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ХХ ғасырдың басында жарық көрген терминологиялық сөздіктерде
басшылыққа алынған ұстанымдар, латын графикасына көшу барысында
шеттен енген сөздерді таңбалаудағы қағидалар (дыбыстар тіркесіміне қатысты
ұстанымдар, үнді, қатаң дыбыстардың тіркесімі, дауыссыз дифтонг,
дыбыстардың игерілуі, қосар дыбыстарды таңбалау т.с.с.) талданған. Сол
кезеңде өткізілген конференциялар мен съезд қарарларын негізге ала отырып,
терминжасамдағы
ұстанымдарға
негіз
болған
лингвистикалық,
экстралингвистикалық факторлар айқындалған. ХХ ғасырдың басында араб,
латын жазуымен жарық көрген сөздіктер қолданыстағы графикаға түсіріліп,
архивтен табылған қолжазба нұсқалар сканер түрінде иллюстративтік
материал ретінде берілген. ХХ ғасырдың басындағы терминологиялық
сөздіктерді тарихи-ретроспективті тұрғыдан талдау нәтижесінде қазақ тілінің
тілдік нормасына сай заңдылықтары айқындалып, қазіргі кезде шеттен енген
терминдерді транслитерациялауға қатысты ұсыныстар берілген. Еңбек
терминология, тіл тарихы мәселелерімен айналысып жүрген тіл мамандарына,
филология факультеттерінің
докторант, магистрант, студенттеріне,
мұғалімдер мен оқушыларға, журналистерге, сондай-ақ көпшілік қауымға
арналған.
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Алғы сөз
Қазіргі кезде Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты
мақаласы көпшілік тарапынан қолдау тауып отыр. Бағдарламалық мақала –
Президентіміздің көпжылғы сарабдал саясатындағы ұстанымының жалғасы
деп білеміз. Елбасымыз ұйытқы болған «Мәдени мұра» бағдарламасының
аясында алыс-жақын шетелдегі тарихи, мәдени мұралар жинақталғаны белгілі.
Сондай-ақ «Халық тарих толқынында» бағдарламасы арқылы да әлемдегі
түрлі архив қорларындағы Қазақстан тарихына тікелей қатысы бар дүниелер,
маңызды құжаттар, құнды мұралар біршама түгенделіп, елімізге жеткізілді.
Ұлт көшбасшысы: «Әлем бізді қара алтынмен немесе сыртқы саясаттағы ірі
бастамаларымызбен ғана емес, мәдени жетістіктерімізбен де тануы керек», –
деп атап көрсеткеніндей, бұл мұраларымыз – бүгінгі, ертеңгі ұрпақтың
мақтанышы болары сөзсіз. Елбасымыздың игі бастамаларын жүзеге асыру
мақсатында Мәскеу, Петербор, Омбы, Орынбор, Ташкент, Қазан, Уфа т.с.с.
қалаларға арнайы эскпедиция ұйымдастыру қажет деп білеміз. Сол арқылы
қазақ тілінде жарық көрген кітаптар мен газет-журналдарды, қорғалған
диссертацияларды, Қазақстаннан табылмай жатқан мұраларды түгендеу
керек. Табылған аса маңызды, құнды дүниелерді кітап түрінде ғана емес,
мультимедиалық тәсілдермен де шығару қажет.
Нұрсұлтан Назарбаев: «Әжептәуір жаңғырған қоғамның өзінің тамыры
тарихының тереңінен бастау алатын рухани коды болады. Жаңа тұрпатты
жаңғырудың ең басты шарты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу», – дей келіп,
ұлттық бірегейлікті сақтау, ұлттық сана-сезімнің көкжиегін кеңейту қажеттігін
баса айтты. Осыған байланысты ұлттық кодтың негізі болатын
А.Байтұрсынұлы, Е.Омаров, М.Жолдыбаев, А.Байтасов, А.Мамытұлы,
Қ.Басымұлы, Қ.Кемеңгерұлы, Т.Шонанов сынды ғалымдардың бұрын-соңды
жариялана қоймаған еңбектерін, тілтанымдық мұрасын түгендеп, жинақтау
қажет. Елбасымыз мақаласында «бірнеше жылда гуманитарлық білімнің
барлық бағыттары бойынша әлемдегі ең жақсы 100 оқулықты әртүрлі
тілдерден қазақ тіліне аудару» ісін қолға алу, Ұлттық аударма бюросын құру
керектігін ескерткен болатын. Бүгінгі таңда аударма ісінде термин, дұрыс,
шебер аудару мәселесі әлі де біршама ақсап тұрғаны белгілі. Осыған
байланысты терминдерді біріздендіру, дұрыс аудармаға үлгі боларлық дүние
ретінде ХХ ғасырдың басында жарық көрген аударма еңбектер
(Ә.Бөкейханұлы – география, Қ.Сәтбаев – алгебра, Е.Омаров – гелметри,я
физика, М.Жұмабаев – педагогика, Ж.Аймауытов – дидактика, Ф.Ғалымжанов
– физика‚ Б.Сәрсенов – геометрия, И.Тұрғанбаев – арифметика,
Қ.Кемеңгерұлы – химия, жаратылыстану т.с.с.) шығару қажет. Мұндай
еңбектер аудармашылар үшін үлгі болумен қатар сала мамандары, терминолог
ғалымдар, оқулық авторлары, жалпы көпшілік үшін де таптырмас дүние болар
еді.

Тіл тазалығына мән бермейтін немқұрайдылықтан, тілін білмегеніне
арланбайтын намыссыздықтан сақтанудың, олардың алдын алудың бірден-бір
жолы – ұлттық рухты ояу, ұлттық кодты сақтау Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев
айтқандай, «Қазақ тарихында қазақ ұялатын ештеңе жоқ... Әр халықтың
тарихында есімі мәңгі өшпестей ел жадында сақталатын тарихи тұлғалар
болады». Сондай тұлғаларымызды үлгі етіп, ұлттық рухты ояту қажет.
Қазақтың терең тарихын білген ұрпақ ешқашан тіліне селқос қарамайды, ұлт
мүддесі жолында аянбай еңбек еткен қазақ тарихындағы тарихи тұлғаларды
мақтан етіп, өз елінің патриоты болады. Тарихтан тағылым ала отырып,
болашағының жарқын болуы үшін де өз үлесін қосуға тырысады.
Елбасымыздың: «Тарихты жеңіл-желпі аңыз сөздердің жиынтығы деп
қарайтын адамдар шынында да тарихтан тағылым ала алмайды. Өткенге
қарап, ертеңіңді түзе!» – деген сөздерін әрдайым жадымызда ұстауымыз керек.

Қазақ тіліндегі терминжүйенің когнитивті сипаты
Бүгінгі таңда адам факторы өзекті болуына байланысты тілді
антропоөзектік тұрғыдан зерттеуге ерекше көңіл бөлініп келеді. Мұнда адам
екі түрлі бағытта сипатталады: 1) адамның тілдегі көрінісі; 2) адамның тілді
тұтынуы. Бірінші бағытқа сәйкес адамның дүниетанымы байқалады. Мысалы,
адамның соматикалық бейнесінің концептуалдау
нәтижесінде адамның
физикалық қабілеті, зияткерлік (интеллектуалдық) қабілеті, эмоциясы,
әлеуметтік «мен»-і көрінеді, адам сөйлеу-ойлау әрекетіне қатысушы тұлға
ретінде көрінеді. Тіл ойды жарыққа шығарумен қатар таным әрекетіне өзіндік
таңбасын қалдырып отырады. Білім алдымен тілдік семантикада кодталады.
Тілді когнитивті тұрғыда зерттеуде болмыс туралы білімнің қалай берілетіні,
оның өзіндік ерекшелігі айқындалады.
Концептуалды мазмұн мен тіл екі жақты байланыста болады.
Концептуалды мазмұнды тілдің көмегінсіз сипаттау мүмкін емес. Себебі
санадағы құбылыстарды тіл ғана бейнелей алады. Осыған байланысты
А.Байтұрсынұлы: «Өнер алды – қызыл тіл» деген қазақ мақалы бар. Мұны
қазақ сөз баққан, сөз күйттеген халық болып, сөз қадірін білгендіктен айтқан.
Алдыңғы өнердің бәрінің де қызметін шама-қадарынша сөз өнері атқара
алады, қандай сәулетті сарайлар болсын, қандай сымбатты я кескінді суреттер
болсын, қандай әдемі ән-күй болсын, сөзбен сөйлеп суреттеп көрсетуге,
таныстыруға болады. Бұл өзге өнердің қолынан келмейді», – деп жазады [1,
341].
Адам бейнесі тіл семантикасында көрініс табады. Бұл орайда адамның
өзі емес, адамның тілдегі бейнесі ерекше маңызды болады. Тілді зерттеу
арқылы адамзат өзін өзі танып, түйсінеді. Адам алған әсерін өзі арқылы
сипаттайды. Бұл орайда Қ.Жұбанов тұжырымдары назар аударарлық: «Адам
баласының табиғатында әуелі басқаны біліп алып, өзін кейіннен білу қасиеті
бар. Мысалы: адам фотографияны танып білгеннен кейін ғана өзінің басқа
заттарға ат қоятыны өзін сол басқаларға ұқсата атайтыны – өз басын кіші
дүние деп біліп, оны ана үлкен дүниеге ұқсатуынан болған. Осы таным тілге
де әсер еткен. Мысалы, орысша небо – аспан, небо – таңдай [2, 119].
Ақиқат болмысты танып-түсіну нәтижесінде жинақталған ақпарат тілде
көрініс табады. Ғаламның тілдік бейнесі негізінен субъективті сипатта,
себебі онда нақты бір адамның көзқарасы, дүниетанымы көрінеді. Ол атадан
балаға берілетін категориялар жүйесі арқылы белгілі бір код құрап, дайын
күйінде қабылданылып отырады. Когнитивті қызметінің нәтижесінде тіл
адамның қоршаған орта туралы әсерін жинақтаумен қатар халықтың
зерттеушілік ойларын да жеткізіп, халықтың ұжымдық, этномәдени санасында
қалыптасқан ғалам бейнесін сақтайды. Мысал ретінде қабырға сөзінің
семантикалық дамуын алуға болады. Қабырға сөзінің әу бастағы мағынасы –
«адамның, жануарлардың омыртқа жүйесіне бекіген сүйектер». Яғни, өкпе-

бауыр, жүрек, бүйрек т.с.с. ағзамыздың жұмсақ мүшелерін қоршап тұратын
сүйектер. Халықтың ұғымындағы қабырға сөзінің «қоршау» мағынасы үйдің
қабырғасы деген қолданыста да сақталған. Сол сияқты геометрия термині
ретінде («геометриялық фигуралардың қыры») қалыптасуына да осы мағына
негіз болған. Семантикалық даму барысында қабырға сөзі «қорғаныш»
мағынасына негіз болған: «қабырғаммен кеңесейін» деген қолданыста адам
өзіне жаны ашитын, өзінің тілеуін тілейтін адаммен ғана кеңеседі. Оны
жақтырмайтын, ұнатпайтын, жаны ашымайтын адаммен ақылдаспайды.
Ендеше, бұл жерде де қабырға сөзінің «қорғаныш» мағынасы сақталған.
Әрбір сөйлеуші мәдениетті жеткізуші болып табылады, тілдік таңбалар
мәдениет таңбасы ретінде де қолданылып, ұлттық мәдениеттің ерекшелігін
білдіреді. Мәселен, қазақта алыс жолға шыққан адамның қайда бара жатқанын
сұрамайды: Жол болсын! Әлей болсын! деп амандасады. Осыған байланысты
А.Байтұрсынұлы: «Біз қазақ тіліндегі сөздердің бәрін білгеніміз қазақ тілін
қолдану болып табылмайды. Тілді қолдана білу деп айтатын ойға сәйкес
келетін сөздерді таңдап ала білуді және сол сөздерді сөйлем ішіне орынорнына дұрыстап қоя білуді айтамыз», – деп жазады [1, 369]. Сол сияқты
сөйлеушінің ойын дұрыс жеткізуі ғана емес, тыңдаушының оны дұрыс түсініп,
дұрыс қабылдауының да коммуникация үшін маңызы ерекше. Қ.Жұбанов
коммуникацияның дұрыс жүзеге асуы үшін сөйлеушінің тілдік бірліктерді
дұрыс таңдап қолдана білуі, сондай-ақ тыңдаушының айтылған хабарды
дұрыс ұғынып, түсінуі қажет екенін айтады: «Танымадық – дегеннің мәні:
«танымай тұрмын, өз жөніңіз қалай еді?» «Кім едіңіз?» дегенге келіп саяды.
Ал біреуге «Жол болсын!» дегенде алғыс айту, тілегін тілеу емес, «Неғып
жүрген адамсың?» дегендей сұрау жатыр»... [2, 71-72]. Яғни, коммуникация
сәтті болуы үшін сөйленім әрекетінің субъектілері – сөйлеуші мен тыңдаушы,
қабылдаушы атадан балаға беріліп отыратын кодтарды меңгеріп қана қоймай,
дұрыс қолдана білуі қажет.
А.Байтұрсынұлы еңбектерінде тіл мен сана, тілдік сана, тіл мен таным,
ұғым, концептуалдау және категориялау, сөздің лексикалық және
грамматикалық мағыналары, грамматикалық мағынаның сипаты т.с.с.
мәселелер жан-жақты сөз болған. Ғалым тіл мен ұлттық ділдің өзара қатысы
туралы былай дейді: «Халық өмірі бір жылдап, он жылдап, хәттә жүз жылдап
та емес, мың жылдап саналады. Сондай ұзақ өмірінің ішінде һәр халықтың
дағдылы тұтынып келе жатқан сөздері, ол сөздерінің біріне-бірі жалғасып
тізілетін дағдылы жолы, жүйесі, қисыны болады. Һәр жұрттың түрінде,
тұтынған жолында, мінезінде қандай басқалық болса, тілінде һәм сондай
басқалық болады. Біздің жасынан орысша я ноғайша оқыған бауырларымыз
сөздің жүйесін, қисынын нағыз қазақша келтіріп жаза алмайды, я жазса да
қиындықпен жазады. Себебі жасынан қазақша жазып дағдыланбағандық.
Орысша оқығандар орыс сөзінің жүйесіне дағдыланып үйренген. Ноғайша
оқығандар ноғай сөзінің жүйесіне дағдыланып үйренген. Қазақ сөздерін алып,
орыс я ноғай сөзінің жүйесімен тізсе, ол нағыз қазақша болып шықпайды» [1,
142 б.].

Ғалым еңбектерінде «зат есім» метаконцепті «нәрсе» концепті
тұрғысынан айқындалған. Зат есімге берген анықтамасында ғалым былай
дейді: «Сөздердің кейбіреуі нәрсенің өзін атайды» [1, 160]. А.Байтұрсынұлы
зат есім мен сын есімнің айырмашылығы ретінде зат есім нәрсені атаса, сын
есім нәрсенің сынын білдіретінін айтады. Ғалым зат есім мен сын есімді
жіктеуде жалпы грамматика, түсінік, ұғым сияқты логикалық категориялар
қағидаттарын негізге алған. Бұл ғалымның сан есім, есімдік, етістіктерге
берілген анықтамаларында да айқын көрініс тапқан.
Соңғы жылдары ғалымдар ғылыми білімнің даму заңдылықтарына
ерекше мән берілуіне байланысты жаңа концепциялардың пайда болу
жолдары туралы арнайы зерттеуді қажет етіп отыр. Терминдердің алақұлағын тудырмау мақсатымен жұмыста морфологиялық концепт және
метаконцепт атаулары қолданылады. Морфологиялық концепт – тілдің
морфологиялық құрылымын айқындайтын ментальді сананың бірлігі,
екіншіден, бұл – морфологияны ғылым ретінде сипаттайтын ұғым. Яғни
морфологиялық концептілер метатілдік морфологиялық концепт ретінде
грамматикалық терминологияға енеді. А.Байтұрсынұлы сөз таптарына
берген анықтамасында морфологиялық концептінің метатілін
пайдаланған: «Демеу дегеніміз – екі сөздің арасын, яки екі сөйлемнің
арасын жалғастыруға демеу болатын сөздер немесе кей сөздер жалғау
орнына жүреді һәм жалғаулар сияқты басқа сөздердің шылауында
тұрмаса, өз алдына мағына шықпайды. Сондай сөздерді жалғаулық
дейміз» [17, 54-б.]. Яғни ғалым сөз таптарын логикалық тұрғыдан ғана
сипаттамай, грамматикалық талдауларға иек артқан.
Тіл білімінде тіл-нысан мен метатілдің арақатынасы үнемі талас
тудырып келеді. Тіл-нысан – нақты адамзат тіліне қатысты болса,
метатіл – «екінші деңгейдегі» тіл болып табылады, онда нақты тіл
лингвистикалық зерттеу нысаны болып табылады. Яғни сипатталатын
тіл – тіл-нысан, ал сипаттайтын тіл – метатіл. Тіл-нысан және метатіл
морфологиялық және метатілдік морфологиялық концептілермен сәйкес
келеді. Тіл-нысан мен метатілдің арақатынасы өте күрделі, сонымен
қатар жалпы тіл ұғымы да бар. Тілмен салыстырғанда, тіл-нысан ұғымы
өте күрделі. Нысан ретінде тіл адамның оны қалай қабылдағанына қарай
сараланады. Тіл зерттеу барысында нысан-тілге айналады: ол талдауға
түсіп, метатілдік бірлік ретінде көрініс табады. Тіл құрылымында
объективтенген морфологиялық концептілер метатілдік концептілер
арқылы айқындалып, сипатталады. Нақты морфологиялық концептілер
мен метаконцептілердің арақатынасын айқындау – өте күрделі мәселе.
Метатілдік
концептілер
морфологиялық
концептілердің
тасымалдаушысы (интерпретанты) болып табылады. Олар тілде
объективтеніп, лингвистикалық концептосферасының элементтеріне
айналады. Сондықтан белгілі бір морфологиялық концептіні айқындау,
бір жағынан, морфологиялық концептілерді ментальді мәнділік ретінде
тануға бағытталса, екінші жағынан, зерттеушінің грамматикалық

концепциясына байланысты болады. Біріншісі терминнің объективті жағын
құраса, екіншісі концептуалды жағын құрайды.
Тіл құрылымында айқындалып, объективтенген морфологиялық
концептілер метатілдік концептілер лингвистикалық ұғымдар арқылы
сипатталады. Ол грамматикалық теориялардың даму барысында қалыптасып,
ғылыми зерттеулерде, грамматикаларда қолданылады. Морфологиялық
концептілер сөйлесім әрекетін реттеп, тілде көрініс табады, ал метатілдік
концептілер
лингвистикалық
зерттеулерде
тілдік
құрылымдағы
морфологиялық концепт ретінде сипаттайды. Метатілдік морфологиялық
концептілер грамматикалық теориялардың дамуы барысында қалыптасып,
терминологияда бекіп, ғылыми зерттеулерде, грамматикаларда қолданылады.
Кесте 1. Тілдік концептілер
концептілердің арақатынасы

мен

метатілдік

морфологиялық

Тілдік
морфологиялық
Метатілдік
морфологиялық
концептілер
концептілер
Дайындықсыз қалыптасады
Грамматикалық
теорияда,
актуалды санада қалыптасады
Сөйлеуші жадында тілдегі
Нысанды
–
тілдік
грамматикалық
тұлғаларды морфологиялық концепт пен теория
бейнелеп, бекітеді.
ұғымын бейнелейді.
Грамматикалық
құрылымда
Грамматикалық ұғымдарды
сөйлесім
әрекетінде,
сөз сипаттайтын
метатіл
мен
тұлғаларында объективтенеді.
терминологияда объективтенеді.
Тілдің
грамматикалық
Лингвистикалық теорияның
құрылымының
дамуына
қарай дамуына байланысты, концептуалды
өзгеріп отырады.
мазмұны тілдің дамуына байланысты
өзгеріп отырады.
Метаконцептілер белгілі бір жүйе түзіп, өзара байланысты болады.
Түрлі теорияларда түрлі метатілдік концептілер қолданады. Бір термин
әдіснамаға, ғалым концепцияларына байланысты түрліше сипатталуы мүмкін.
Жұмысымызда мән, мағына, мазмұн, концепт, концептуалдау, категория,
категориялау сияқты атаулардың мәнін нақтылай кетуді жөн санап отырмыз.
Концепт сөзінің баламасы ретінде мән сөзін, смысл сөзінің орнына мәніс сөзін,
сондай-ақ категория сөзінің орнына жік, категориялау сөзінің орнына
жіктеу, концептуалдау сөзінің орнына мәндеу түрінде қолданғанды дұрыс
көріп едік. Алайда, біріншіден, концепт сөзі біршама тұрақтанып қалуына
байланысты әрі мән сөзінің бүгінде басқа мағынада жұмсалып жүруіне
байланысты шартты түрде концепт сөзін қалдырып отырмыз. Терминнің
басты шарты – түсініктілік пен нақтылық болғандықтан, категориялау,
концептуалдау сөздерінің бір мәнді, дұрыс қабылдануы үшін әзірше осы
атаулары қалдыра тұрғанды жөн көрдік. Сол сияқты значение сөзінің

