтағы ыуылдырыҡ 

ЯТАГАН м ятаған (ҙур, кәкре хәнйәр) 
ятбвь Ж И ЯТбВЬЕ с; рыб. ятыу (балыҡ 

ҡышлаған урын)
ЯТРЫШНИК м (оҙон) әшәлсә, ялан сәхләбе 
йхонт м; уст. яҡут (аҫыл таш) 
ЯХОНТОВЫЙ, -ая, -ое уст. яҡут ...ы; яхон

товый браслет яҡут беләҙек
ЙХТА ж яхта (спорт ярыштары һәм турис

тар өсөн махсус судно); кататься на яхте яхта
ла йөрөү

ЙХТЕННЫЙ, ая, ое яхта ...ы; яхтенный 
спорт яхта спорты

ЯХТ КЛ^Б м; спорт, яхт-клуб (һыу спорты 
менән шөғөлләнецсе ойошма һәм ул  урынлаш
ҡан бина)

ЯХТСМЁН м яхтсмен
ЯЧЁИСТЫЙ, -ая, -ое күҙәнәкле, күҙәнәклә- 

неп торған; ячеистый раствор спец, күҙәнәклә- 
неп торған иретмә

ЯЧЁЙКА ж 1. (в сотах) кәрәҙ күҙәнәге; (в 
стене печи) соҡалта; (звено в сети, в вязаньи) 
күҙ, күҙәү; невод с частой ячейкой йыш күҙәүле 
йылым 2. (первичная организация) ячейка, ойош
ма; комсомольская ячейка комсомол ячейкаһы 

ЯЧЁЙКОВЫЙ, -ая, -ое ячейка ...ы, ячейка
лағы; ячейковая работа ячейкалағы эш

ЙЧЕСТВО с; разг. мин-минлек, үҙ-үҙеңде кү
тәреү

ЯЧЕЙ ж см. ячейка 1

ЯЧМЁННЫЙ, -ая, -ое арпа ...ы; ячменный 
хлеб арпа икмәге; ячменное поле арпа баҫыуы 

ЯЧМЁНЬ I м (злак) арпа (ашлыҡ төрө); се
ять ячмень арпа сәсеү

ЯЧМЁНЬ II м; мед. (воспаление век) арпа 
(кцҙ ҡабағына сыға торған шеш); на глазу вы
скочил ячмень күҙгә арпа сыҡты

ЙЧНЕВЫЙ, -ая, -ое арпа ...ы; ячневая каша 
арпа бутҡаһы; ячневая крупа арпа ярмаһы 

ЙПТМА ж йәшмә; зелёная яшма йәшел йәш
мә; красная яшма ҡыҙыл йәшмә

ЙШМОВЫЙ, -ая, -ое йәшмә ...ы, йәшмәнән 
яһалған; яшмовая плита йәшмә таҡта

ЙЩЕРИЦА ж кеҫәртке; зелёная ящерица йә
шел кеҫәртке

ЙЩЕРИЧНЫЙ: ящеричные змеи кеҫәртке 
һымаҡ йыландар

ЙЩЕРЫ мн. (ед. ящер м); зоол. ҙур кеҫәрт
келәр (һөйрәлецселәр класына ҡараған йән эйә
ләре отряды)

йщик м йәшник, әрйә; (выдвижной) тартма; 
почтовый ящик почта йәшниге; ящик стола өҫ 
тәл тартмаһы ♦ отложить в долгий ящик оҙаҡҡа 
һуҙыу, ныҡ һуңлатыу

йщичный, -ая, -ое йәшник ...ы, тартма 
...ы, әрйә ...ы, тартмалы; ящичный замок йәш
ник йоҙағы

ЙЩУР м; вет. иҙелмә, бешмә (мал ауырыуы) 
ЙЩУРНЫЙ, -ая, -ое вет. 1. иҙелмә ...ы, 

бешмә ...ы; ящурное заболевание бешмә ауыры
уы 2. (заражённый ящуром) бешмәле, бешмә 
(иҙелмә) менән ауырыған (йоғошланған); ящур
ный скот бешмә менән ауырыған мал; ящурное 
молоко бешмә менән йоғошланған һөт
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