баламасы ретінде бүгінде қалыптасып қалған мағына сөзін, содержание
–мазмұн, смысл – мән сөздерін қолданып отырмыз.
Ф. де Соссюр сөйлесім әрекетіне қатысушылардың «дайындықсыз
әрекеті» мен тілші ғалымдардың «дайындықты
әрекеттерінің»
арақатынасын сөз еткен болатын [32,54-б.]. Сөйлесім әрекетіне
қатысушылардың
«дайындықсыз
әрекеттері»
морфологиялық
концептосферамен байланысты, онда морфологиялық концептілер
қолданылады, ал тілші ғалымдарың «дайындықты әрекеттері»
нәтижесінде морфологиялық метаконцептілер айқындалып, тілдік
фактілерді сипаттау үшін қолданылады. Әмбебап сипаттағы негізгі
концепт тіл жүйесінде морфологиялық көрсеткіштер арқылы көрініс
табады. Сөйлесім әрекеті сөйлеуші тіліндегі ерекше стереотиптер мен
бейнелерге байланысты болады. Бұл бейнелер грамматикалық
концептосфераның бөлшегі болып табылады, ол адамның қай тілде
сөйлеуіне байланысты ерекшеленіп отырады.
Н.Уәли тілдік ортада мәдени-тілдік дәстүрдің, оның
нормаларының қалыптасуына тілдік тұлға әсер ететінін айта келіп,
М.Әуезов, Ғ.Мүсірепов сынды жұртшылық идеал тұтатын біртуар
жазушы-ғалымдарды элитарлық топтың өкілдеріне жатқызады. Ғалым
тілдік тұлғалардың әдеби тілді игеру, пайдалану деңгейі бірдей емес
екенін ескерте келіп, тілдік тұлғаларды төрт типке бөледі:
1) әдеби тілді шығармашылық деңгейде тұтынатын тип. Бұлар
элитарлық тілдік тұлғалар;
2) әдеби тілдің ауызша, жазбаша нормаларын сақтай білетін, аратұра кодификацияланған нормадан қате жіберетін, сөйлеу тілі мен
кітаби тіл элементтерін кей тұста айқын аңғара алмайтын мәдени-тілдік
орташа тип. Сан жағынан басымы да осы орташа әдеби тип;
3) негізінен әдеби сөйлеу тілін қолданатын, арасында қарапайым
сөйлеу тіліне тән элементтерді қосып сөйлейтін тілдік-мәдени тип. Сан
жағынан, шамамен, орташа типтен кейінгі орында;
4) қарапайым сөйлеу тілімен сөйлейтін, бейәдеби элементтер мен
диалектизмдерді қолдана беретін коммуниканттар [33, 52-б.].
Қазақ ғалымдары тілтанымдық тұжырымдары арқылы қазақ тіл
білімінің ғылыми бейнесін қалыптастыруға ықпал етті. Сол себепті
ғалымдардың грамматикалық категорияларды танып-түсіндіруге
қатысты ұстанымдарын, жіктеулерін қазақ тіл білімінің ғылыми
бейнесіне қосылған үлес ретінде бағалауға болады. Н.Уәлидің тілдік
тұлғаларды жіктеуін басшылыққа ала отырып, тіл білімінің дамуына
өзіндік үлес қосқан, қазақ тіліндегі грамматикалық категорияларды
танып-танытуда өзіндік орны бар ғалымдарды элитарлық тілдік тұлға
ретінде сипаттаймыз.
Тілдік тұлға мен ұлттық мәдениеттің арақатынасын сөз ете келіп,
профессор Г. Смағұлова былай дейді: «Тіл бір адамның меншігі емес
десек те, сол тілде сөйлейтін жеке адам өз ұлтының бүкіл бітім болмысы,
өмірлік тәжірибесін, дәстүрлерін меңгеру, сіңіру арқылы ол да өз

тарапынан ұжымдық мәдениетке үлесін қосады. Осындай ерекшеліктер
арқылы тұлға ретінде ұлт өкілі боп сақталады» [34, 145-б.]. Ғалымдардың
Ғалымдардың еңбектерін негізге ала отырып, элитарлық тілдік тұлғаға
ұлттық тілдің жанрлық-стилистикалық ерекшеліктерін толық меңгерген,
лексикалық, фразеологиялық, паремиологиялық бірліктердің семантикасын жанжақты түсініп, орнымен қолдана алатын, коммуникативті стратегиялар мен
тактикаларды, вербалды және бейвербалды қатынас талаптарын толыққанды
меңгерген, ұлттық тіл мен мәдениет концептосферасын құрайтын
концептілердің ұғымдық, бейнелі-ассоциативтік, құндылық сипатын білетін
тілдік тұлға деген анықтама беруге болады. Элитарлық тілдік тұлғаға ақынжазушы, филолог, журналистермен қатар тіл білімінің дамуына үлес қосқан
ғалымдарды да жатқызуға болады. Зерттеуші-ғалымдар ұстанымы өз кезеңінің,
белгілі бір дәуірдің, тілтанымдық білімнің деңгейімен айқындалады. Осыған
байланысты қазақ тіл білімінің дамуына қосқан үлесін салмақтау мақсатында
қазақ тіл білімінің тарихын шартты түрде төрт кезеңге бөліп қарастырамыз:
І кезең – ұлттық тіл білімі қалыптасқанға дейінгі кезең: Н.Ильминский,
М.Терентьев, П.Мелиоранский, И.Лаптев, Н.Созонтов еңбектері (1860-1912
ж);
ІІ кезең – ұлттық тіл білімінің қалыптаса бастаған кезеңі:
А.Байтұрсынұлы, Х.Досмұхамедұлы, Т.Шонанов, Қ.Кемеңгерұлы,
Е.Омаров, Ж.Аймауытов (1912-1930 ж);
ІІІ кезең – ұлт зиялыларының қудалануына байланысты еңбектерін
оқытуға тыйым салынып, тіл білімінде еуропоцентристік бағыттың белең алуы
(1930-1988 ж.);
ІV кезең – репрессия құрбандарының ақталып, олардың еңбектерін
пайдалануға жол ашылуы (1988 жылдан бергі кезең).
Тіл білімінің тарихын осылайша кезеңдерге бөліп қарастырудың өзіндік
себептері бар. Ғалымдардың тіл білімінің дамуына қосқан үлесін зерделеу,
түптеп келгенде, ғылымның тарихын зерделеу болып табылады. Қай
ғалымның да белгілі бір ой-тұжырымдарының кейінгі ғалымдарда жалғасын
табуы немесе үзіліп қалуы – заңды құбылыс. Сондықтан ғалымның өзіне
дейінгі зерттеушілердің қандай ойларын қаншалықты дамытқанын, өз
тарапынан қандай тұжырымдар қосқанын, ол тұжырымдардың кейінгі
ғалымдарда қаншалықты дәрежеде сабақтастық тапқанын байыптау арқылы
тіл біліміндегі теориялардың даму тарихына көз жүгіртеміз, ғылымның
қалыптасу, даму, өзгеру, жаңару үрдісін танимыз. Сол арқылы тіл білімінің
даму деңгейін, ондағы түрлі бағыттарды анықтаймыз.
Қ.Жұбановтың еңбектерінен морфологиялық концептіге қатысты
бірқатар тұжырымдарды табуға болады: «Грамматика процесті қарайды.
Екінші түрлі айтқанда, морфология – қызметші; ол лексиканың қызметшісі
болғандықтан, түбірлер тудырады; синтаксистің қызметшісі болғандықтан,
жалғау, жалғаушылықты қарайды» [10, 90-б.]. Ғалымның тіл білімінің
лексикология, синтаксис және морфология салаларының байланысы мен
өзіндік ерекшелігі туралы ойларынан да когнитивті тіл білімінің көптеген
келелі мәселелерін терең түсінгенін көреміз: «Сөздің грамматикалық

мағынасы дегеніміз – сөз бен сөздің арасындағы осы жуықтықты
көрсететін жағы. Сондықтан сөз бен аталған заттардың, құбылыстардың
ұқсастығы осы грамматикадан білеміз. Мысалы, темір, ағаш дегендер
конкрет заттар, сөзде бұл екеуі ылғи бірөңкей формаланады, сөйлем
ішінде бірөңкей қалыпта болады, зат есімнің тонын киеді. Басқа сөз
таптары да солай...» [10,86-б.]. «Тіл – идеологияның бірі, сондықтан
оның сөздігі бұрын туған болады да талай мағынаны ішіне алып
отырады. Тілдің грамматикасы өте жай өзгереді». «Сөздің атау ретінде
мағынасын негіздік мағына дейміз. Мысалы, бас (голова) деген сөзді
алсақ, оның зат есімдік, жекелік, атаулық (септеусіз мағынасында),
тәуелсіздік, болымдылық мағыналары бар. Осындағы соңғы
мағыналарды грамматикалық мағына дейміз. Зат есімдік әрі етістікке
тән белгілер қатар келсе, оны да грамматикалық мағына дейміз. Себебі
мұндай сөздер дербес сөз табына ажыратылмаған. Сөз таптары бұлайша
әрі зат есім, әрі етістік болып, бір-бірінен айырылмаған кезде олардың
есім не етістік екендігі қосымша арқылы ғана белгілі болады» [10, 90-б.].
«Адам бұрын абстрактілі түрде сөйлей алмаған, конкрет түрінде
ойлаған. Сондықтан ол кездегі сөздер де конкрет. Кейіннен абстракт
түрде ойлай алатын болған соң, әлгі конкрет сөздерін әкеліп бұған да
тыққыштаған. Сан санау қабілеті ойлауға да байланысты санға қатысты
дыбыс, әріптердің өзгеріп сан – сай – сайла – саған – сайын болуы
бұлардың о баста бір сөз екендігін білдіреді. Адам сайын деген адамның
санымен тең (қанша адам болса сонша) деген» [10]. Бұл
тұжырымдарында ғалымның грамматикалық концептілердің тілдің
басқа деңгейлерімен қатысын, олардың оқшау бола алмайтынын,
лексика мен морфологияның арақатынасын терең түсінгенін көреміз.
Қ.Жұбанов
грамматикалық
мағыналардың
жалпылануын
номинация мен коммуникацияға байланысты сипаттайды: «Тілдің
өзіндік өзгешілігі – затқа ат қою, ол заттарды бір-бірінен айыру.
Мысалы: жылқы – түйе емес, қой – сиыр емес, сиыр – жылқы емес.
Атаулардың мағынасын осылайша айыруды – сигнификация дейміз. Әр
нәрсенің өзін жеке көрсету, даралап айту қасиетіне ие болған сөз – зат,
сипат, құбылыс аттары болып қалыптасқан. Бұл аталғандар – тілдің
негізгі өзгешіліктері. Тілдегі осы айтылған ат қою мүмкіншілігін
номинация дейміз. Тілдің бұдан басқа тағы бір негізгі – хабар беру.
Оның бұл өзгешілігін коммуникация дейміз. Оның мағынасы орысша –
общение, қазақша – қауымдасу, хабарласу, дегенді білдіреді. Номинация
– атау, номинант – ат, номинатив – атаушылық. Номинатив функциясы
– стабил (тұрақтылық). Мысалы, өсіп тұрған ағашқа күн сайын жаңа ат
қойып отырсақ, номинативті функциясына қайшы келер еді» [10, 98-б.].
Когнитивтік
лингвистиканың
қалыптасу
және
даму
ерекшеліктерін арнайы зерттеген Э.Оразалиева Қ. Жұбановтың жалпы
теориялық зерттеулерін екі арнада қарастырады: «1) тіл қабаттары мен
тілдік бірліктер, олардың өзара байланысу заңдылықтары деген
лингвистикалық ұстанымдардан туындайтын құрылымдық типология

негіздері бойынша айқындалатын бағытқа сәйкес, ғалым тұжырымдарының
негізгі бөлігін тілдік фактілерден бастау алатын арна құрады. Қазақ тілінің
салалық, салааралық ұстанымдарын талдай отырып, автор құрылымдық
сипаттама
әдістеріне
қоса
салыстырмалы-тарихи,
салыстырмалы
типологиялық амалдарды ұтымды байланыстырды, соның арқасында бүгінгі
күні тілдік ұқсастықтарды дедуктивті, индуктивті жолдармен сұрыптауға,
қазақ тіліндегі алғашқы алғашқы деңгейлік, логикалық қағидаларды
дәйектеуге мүмкіндік жасалды; 2) логикалық тұжырымдау, философиялық
ойлау, қоғамдық бағалау тұрғысынан айқындалатын лингвотанымдық
типология негіздері мен олардың жүйелену бағытына сүйенсек, тілдік
зерттеулер
«тіл
философиясының»,
антропоцентристік
ізденістің,
экстралингвистикалық танымның өзегіне айнала отырып, тілдегі материалдық
болмыс пен идеялық рух мәселелерін сабақтастырудан пайда болды» [36, 45б.].
А.Байтұрсынұлы, Қ.Жұбанов еңбектерін талдау арқылы ғалымдардың
морфологиялық концепт деген атауды қолданбаса да, оның табиғатын, өзіндік
ерекшелігін терең зерделегенін байқаймыз. Грамматика мен лексиканың өзара
қатысын сипаттай келіп, ғалымдар тіл жүйесінің негізгі концептуалды
құрауыштарын көрсетіп, олардың грамматикада көрініс тапқан ұғымдар (және
концептілер) құралатынын түсінген. Грамматикалық элементтер концепт
түзуге қатысады. Лексикалық жүйе концептуалды мазмұнды сипаттаса,
грамматикалық
жүйе
концептуалды
құрылымды
сипаттайды
(репрезентациялайды).
Грамматикалық
көрсеткіштермен
берілген
концептілер негізгі ұғымдармен байланыста болып, ақиқат болмыстың
санадағы көрінісін бейнелейді.
Аударма теориясының бастаулары
Аударма – адамның шығармашылық ісі, рухани өнері. Аударма
оқушыны ылғи жаңа дүниеге, жаңа өмірге, жаңа ортаға енгізіп отырады.
Аударма – көптеген факторлардың әсерімен өтетін күрделі процесс. Аударма
процесінде аудармашының екі түрлі білімі қолданылады: оның жадында
сақталып тұрған позитивті (эпимистік) және жаңа ақпартты ала алатын
эвристік.
Аударманың ғылыми классификациясының негізгі ұстанымдары:
 тарихи ұстаным;
 функционалды ұстаным;
 генетикалық ұстаным;
 құрылымдық-мазмұндық ұстаным;
 лингвистикалық ұстаным.
ХХ ғасыр бойында қазақ мәдениетінде өзге тілден қазақшаға аударудың
бай тәжірибесі жинақталды; ал қандайда бір тәжірибенің негізінде ғылыми
тұжырымдарды түйіндеу, теориялық негіздемені қалыптастыру – ғылым
дамуындағы заңды құбылыс.

Саяси-әлеуметтік байланыстар, қарым-қатынастарының негізінде
нақты ақпараттарды жинау → қабылдау → өңдеу → жеткізу жүйесі бір
тілден екінші тілге аудару ісімен тығыз байланысты. Аударма – осы
іспен шұғылданушының кешенді филологиялық дайындығын талап
ететін, яғни аудармашы халықтың, әсіресе аударылатын тілдің иесі –
қазақ халқының тарихы мен әдебиетінен, мәдениеті мен ұлттық
этникасынан жан-жақты хабары бар, бірнеше тілді жетік, жақсы білетін
маман болғанда ғана жоғары деңгейде көрінетін күрделі құбылыс.
Аударма жұмысы – жеке адамның ойлау-психикалық қызметінің жемісі;
аударманың психолингвистика ғылымына ұштасатын жағы осында.
Жазылған дүние, сондай-ақ қабылдаушының да ойлау-пайымдау қабілет
деңгейін ескереді; адамның ойлау-психикалық әрекеті, қоршаған
дүниені өз пайымының өткізуі бірізді, тұйық, «механикалық» түрде
жүрмейді. Ой-психика қоршаған дүниені логикалық шындыққа сәйкес
тура қабылдайды немесе көріп-білген мағлұматынан әсер алады, алған
мағлұматын өзге құбылыстармен теңестіреді, шендестіреді, образ,
суреттер жасайды, міне, осылардан барып психолингвистка ғылымы
ойлаудың образды типі және ойлаудың логикалық типі деген түрлерін
ажыратады.
Тәржімашының алдында екіжақты, бір бірінен ауыр, екеуінің де
таразысы тең қос міндет тұрады. Оның бірі: түпнұсқаның мазмұнын,
сюжетін, түпнұсқа авторының негізгі идеясын мүмкіндігінше толық
сақтау; екіншісі: аударылатын тілдің – қазақ тілінің табиғи
заңдылықтарын, нормаларын қадағалау. Тәржіма үшін басты мақсат – не
айтылып тұр дегеннен гөрі, айтылғанды қалай жеткізу керек дегенді
назарда әрдайым ұстау. Нақтырақ айтқанда, аударма мәтіннің тілі
барынша «табиғи» болуға тиіс. Ал табиғилық: 1) аударма нұсқа арналған
қауымның әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерін; 2) аударылатын тілдің
нормалық талаптарын, жалпы осы тілдің өз сипатын негізгі меже
еткенде ғана жүзеге асады.
Аударма мәтін қашанда мәдениетаралық қарым-қатынас құралы
болып келеді. Аударма арқылы өзге ұлттың болмысын, табиғатын,
жалпы ұлттық колоритін тануға, сезінуге болады. Оқырман үшін
аударма-шығарма өзге бір беймәлім немесе толық танылмаған ел
мәдениетінің бір үзігі, сол арқылы оқырман өзіндік көзқарас
қалыптастырады. Аударманың бірнеше түрі бары белгілі. Олар ғылыми
аударма, көркем аударма, синхронды аударма, ресми аударма т.б.
Бұлардың әрқайсының өзіне тән ерекшеліктері болғанмен мақсат біреу,
ол – бөгде тілде жазылған еңбекті мүмкіндігінше тиянақты түрде,
өзгертулерсіз өзге тілді оқырманға таныстыру. Әдетте, аударма десе
ойымызға бірінші болып оқырманға тән мәтін аудармасы келері анық.
Сөзсіз, кез келген шебер аудармашының бұған соқпай кетуі мүмкін емес.
Сондықтан тілші, әдебиетші ғалымдар осы уақытқа дейін бұл мәселені
жан-жақты зерттеп келеді. Профессор Б.Момынова былай дейді: «Қазақ
таңы» (газет аты) оқу-білім, халық ағарту саласына қатысты атаулардың

басты ерекшелігі – тілімізге ертеден еніп, әбден қалыптасып кеткен
арабизмдермен қатар орысша сөздердің де жарыса қолданылуы. Бұлай болуы
болуы заңды да. Өйткені сол кезде қазақ даласында оқудың, оқытудың екі түрі
болды. Бірі – діни, ескіше, қазақша оқу, яғни мектеп, медресе де, екіншісі –
жаңа орысша оқу, яғни школа, гимназия жүйесі еді. Сол кездегі ерекшелік
болғанымен М.Дулатұлы тіліндегі орыс сөздері де «ұлтжандылық» танымдық
моделін беру үшін қолданылды: «Бас қосып киргизский интеллигент,
Культура деген сөзді на практике, Етпейміз не себепті осуществлять (30).
Бұл сөздер сол кездегі қалың елге түсініксіз болса да, автор ізденісін, сосын
өзінің де орыс мәдениетінен хабардар екенін көрсету үшін қолданады. Бұл
сөздерде «ұлтжандылық» мазмұнындағы алыстау семаларға ие болып, қазақ
ұлттық мәдениеттің жаңаша түрге бейімделуіне әсер етеді. Бұл жерде
М.Дулатұлының «ұлтжандылық» концептісінен «озық өркениетке шақыру»
жағымды ой дерек (сигнификат) мақсатты семасы үнемі қабаттаса, бірге
жүретінін айта кету керек. Қазақтардың көшпелі өркениетінің шабандап кейін
қалуы ағартушы тілінен көрініс табатын танымдық концептілер жүйесінің
қайнар көзі. Адамға керек жеңілдетілген материалдық, рухани мәдениеттен
қазағының қалып бара жатқаны ағартушыға қатты батады, яғни әртүрлі озық
мәдениет заттары: телеграф, машина, отарба, пароход, граммофон,
телескоп, бомба, мина, зеңбіріктер, баспахана, газет-журнал, телефон т.т.
(Сөздер ақынның «Һүнермен хасыл (иемдену, пайда болу) болған нәрселер»
өлеңінен алынды). Заттық мәдениет өркениет жемісі, сол себепті
«ұлтжандылық» концептісіндегі «өркениет» ой дерегі ақын үшін басты мән
болып кеткен. В.А.Маслова «өркениет» туралы мынадай пікір білдіреді:
«Итак, культура создает средства и способы развития духовного начало о
человеке, а цивилизация снабжает его средствами существования, она
направлена на удовлетворение практических нужд. Култура облагораживает и
возвышает душу человека, а цивилизация обеспечивает комфорт для тела».
Сондай-ақ, В.А.Маслова О.Тоффлерге сүйенеді, оның ойына қосылады:
«Мәдениет дамуда трансформацияға түседі. Материалды және рухани
мәдениет ретінде екі формада дами отырып, екі мазмұн – мәдениет және
өркениетке ажыраған».
Тілдегі реалий сөздердің де ономастиконнан өз алдына «тәуелсіз
шекарасын демаркациялау» оңайға соқпайды. Бірақ екеуіне де даусыз ортақ
нәрсе, ол – бұлардың белгілі бір ұлттың, не ұлыстың өзіне ғана тән атаулар
екендігі. Сондықтан, бұл атаулардың аударылмайтын қатары тілден тілге
арнайы тәсілдер арқылы беріледі. Көптеген әдебиет көздерінде аударма
тәжірибесінде мұндай атауларды тілден тілге өткізудің барлық тәсілдерін
негізінен төмендегіше төртке бөліп қарастыруға болады делінеді. Мәселен,
С.П.Романова мен А.Л.Коралованың «Пособие по переводу с английского на
русский» деген еңбегінде: «1) транскрипция және транслитерация; 2) калька;
3) аналог немесе жуық келетін баламасы; 4) түсініктеме немесе түсіндірілген
аударма» делінеді. Мұнда транскрипция мен транслитерацияның тиімділігі
сонда, ол сөздің дыбыстық және графикалық тұрпатын береді, мәтін көлемінің
ұлғайып кетуіне жол бермейді. Калька күрделі сөздер мен сөзтіркестерді

бөлшектеп аударады. Аналог, немесе барабар сәйкестік, бұл – түпнұсқа
тіліндегі ұғымға толық сәйкес келмейтін, ұқсас ұғымдарды аударма
беретін сөздер мен сөзтіркестер. Ал түсіндірме тәсілі әрдайым мәтіннің
ұлғайып кетуіне жол береді және бұл оның басты кемшілігі болып
табылады деп, берілген тәсілдер тарқатылады. Реалий сөздер аударма
жұмыстары барысында аудармашыға ең бір ауыр тиетін сұрақтардың
бірі болғанмен, бұл құбылыстың мәдениетаралық коммуникацияда
алатын орны ерекше маңызға ие болғандықтан, аудармашы дипломат
рөлін атқаруға тиіс. Ол бір ұлттың, не ұлыстың, не ұлт өкілінің (жеке
тұлғаның) намысына, болмысына зақым келтіріп алмау жағына
сақтықпен қарауға тиіс.
Атаулардың графикасындағы, түсіндірмесіндегі әркелкілік, шетел
тілді оқырманға онсыз да толып жатқан есімдерді еске сақтап,
шығарманы түсінуін қиындатып, өзіндік қолайсыздық тудыруы мүмкін.
Дегенмен, жаңсақ берілген ақпар өзге тілді оқырманның жанына бата
қоймасы анық. Олай болса, «берілген мағлұматтың біздің көңілімізден
шықпауына, оған наразы көңіл күйімізге не себеп болды?» деген сұрақ
туады. Жауап қарапайым, аудармада кеткен жаңсақтықтар өзге тілді
оқырмандар тарапынан керағар пікір қалыптастырады, бұл ұлт
мүддесіне нұқсан келтіреді. Ұлттық атаулар, ұлтқа тән қадір-қасиеттің
бәрі қол сұғуға болмайтын рухани қазына. Осы себептен онимдер мен
реалийлерді аударма мәтінінде лингвомәдени бірлік ретінде
қарастырудың қажеттігі туады.
Аударма (әсіресе, көркем шығарма аудармасы) барысында
аудармашының мәдениетаралық байланыстың, этномәдени қарымқатынастың қызу ортасында «әділ төреші» бола білуі оның ең бірінші
міндетінен саналады. Бүгінгі күннің талаптары тұрғысынан
аудармашыға тілдерді жете меңгеруімен қоса, жазбаша аудармада да,
ауызша аудармада да, тіпті кез келген сұрақта дипломатия тілін білуі
міндеттеледі. Қандай да болмасын ақпаратты мәдениеттер арасында
«тігісін жатқыза» жеткізе білу қабілеті – оның біліктілігінің басты
белгісі.
Орта ғасырдағы шығыс классиктерінің шығармаларының қазақ
халқына көбіне-көп аударма арқылы жетіп отырды. Сол дәстүр жалғаса
келе Абай, Ыбырай заманына ұласты. Өйткені Ыбырай заманында да
шығыс және орыс әдебиеті қазақ тіліне аударылды. Сол сияқты
«Түркістан уалаяты газеті», «Дала уалаятының газеті» және «Айқап»
журналы беттеріне де аударма мәселесі аздап болса да орын алғанын
көреміз. Ыбырай Алтынсариннің «Шариғат ул-ислам» (Ислам
шариғаттары) деген кітабы да аударма еңбек есепті.
ХІХ ғасырдың соңғы жылдарында «Библияның» әр жері қазақ
тілінде жеке кітап болып Православияның миссионерлік қоғамы
тарапынан бастырылып шығарылды. Бұдан кейін «Інжіл» (Евангелие) де
қазақ тіліне аударылып кітап болып шықты. Бұл аударма туралы Әбен
Сатыбалдиев: «Аударма орыс әрпімен басылғандығын және дыбыс

ерекшеліктерін таңбалауға мұқият көңіл аударылғандығын» айта келіп, «бұл
аударма көлемі жағынан сол тұстағы қазақ тілінде басылған кітаптардың ең
ірісі деп айтуға болады», – деп көрсетеді.
ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында аударма ісі, әсіресе орыс
жазушыларының шығармаларын қазақ оқырмандарына қазақ тілінде жеткізу
ісі кең өріс ала бастайды. 1903 жылы Қазанда Молданияз Бекимов аударған
А.С.Пушкиннің «Капитан қызы» қазақ тілінде басылып шықты. «Капитан
қызының» тұңғыш аудармасы барынша еркін жасалған. Мұны аударма деуден
гөрі шығарманың желісін қуалай отырып, жалпы мазмұнын баяндап шығу
десе де болар еді. Аудармашы түпнұсқаның мазмұны мен суреттемелерін
толық келтірмей, тек жалпы оқиғасының желісін ғана қуып, жалпы мазмұнын
беріп отырған. Мұнда, әсіресе, кейіпкерлердің мінез-құлқын, психологиялық
сипаттарын, өздеріне тән даралықтарын бейнелейтін сөз бояулары қалып кетіп
жатқан». Бұл аударманың тілінде орыс тілінің әсері айқын сезіліп отырады.
Орынсыз көп қолданылған учитель, крепость, простой, господин сияқты орыс
сөздерін былай қойғанда, аудармадағы сөйлем құрылысында да орыс тілінің
ықпалы көптеп кездеседі. Ол ықпал, әсіресе, сөйлемдегі сөздердің орын
тәртібінен байқалады, яғни түпнұсқада сөйлемдегі сөздер қалай орналасса,
аударғанда да ол сөздердің орналасу тәртібін сақтап отырған. Соның
салдарынан қажетсіз инверсиялар қазақ тілі синтаксисіне тән емес сөйлемдер
пайда болған.
Әсіресе бұл кезде шығып тұрған газет-журналда көркем аудармаға үлкен
мән беріп отырғанын байқаймыз. «Айқап» журналы мен «Қазақ» газеті
беттерінде
И.А.Крыловтың,
Л.Н.Толстойдың,
А.С.Пушкиннің,
М.Ю.Лермонтовтың, А.П.Чеховтың, А.Сорокиннің, И.С.Никитиннің,
А.Кольцовтың т.б. белгілі ақын-жазуышылардың жеке шығармалары қазақ
тіліне аударылып, басылып отырған. Олардың кейбірінің тілі туралы сол кезде
мақала, рецензиялар да басылып жүрді. Бұл аудармаларда қажетсіз
инверсиялардың, қазақ тілі синтаксисіне тән емес сөйлем құрылыстарының
өте аз екенін, тіпті кейбір аудармаларда мүлдем кездеспейтінін байқаймыз.
Орыс ақын-жазушыларының көлемі шағын жеке шығармалары бұл
кезде шыққан хрестоматия, қираат кітаптарына да еніп отырған. Спандияр
Көбеевтің «Үлгілі тәржіма», Бекет Өтетілеуовтың «Дүние ісі ақыретке кетпес»
сияқты кітаптары – осындай жинақтар.
Қазақ ішінде медицина, биологиядан арнаулы мамандар жоқтың қасы
болғандықтан, халық қамын ойлаған оқығандар орыс тіліндегі арнаулы
әдебиеттерді қазақ тіліне аударып, бастырып, таратып отырды. Сондай
әдебиеттердің бірқатары мыналар: «Афа яки холера әңгімесі, перевод
қазақшадан орысшаға етуші студент Казахский ветеринарный институтыныі
Файзолла Иманбаев» (Қазан, 1905), «Қышыманың турасында (о чесотке)»
русшадан тәржіме Жаманмұрынов, Орынбор, 1906; «Шешектің һәм шешек
егудің жайларынан орысшадан тәржіме. Уалишев» (Орынбор, 1906),
«Адамның чумасы турасында». Қазақ тілінде. Орысшадан перевод етуші
Садық Бисалиев, Орынбор, 1911; «Обадан қалай сақтану?». Орысшадан
перевод етуші Садық Бисалиев, Орынбор, 1911. т.б.

Медицина, биология әдебиеттерінде орыс тілінің әсерінен туған
көптеген терминдік сөз тіркестері қолданылған. Мысалы, жұқпалы ауру,
терінің жұқпалы ауруы, табиб ғылыми т.б. сөз орамдары орыс тіліндегі
заразная болезнь, кожная заразная болезнь, медицинская наука
дегендердің тікелей ықпалымен туған. «Табиб ғылымында айтылған сөз
бар: обаменен ауырған адамларның өзлері хауіпсіз деб» («Афат яки
холера әңгімесі», 4-бет); «Қышыма терінің жұқпалы ауруы»
(«Қышыманың турасында», 3-бет); «Сол жылдан бері тек обадан ең кемі
2-3 миллион адамдар өлді» («Обадан қалай сақтану?», 3-бет); «Оба
құрттары қатты ыссыдан һәм құрғақтықтан өледі, бірақ қандай мықты
суықтан да өлмейді» (Сонда, 4-бет).
Бұл кезеңдерде техниканың кейбір саласына байланысты да
бірсыдырғы еңбектер жарық көрді. Олардың кейбіреулерін көрсете
кетейік: «Торгайский сельскохозяйственный общественной уставы»
(Орынбор, 1903), «Инородистер школдары үчін шыққан жаңа правило»
(Орынбор, 1906), «Қолменен май алатын машинаны пайдаға енгізу
жөні» (Троицк, 1914), «Қазақ-қырғыз съезі (кн. Мусульманского бюро)»
(Орынбор, 1917), «Нұсқа кітаб. Зеңгір компаниясының іс тігетін»
(Орынбор, 1914).
Осымен қабат көзге түсетін ерекшелік биология, медицинаға
байланысты шығармалар тілімен салыстырғанда соңғы айтылған
еңбектерде орыс тілінен енген сөздер де, тіпті орыс тіліндегі
конструкциялар да аударылмай, сол күйінде қолданылған. Оған
публичный, совет, постановление, председатель,устав члендік, школ,
учитель, правило, машина сияқты орыс тілі арқылы енген термин сөздер
дәлел бола алады. Демек, бұл мысалдардан сол кезеңдерде қазақ
тіліндежарық көрген осы іспеттес әдебиеттердің тілі бірізді,
қалыптасқан жүйелі нормада болмағандығын көреміз. Соған қарамастан
қазақтың әдеби тілі стильдерінің жеке-жеке өріс алып, жанрлық-тілдік
жағынан қалыптаса бастауында бұл еңбектердің орны ерекше. Осы
әдебиеттердің негізінде бұрын болмаған жаңа стильдердің нышаны
пайда бола бастады. Қазіргі әдеби тілдегі дербес стильдік тармақтарды
белгілей алатын жекелеген сөздер, терминдер, соған тән көптеген сөз
тіркестері мен конструкциялардың көбі алғаш осы әдебиеттер тілінде
пайда болып, жасалып, жазба әдеби тілге сол іспеттес еңбектер арқылы
еніп отырды. Бұл ретте көбіне-көп қазақ тілінде бар ежелгі ұғымның
тілдік материалдары іске асып отырғандығы байқалады. Сондай-ақ
қажет деген жерлерде орыс тілінен де сөз алушылық, тіпті кейде термин
сөз орамдарын, жеке конструкцияларды да сол күйінде тілге енгізушілік
әрекеті жиі көрініп қалады. Ол – жаңа стильдік тармақтың туа
бастағанын, соған орай терминдік қордың жасала бастағынан байқатса
керек.
Қазақтың алғашқы жазып аударушыларына Әлихан Бөкейхан,
Дінмұхаммед Сұлтанғазин, Рақымжан Дүйсенбаев, А.Құрманбаев т.б.
жатады. Мерзімді баспасөз беттерінде қазақ тұрмысының,

этнографиясының, тарихының терминдері мен орамдары орысша тұңғыш
аударылды. Христиан дінін уағыздайтын әдебиеттерде діни терминдер
аударылып, қазақша баламалары қалыптаса бастады: святой – әулие, апостол
– берісте (періште), бог – алла, проповедь – үгіт, на этом свете – бұл дүниеде,
молиться – құлшылық ету, творец – жаратушы т.б. Саяси-экономикалық,
әдет-ғұрып заңдарына байланысты ресми сөздер мен тіркестер аударылды.
Мысалы, «Қарамола Ережесі» (авторларының бірі – Абай) – хұқықтық
әдебиеттің алғашқы аудармаларының бірі. «Дала уалаятындағы облыстардың
тергеуі турасынан» деген құжаттың қазақша аударылуы – заң терминдерін
қазақша бірізге түсірудің сәтті қадамы деуге болады.
ХХ ғасырдың 20-жылдарындағы қазақ тіл білімінің даму деңгейін
көрсету мақсатында ғылыми айналымға енбеген, араб, латын графикасымен
жарық көрген А.Байтұрсынұлы, Т.Шонанұлы, Е.Омаров, Б.Малдыбайұлы,
Б.Байтоғаев, Ж.Аймауытұлы, Қ.Басымұлы т.б. зерттеушілердің еңбектеріне
талдау жасалып‚ сол арқылы ғасыр басындағы қазақ тіл біліміндегі түрлі
көзқарастар мен бағыттар айқындалады. Қазақ мәдениетіндегі ХХ ғасырдың
20-30 жылдардағы аударма ісі рухани-мәдени, оқу-ағарту сипатында болды.
Аударма саласында Ж.Аймауытовтың «Аударма туралы» («Терме». Ташкент,
1925; Қазақ әдебиеті, 06.01.89.) мақаласы алғашқылардың қатарына жатады.
1920 жылдары аударма мәселесі жөнінде Б.Кенжебаев пен Е.Алдоңғаров
жазған. Бірақ 30 жылдарға дейін аударма мәселесі теориялық тұрғыдан
зерттелмеді. 1937 жылы «Казахстанская правда» (5 қаңтар) газетінде
М.Әуезовтың «Евгений Онегиннің» қазақ тіліндегі мақаласы шықты. Бұнда
автор аударма мәселесін қозғайды. Осы мақаладан кейін аударманың
теориялық негізі басталды.
Қазақ аудармасын жетілдіруде М.Әуезов, Ж.Аймауытов, Қ.Кемеңгеров,
М.Жұмабаев, Б.Майлин, І.Жансүгіров т.б. еңбектері ерекше. Ғасыр басында
қазақ білімпаздары аударма ісіне белсене араласқаны белгілі. Қазақ тіліндегі
тұңғыш математика оқулығының авторы Міржақып Дулатов болды (Есеп
құралы. Орынбор: Дин уа мағишат», 1914). Мұрағат деректеріне зер салсақ,
Ә.Бөкейханұлы – география, Е.Омаров – алгебра, М.Жұмабаев – педагогика,
Ж.Аймауытов – дидактика, Ф.Ғалымжанов – физика‚ Б.Сәрсенов – геометрия,
И.Тұрғанбаев – арифметика, Қ.Кемеңгерұлы – жаратылыстану пәндері
бойынша оқулықтарды қазақ тіліне аударғанынан хабардар боламыз.
Сонымен қатар мұрағат қорында Қ.Кемеңгерұлының 1925 жылдың 16
қарашасында «Ауыл шаруашылық ғылымы» атты кітапты аударуға келісім
беретіні жайында хаты сақталған [57].
ХХ ғасыр басындағы ғалымдардың ұлттық рухты ояту, сана-сезімді
серпілту мақсатымен жазған мұраларына талдау жасай отырып, өзіне дейінгі,
өз тұсындағы және өзінен кейінгі ғылыми еңбектермен салыстыру, қоғамдағы
саяси, әлеуметтік, мәдени өзгерістерге байланысты тіл білімі, аударма
саласының даму ерекшеліктерін көрсету; қазақ тіл білімінің 1912-1930жылдардағы жай-күйін зерделеу, ұлттық лингвистиканың көшбасшысы
ретіндегі даму бағытын айқындау, тіл білімі тарихындағы ғалымдардың
орнын, өзіндік үлесін және кейінгі зерттеулерге тигізген әсерін анықтау.

Қазақстанның бүгінгі жай-күйін және келешектегі даму бағытын
сөз еткенде, өткен тарихын да әрдайым есте ұстап, тарихтан тағылым
алған абзал. Бұл орайда әсіресе ХХ ғасырдың басындағы Қазақстанда
орын алған саяси-әлеуметтік фактор ел зиялыларының ұлт мүддесі
жолында бірігіп, қазақ тілін бағдарға ала отырып, бірлесе еңбек етуінің
жарқын үлгісі болды. Бұл кезең – қазақ қоғамының рухани жағынан
серпілген, ұлттық сананың оянған кезеңі болды. Ұлттың қамын ойлаған
қазақтың зиялы азаматтары адамзат тарихының көшінен қағаберіс
қалып, бейқам жатқан елдің тығырықтан шығар жолын іздеп, шарқ
ұрды. Одан шығудың бірден-бір негізгі жолы өнер-білімге тартылып,
алдыңғы қатарлы елдердің қатарына қосылу деп білген зиялылар қалың
бұқараның арасында ағартушылық идеясын, ұлттық сананы көтеру
идеясын ұстанды. Бұл жолда ұлттық мәдениеттің, әсіресе тілдің алар
орны ерекше болатынын терең түсінді. Осыған байланысты ұлт
көсемдері Ә.Бөкейханов: «Қазақтың ұлт болып, өркениетті ел қатарлы
өмір сүруі үшін, ең алдымен, халықтың сана-сезімін оятатын жағдай
тудыру керек, қазақтың ұлттық тілін, әдебиетін өрістету керек», – деп
жазса, А.Байтұрсынұлы: «Өзіміздің елімізді сақтау үшін бізге
мәдениетке, оқуға ұмтылу керек. Ол үшін, ең алдымен, әдебиет тілін
өркендету керек. Өз алдына ел болуға өзінің тілі мен әдебиеті бар ел ғана
жарай алатындығын біз ұмытпауға тиіспіз», – деп жазды. Ендеше,
Қазақстанның болашағы қандай болуы керек? деген мәселеге келгенде,
осы ұстанымдарды басшылыққа алу керек. Тарихқа үңіліп, өткенге көз
жүгіртер болсақ, ХХ ғасырдың басы қазақ қоғамы үшін игі
бастамаларға, үміт артар шараларға толы болғаны көрінеді. Қазақ
зиялылары ана тілінде оқулықтар жазып, сөздіктер шығарып, аударма
ісімен айналысып, ұлттық ғылым тілін қалыптастыруға күш салды,
халықтың сана-сезімін оятып, мәдениетті елдер қатарына қосылу
жолында аянбай еңбек етті. Ұлттық тілді ұлтты, қоғамды дамытудың,
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(А.Байтұрсынұлының оқу құралдарының аты да «Тіл – құрал» деп
аталды), халықтың санасына әсер етуге тырысты. Ендеше, еліміздің
ертеңі туралы ой қозғап, ұлттық қоғам құруды мақсат еткен қазіргі кезде
ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының еңбектерінен тағылым
алар тұстары, үлгі, тәжірибе боларлық дүние мол. Қорыта айтқанда, ХІХ
ғасырдың ІІ жартысы мен ХХ ғасырдың басында аударма ісінде ғылыми
әдебиет тілінің жеңіл, қарапайым халыққа түсінікті болу жағы көзделді.
ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында аударма ісі, әсіресе
орыс жазушыларының шығармаларын қазақ оқырмандарына қазақ
тілінде жеткізу ісі кең өріс ала бастайды. Бұл кезде шығып тұрған газетжурналда көркем аудармаға үлкен мән беріп отырғанын байқаймыз.
«Айқап» журналы мен «Қазақ» газеті беттерінде И.А.Крыловтың,
Л.Н.Толстойдың, А.С.Пушкиннің, М.Ю.Лермонтовтың, А.П.Чеховтың,
А.Сорокиннің, И.С.Никитиннің, А.Кольцовтың т.б. белгілі ақынжазушылардың жеке шығармалары қазақ тіліне аударылып, басылып

отырған. 1903 жылы Қазанда Молданияз Бекимов аударған А.С.Пушкиннің
«Капитан қызы» қазақ тілінде басылып шықты. «Капитан қызының» тұңғыш
аудармасы барынша еркін жасалған. Мұны аударма деуден гөрі шығарманың
желісін қуалай отырып, жалпы мазмұнын баяндап шығу десе де болар еді.
Аудармашы түпнұсқаның мазмұны мен суреттемелерін толық келтірмей, тек
жалпы оқиғасының желісін ғана қуып, жалпы мазмұнын беріп отырған.
Мұнда, әсіресе, кейіпкерлердің мінез-құлқын, психологиялық сипаттарын,
өздеріне тән даралықтарын бейнелейтін сөз бояулары қалып кетіп жатқан».
Бұл аударманың тілінде орыс тілінің әсері айқын сезіліп отырады. Орынсыз
көп қолданылған учитель, крепость, простой, господин сияқты орыс сөздерін
былай қойғанда, аудармадағы сөйлем құрылысында да орыс тілінің ықпалы
көптеп кездеседі. Ол ықпал, әсіресе, сөйлемдегі сөздердің орын тәртібінен
байқалады, яғни түпнұсқада сөйлемдегі сөздер қалай орналасса, аударғанда да
ол сөздердің орналасу тәртібін сақтап отырған. Олардың кейбірінің тілі
туралы сол кезде мақала, рецензиялар да басылып жүрді. Бұл аудармаларда
қажетсіз инверсиялардың, қазақ тілі синтаксисіне тән емес сөйлем
құрылыстарының өте аз екенін, тіпті кейбір аудармаларда мүлдем
кездеспейтінін байқаймыз. Орыс ақын-жазушыларының көлемі шағын жеке
шығармалары бұл кезде шыққан хрестоматия, қираат кітаптарына да еніп
отырған: Ыбырай Алтынсарин «Қырғыз әліппесі», Спандияр Көбеевтің
«Үлгілі тәржіма», Бекет Өтетілеуовтың «Дүние ісі ақыретке кетпес» сияқты
кітаптары – осындай жинақтар.
Қазақ ішінде медицина, биологиядан арнаулы мамандар жоқтың қасы
болғандықтан, халық қамын ойлаған оқығандар орыс тіліндегі арнаулы
әдебиеттерді қазақ тіліне аударып, бастырып, таратып отырды. Сондай
әдебиеттердің бірқатары мыналар: «Холера әңгімесі. Перевод қазақшадан
орысшаға етуші студент Казахский ветеринарный институтының Файзолла
Иманбаев» (Қазан, 1905), «Қышыманың турасында (о чесотке)» русшадан
тәржіме Жаманмұрынов, Орынбор, 1906; «Шешектің һәм шешек егудің
жайларынан орысшадан тәржіме. Уалишев» (Орынбор, 1906), «Адамның
чумасы турасында». Қазақ тілінде. Орысшадан перевод етуші Садық
Бисалиев, Орынбор, 1911; «Обадан қалай сақтану?». Орысшадан перевод
етуші Садық Бисалиев, Орынбор, 1911 т.б.
Медицина, биология әдебиеттерінде орыс тілінің әсерінен туған
көптеген терминдік сөз тіркестері қолданылған. Мысалы, жұқпалы ауру,
терінің жұқпалы ауруы, табиб ғылыми т.б. сөз орамдары орыс тіліндегі
заразная болезнь, кожная заразная болезнь, медицинская наука дегендердің
тікелей ықпалымен туған. «Табиб ғылымында айтылған сөз бар: обаменен
ауырған адамларның өзлері хауіпсіз деб» («Афат яки холера әңгімесі», 4-бет);
«Қышыма терінің жұқпалы ауруы» («Қышыманың турасында», 3-бет); «Сол
жылдан бері тек обадан ең кемі 2-3 миллион адамдар өлді» («Обадан қалай
сақтану?», 3-бет); «Оба құрттары қатты ыссыдан һәм құрғақтықтан өледі,
бірақ қандай мықты суықтан да өлмейді» (Сонда, 4-бет).
Бұл кезеңдерде техниканың кейбір саласына байланысты да бірсыдырғы
еңбектер жарық көрді. Олардың кейбіреулерін көрсете кетейік: «Торгайский

сельскохозяйственный общественной уставы» (Орынбор, 1903),
«Инородистер школдары үчін шыққан жаңа правило» (Орынбор, 1906),
«Қолменен май алатын машинаны пайдаға енгізу жөні» (Троицк, 1914),
«Қазақ-қырғыз съезі (кн. Мусульманского бюро)» (Орынбор, 1917),
«Нұсқа кітаб. Зеңгір компаниясының іс тігетін» (Орынбор, 1914).
Осымен қабат көзге түсетін ерекшелік биология, медицинаға
байланысты шығармалар тілімен салыстырғанда соңғы айтылған
еңбектерде орыс тілінен енген сөздер де, тіпті орыс тіліндегі
конструкциялар да аударылмай, сол күйінде қолданылған. Оған
публичный, совет, постановление, председатель,устав члендік, школ,
учитель, правило, машина сияқты орыс тілі арқылы енген термин сөздер
дәлел бола алады.
Ғылым
мен
техниканың
жаңалықтарына
арналған
материалдардың аудармасы «Дала уалаятының газетінің» нөмірлерінде
жарияланып тұрған. Ол материалдардың негізгілері мыналар: «Мәскеу
шаһары турасында», «Түрік халықтары», «Не себептен жерлердің
сілкінгені пайда болады», «Жұғымтал науқас турасында», «Күннің
күркіреуінің һәм күннің жарқылдағанының һәм жәйді түсірмейтін
сайманның баяны», «Жер, күн һәм жұлдыздар турасының баяны»,
«Бұрыңғы заманда адамдар қалайша жазуды үйренді?» және т.б. енді
осы аталған мақалалардың аударылу жайын қарастырсақ: «Мәскеу
шаһары турасында» орысша «О городе Москве» деген мақала. Ол
газеттің 1888 жылғы 1 шілдедегі 26-нөмірінде жарияланған. Авторы
аталмаған. «Орысша нұсқасының аяғында жақшаның ішінде «Турк.газ.»
деген сөз бар. Сонда «Дала уалаятының газеті» бұл хабарды
«Туркестанская газетадан» көшіріп жариялап отыр деген сөз. «Город
Москва – один из древних городов Российского государства, так как
упоминается в истории еще в 1147-г., то есть семь сот сорок шесть лет
назад» деп басталады орысша нұсқасы. Осының қазақшасы былай
аударылған: «Мәскеу көп шаһардан-ақ ескі екен. Оның аты 1147 жылы
шежірелерде бар есеблі. Содан бері 746 жыл болады.» Орысшасының
бірінші жолындағы «Российского государства…» деген екі сөз
қазақшасында аударылмай қалған. Сөйлемнің басқы мүшелеріне
түгелдей дерлік балама берілген.
«Дала уалаятының газетіндегі» аудармашылар ғылыми мақалада
терминнің алатын орнын, атқаратын рөлін хал-қадірінше дұрыс
түсінген. Біздің бұл айтқанымызды жоғарыда аталған «Телеграф» деген
мақаланы қазақшалағанда қолданған терминдердің дұрыс жасалып,
тұрақты берілгені дәлелдей түседі. Мәселен, осы мақалада снаряд,
прибор – жабдық, верховой – салт атты, изобретатель – өнерпаз,
точка – нүкте, пушечное ядро – зеңбірек оғы делінген. Бұл атаулар қазір
де осылайша аталып жүр.
Демек, бұл мысалдардан сол кезеңдерде қазақ тілінде жарық
көрген осы іспеттес әдебиеттердің тілі бірізді, қалыптасқан жүйелі
нормада болмағандығын көреміз. Соған қарамастан қазақтың әдеби тілі

стильдерінің жеке-жеке өріс алып, жанрлық-тілдік жағынан қалыптаса
бастауында бұл еңбектердің орны ерекше. Осы әдебиеттердің негізінде бұрын
бұрын болмаған жаңа стильдердің нышаны пайда бола бастады. Қазіргі әдеби
тілдегі дербес стильдік тармақтарды белгілей алатын жекелеген сөздер,
терминдер, соған тән көптеген сөз тіркестері мен конструкциялардың көбі
алғаш осы әдебиеттер тілінде пайда болып, жасалып, жазба әдеби тілге сол
іспеттес еңбектер арқылы еніп отырды. Бұл ретте көбіне-көп қазақ тілінде бар
ежелгі ұғымның тілдік материалдары іске асып отырғандығы байқалады.
Сондай-ақ қажет деген жерлерде орыс тілінен де сөз алушылық, тіпті кейде
термин сөз орамдарын, жеке конструкцияларды да сол күйінде тілге
енгізушілік әрекеті жиі көрініп қалады. Ол – жаңа стильдік тармақтың туа
бастағанын, соған орай терминдік қордың жасала бастағынан байқатса керек.
Қазақтың алғашқы жазып аударушыларына Әлихан Бөкейхан,
Дінмұхаммед Сұлтанғазин, Рақымжан Дүйсенбаев, А.Құрманбаев т.б. жатады.
Мерзімді баспасөз беттерінде қазақ тұрмысының, этнографиясының,
тарихының терминдері мен орамдары орысша тұңғыш аударылды. Христиан
дінін уағыздайтын әдебиеттерде діни терминдер аударылып, қазақша
баламалары қалыптаса бастады: святой – әулие, апостол – берісте (періште),
бог – алла, проповедь – үгіт, на этом свете – бұл дүниеде, молиться –
құлшылық ету, творец – жаратушы т.б. Саяси-экономикалық, әдет-ғұрып
заңдарына байланысты ресми сөздер мен тіркестер аударылды. Мысалы,
«Қарамола Ережесі» (авторларының бірі – Абай) – хұқықтық әдебиеттің
алғашқы аудармаларының бірі. «Дала уалаятындағы облыстардың тергеуі
турасынан» деген құжаттың қазақша аударылуы – заң терминдерін қазақша
бірізге түсірудің сәтті қадамы деуге болады.
Қазақ тілі туралы газет бетінде ең алғаш мақала жазған – Адықов деген
кісі. Онда ол «бұ уақытта бір кемшілік қазақ тілінше жасалған бір кітаб жоқ,
баршасы ноғайша, сартша һәм ғайры тілде аралас» деп көрсете келіп, «хәлқадірінше кітаптарды анық қазақ тіліменен шығарып тұрса жақсы болар еді»
деген тілек білдіреді. Бұл мақала, тегінде, газетте тіл мәселесін көтеруге алғаш
қозғаушы болған сияқты. Осы
мақаламен байланысты газетке Шонаев
дегеннің хаты түседі. Бұл хатында ол Адықовтың «қазақ тілінде кітап шығару
керек», – дегеніне түсінбейтінін, үйткені ноғай тілінде шыққан кітаптарды да
қазақтардың түсініп оқи беретінін, өзінің жалпы ноғай мен қазақтың арасында
айырмашылық бар деп білмейтінін (екеуі де бір дінде – мұсылман дінінде,
жазулары да бір – араб шрифтісінде) айтады. Газет редакциясы бұған жауап
ретінде редакциялық мақала жариялап, онда Шонаевтың айтқанымен
келіспейтінін көрсетіп, қазақ тілі туралы, оның ноғай тіліне қатысы туралы
құнды пікірлер айтады.
1890 жылғы газеттің 6-номерінде Дінмұхамет Сүлтанғазиннің
«Біздің қазақ тілі туралы 5-6 ауыз сөз» деген көлемді мақаласы жарияланады.
Осыдан кейін газеттің сол жылғы 20-номерінде «Таржман» («Переводчик»)
газетінің «Түркі лұғатдары турада» деген мақаласы көшіріліп басылады. Оған
іле Ж. Көпеевтің, Рамазанов дегеннің мақалалары жарияланады. Кейінгі
жылдарда газет бетінде көлемді және тартымды мақалаларын жариялап,

А.Құрманбаев, Р. Дүйсенбаев, тағы да екі рет Д. Сұлтанғазин қазақ тілі туралы
өз пікірлерін ортаға салады.
Д. Сұлтанғазин «қазақ лұғаты ғайры лұғаттарменен (мысалы, сарт, ноғай
уа ғайрылар) түркі тілі болса да, баяғы заманнан бері өз алдына бөлек сөйленіп
келеді һәм ғайры лұғаттардан бөлінетін грамматикалық айырымдарынан басқа
өз алдына бөлек әуездері (дыбыстары) бар дегенді айтты. Мұндай
фонетикалық ерекшеліктерге мысал ретінде ол қазақ сөздеріндегі ж дыбысы
ноғайша көбінесе и болып, ногай сөзінің ш-сы қазақша с, ногайша м, қазақша
б болып келетінін келтіреді. «Орта Азияның ұшы-қиырсыз жапан даласын
мекендеп, тек қана мал шаруашылығымен айналысқан қазақ халқы, – деп
жазды А. Құрманбаев, – әлденеше ғасырлар бойы басқа Азия халықтарынан
оқшау өмір өткізіп, өзіндік ерекшеліктерге толы тұрмыс шекті. Осыған орай
оның тілі де өз бетінше дамып, өзімен бір түбірден (түрік) тараған басқа Азия
халықтарының тілінен мүлде бөлек тіл болып қалыптасты». Сондықтан да
бұлар барлық түркі тілдеріне ортақ бір жасанды жазба әдеби тіл шығару керек
деген пікірдің де, «қазақ тілінің жоғарғы (әдеби) тілі – ноғай лұғаты» дегеннің
де дұрыс емес екендігін айтып, бұлай бола қалғанда, қазақтарға өз тілімен
сөйлеп, жазғанда басқа бір тілмен жазуына тура келер еді, ал бұл халықтың
сауаттанып, ғылым-білім алуы үшін үлкен қиындық келтірер еді деп көрсетеді.
Басқа бір «жасанды» тіл іздемей-ақ, қазақ тілінің өзінің сөз байлығын толық
пайдаланып, оны шама келгенше таза сақтауға шақырады. Бұл тұрғыда ана
тілін таза сақтаудың қажеттігін сөз жүзінде ғана айтып қоймай, өзінің аздыкөпті артында жазып қалдырған еңбегімен тәжірибе жүзінде үлгі көрсетіп
кеткен Ыбырай Алтынсариннен үйрену керектігіне тоқталады, оның «Қырғыз
хрестоматиясы» атты еңбегі шын мәніндегі таза халықтың тілдің үлгісі деп
көрсетеді. Сондықтан «қазақтың халқын һәм тілін жақсы көріп ұмтылған
адамдар марқұм Алтынсариннің көрсеткен жолымен жүрсе жарайды, мұның
қазақтың тілін жөндеп, көбейтпек үшін бастаған жұмысын қостап, ілгері
бастырса жарайды» деп кеңес береді.
Бұдан әрі А. Құрманбаев жоғарыда аталған мақаласында қазақ тілінің
күннен күнге шұбарланып бара жатқанына, білімді деген қазақтардың өз
сөздерінің арасына керекті-керексіз басқа тілден сөз қыстыруға
тырысатынына қынжылады. Мәселен, – дейді ол, – қант, кісі, көрпе, жастық
деген сөздер қазақша әп-әдемі сөздер бола тұрса да, білімді деген қазақ
міндетті түрде оны татаршалап, шекер, кіші, жұрқан, миндар деп айтады.
Мұндай, өзге әртүрлі керексіз тілдердің орнына қазақтың тілін көтеріп, ілгері
бастырып молайтпақ, орыстың оқуға үйренбек қазақ халқының өнерлі,
оқымысты біліс адамдарының міндетті жұмысы болса керек деп түйеді. Және
бұл жұмысқа «өзге әртүрлі бөтен тілдерді араластырмастан қазақтың таза
тілдерімен жазып үлгі көрсету» арқылы жәрдем беруге «Дала уәләятінің
газетін» де шақырады.
Р.Сыздықова ХІХ ғасырдың ІІ жартысында жарық көрген екі тілді
сөздіктердің жаңа сөздермен толығу жолдарын сипаттай келіп, сөздік
құрастырушылардың орыс сөздеріне қазақша балама іздеуде қазақ тіліне сіңіп
кеткен араб-парсы сөздеріне иек артқанын айта келіп, былай дейді: «Лексика

құрамын толықтырудың келесі жолы бұрыннан қолданылып келген арабпарсы сөздеріне жаңа, нақты мағына беру арқылы жүзеге асқан. Мысалы, бұл
кезде ғылым (ылм) білім, ғалым, ақы, (хақы, дарухана, хисап, ілім, кітапхана,
кітапшы, өнер (көнер, мақкеме, қызмет) хизмет деген сөздер қазақ қауымы
үшін енді-енді таныс болып бастаған. Наука, ученый, жалование, аптека,
арифметика, библиотека, библиотекарь, искусство, управление, служба
деген терминдердің баламасы ретінде тұрақтала бастайды. Әрине, бұл
ұғымдардың өздері бұрыннан таныс болғанымен, оларды бір сөзбен дәл айту
дәстүрі жоқ екендігі аян.
«Дала уәләяті газеті» негізінен аударма газет болды. ІІатша үкіметінің
жергілікті орындарының нұсқаулары, бұйрық-жарлықтары, яғни ресми
материалдар газетке көбінесе орысшадан аударылып басылып отырған. Ресми
емес материалдардың ішінде де орысшадан аударылған аударма материалдар
жиі
кездесіп
отырады.
Дегенмен
жергілікті
жерден
түскен
корреспонденциялар, ауыз әдебиеті үлгілері (аңыз әңгіме, ертегі, өлең) көбіне
таза қазақ тілінде жазылғанын көреміз [15].
Әрине, ол кездегі аудармашылардың білім дәрежесін, қазақ тілінің
сөздік құрамының күй-жайын есепке алғанда, сондай-ақ газеттің
публицистика, іс қағаздары, ғылыми стильдегі мақалаларды аударуда алғашқы
қадам жасағанын ескергенде, газеттегі аударма материалдардың ішінде
біркелкі жатық тілмен, қазақ ұғымында бар түсініктермен тәп-тәуір
аударылған мақалалар да кездеседі. Бірақ газетте кездесетін аударма
мақалалардың барлығы бірдей мұндай болып келе бермейді. Көпшілігінде
орыс сөйлемдерін сөзбе сөз сол ретімен аударудың нәтижесінде қазақ тексі
түсініксіз, ұғуға ауыр болып шыққан. Ондағы сөйлем құрылыстары қазақ тілі
заңдылықтарына мүлдем сай келмейді: «Қалай көктем уақыты кіргеннен кейін
мазқүр Ашхабат шаһарына байқасадылар келміш сәудекерлерінің һәм
сәудекер жамағаларының жіберміш адамдары жаһат етеділер һәр қайуларынан
тезлік илан мазқұр жайларда көктем уақытларына қырқылмыш жүйелеріні
сатұп алуларына»...
«С наступлением весенних дней здесь замечается особенное стремление
прибывающих сюда коммерсантов и их агентов поспешно совершать сделки
по покупке на месте шерсти весенней стрижки».
Аударма материалдарда мұндай басы аяғына шыққан сөйлемдер жиі
кездеседі. Мысалы: «Мұны байқау керек Семей облүсының ішінде орысча
оқитын мұсылман медресесінің әуелі бұл» (орысшасы: «Надо заметить, что эта
школа – первая магометанская школа в Семипалатинской области, где
вводится преподавание и русского языка»), «Байқаб көрерміз хат жазудың
неден басталғанын һәм қалайча жайылғанын» (орысшасы: «Посмотрим, с чего
началась письменность и как она развивалась») т. с.с.
Әсіресе мұндай орашолақтық орыс тілінен аударылған ресми
материалдарда жиі ұшырайды. Ресми материалдарды аударуда редакция оның
халыққа түсінікті болуын ойлаудан гөрі, шама келгенше оригиналға жақын
болуы үшін қам жеген сияқты. Аударма мәселесі туралы сол газет бетінде
жарияланған мақаласында Д. Сұлтанғазиннің де өз пікірі бар. Ол кісі

орысшадан сөзбе-сөз аударуға қарсы шығып, «орысшадан переуад қылғанда
тұп-тура сөз қалдырмай, орысша ретіменен переуад қыламын деп әуре болу
жарамайды. Әсіресе ұзақ сөздер келген уақытда наһу қағдасымен қосылған.
Сондай болғанда ұзақ сөздерді ретіменен бөліб һәр қайсысын бөлек
переуаддаб» ортасын жөніменен қосу керек...», – деп көрсетеді.
ХХ ғасыр басындағы терминдердің тұрақтану сипаты
Қазақ тіл білімінде термин мәселесі ХІХ ғасырда жарық көрген
«Түркістан уәлаятының газеті», «Дала уәлаятының газеті», «Тәржіман» т.с.с.
басылымдарда Д.Сұлтанғазин ( «Біздің қазақ тілі туралы 5-6 ауыз сөз», «Түркі
лұғатдары турада»), Ж.Көпеев, сондай-ақ А.Құрманбаев, Р.Дүйсенбаев т.б.
мақалаларында сөз болады. Кейін ХХ ғасырдың басында термин өзекті
мәселелердің бірі ретінде ғылыми тұрғыдан дәйектеліп, А.Байтұрсынұлы,
Х.Досмұхамедұлы, Е.Омарұлы Ж.Аймауытұлы, М.Дулатұлы еңбектерінде
өзіндік ұстанымдар қалыптасты. Ұлт көсемі – А.Байтұрсынұлы: «Өзіміздің
елімізді сақтау үшін бізге мәдениетке, оқуға ұмтылу керек. Ол үшін, ең
алдымен, әдебиет тілін өркендету керек. Өз алдына ел болуға өзінің тілі мен
әдебиеті бар ел ғана жарай алатындығын біз ұмытпауға тиіспіз», – деп
жазғанындай, ұлт зиялылары жаңа атауларды ұлт ұғымына жанастырып,
түсінікті етуге
тырысты. Ұлттық терминология аударма мәселесіне
Ә.Бөкейханұлы да ерекше көңіл бөлген. Ғалым «Еңбекші қазақ» газетінің 4бетінде «Кітап сыны» деген айдармен аударылған еңбектерге сын пікірін
білдіріп отырған. Мәселен, Абдолла Байтасұлының профессор Ю.Вагнерден
«Жануарлар туралы әңгімелер», профессор Гейкіден аударған «Пізійкелік
жағырапыйа» атты кітабына, Мұхтар Әуезовтің Ю.Вагнерден «Жердің
жаратылысы жайындағы әңгімелер», Қ.Ысмағұлұлының профессор Вагнерден
«Әуе туралы әңгіме», Ешмағамбетұлының
М.Томскийден «Ресейде
кесіпшілер қозғалысы» деген аудармаларының тіліне, терминдердің
қолданысына қатысты өзіндік пікірін білдіріп, еңбектердің маңызы мен
мазмұнын сөз еткен. Ғалым аударманың қарапайым халықтың түсінуіне жеңіл
болу жағына баса көңіл бөлу керектігін, түпнұсқадағы күйінше алу оқушыға
түсініксіздеу болатынын ескертеді. Мәселен: суық жерде тұрған стаканның
жылы жерге әкелгенде терлейтінін айтудың орнына қыстыгүні далада жатқан
балтаны жылы үйге әкелгенде, терлеп қоя беретінін мысал етіп келтіру,
зырылдауықтың орнына допты мысалға келтіру, «резеңке доп» дегеннің
орнына «үрген қуық» деп алу қазақ оқушысына әлдеқайда түсінікті болатынын
айта келіп: «Орыстың кітабын қазаққа деп өзгерткенде Крыловтың басына
тымақ кіигізген Ақыметті ұмытпау керек. Қазақ түсінбейтін жерін, қалам
тасырқап өткелден өткізе алмаса, тастап кету керек...», – дейді [3].
А.Байтұрсынұлы терминдердің уәжділік сипатына ерекше мән бергені
байқалады. Мәселен, көмекші етістіктердің үш түрін көрсетіп, оларды өз
ішінен: а) құр көмекші; ә) күй көмекші; б) ій көмекші деп жіктейді [1, 92].
Ғалым е- (емек) етістігін үнемі көмекшілік қызметте жұмсалуының
нәтижесінде етістік мәнінен айрылып, жұрнаққа (жалғаулыққа) айналып бара

жатуына, әбден ій болып кетуіне байланысты «ій көмекші» деп бөлек жіктейді.
Сондай-ақ амалдың қалып-күйін білдіруіне байланысты отыр, тұр, жатыр,
жүр етістіктерін бөлек топтастырып (күй көмекші)‚ бар, ал, бер, кел, кет, көр,
өт, таста, қал, қой сияқты көмекші етістіктерді бір бөлек береді. Мұнда
көмекші етістік тобының әрқайсысын дөп басып анықтауымен қатар, оларға
атау бергенде де уәжділік ұстанымдарды негізге алған.
Бұл салт, сабақты атауларын қолдануында да байқалады. Сабақты
сөзінің мағынасы сөздікте: «Инеге өткізілген жіп, жіп тағылған жіп» [4, 511]
түрінде берілген. Яғни, сабақты жіп болуы үшін ол иненің көзінен өткізілуі
тиіс. Бос жатқан, инеге өткізілмеген жіп сабақты ине деп аталмайды. Ал
сабақты етіс болуы үшін ол табыс септік тұлғалы сөзді (нысанды, объектіні)
керек етіп тұруы керек. Салт сөзінің мағынасы «Қазақ әдеби тілінің
сөздігінде»: «Жеке, жалғыз, бір өзі» [4, 640] түрінде сипатталған. Сол сияқты
салт етіс те табыс септік тұлғасындағы тура толықтауышты керек етпейді. Бұл
тұрғыдан алғанда, ғалымның атауларды пайдалануда қазақ тілінде бұрыннан
бар сөздердің мағынасын кеңейте отырып, оған жаңа мән үстегені әрі бұл
орайда ұлттық дүниетанымды негізге алғаны байқалады. Осыған байланысты
профессор Қ.Рысалды: «Етістіктердің сабақты, салт түрлері атауларының
мотивациялық негізделуі өте тереңде жатыр, атаулар осы етістіктердің мәнмағынасын дәл анықтайды. «Сабақтас» атауы «сабақтау» (инені сабақтау)
етістігінен туынды түбір тұлғасында жасалған болуы керек, «салт» атауы «салт
атты» тіркесіндегі «салт» сын есімінен терминге айналып, етістіктердің жалпы
категориялық мағынасын айқын беріп тұр», – дейді [5].
Терминдердің қазақ түсінігіне жеңіл болуы, уәжділік ұстанымдарына
А.Байтұрсынұлының ізбасарлары да ерекше мән берген. Оны
Қ.Кемеңгерұлының мына сөздерінен де байқауға болады: «… Терминдерді алу
туралы кейбіреу басқа елдер қалай атаса, қазақшаға айналдырмай-ақ, біз де
солай атайық десті. Бұл – тіпті адасқан пікір. Күйіміз жетсе, шамамыз жетсе,
қазақшаландырып алуымыз керек. Мәселен, геометрияны қазаққа геуметрие
десең, көзіне түк елестемейді. Ал пішіндеме десең, қазаққа таныс, көзіне
елестейді. Сондықтан терминдерді қазақша алуға дауласуға мән жоқ.
Бұл ұстанымды сол кездегі оқулықтардың авторлары да басшылыққа
алған. Мұрағат деректеріне зер салсақ, Ә.Бөкейханұлы география, Е.Омаров,
Қ.Сәтбаев алгебра, М.Жұмабаев педагогика, Ж.Аймауытов дидактика,
Ф.Ғалымжанов физика‚ Б.Сәрсенов геометрия, И.Тұрғанбаев арифметика,
Қ.Кемеңгерұлы жаратылыстану, химия пәндері бойынша оқулықтарды қазақ
тіліне аударған [6]. Қаныш Сәтбаевтың «Алгебра» атты оқулығынан бүгінде
түпнұсқа күйінде беріліп жүрген көптеген терминдердің баламасын табуға
болады: формула – өрнек, теорема – түйін, числитель – жарнақ, диаметр –
өре, рациональная величина – өлшемді шама, иррациональная величина –
өлшемсіз шама, квадратное уравнение – шаршылық теңдеу, биквадратное
уравнение – қос шаршылы теңдеу, сопряженные числа – түйіндес сандар,
прогрессия – дәуірлеу, коэффициент – сан өсіргіш, функция – берне, тождество
– бірдейлік, приближенный корень – жуықтас түбір, корень с недостатком –

олқы түбір, мнимые числа – күмәнді сандар, кратное – бөлінбе,
предыдущие члены – ілгері мүшелер т.с.с.
1924 жылы Орынборда өткен қазақ білімпаздарының тұңғыш съезінде
термин (пән сөзі) мәселесі арнайы сөз болады. Онда Елдес Омаров баяндама
жасап, Х.Досмұхамедұлы, М.Дулатұлы, М.Тұрғанбайұлы т.б. қоштап сөз
сөйлейді. Осы съезде жасаған баяндамасында Е.Омаров былай дейді: «Қазақ
тіліне жат сөздерді кіргізгенде, оның жат дыбыстарын бұзбай кіргізуге
болмайды; жат дыбысқа жалпы бұқараның тілі келмейді де ішінде жат дыбыс
бар жат сөз жалпыға жат болып қала береді; сөйте келе қазақша әдебиет тілі
бұқараның тілінен мүлде басқаланып, қат танитұн бұқара біздің жазған
сөзімізге түсінбейтін болады. Ол болмай, ойда жоқ бір керемет себептер
болып, бұқара оқығандардан қалыспай, жат сөздерді жат дыбыстармен
бұлжытпай айта алатұн болып кетсе, қазақтың тілі бұзылады. Мұның қайсысы
болғанда да жақсы болмайды» [7].
Қазақ оқығандары арасында жат (шет) сөздерді қабылдауда екі түрлі
ұстаным болған. Съезде сөйлеген сөзінде де, «Жат сөздер туралы» деген
кітапшасында да Н.Төреқұлов түркі тілдерінен сөз іздемей-ақ «делдалсыз тура
аурыпадан алуды» ұсынады да бибауырмал дегеннің орнына интернационал,
тарих сөзінің орнына история, тарихшы сөзінің орнына историк деп қолдану
керектігін айтады. Сонымен қатар М.Қайыпназарұлы да осы ұстанымды
негізге алып, жат сөздерді «өзге жұрт тілдерінде айтылуынша ешбір
бұзбастан, айнытпастан алу керек. Кәзір Қырым, Әзербайжан сықылды өзге
ұлт респөбликелері де солай алып жүр. Біз неге сүйтпейміз?» – дейді. Ал
ұлттың болашағын ойлаған Ә.Бөкейхан, Х.Досмұхамедұлы, А.Байтұрсынұлы,
Қ.Кемеңгерұлы сынды ғалымдар бұл ұстанымға үзілді-кесілді қарсы шығады.
Осыған байланысты Х.Досмұхамедұлы «Жат сөздерді қолданғанда, тілімізге
ылайықтап алу керек. Жат сөздерді өзгертпей, бұлжытпай алатын жер дүниеде
тіл жоқ деп айтса да болады… Жат сөздерді өзгертпестен алып, бастапқы жат
қалыбымен тілге сіңіреміз дегендік – шатасқандық. Бұ жолда жүрген адамдар
тілімізге орасан зиян келтіреді», – десе, А.Байтұрсынұлы «Сәбитке жауап»
деген мақаласында: «Жат сөздерді басқалар, мәселен, орыстар өз тілінің
заңына үйлестіріп алғанда, солай алуға біздің де қақымыз бар», – дейді [8].
Қазақстанның бүгінгі жай-күйін және келешектегі даму бағытын сөз
еткенде, өткен тарихын да әрдайым есте ұстап, тарихтан тағылым алған абзал.
Бұл орайда әсіресе ХХ ғасырдың басындағы Қазақстанда орын алған саясиәлеуметтік фактор ел зиялыларының ұлт мүддесі жолында бірігіп, қазақ тілін
бағдарға ала отырып, бірлесе еңбек етуінің жарқын үлгісі болды. Тарихқа
үңіліп, өткенге көз жүгіртер болсақ, ХХ ғасырдың басы қазақ қоғамы үшін игі
бастамаларға, үміт артар шараларға толы болғаны көрінеді. Қазақ елі дербестік
алып, Қазақ Автономиялы Советтік Социалистік республикасы болып
құрылған соң, қазақ халқының рухани дамуына біршама жол ашылды. 1923
жылы 22 қарашада тіл туралы декрет қабылданып, онда қазақ тілі орыс тілімен
қатар мемлекеттік дәрежеге ие болды [45]. Мемлекеттік және қоғамдық
орындарда қазақ тілінде де іс қағаздарын жүргізу қолға алына бастады. Қазақ
тілінің қоғамдық-әлеуметтік қызметі артты. Соған байланысты:

- қазақ тілінде оқулықтар шығару;
- мектептерді
қазақ
тілінде
жазылған
оқулық,
оқу
құралдарымен қамтамасыз ету;
- қазақ тілінде сабақ беретін мұғалімдерді дайындау;
- орыс мектептерінде қазақ тілін міндетті пән ретінде оқыту сияқты
шаралар жүзеге асырыла бастады [46].
ХХ басырдың басы қазақ тарихында рухани ояну дәуірі болғаны белгілі.
Қазақ қоғамының дамуы мен әлемдегі халықтардың дамуын өзара салыстыра
отырып, түрлі бағыт-көзқарастармен таныса отырып‚ өзіне тән ерекшелігі,
өзіндік болмысы, ұстанымы бар, дәстүрін сақтаған, сонымен қатар өнер мен
білімнен, мәдениеттен де қалыс қалмаған қазақ қоғамын құруға, ұлттық
сананы, ғылыми сананы оята отырып, жаңа қоғам құруға талпынған. Ұлттың
өзіндік белгісін сақтап қалатын негізгі қасиеттерінің бірі – тіл екенін терең
түсінген қазақ зиялылары өз беттерінше білімін жетілдіре отырып‚ қазақ тілі
бойынша оқулықтар жазған‚ баспасөз бетінде түрлі пікірталастар
ұйымдастырып отырған. Бұл жолда ұлттық мәдениеттің, әсіресе тілдің алар
орны ерекше болатынын терең түсінді. Осыған байланысты ұлт көсемдері
Ә.Бөкейханов: «Қазақтың ұлт болып, өркениетті ел қатарлы өмір сүруі
үшін, ең алдымен, халықтың сана-сезімін оятатын жағдай тудыру керек,
қазақтың ұлттық тілін, әдебиетін өрістету керек», – деп жазса,
А.Байтұрсынұлы: «Өзіміздің елімізді сақтау үшін бізге мәдениетке, оқуға
ұмтылу керек. Ол үшін, ең алдымен, әдебиет тілін өркендету керек. Өз
алдына ел болуға өзінің тілі мен әдебиеті бар ел ғана жарай алатындығын біз
ұмытпауға тиіспіз», – деп жазды.
ХХ ғасыр басында қоғамдағы ірі өзгерістер, ғылым мен техниканың,
мәдениеттің дамуы көптеген жаңа ұғымдар мен түсініктерді қалыптастырды.
Ғылым, өнер-білім, экономика саласында қазақ ұғымына жат жаңа сөздер,
атаулар пайда болды.
Ғасыр басында қоғамда болып жатқан түрлі өзгерістер мен
жаңалықтарға сәйкес жаңа ұғымдар, түсініктер қалыптасты. Ғылым, өнербілім салаларында қазақ ұғымына жат жаңа сөздер пайда болды. Осыған
байланысты жаңа ұғымдардың мәнін ашып, түсіндіру, қазақ тілінен сол
ұғымға сәйкес балама табу, қазақ сөздерін жинақтап, саралау, яғни сөздік түзу
қажеттігі туындады.Күннен-күнге көбейіп, тасқындап еніп жатқан термин
сөздерді жүйелеп, оларға қазақ тілінен балама табу, саралап, сұрыптау ісінің
жеңіл еместігі түсінікті. Ол туралы 1931 жылы оқу комиссариатының білім
кеңесі былай деген еді: «…Жұрттың көбіне мәлім, ой еңбегіндегі ең қиын істің
бірі – сөздік тізу, оның ішінде әсіресе кітап жазушыларға дайын сөз тауып беру
– өте қиын іс. Бұл айтқан ғылым тарауын көңілдегідей шығару үшін оның
соңында бірнеше жыл отырып, бір пән сөзінің өзін бірнеше сүзгіден өткізу
керек»[48,3-б.]. Осындай күрделі еңбектің нәтижесінде Н.Қаратышқанұлының
құрастыруымен «Пән сөздері», Ә.Үмбетбайұлының құрастыруымен «Әскери
атаулар сөздігі», «Атаулар сөздігі», Қ.Кемеңгерұлының редакторлығымен
«Қазақша-орысша тілмаш» т.с.с. сөздіктер жарық көрді.

ХХ ғасыр басында тіл тазалығын ту етіп көтеріп, тіл заңын бұзбауға
шақырған А.Байтұрсынұлы, Х.Досмұхамедұлы, Е.Омаров, А.Байтасұлы,
Қ.Кемеңгерұлы т.б. білімпаздар жат тілден жұрнақ қабылдауға қарсы болды.
Мәселен, «Қазақша жазу жайы» деген «Еңбекші қазақ» газетінің бірнеше
санында жарық көрген көлемді мақаласында Е.Омаров тіл заңын бұзбау
қажеттігін айта келіп: «Орыстың «сатсыйализм», «сатсыйалист» деген сөздері
– жалпы жұртқа ортақ сөз. Оны қазақ тіліне кіргізуге де болады. Бірақ оны
алғанда, түбірін ғана алыб, «изм», «ист», «ни»; сықылды жұрнақтарын
шығарыб тастау керек. Олардың орнына қазақ тілінің жұрнақтарын қосыу
керек: жұрнаққа қазақ тілінен бай тіл кем-ақ болар. Өзіңде үйір-үйір жұрнақ
бола тұрыб, жат жұрнаққа жармасыудың тіл бұзыудан басқа түк пайдасы
болмайды», – дейді [9].
1924 жылғы білімпаздар съезінде Е.Омаров қазақша пән сөздер
тақырыпты баяндамасында жұрнақтарды мағынасына қарай тұрлаулы (лық‚ -шы‚ -шыл‚ -лы‚ -сыз‚ -уыш) және тұрлаусыз (-қ. -н‚ -ақ) деп
жіктейді де, жаңа сөз жасауда, негізінен, тұрлаулы жұрнақтарды
пайдалану керектігін айтады. Қ.Кемеңгерұлы да бұған айрықша назар
аударған. Ғалым А.Байтұрсынұлы топтастыруын басшылыққа ала
отырып,жұрнақтарды мән-мағынасына қарай (қимылдың амалын,
құралын, нәтижесін білдіру‚ адамның бір іске бейімділігін көрсету т.б.)
жіктейді. Қазақ тілі жалғамалы тілдер тобына жататындықтан, бүгінгі
сөздік түзушілер мен орыс топтарына қазақ тілі оқулықтарын
құрастырушылар осы ерекшелікке баса назар аударғаны жөн сияқты.
Бұл орайда А.Байтұрсынұлының ұстанымдарын үлгі етуге болады.
Ғалым субстантивтену, адвербиалдану, адъективтену терминдерінің
орнына балама ретінде затсымақтану, сынсымақтану, үстеусімектену
сияқты атауларды ұсынады. Қазіргі кезде бірқатар әдебиеттерде
субстантивтену сөзінің орнына заттану деген атау беріліп жүр.
Алайда субстантивтенген сөз біржола зат есімге айналып кетпейді, осы
сөйлемде ғана зат есімнің қызметін атқарады да сөйлемнен (контекстен)
тыс бұрынғы қызметіне көшеді. Яғни, осы сөйлемде (контексте) ғана зат
есім сияқты көрінеді. Қазақ тілінде мұндай мағына беру үшін -сымақ
қосымшасы қолданылады (ақынсымақ, бастықсымақ т.с.с.).
А.Байтұрсынұлы осылайша -сымақ қосымшасын пайдалана отырып,
сол үлгі негізінде үстеусімек атауын да жасаған. Әрине, қазақ тілінде сімек қосымшасы жоқ (бұл – кірме қосымша болса керек). Алайда ғалым
сингармонизм заңдылықтарын негізге ала отырып, үстеу сөзіне
қосымшаның жіңішке нұсқасын жалғаған. Ғалымның бұл атаулары
қазіргі кезде ғылыми айналымға енгізілуі тиіс деп білеміз.
Қазақ тіліндегі жат атаулардың жүйелендіріліп, сөздік ретінде
құрастырылуы ХХ ғасырдың басында қолға алынған болатын. «Еңбекші
қазақ» газетінің бірнеше санында тіл комиссиясының хатшысы Әлкей
Марғұланның құрастыруымен «Мынау пән атаулары дұрыс па?», «Осы
пән атаулары дұрыс па?» деген атаумен терминдер тізімі жарияланып
отырған. Сондай-ақ «Жаңа мектеп» журналы мен «Қызыл Қазақстан»

газеттерінің бетінде «Қазақстан оқу кемесеретінің білім сексиесі алған пән
сөздері», «Ғылым ордасының қазақша ғылыми-әдебиет кеңсесінде
қабылданып алынған пән сөздер» деген айдармен әр жылдары жарық көрген
терминдер бір салаға ғана емес, бірнеше ғылым саласына тән. 1923-1924
жылдары түрлі сала терминдері «Білім ордасының қазақша ғылыми-әдебиет
кеңесінде қабылдап алынған пән сөздері» деген айдармен «Қызыл Қазақстан»
журналында жарияланып тұрған.
1925 жылы «Қазақша-орысша тілмаш» атты сөздік Мәскеуде 10000 дана
болып басылып шыққан (Сөздік жұмысын басқарған – Кемеңгерұлы Қошке‚
тізгендер – Кемеңгерұлы Қошке, Байтасұлы Абдолла, Бұралқыұлы Мұстапа,
Байғаскин Есім, Дәулетбекұлы Ғаббас, Баймақанұлы Шәкір, Темірбекұлы
Сұлтан, Сәрсенбайұлы Төлеутай), Қазақ білім кемесиесінің 1925 жылдың
қазан айынан 1926 жылдың маусым айына дейінгі мәжілістерінде бекітілген
терминдер «Орысша-қазақша әскерлік атаулары» («Русско-казакская военная
терминология») деген атпен Ә.Үмбетбайұлының құрастыруымен жарық көріп,
5000 дана болып таралды. «Қазақстан оқу кемесеретінің білім ордасы
қабылдаған пән сөздері» 1927 жылы Н.Қаратышқанұлының құрастыруымен
жарық көрген, 1931 жылы Халық ағарту Комиссариаты Білім кеңесінің термин
комиссиясы құрастырған «Атаулар сөздігі» жарық көрген. Онда түрлі ғылым
саласына қатысты 8000 термин берілген. Байқап отырғанымыздай, ХХ
ғасырдың басында терминологиялық сөздіктер көптеп жарық көрген.
1922
жылы
Қазақстанда
жат
сөздерді,
пән
атауларын
қазақшаландыратын комиссия құрылады да, оны А.Байтұрсынұлы басқарады.
Комиссия жат (өзге тілдік) сөздерді қабылдауда мына принциптерді
басшылыққа алған:
а) жат атаулардың мағынасын түсіндіргендей қазақ сөзін алу;
ә) оған қолайлы қазақ сөзі болмаса, түркі сөзін алу;
б) түркі сөзі де тура келмесе, қазақ тілінің заңына үйлестіріп, еуропа
сөзін алу [37].
Қазақ тілінің өз мүмкіндігін пайдалана отырып, термин жасау үлгісі ХІХ
ғасырда да көрініс тапқан. Белгілі ғалым Р.Сыздықова төңкеріске дейінгі
сөздіктердің ерекшелігіне тоқтала келіп, былай дейді: «Қазақ қоғамы өміріне
жаңадан еніп жатқан құбылыстар мен ұғымдардың атауын жасауда өткен
ғасырдың өзінде-ақ қазақ тілі өз мүмкіндігіне иек артқаны осы сөздіктерден
білінеді. Мысалы, аренда – өсім; банкир – сүтхор, өсімші; работник –
жұмыскер, малай; слуга – төлеңгіт; станция – қызыл үй, бекет; темница –
қараңғы үй; хирург – сынықшы; художник – ұста, жамаушы; будка
полицейского – қарауылшы үй; компания – ортақ; железная дорога, вагон,
локомотив – от арба; пароход – от қайық; столетие – жүз жыл;
подорожная – бедерлі қағаз; баллотировка – тас салу т.б.»[50, 306-б.].
Бұдан жоғарыда келтірілген принциптердің негізі ХІХ ғасырда қалана
бастағанын байқаймыз. Публицистикалық мәтіндегі аудармалардың қатарына
«Түркістан уалаятының газеті» айрықша орынға ие. «Түркістан уалаятының
газеті» Ташкентте 1870 жылы «Туркестанские ведомости» газетіне қосымша
болып қазақ және өзбек тілдерінде айына төрт нөмірі шығып тұрған. Газетті

шығаруға берілген ресми рұқсатта ол патша өкіметінің бұйрықжарлықтарын, салтанатты жиналыстардың хабарын, сот мекемесінің
үкімін жариялауға міндетті деп көрсетілген. Онда ғылыми мәліметтер,
өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығына қатысы бар материалдар, орыс
және басқа халықтардың өмірінде кездескен оқиғалар жайында хабарлар
да басылатын болған. Газетте «Мың бір түн» ертегісінің қазақ тіліндегі
алғашқы аудармасы да осы газетте басылып, Т.Ермактың Сібірді
бағындыруы туралы аңыз, араб жұртының ертегілері, Кашмаровтың
ертегісі, патшаны сөзбен жеңген әйел туралы аңыз әңгімелер т.б.
ертегілер мен аңыздарды қазақ тіліне аударып басып шығару –
«Түркістан уалаятының газеті» істеген игілікті істің бірі.
ХХ ғасырдың басындағы термин, емле мәселесіне қатысты
ұстанымдар
ХХ ғасырдың басында баспасөз бетінде тіл білімінің түрлі салалары
бойынша айтыстар ұйымдастырылып отырған (Елдес Омаров (Айнымалы
дыбыстардың жазу ережесі //«Еңбекші қазақ». 1925 ж. 9 мамыр) Ахмет
Байтұрсынұлы («Қазақстан» мен «Қазағыстан» туралы //«Еңбекші қазақ».
1925 ж. 19 май), Нәзір Төреқұлов («Қазақыстан» ба «Қазағыстан ба?»
//«Еңбекші қазақ». 1925ж. №339. 12 июль), Елдес Омаров (Қазақ тілінің
дыбыстары // «Жаңа мектеп». 1927 ж. №2. 61-67- б.) пен Ахмет Байтұрсынұлы
(Дыбыстарды жіктеу туралы («Жаңа мектеп». 1927 ж. №5. 65-70-б.), Нәзір
Төреқұлов (Қашан болады? //«Еңбекші қазақ». 1925 ж. 28 қараша) пен Ахмет
Байтұрсынұлы (Жоқшыға дерек // «Еңбекші қазақ». 1925 ж. 14 декабрь),
Сәбит Мұқанов (А л а ш – у р а ! //«Еңбекші қазақ». 1928 ж. 18 январь №15
(10-42), Былай ғой (жауапқа жауап) // «Еңбекші қазақ». 1928ж. 26 январь) пен
Ахмет Байтұрсынұлы (Сәбитке жауап ) / «Еңбекші қазақ». 1928 ж. 26 январь),
Балқай Байтоғайұлы (Жұрнақты аман сақтайық (ойласу ретінде) «Еңбекші
қазақ». 1928 ж. 18 ақпан. №41(1068)) мен Есенғали Жұрнақ сақтаулы (айтыс
ретінде) // «Еңбекші қазақ». 1928 ж. 27 наурыз №69 (1096)1) т.с.с. ,
зерттеушілер оқырмандардан келген сұрақтарға жауап беріп отырған (Дұрысы
қайсы – Жарты дауысты дыбыстар («Дұрысы қайсы»-ға жауап (Елдес Омаров)
//«Еңбекші қазақ». 1926 ж. 21 февраль), (Күмәндіміз (Үмбет ұлы Мәжит ) –
Үмбет ұлы Мәжитке жауап (латын әліппесі туралы сұрауына) (Телжан
Шонанұлы) //«Еңбекші қазақ». 1926 ж. 26 февраль) т.с.с.
ХХ ғасыр басындағы зерттеушілер тіл білімінің қай саласында болса да‚
негізінен‚ А.Байтұрсынұлы еңбектерін басшылыққа алған. Бұл‚ ең алдымен‚
терминдерді қолдануынан байқалады. Т.Шонанов, Қ.Кемеңгерұлы
А.Байтұрсынұлының етіс‚ салт‚ сабақты‚ тұйық‚ беделді‚ есімше‚ көсемше‚
қосымша‚ жұрнақ‚ жалғау‚ септік‚ ілік‚ табыс…‚ сан есім‚ сын есім‚ есімдік
т.б. терминдерді сол күйінде қолданған. Ғасыр басындағы жарияланған қазақ
тіліне қатысты материалдармен танысу барысында осы кезеңде “қос сөз” деген
Жүсіпбек Аймауытұлы мен Елдес Омаровтың фонетика, емлеге қатысты айтыстары «Еңбекші қазақ»
газетінің бірнеше санында басылған.
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ұғым бірнеше сөздің тізбегіне (біріккен сөз‚ тіркескен сөз‚ қос сөз) қатысты
қолданылғанын байқаймыз. Мәселен, А.Байтұрсынұлы, Е.Омаров,
Н.Залыұлының “Қазақша жазу тақырыпты жаңа ережелер” деген мақаласында
басқұр‚ желбау‚ Кенесары т.б. сөздер қос сөз деп аталған. Cол сияқты
А.Байтұрсынұлының “Қазақстан” мен “Қазағыстан” туралы” деген
мақаласында Қазақыстан‚ қара құрт‚ құла құнан‚ қара қол т.с.с. сөздерге “қос
сөз” деген атау берген. Балқай Байтоғайұлы “Қос сөздер туралы” атты
мақаласында да аяқ-табақ‚ төсек-орын‚ топ-топ сияқты сөздермен қатар
ақжол‚ айбалта‚ Естенбике сияқты сөздерді де қос сөзге жатқызады. Демек‚
А.Байтұрсынұлы кішкене‚ азғана деген сөздерді қос сөзге жатқызғанын түсіну
үшін ол кезде “қос сөз” деген ұғымның аясы бүгінгі қолданыстағыдан
әлдеқайда кең болғанын ескеру керек.
Көптеген
категорияларды
танып-танытуда
А.Байтұрсынұлы
тұжырымдарын қуаттап‚ сол үлгіде түсіндіріп отырған. Алайда зерттеушілер
А.Байтұрсынұлы ойларын сол күйінде қайталаған деген ойдан аулақпыз.
Ғалымдар өз тарапынан да бірқатар толықтырулар енгізіп‚ тіл білімінің
дамуына өзіндік үлес қосып отырған. Зерттеушілердің жекелеген
категорияларды тануы А.Байтұрсынұлы еңбектерінен өзгешелеу. Мәселен‚
А.Байтұрсынұлы етістің 10 түрін көрсетсе‚ Қ.Кемеңгерұлы 6 түрін, Қ.Жұбанов
7 түрін атайды‚ А.Байтұрсынұлы 15 түрлі райды келтірсе‚ Қ.Кемеңгерұлы
райдың 6 түрін көрсетеді. А.Байтұрсынұлы еңбектерінде тұйық рай ретінде
танылған етістік түрін Қ.Кемеңгерұлы рай қатарында қарастырмай‚
“неопределенная форма” деп жеке қарастырады. А.Байтұрсынұлы етіс
қатарында түсіндірген дүркінді етіс‚ өсіңкі етіс түрлерін Қ.Кемеңгерұлы сыпат
категориясына байланысты сөз етеді. А.Байтұрсынұлы еңбектеріндегі көптік
жалғауды Қ.Кемеңгерұлы жалғау емес‚ жұрнақ деп таниды т.б.
ХХ ғасырдың басында қазақ орфографиясына негіз болатын жүйе*
(принцип) таңдау мәселесі қызу талас тудырды. Осыған байланысты басылым
беттерінде көптеген мақалалар жарық көрді. Олардың қатарына
А.Байтұрсынұлы “Емле туралы”‚ Т.Шонанов “Шет сөздерінің імләсі
жайында”‚ А.Мамытұлы “Емле‚ пән атаулары туралы”‚ Б.Шобанзаде “Қазақ
тілі емлесінің ірге кезеңдері”‚ Е.Омаров “Емле мәселесі”‚ Ж.Аймауытұлы
“Емле‚ әріп жайында” т.с.с. мақалаларды жатқызуға болады. 1929 жылы
Қызылорда қаласында өткен ғылыми-орфографиялық конференцияда да осы
мәселе сөз болады.
Ғасыр басында баспасөз бетінде де, білімпаздар тобында да арнайы сөз
болып, көп айтыс туғызған мәселелердің бірі – бітеу буындарда және л, р, у, и
дыбыстарының алдында ы(і), ұ(ү) дыбыстарын жазу-жазбау туралы болды.
Б.Малдыбайұлы, Малабайұлы, Ж.Аймауытұлы, Т.Шонанов, К.К.Юдахиндер
“ы (і), ұ (ү) дыбыстары дүдәмал естілетіндіктен, кейде түсіп қалатындықтан
(орын – орны, мойын – мойны т.б.) әрі сөз мағынасына әсері болмайтындықтан,
р, л, у, и дыбыстарының алдында бітеу буындарда жазбай-ақ қойса да болады”
деген пікірді ұстанады. Ал А.Байтұрсынұлы алғашқы кезде бітеу буындарда
р, л, у, и дыбыстарының алдынан ы, ұ (соған сәйкес і, ү) дыбыстарын жазбай-

ақ қоюға болатынын айтса, кейінгі мақалаларында естілсе, ы, ұ дыбыстарын
таңбалау керектігін айтады.
Е.Омаров “Қазақша жазу жайы”, “Емле мәселесі”, “Жазу мәселесі” т.б.
мақалаларында және конференцияда сөйлеген сөздерінде ы, ұ дыбыстары
естілген жерінде қалдырылмай жазылу керектігін дәлелдейді. Осындай
көзқарасты Қ.Кемеңгерұлы (“Жауропалықтар үшін оқу құралы”,
конференциядағы сөздерінде т.б.); Есенғали (“Емле жайындағы пікірлер”) да
қуаттайды. А.Байтұрсынұлы мен Е.Омаров бітеу буында ы (і), ұ (ү)
дыбыстарының бар-жоқтығын айыру үшін “артықша сезгіштіктің керегі жоқ,
қазақ құлағы болуы керектігін” айта келіп, кейбір сөздердің мағынасын
ажыратуда бұл дыбыстардың әсері бар екенін: жарқ етті – ай жарық; тұрс
(тарс-тұрс) – тұрыс (отырыс-тұрыс); бүлк (бүлк ету) – бүлік (бүлік шығару),
жорт (аттың жортуы) – жорыт (түсті жорыту) сияқты мысалдарды
келтіре отырып дәлелдейді.
А.Байтұрсынұлы, Е.Омаровтар бітеу буында ы (і), ұ (ү) дыбыстарын
таңбаламайтын болсақ, мұндай мағыналары екі түрлі сөздерді ажырату қиынға
түсетінін айта келіп, естілген жерінде жазып, естілмеген жерінде жазбау
керектігін ескертеді. Ал енді “әркімнің құлағы әр түрлі естіген немесе солай
естіледі деп ұғып, әдеттеніп қалған жағдайда, өлең өлшемімен ашылуы
керектігін” айтады.
А.Байтұрсынұлы, Қ.Кемеңгерұлы, Т.Шонанов, Е.Омаров еңбектерінде
қазақ тілінде б, г, ғ, д дыбыстарына буын аяқталмайтыны айтылады.
А.Байтұрсынұлы д, ғ, г дыбыстарын сөз соңында келмеуіне және жалғаужұрнақтардың ешбір түрімен де үйлесе алмауына байланысты ымырасыз деп
атап, өз алдына бір топ қылып жіктеген.
XX ғасыр басында һ дыбысына байланысты да көптеген айтыстар,
пікірталастар болды. Баспасөз бетінде, емле конференциясында осы мәселе
төңірегінде айтысушылар екіге айырылды: бірі – бұл дыбыс қазақ тілінде бар,
оған арнайы таңба алу керек деушілер: А.Байтұрсынұлы, Ж.Аймауытұлы,
Ә.Байділдаұлы, С.Сейфуллин т.б. болса, екіншісі – бұл дыбыс қазақ тіліне тән
емес деушілер: Қ.Кемеңгерұлы, Е.Омаров, Т.Шонанов т.б. Ж.Аймауытұлы
мен Е.Омаровтың баспасөз бетінде қазақ тілінің келелі мәселелеріне
байланысты айтыстарының ішінде осы һ дыбысы да көп сөз болады. Осындай
талас 1929 жылғы емле конференциясы барысында да туындайды.
Ұлттық тіл біліміне дейін В.В.Радлов пен П.М.Мелиоранский
дауыстылардың тоғыз түрін көрсетсе, Н.Ильминский сегіз түрін (а мен ә-ні
бірге қарастырған), ал Созонтов он үш түрін көрсетеді (я, е, ю әріптерін де
дауыстыларға жатқызады). Ұлттық тіл білімі қалыптаса бастаған кезеңде де
баспасөз бетінде дауыстылардың саны, құрамы туралы түрлі көзқарастар,
пікірлер болды. Мысалы, Ж.Аймауытұлы, Б.Малдыбайұлы, С.Мұқанұлы и, у
дыбыстарын да дауыстыға жатқызып, қазақ тілінде он бір дауысты бар десе,
Малабайұлы э, ю, я әріптерін де дауыстылардың қатарына қосып,
дауыстылардың санын он төртке жеткізеді. Тіліміздің сингармонизм
заңдылығын ескере отырып, дауысты дыбыстардың құрамын дұрыс анықтаған
А.Байтұрсынұлы, Е.Омаров, Қ.Кемеңгерұлы, Т.Шонанов, Қ.Жұбанов сияқты

ғалымдардың айтқандарына бүгінгі таңда Ә.Жүнісбеков, С.Мырзабеков,
Н.Уәлиев, Н.Машқанова сияқты ғалымдардың еңбектері үндесіп жатыр.
Н.И.Ильминский, В.В.Радлов, П.М.Мелиоранский, А.Байтұрсынұлы,
Қ.Кемеңгерұлы т.б. ғалымдардың дауыстыларды жуан-жіңішке, еріндік-езулік
деп топтастырулары ұқсас. Бүгінгі таңдағы қазақ тілі фонетикасында да
мұндай дауыстыларды тануда әрқилылық жоқ. Алайда ғалымдар арасында
ерін үндестігінің сөздің соңына дейін сақталу-сақталмауына байланысты күні
бүгінге дейін түрлі пікірлер айтылады. П.М.Мелиоранский ерін үндестігінің
сақталатынын кесте арқылы көрсетіп, былай дейді: “...Есть грамотеи, которые
в угоду письменному языку‚ коверкают свое произношение, объявляя его
неправильным, но в речи простого народа варьирование гласных в суффиксах
постоянно соблюдается. Так, например, суффикс, изображаемый в
письменном языке через дан, иногда дін, в разговорном казак-киргизском
языке звучит то дан, то ден‚ то дөн, суффикс нің звучит то ның, то нің, то
нұң, то нүң т.д.”. Еріндік дауыстылардың келесі буынға тигізетін әсерін
Н.Созонтов‚ Н.Ильминский е, і дыбыстарының негізінде сипаттайды. Байқап
отырғанымыздай, аталған зерттеушілерде «қазақ тілінде ерін үндестігі
сақталады» деген ойды аңғару қиын емес.
“Дыбыстарды жіктеу туралы” деген мақаласында А.Байтұрсынұлы
езулік дауыстыларды аңғал, еріндік дауыстыларды қымқырулы деп атап:
“…қымқырулысы бас буыннан басқасында келмейді”, – деп ерін үндестігін
елемейді. Дәл осындай көзқарасты Е.Омаров, Т.Шонанов, Е.Д.Поливанов,
Қ.Жұбанов еңбектерінен де байқауға болады.
Дауыстыларды жақтың қатысына қарай үш деңгейде топтастыру
А.Байтұрсынұлы есімімен байланысты. А.Байтұрсынұлы дауыстыларды
ауыздың ашылуына қарай бірінші дәрежелі ашық (а, ә); екінші дәрежелі ашық
(е, о, ө); үшінші дәрежелі немесе тұйық дауыстылар (ы, і, и, ұ, ү, у) деп бөледі.
Дауыстыларды жақтың қатысына қарай жіктеуде А.Байтұрсынұлы мен
Қ.Кемеңгерұлы топтастыруларында ұқсастық байқалады. Екі ғалым да ашық,
қысаң (немесе тұйық) дыбыстардың құрамын бірдей көрсеткен.
А.Байтұрсынұлы е, о, ө дыбыстарын ІІ дәрежелі ашық деп жіктесе,
Қ.Кемеңгерұлы о, ө дыбыстарын жартылай ашық деп, ал е дыбысын жартылай
қысаң деп топтастырады. Сол себепті А.Байтұрсынұлы үш деңгейде,
Қ.Кемеңгерұлы төрт дейгейде жіктеген, айырмашылық – е дыбысына
байланысты. Ә.Жүнісбеков “Қазақ тіліндегі дауыстылар” деген еңбегінде
Н.Созонтов пен Г.В.Архангельский кітаптарында е дыбысының орыс тіліндегі
осындай дыбыстан бөлектігі, өзгешелігі туралы айтқандарын жоғары бағалай
келіп былай дейді: “К сожалению, весьма интересные замечания названных
выше исследователей (Н.Созонтов пен Г.В.Архангельский – О.Ж.) по поводу
гласного (е) в последующем никем не развивались, наоборот этому гласному
приписывалось широкое образование, аналогичное русскому е. Как будет
показано в дальнейшем, результаты экспериментального анализа говорят в
пользу высказываний Н.Созонтова и Г.В.Архангельского” (Джунисбеков А.
Гласные казахского языка. – Алматы: Наука‚ 1972. -9-с.).

Дауыстыларды жақтың қатысына қарай жіктеуде Т.Шонанов ө
дыбысының ғана ерекшелігін сөз етсе, Біләл Малдыбайұлы дауыстыларды
жоғары демесін, орта демесін, төменгі демесін деп бөледі. А.Байтұрсынұлы,
Қ.Кемеңгерұлы, Б.Малдыбайұлы сияқты зерттеушілер дауыстыларды жақтың
қатысына қарай топтастыруда бірізділік танытып, дауыстыларды тек ашық
пен қысаңға ғана топтастыруға болмайтынын, аралық дыбыстардың (о, ө, е)
болатынын, оның құрамын дұрыс байқаған. Х.Досмұхамедұлы “Қазақ-қырғыз
тіліндегі сингармонизм заңы” деген мақаласында е дыбысының ә-ден немесе
і-ден тууы мүмкіндігін айтады. Ғалымның тұжырымының дұрыстығы бүгінгі
таңда анықталып отыр. Ә.Жүнісбеков е дыбысының и мен і дыбыстарының
қосындысынан тұратынын, яғни и – 40 %, і – 60 % құрайтынын эксперимент
арқылы дәлелдеп берді. Бұл дыбыстар айтылуда да бірінің орнына бірі
қолданыла береді. Мысалы: міне – міні, бәйге – бәйгі, ешбір – ішбір, ешкім –
ішкім, бәтеңке – бәтіңке т.б.
ХХ ғасырдың басындағы зерттеуші, ғалымдардың арнайы сөз еткен
мәселелерінің бірі – ж, ш, и дыбыстарының жіңішкелікке бейімдігі туралы. Ол
туралы 1929 жылғы емле конференциясында да сөз болады. Т.Шонанов
тезистермен таныстыра келіп, ж, ш, и дыбыстарының кейбір сөздерде жуан,
кейде жіңішке (мысалы: шай – шәй, жай – жәй, тыйын – тійін) айтылу
тенденциясы бар екендігін, сондықтан жазуда әркелкілік болмау үшін мұндай
сөздерді қалай жазу керектігі туралы арнайы ереже жасау керектігін айтады.
К.К.Юдахиннің: “Құрамында ж, ш, и дыбыстары бар сөздер бір жерде жуан,
ал енді бір жерде жіңішке айтылуы мүмкін. Оның қайсысының дұрыс
болатыны туралы тезисте сөз қозғамай-ақ қойса да болады”, – деген пікіріне
Қ.Кемеңгерұлы қарсылық білдіріп, бұл дыбыстардың жіңішкелікке бейімдігі
заңды құбылыс екендігін дәлелдейді.
Қазақ тілінің дыбыстық жүйесін‚ емле мәселесін сөз еткен
Қ.Кемеңгерұлы‚ Е.Омаров‚ Т.Шонанов т.с.с. ғалымдардың тұжырымдарынан
Қазан мектебінің өкілдері – И.А.Бодуэн де Куртенэ‚ В.А.Богородицкий т.б
ғалымдардың әсері байқалады. Қ.Кемеңгерұлы “фонема” атауын қолданып‚
фонема‚ дыбыс пен әріптің айырмашылықтарын түсінген‚ дыбыстардың
корреляттық байланысын‚ психофонема теориясын т.б. анықтауы жағынан
И.А.Бодуэн де Куртенэнің еңбектерімен таныстығы байқалады. Мәселен‚ қк‚ ғ-г‚ һ дыбыстарының ерекшелігін түсіндіруде К.Кемеңгерұлы қазақ
индивидінің ойындағы (представление – Қ. Кемеңгерұлы) бейнелерін ескеріп
отырған.
А.Байтұрсынұлы, Қ.Кемеңгерұлы, Б.Малдыбайұлдары мен бүгінгі
таңдағы фонетист-ғалымдардың дауыстыларды жақтың қатысына қарай
ашық, қысаң деуі, аралық дауыстыларды анықтаулары ұқсас.
А.Байтұрсынұлы, Қ.Кемеңгерұлы, Б.Малдыбайұлдарының қазіргі кездегі
қазақ тілі фонетикасындағы жетістіктермен сәйкес келуі – бір жағынан,
аталған ғалымдардың тіл табиғатын терең түсінген фонолог болғандарын
көрсетеді. ХХ ғасыр басындағы зерттеушілердің ой-тұжырымдарының бүгінгі
таңда жалғасын табуы пікірлерінің дұрыстығын, өміршеңдігін көрсетеді.

Сонымен қатар сөзжасам жұрнақтарын жеке қарастыру‚ аналитикалық
формалы етістіктердің табиғатын түсіндіруі‚ жұрнақтарды топтастыруы‚
бұйрық райдың І жағының өзіндік ерекшеліктерін‚ ілік‚ табыс септіктерінің
жасырын келуін т.б. түсіндіруі жағынан А.Ысқақов‚ етістіктің өзіндік
ерекшеліктерін тануы‚ сөзжасамдық тәсіл‚ сөзжасамдық мағына‚ ілік‚ табыс
септіктерінің түсіп қалуы‚ асырмалы және күшейтпелі шырайларды
топтастыруы‚ -ғыл‚ -ғылт(ым)‚ шыл‚ -ша т.б. жұрнақтарын сөз тудырушы
қосымша ретінде тануы т.б. жағынан С.Исаев еңбектері Қ.Кемеңгерұлы
тұжырымдарымен үндес. Ы.Маманов А.Байтұрсынұлы‚ Т.Шонанов,
Қ.Кемеңгерұлы еңбектерімен таныс болып‚ ондағы тұжырымдарды толық
қуаттап‚ репрессиялануына байланысты‚ олардың атын атай алмаса да‚ белгілі
бір категориялардың табиғатын түсіндіруде пайдаланып отырған. Ал кейінгі
ғалымдар Ы.Маманов еңбектеріндегі ой-пікірлерді одан әрі дамытып‚
жалғастырып отырған. Екінші жағынан‚ ХХ ғасырдың басындағы зерттеуші,
ғалымдардың еңбектерімен мүлде таныс болмаған күннің өзінде де зерттеу
нысаны бір болғандықтан‚ дұрыс нәтиженің өзара ұқсас болып келуі – заңды
құбылыс.
ХХ ғасырдың басында ерекше талас тудырған мәселелердің бірі жазуға
қатысты болды. А.Байтұрсынұлы 1910 жылдан бастап араб жазуын қазақ
тілінің дыбыстық жүйесіне ыңғайлап, графиканы жетілдірді. Қазақ
зиялыларының арасында қызу қолдау тауып, ерекше ылтипатпен қабылданған
А.Байтұрсынұлы реформалаған қазақ әліпбиінің ережелері мен принциптері
алғаш 1924 жылғы 12-18 маусымында Орынборда өткен қазақ, қырғыз
білімпаздарының тұңғыш съезінде қабылданды. Профессор Е.Д.Поливанов
А.Байтұрсынұлы әліпбиін: “Эту последную форму, которую приняла казаккиргизская графика в 1924 году, я во всяком случае считаю уже не
нуждающейся в исправлениях и представляющей последний шаг в
историческом формировании национальной графики, котором с полным
правом могут гордиться киргизские деятели просвещения – создатели
реформы, как крупным культурным завоеванием”, – деп жоғары бағалайды.
Бірақ осы кезде басқа түрік елдерінде латын графикасына көшу мәселесі
қозғалып жатқан болатын.
Түркі халықтарын жазуын латын негізді әліпбиге ауыстыру мәселесін
ХІХ ғасырдың соңында әзірбайжан қайраткері Ахунды бастаған болатын.
Кейін 1922 жылы Нариманұлы Нариман Баку қаласында латын әліппесін
жақтап баяндама жасап, оның басшылығымен комиссия құрылып, кейін ол
“латын әліппесін жүзеге асыратын комитетке” айналады. Осыдан кейін латын
әліппесімен сауат ашылып, оқулықтар, кітап, газет-журналдар жарық көре
бастады. Бұл мәселе түрік, балқар, чуваш т.б. елдерде қолдау тауып, олар да
латын әліпбиіне көшті. Сөйтіп, «бүкіл түркі жұртшылығы латын әліппесіне
көшуі керек» деген мәселе көтерілді.
Латын жазуына көшу Орта Азия түркі халықтарында, әсіресе татар
халқы мен қазақ даласында бірауыздан қолдау тапқан жоқ. Профессор
Е.Д.Поливанов түркі тілдерінің арасында әліпби ауыстыру мәселесін ең
алғаш әзірбайжандар көтергенін айта келіп, бұл шараны қазақтар мен

татарлардың көпке дейін кешіктіргенін айтады да оның объективті себептерін
көрсетеді. Ғалым жазуын реформаламаған халық жаңа графикаға әуес келіп,
оңай ауысатынын, ал жазуы дұрыс тіл өзге графиканы құп көрмейтінін айта
келіп, бұл орайда татарлар мен қазақтардың жазуы біршама тұрақтанғанын,
әсіресе қазақтардың жазуы таңбалау жағынан, жазуға қойылатын талаптарды
өтеуі жағынан басқа жазулардан әлдеқайда озық тұрғанын айтады.
1925 жылы Орта Азиядағы түркі елдері әңгімені бір жерден қорытып алу
мақсатымен Самарқанда жиылды. Жиылысты шақырушы өзбек өкіметі
болды. Оған Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстаннан өкілдер қатысты. 1926
жылы Баку қаласында өткен Бүкілодақтық І түркологиялық съезде түркі
халықтарының тарихы, этнографиясы, мәдениеті, емлесі, жазуы,
терминологиясы, ана тілін оқыту әдістемесі т.б. сөз болады. Әсіресе жаңа
(латын) алфавитке көшіру мәселесі ерекше сөз болады. Съезге Қазақстаннан
4 өкіл жіберілді (Байтұрсынұлы Ахмет; Омарұлы Елдес; Байсейітұлы Әзіз;
Сүлейменұлы Біләл). А.Байтұрсынұлы, Е.Омаров нақты дәлелдер келтіріп,
араб әліпбиінің артықшылықтарын көрсетіп, латын графикасына көшудің
қажетсіздігін дәлелдейді. Алайда үкімет орындары латын графикасын
жақтағандықтан, съезд қаулысы бойынша латын жазуына көшу туралы қаулы
қабылдайды.
1929 жылы 24 қаңтарда "Жаңа алфавит туралы" Қазақстан Орталық
Кеңес комитеті президиумы мен халық Комиссарлар кеңесінің қаулысы
шығады. Одақтың жаңа әліпби комитетінің ІІІ пленумында қатысқандар жаңа
әліпбиді "Жұмысшы - қара шаруа әліпбиі " деп айту керек деп ұсыныс айтады.
Латын әліпбиін енгізу шаралары іске асады. Одақтық жаңа әліббе кіндік
комитеті құрылады. Кіндік комитетінің әр түрік республикасынан өкілдері
болды. Кіндік комитетінің төрағасы Самат Ағамалыұлы болды. 1929 жылдың
жаңа оқу жылынан бастап, Қазақстандық барлық оқу орындарында оқуды
жаңа әліббимен жүргізуге шешім қабылданды. «Еңбекші қазақ» газетінің
бетьінде 1929 жылдың 20 ақпанынан бастап "Уроки казахского языка для
европейцев" деген атпен жаңа әлібби сабағы ( 80 сабақ) жүйелі түрде басылып
тұрған. 1927-1928ж. “Еңбекші қазақ”, “Жаңа мектеп”,
“Лениншіл жас”,
“Тілші” газеттерінде жаңа латын әліпбиінің жобасы, сол графикамен басылған
тақырыптар жариялана бастайды.
1929 жылғы 18 ақпанда «Еңбекші қазақ» газетінде Қазақстан Орталық
жаңа әліпби комитетінің емле мәселесі туралы тіл білімпаздарына,
оқушыларға, барлық жазушыларға ашық хаты жарияланады. Онда 1929
жылдың 20 наурызында Қазақстан оқу комиссиариаты шақыратын
білімпаздар съезіне дейін емле мәселелері талқылануы керектігін ескерте
келіп жан-жақты емлеге енген өзгерістерге оқушылардың пікірлерін сұрайды.
Ондай өзгерістер:
1. ұзын "ұу", "сұу", "асыулар" бір түрде (ұу) жазылыб, (жіңішке
естілгенде де) бір түрлі үу жазылсын.
2. Бірнеше түбірден құралған бір мәнілім сөз (бас алқа, от арба, желбау, көзі қорақты, жол соқты, аты сұрау, қан сұрау, күн елту, әр кім, бір
жола, еш деңе) тұтас жазылсын.

3. "Кенжеғұл","Аягөз", кетпен", "жоңқа", Бұрамбай", сияқты бір мәнілі
сөздердің
ішіндегі дүдәмал дыбыс естілуінше жазылсын.
4. Бір мәнілі сөз деп қандай сөздерді айтуға болады? Кей бір дыбыстары
жоғалыб, екі түбірден кірігіб қысқарған сөзді айтамыз ба? Сөйлем ішіндегі
мәнісіне (сұрауына) қараб, бір мәнілі деб табу керек пе? Болмаса, басқа
өлшеуіш бар ма?
5. Тұтас сөзді” ішіндегі "з","ж","ш","с" дыбыстары естілуінше емес,
түбірінше жазылсын (тас – тасша, таз – тазша, тәж – тәжша, ас – асша).
6. Түбірдің дыбысына жалғау, жұрнақтың дауыссыз дыбысы ықпал
етпесін (түн – түнгі боп жазылсын, естілуінше түңгі боп жазылмасын).
7. л, р, у, и-ден басталатын сөздерде (қаб, лосу, рабай, рұқсат, уақыт,
ійне) ы, у дыбыстары сөз басында дүдәмал естілсе жазылмасын.
8. Есімшені” "тұн" жұрнағы (баратұн, келетүн) естілуінше "тін" боб
жазылсын. "Үшін", "Үркер" сияқты сөздерде ү, ө, і, е жазылсын.
9. Демеу жалғауының қосалқы қосымша сөздер (ғой, ғана, дама, мен)
дыбыстары естілуінше, түбір сөздер сызықша мен айырылыб жазылсын
(берді-ғой, рас-қой, шақ-қана, жүрсек-те, алды-ма, келіб-бе, адам-мен, еппен, болыб).
10. Сын есімді күшейтетін үстеу буындар (қаб-қара, об-оңай) естілуінше
қосылыб жазылсын.
11. "ау","ай", одағайлар сөзге тіркелгенде (япырмау, жанымай) бірге
жазылсын, сөзден бұрын келгенде, бөлек жазылсын (Ай, Асан).
12. "Еке" (аға, еке) жұрнағы өзге жұрнақтарша түбірге бірігіп жазылсын
(ағаеке).
13. Кейбір көмекші етістіктер ( бар, жүр, еді, ген еді ) етістікпен бірге иә
сызықша мен айырылыб жазылсын.
14. "сын","сың" боб қысқарыб айтылатын "соң" сөзге келгенде бірге
жазылсын (барғансоң, онсын)
Емле жөнінен тағы қандай ұсынатындарыңыз бар?
Осыған байланысты басылым беттерінде ұсыныстар жасаған көптеген
мақала жарық көреді: А. Байтұрсынұлы "Емле туралы" (1929, 27 наурыз);
"Емле жайындағы пікірлер"; (Ақдәулетұлы Әбділдә, Мұқанұлы Сәбит,
Есенғали Манабайұлдарының пікірлері) (1929, 28 наурыз); Қайменұлы І.
"Емлені түзету туралы" (1929, 10,19 наурыз); Мамытұлы "Емле, пән атаулары
туралы" ( 1929, 19 наурыз); Марғұланұлы Ә. "Жазу мәселесі" ( 1929, 16-17
тамыз); Аймауытұлы Ж. "Әліпби емлесіне түсінік" ( 1929, 18 ақпан); "uv,
ьv,іv,yv" ( 1929, 9 наурыз); "Әдеби тіл мен емле" ( 1929, 12 мамыр) т.с.с.
Орталық Атқару Комитетінің президиумы мен Халық Ағарту
Комитетінің шешімі бойынша 1929 жылы Қызылордада емлені реформалауға
байланысты конференция шақырылды. Сөйтіп, жаңа жазудың графикасы мен
орфографиясы және емле принциптерін айқындау және қазақ тілі емле
ережесін талқылау, қабылдау үшін 1929 жылы 2-4 маусым аралығында
Қызылордада ғылыми орфографиялық конференция шақырылады.
Конференцияда осы уақытқа дейін емлеге байланысты ұсыныстар, айтысталастар қорытындыланып, жаңа алфавитке сай жаңа емле қабылданады.

Жаңа әліпбиге көшуге байланысты емле мәселесінде бірқатар таластар,
қайшылықтар пайда болды. Олар сол кездегі басылым беттерінде жарияланып,
көпшіліктің талқысына ұсынылып, түрлі пікірталастар мен айтыстарға негіз
болды. Ондай мақалалардың қатарында Аймауытұлы Ж. "Емле, әріп
жайында", "Емлені өзгертуге жоба", “Тағы да емле туралы", Байтұрсынұлы А.
"Қазақстан мен Қазағыстан туралы", "Емле туралы", Дулатұлы М. "Емле
өзгерту жайында", Залыұлы Н. "Қазақша жазу туралы жаңа ережелер”,
Қайменұлы І. "Емлені түзету туралы", Аманжолов С. "Жаңа емленің кейбір
дыбыстарын өзгерту, емле мен терминдерді дұрыстау туралы", Мамытұлы А.
"Емле, пән атаулары", Омаров Е. "Айнымалы дыбыстардың жазу ережесі",
Тоқжігітов Ж. "Бас әріптің керегі жоқ", Уәлитов Ш. "Емлені өзгерту жайында",
Шаймерденов Е. "У" мен "И", Байтоғайұлы Б. "Қос сөздер туралы, Омаров Е.
"Емле мәселесі", Шонанов Т. "Шет сөздердің імләсі жайында” т.б. атауға
болады.
Латын әліпбиіне көшкеннен кейін туындаған күрделі мәселенің бірі –
бас әріп мәселесі еді. Ондай мақалалардың қатарына: "Бас әріпті былай
алайық" (1929, 26 қараша); "Бас әріп туралы айтыс" (1929, 2 желтоқсан);
Ш.Тоқжігітов "Бас әріптің керегі жоқ" (1929, 2 желтоқсан); "Бас әріп керек"
(1930, 4 ақпан); "Бас әріп керек пе, жоқ па?" т.б. жатқызуға болады. Бұл
мәселеге әсіресе оқытушылар белсене үн қосқаны байқалады. Олар негізінен
әдістемелік жағын жақсылап тексеруді, яғни «бас әріп, кіші әріпті жеке-жеке
оқыту керек пе, жоқ әлде бас және кіші әріптерді бірге оқыту керек пе?» деген
сауалдарға қатысты өз пікірлерін ортаға салды.
Қазақстанда бұл мәселе көп талас тудырды. Бір тобы «бас әріп керек»
десе, екіншілері «бас әріп керек емес» деген пікірде болды. С.Әміржан «Бас
әріп не үшін керек?» деген мақаласында: «Бас әріп – оқудың кілті жеке кісі
әріптер болса, адамның көзін жетектейтін тізгін, жазғанды тез аңғаруына
бастайтын ірі таңба – үлкен әріптер. Бетпақтың шөліндей тірі жансыз құм
далада адасқан адам тәрізді – бас әріпсіз жазуда да адам көзін алып жүре
алмақ емес. Екіншіден, оқу-жазудың, психологиялық негізі бойынша
қалыпты оқу, безендіріп оқу, сөздің мәнісіне лайық дауысты өзгертіп оқу,
тынатын жерде тыну үшін бас әріп керек. Әріп неғұрлым ұсақ болса (газет
әрпі) – жай тыныс белгілері байқалмай – көбінесе үлкен әріптерге еріп
оқыймыз. Бас әріп іле сала танылатын ірі тыныс белгілері есебінде.
Үшіншіден, қазақ тілі, әдебиеті енді ғана көркейтуге, баюға, мәдени керектің
барлығын өтеуге бет алып отыр. Мәдени керегіміз ішінде мемлекеттік маңызы
бар «кеңес тілі, заң тілі, телеграп маңдай жазуы, пылакат, ұран барлығы бар.
Бұларды мәдени түрде жазғымыз келсе, бас әріп керек. Әліппенің
интернационалдық мәні жай түрінен де – бас түрінде № - өмір жер жүзінде
бірдей алынған. Мысалы, орыстағы СНК ВКП (б) деген орында біздерде SNK,
BKP (в) десек, бұл көп жеңіл. Басқа жай сөздерден айырылмай оңаша
көрінбей қалады». Автор сауаттану ісіне бас әріптің ешқандай зияны
болмайтынын айта кетіп, жер-су атауларын, адам аттарын бас әріппен жазуды
ұсынады.

Ал Қ.Басымов «Бас әріп – қол бөгеу» («Еңбекші қазақ. 1930 ж. 4 февраль.
№ 28) деген мақаласында бас әріпті алсақ, оның араб әліпбиіне
айырмашылығы болмай қалатынын, қайта оқыту мүлде қиындайтынын айта
келіп, былай дейді: «Бас әріптің баспа түрі мен жазба түрі бір-біріне ұқсас
келмейді. Жазуда бір төселдірсек, баспада қайтадан төселдіруге тура келеді.
Оқу – жазу да, қай жағынан болса да аяқты орап салады да отырады.
Жұмыстан жұмыс туғызып, еңбекті еш келіп адымыңды аттатпайды. Қосар
әріптің бұл қылығы сау басқа сақина тілеп алған емей не?».
Бүкілодақтық Орталық жаңа түркі әліпбиі комитетінің І пленумында бас
әріпті жою не сақтау туралы мәселе қойылып, онда бас әріпті алмау туралы
шешім қабылданады. Ал 1930 жылдың 11 сәуірінде Қазақстан Орталық атқару
комитетінің "Бас әріпті алу туралы" қаулысы шығады. Онда: «1931/ 32 оқу
жылына арналған оқу құралдары бас әріппен басылсын, барлық мерзімді
әдебиет 1931 жылдың бірінші қаңтарына шейін барлық оқушыларын бас
әріптің түрі мен ережесімен таныстырып болсын да, сол күннен бастап бас
әріпке көшсін, 1931 жылдың қаңтарынан бастап оқу құралдары бас әріппен
басылсын» деген т.с.с. қаулыларды қабылдайды.
Қазақ тілінің сырын, мәнін терең түсінген қазақ зиялыларының қажырлы
еңбегінің нәтижесінде ана тіліміздің мүмкіндіктері ашылып, терминдерді ұлт
тілінде жасауға болатыны белгілі болды. 1923-1924 жылдары “Қызыл
Қазақстан” журналында “Білім ордасының қазақша ғылыми-әдебиет кеңесінде
қабылдап алынған пән сөздері” деген айдармен жарық көрген терминдер
жарияланып тұрған. Сондай-ақ «Жаңа мектеп» журналында да Қазағыстан оқу
кемесеретінің білім сексиесі алған пән сөздері жарияланып тұрды. Алайда бұл
үрдіс ұзаққа созыла алмады. 1930 жылы Мәскеуде Бүкілодақтық партия
мәжілісінде терминологияны ұлт тілдерінде дамыту мәселесі сөз болып, оның
негізгі принциптері белгіленді. Осы кезден бастап А.Байтұрсынұлы бастаған
қазақ зиялыларының термин жасауда ұстанған принциптері теріске
шығарылып “қазақ тілін өзге тілдердің бәрінен де оқшау ұстады, бөліп-жырып
қарады”, “пуристік бағыт ұстады” деп сынға алына бастады.
1933 жылы 22-маусымда Қазақстан Халық Комиссарлар Советінің
Мемлекеттік терминология комиссиясын ұйымдастыру туралы қаулысы
шықты. Осы кезден бастап қазақ тілінде баламасы болса да, басқа тілден енген
халқаралық терминдер мен советизмдер аударылмай қабылдана бастады.
Терминдерді ұлт тілі негізінде жасауға тырысқан қазақ зиялылары
қуғындалды, репрессияға ұшырады. Соның нәтижесінде қазақ тілінің термин
жасау мүмкіндігі шектеліп, қазақ тілі термин қабылдағыш тілге айналды.
Мұндай үрдістің тілдің табиғи түрде дамуына кері әсер ететіні белгілі.
ХХ ғасырдың басында Ж.Аймауытұлы, Қ.Кемеңгерұлы, Т.Шонанов
еңбектерінде жергілікті тіл ерекшеліктері туралы сөз болып, оларды
жинастырып, бастыру қажеттігі айтылады. Ж.Аймауытұлы бір сөздің түрліше
жазылып жүргенін айта келіп, оларды біріздендіру қажеттігін айтса,
Қ.Кемеңгерұлы Сыр қазақтары мен Арқа қазақтарының, бөкейліктердің
тілінде жергілікті сөздер болатынын айта келіп, Сыр қазақтарының әрекетін
Арқа жағында “бәле” мағынасында қолданатынын, Арқаның әжептәуірін

бөкейліктер “жаман” деген мағынада ұғынатынын ескертеді. Қ.Кемеңгерұлы
осындай сөздерді газет не журнал бетіне жариялап отырып, сөздік етіп шығару
қажеттігін айтады. Өзі де “Қазақша-орысша тілмашта” жергілікті сөздерді
беріп, оның мәні мен таралу аймағын көрсетіп отырады. Сондай-ақ басылым
беттерінде қазақ тіліндегі ай аттары, метр өлшеуіштері туралы да танымдық
материлдар беріліп отырған.
ХХ ғасыр басындағы зерттеушілер жеке тұрғанда мағынасы беймәлім
сөздерді теріп, жинастырып, оның қай тілден енуі мүмкін екені туралы
ойланып, осы мәселеге ерекше назар аударған. “Дұрыс па? Бұрыс па?” деген
мақаласында Қ.Кемеңгерұлы “бойы еңгезердей”, “құс баласы қырымға
қарайды”, “дардай болып балаға неге тиесің?”, “Су ма, кереңді іш!”, “мама
бие”, “мәре-сәре болдық”, “шоқ-шоқ, саған аз!”, “толағайланып қалды”, “ұлан
жаздай ән салсаң”…, “шаңқа боз”, “шаңқай түс”, “қазақ көксілдері”, “қай
заман мына заман, бағы заман”, “сүмбіл шаш”, “астан күпті болды”,
“мұнтаздай болып отыр”, “жұрдай болып жүр”, “төрт байыстың баласы”
сияқты тіркес құрамында ғана кездесетін сөздерді әңгіме етеді. Ғалым түркі,
монғол (мағыл – Қ.Кемеңгерұлы) тілдерінің тектес екенін, кейбір сөздердің
ортақ екенін айта келіп, жоғарыда келтірілген сөздердің бірқатары монғол
тілінен кіруі мүмкін екенін ескертеді. Сол сияқты бағы (самозванец), сүмбіл
(колос), мұнтаз (отличный) сөздерін әзербайжан тілімен байланыстырып,
шоқ-шоқ (много-много) сөзін түрік тілінен енуі мүмкін деген жорамал айтады.
“Бұлай шендестіру дұрыс па, бұрыс па?” деп ой сала отырып, Қ.Кемеңгерұлы
еңгезер, кере, мама, жұр, көксіл, күпті деген сөздердің түпкі мағынасын
білетіндер болса, ойын жария етуді өтініп, бұдан былай осындай сөздерді
баспа бетінде жариялап, жинастыру мәселесін көтереді. Бұл – ғасыр басында
қазақ білімпаздарының оқулық жазу, алфавит, емле, жазу мәселелерін сөз
етумен қатар тіл білімінің өте күрделі де қиын, таласы мол саласы –
этимологиямен де айналысып, осы салада батыл да дәлелді тұжырымдар
жасап отырғанын танытса керек.
Ұлттық тіл білімі қалыптаса бастаған кезеңдегі зерттеуші, ғалымдардың
тұжырымдары бүгінгі таңдағы ғылым жетістіктерімен сәйкес келуі‚ бір
жағынан‚ өткен ғасырдың 20-жылдарында тіл білімінің қаншалықты құлаштап
алға басқанын көрсетсе‚ екінші жағынан‚ репрессия зардабының нәтижесінде
ғылым дамуының қаншалықты тежелгенін де танытса керек. Ірі тіл
білімпаздарының қудаланып‚ еңбектеріне тыйым салынуы‚ жазудың өзгеруі
қазақ тіл білімінің өз деңгейінде дамып жетілуіне кері әсер еткені даусыз.
Авторлар қазақ тіліне басқа тілдерден енген сөздердің қалайша
транскрипциялану мәселесіне де соқпай кете алмады. Бұл жөнінде, әсіресе,
Сұлтанғазиннің пікірі үлкен ғылыми топшылаудың жемісі ретінде әрі
теориялық, әрі практикалық тұрғыдан ұстамды пікір еді. Бұл кісі шет тілден
енген сөздерді екі топқа бөліп қарау керек деп көрсетті. І-топқа өте ертеде
кіріп, қазақ тілінің фонетикалық заңына бағынып, өзінің о бастағы тұлғасын
өзгертіп, қазақтың төл сөзіндей болып кеткен сөздерді жатқызады. Сондықтан
да мұндай сөздерді жазғанда, олардың әуелдегі түрін іздеп жатпай-ақ, сол
өзгерген, халықтың айтып жүрген күйінде беру дұрыс дейді. Осылай дей

отыра, шама келгенше сөздің негізгі тұлғасын сақтап жазуға кеңес береді.
Мәселен: «қазақ тіліне кірген орыс сөздері турада айтатынымыз, – бұларды
жазғанда сөздердің оңайлығына әм қазаққа қанша ұғымдылығына қарау керек.
Қазаққа ұғымды болса, орыстардың өз сөйлегендеріне ұқсастырып жазуға
тырысу керек. Мысалы, қазақтар «жандарал», «жанарал» дейді әм «генерал»
дегенді де жақсы пайұмдайды. Сол себептен генерал деп жазу керек. Орыстың
көп сөздері қазақ тілінде ешбір өзгерген жоқ. Мысалы, князъ, судъя, писарь
деген сөздер». Ал 2-топқа қазақ тіліне кейін, көбінесе, жазба тіл арқылы енген
әлі түпнұсқасы ұмытылмаған сөздерді жатқызады да, бұлар жөнінде олардың
сол тілдердегі жазылу дағдысын сақтау керек деген принципті ұсынады. «Дала
уәләятінің газеті» тәжірибе жүзінде өзі бастап транскрипциялаудың жоғарыда
Сұлтанғазин көрсеткен принциптерін толық қолданғанын көреміз. Мысалы,
генерал, губернатор, суд, судия, министр, подписка, начальник, редакция,
партия, почта, консул, разряд, солдат, станция тағы басқа сөздер
мүмкіндігінше орыс тіліндегі транскрипциясы сақталып берілген. Бұл
принцип араб-парсы сөздерін жазуда да кең қолданылған [16].
Сөйтіп, қазақ тілі туралы алғашқы ғылыми пікірлердің тек XIX
ғасырдың екінші жартысындағы орыс ориенталистерінің грамматикаларында
ғана емес, сонымен қатар, «Дала уәләятінің газеті» бетінде де кездесетінін
көреміз. Сөйтіп, алғашқы газеттеріміздің қазақ әдеби тілін қалыптастырудағы
ролі, біріншіден, осы тұрғыда сөз болғаны жөн. Екіншіден, аталған газеттер
қазақ әдеби тілінің лексикалық, орфографиялық және грамматикалық жағынан
нормалануында белгілі қызмет атқарды.
Аталған газеттердің сол кездегі әлденеше ғасырлар бойы қалыптасқан
жазба тілдік дәстүрді бұзып, оған халықтың сөйлеу тілінің элементтерін батыл
кіргізу арқылы қазақ жазба әдеби тілінің дамуын жаңа арнаға салу талабынан
туған еді. «Түркстан уәләятінің газеті» мен «Дала уәләятінің газеті» даму
бағытын ұлы ағартушыларымыз Ыбырай, Абай белгілеген жаңа ұлттық жазба
әдеби тілдің бұрын болмаған стильдерін қалыптастыруда және оны
лексикалық, грамматикалық жағынан нормалауда белгілі роль атқарды, Абай,
Ыбырай бастаған жаңа үлгіні әрі қарай жалғастырушы, дамытушы, сөйтіп оны
XX ғасыр басындағы ұлттық баспасөзімізге ұштастырушы, жеткізуші болды.
«Еңбекші қазақ» газетінде бұл кезеңде араб-парсы сөздері жаңадан тіл
қолданысымызға енбегенмен, бұрыннан бар, халық арасына сіңісті болған
сөздер жаңа мағынаға ие болып, орыс сөздерін аударуда кеңінен қолданылған.
Мәселен кредит сөзіне балама ретінде несие, империалист – жыйангер,
социализм – әлеуметшілдік дәуір, промышленность – кәсіп, литература –
әдебиет, грамматика – наху сарф, правительство – үкімет, политика –
саясат, представитель – өкіл, практика – тәжіріибе, сцена – сақна т.с.с.
болып жұмсалған.
Қазақ тілі мәселесі өткен ғасыр басында жоғарыда аталған газетжурналдармен бірге оқулықтарда, сонымен бірге сөздіктерде де көрініс тапты.
Сол кездегі қазақ зиялыларының негізгі мақсаттарының бірі ұлттық ғылым
тілін, қазіргі тілмен айтсақ, қазақ терминқорын қалыптастыру болды. Ол
жайында Ш.Құрманбайұлы былай дейді: «Өткен ғасыр басында ғылым-білім

саласында еңбек еткен алаш оқығандары терминологиялық қорды қазақ тілі
негізінде жасап, ұлттық ғылым тілін қалыптастыруды мақсат етті» [1, 13 б.].
1910 жылдар шамасында қазақ терминологиясы ұлттық негізде дамуына
сипат алады. Оны А.Байтұрсынұлы, Ш.Құдайбердиев, Х.Досмұхаметұлы,
Ж.Аймауытұлы, М.Жұмабаев, Н.Төреқұлов, Ж.Күдерин, М.Дулатұлы,
С.Қожанұлы, Е.Омарұлы, Т.Шонанов, К.Жәленов, Ғ.Қараш т.б. сынды қазақ
зиялыларының саяси-қоғамдық, ғылым-білім ісіне тікелей араласуымен
байланыстырамыз. Осы жылдары ғылыми мақалаларда, сонымен бірге
оқулықтарда қазақ терминологиясы сөз бола бастады. Оларға Ә.Юсупұлының
Айқап журналының 1913 жылғы №4-5 сандарында жарық көрген «Керекті
өтініш» атты мақаласын, Ш.Сайымбетовтың осы журналдың №7 санында
жарық көрген «Тіл жоғалу турасында» атты мақаласын, Ш.Сүлейменидің 1912
жылдың №3 санында жарық көрген «Тіл сақтау» мақаласын, Халели
Уәлиолланың 1912 жылғы №9 санында жарық көрген «Тіл сақтаушылық»
атты мақаласын, М.Әуезовтың Абай журналында 1918 жылы №7 санында
жарық көрген «Ғылым тілі (научный термин) атты мақаласын, Қызыл
Қазақстан газетіндегі 1923 жылы №19-20-21-22-23-24 сандарында жарық
көрген «Білім ордасының қазақша ғылыми-әдебиет кеңесінде қабылданып
алған сөздер» атты мақалаларды жатқызамыз. Сондай-ақ осы жылдары қазақ
терминологиясын (Қазақ тіл білімінің, Әдебиеттану терминдерін) жүйелі
түрде жасаған А.Байтұрсынұлының есімін айтпай кете алмаймыз.
ХХ ғасырдың басындағы терминжасам қағидаттары
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
атты мақаласында: «Әжептәуір жаңғырған қоғамның өзінің тамыры
тарихының тереңінен бастау алатын рухани коды болады. Жаңа тұрпатты
жаңғырудың ең басты шарты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу», – дей келіп,
«бірнеше жылда гуманитарлық білімнің барлық бағыттары бойынша әлемдегі
ең жақсы 100 оқулықты әртүрлі тілдерден қазақ тіліне аудару» ісін қолға алу,
Ұлттық аударма бюросын құру керектігін ескерткен болатын. Бүгінгі таңда
аударма ісінде термин, дұрыс, шебер аудару мәселесі әлі де біршама ақсап
тұрғаны белгілі. Осыған байланысты терминдерді біріздендіру, дұрыс
аудармаға үлгі боларлық дүние ретінде ХХ ғасырдың басында жарық көрген
аударма еңбектерді, ұлттық кодтың негізі болатын А.Байтұрсынұлы,
Е.Омаров, Қ.Басымұлы, Қ.Кемеңгерұлы, Т.Шонанов сынды ғалымдардың
бұрын-соңды жариялана қоймаған еңбектерін, ХХ ғасырдың басында жарық
көрген оқулықтарды жинақтап, ғылыми айналымға енгізу қажет деп білеміз.
Мұндай еңбектер аудармашылар үшін үлгі болумен қатар сала мамандары,
терминолог ғалымдар, оқулық авторлары, жалпы көпшілік үшін де таптырмас
дүние болар еді. Қазақ тіліндегі терминжүйені когнитивтік тұрғыдан зерттеу
тілдің ақиқат болмыс туралы білімді сақтап, жеткізуші ретіндегі қызметін
ескере отырып, тілдік категориялар мен олардың құрылымдарын жаңаша
сипаттауға мүмкіндік береді. Тіл тазалығы үшін күресе отырып, газет бетінде
мақала жазушылардың қай-қайсысы да қажетті жағдайда басқа тілден термин
ретінде сөз алуға әсте қарсы болған емес. Қандай да жетілген тіл болсын

экономикасы, мәдениеті жоғары көршілес халықтардың тілдерінен сөз
ауысуысыз дамымайтындығын, мұның объективті процесс екенін түсіне білді.
Мәселен, Сұлтанғазин бұл жөнінде былай деп жазды: «Әлбетте, қазақ тіліне
қай жұрттың тілінен болса да сөз қосуға қарсы келгеніміздің орны жоқ және
мүмкін емес. Не себептен десеңіз, сөз көбейсе, халықтың байымын ұлғайтып,
зиясын (ой-өрісін) арттыруға себеп болады және ғақылы да молаяды. Оның
бер жағында ғақыл молайса, сөз де көбейеді. Сонда да қазақтың тілін
бұзбаймыз деп бір қалыптан аудармау біздей жаза тұрғандардың қолынан
келмейді. Себебі халықтың тілі, сөзі халықтың өзі тәрізді өсіп өнеді, өзгереді,
түрленеді». Бұл сияқты А.Құрманбаев та «қазақ тілінде кейбір ұғымдардың
атауы жоқ болған жағдайда, басқа тілдерден сөз алудан» қашпау керектігін,
қазақ тілі, шынында да, ботаникалық, минералогиялық, зоологиялық т. б.
ғылыми терминдерге жарлы екенін көрсетіп отырады.
Тіл тазалығын ұран етумен қатар ғасыр басында тіл болашағын ойлап,
ел қамын жеген азаматтар тіліміздің болмысын, табиғатын сақтап, шұрайын
жоғалтпауға, жаңа атауларды ұлт ұғымына жанастырып, түсінікті етуге
шақырған. Мәселен, Ә.Бөкейханұлы Абдолла Байтасұлының профессор
Ю.Вагнерден «Жаныуарлар тұуралы әңгімелер», профессор Гейкіден
«Пізіикелік жағырапыйа» сияқты кітаптарды тәржімалағанын ескертіп,
еңбектердің маңызы мен мазмұнына тоқталады. Аударманың қарапайым
халықтың түсінуіне жеңіл болу жағына баса көңіл бөлу керектігін,
түпнұсқадағы күйінше алу оқушыға түсініксіздеу болатынын ескертеді.
Мәселен: суық жерде тұрған стаканның жылы жерге әкелгенде терлейтінін
айтудың орнына далада сыртта жатқан балтаны жылы үйге әкелгенде, терлеп
қоя беретіні сияқты мысал келтіру, зырылдауық орнына допты мысал етіп алу,
«резеңке доп» дегеннің орнына «үрген қуық» деп алу қазақ оқушысына
әлдеқайда түсінікті болатынын айта келіп: «Орыстың кітабін қазаққа деп
өзгерткенде Қырылобтың басына тымақ кіигізген Ақыметті ұмытбау керек.
Қазақ түсінбейтүн жерін, қалам тасырқаб өткелден өткізе алмаса, тастаб
кетуі керек...», – дейді (1925 22.04. 320).
Сонымен қатар Әлихан Бөкейханұлы А. Байтасұлының «Жаныуарлар
тұуралы әңгімелер» деген аудармасында бірқатар орысша оралымдардың,
қазақ тілінің табиғатына сәйкес келмейтін тұстардың орын алғанын көрсетіп,
оны аударманың ақсаған тұстары деп таниды 106:
«Мысал үшін» дейді (27-бет) Бұл орыстың «ділә піріимері» ғой. Бұл
қаламның тас болыб тасырқағанына күуә. Мұнан жазуышы қазақ құтылыу
керек «иағыный», «иәкій», «егер» дейді. Бұлар жазылған бет толыб жатыр.
Қазақ «иағыный, иәкій, егер» деб сөйлей ме? Бұ да сөзге алақтықтың,
қаламның шабандығының қамшы тілегені ғой (№325, 7.05.1925).
Байқап отырғанымыздай, ғасыр басында зиялылардың аудармаға қойған
негізгі шарттары – қазақ түсінігіне жеңіл, тұрмысына, болмысына үйлескен
болуы, ана тіліміздің табиғатына сәйкес келмейтін оралымдарды, стандарт
тіркестерді қолданбау т.с.с болған.
1917 жылға дейін Қазан, Петербург, Ташкент, Уфа, Орал, Семей,
Орынбор сияқты қалаларда қазақ тілінде екі жүзге тарта кітап басылып

шығыпты. Осы жылдары А.Байтұрсынов Қазақ Кеңестік Социалистік
автономиялық республикасының үкіметі Халық Комиссарлар Кеңесінің
құрамына өтіп, оқу-ағарту комиссары (министрі) болып сайланды. Ол 1922
жылдан оқу-ағарту комиссариаты жанындағы ғылыми орталықты басқарды.
«Жаңа мектептер жүйесін қалыптастырып, олар үшін оқулықтар шығару
ісімен тікелей араласумен қатар А.Байтұрсынов басқарған комиссариат
мектеп жасынан асып кеткен ересектердің сауатын ашу мәселесіне ерекше
көңіл аударды». Бұл кезде барлық басшылық орындарында ұлттық кадрлар
жетіспегендіктен «Халық Комиссарлар Кеңесі 8-қарашада мынадай шешім
шығаруға мәжбүр болды…». «Қырғыз (қазақ) тілінде оқулықтар құрастыру
жөнінде шаралар қолдану және қырғыз (қазақ) әдебиетшілерін тарту жолымен
баспасөзді жақсарту».
Орынборда өткен жалпы қазақ-қырғыз сиезінде оқу мәселесіне айрықша
көңіл бөлінді. Оқу мәселесі жөнінде М.Дулатов баяндама жасап, ұлт мектебін
көркейтуге – оқытушы мен оқу құралының тапшылық көрсетіп отырғанын
баса айтты. Сиезд делегаттары М.Дулатов пікірін қызу қолдап, оқу
құралдарын дайындауға мұрындық болатын оқу комиссиясын құруға шешім
қабылдады. Сиезд оқу комиссиясына мынадай міндеттер жүктеді: ұлт
мектептеріне бағдарлама жасау; мұғалімдерге жолбасшы кітаптар жазу;
тәрбие жайынан кітаптар жазу; бүкіл қазақ-қырғызға оқу ісін қалай жүргізу
туралы жоба шығару; «Қазақ» емлесін тексеріп, түзету; қазақ тіліне пайдалы
кітаптарды аудару. Оқу комиссиясы құрамына А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев,
Е.Омаров, Б.Сәрсенов, Т.Шонанов сайланады. Комиссия 1918 жылдың
басынан бастап іске кіріседі деп тарасады.
1921 жылдың басында Қазақ АССР Халық ағарту комиссары мен
мемлекеттік
баспа
жанындағы
редакциялық
комиссия
мүшесі
А.Байтұрсыновтың төрағалық етуімен І- және ІІ-басқыштағы бірыңғай еңбек
мектебі үшін оқулықтар құрастыру және аудару мәселесі бойынша бірлескен
кеңес болып өтеді. Жиында баяндама жасаған А.Байтұрсынов І- және ІІбасқыштағы мектептерге әлі күнге дейін қазақ тіліндегі оқулықтардың
жоқтығын атап өтіп, бар оқулықтардың өзі І-басқыштағы бірыңғай еңбек
мектебінің І, ІІ, ІІІ топтарына ғана жарамды екендігі, сол себепті де І- және ІІбасқыштағы мектептер үшін қазақ тілінде оқулықтар құрастыру болмаса
аудару ісін тездетіп қолға алу қажеттігін көрсетеді. Кеңес оқулықтарды орыс
тілінен қазақ тіліне аудару ісіне М.Жұмабаев, М.Тұрғанбаев, Қ.Кемеңгеров,
Ж.Тілеулин, С.Мұстафин сынды азаматтарды тартуға қаулы қылады. Сондайақ қазақ тілінде оқу хрестоматиясын, синтаксис пен әдебиет теориясын
құрастыру туралы шешім шығарылады. Сонымен бірге қаулыда халық ағарту
комиссариатына ана тілінде оқулық құрастыратын, аударатын азаматтар болса
баспасөз арқылы сұрастырып білу тапсырылады. Мұндай игі істерге Алаш
қайраткерлері тартылып, «Әліп-би», «Әдебиет танытқыш», «Педагогика»,
«Психология» сынды т.б. оқулықтар дүниеге келді. Мұрағат деректеріне зер
салсақ, Ә.Бөкейханұлы – география, Е.Омаров – алгебра, М.Жұмабаев –
педагогика, Ж.Аймауытов – дидактика, Ф.Ғалымжанов – физика‚ Б.Сәрсенов
– геометрия, И.Тұрғанбаев – арифметика, Қ.Кемеңгерұлы – жаратылыстану

пәндері бойынша оқулықтарды қазақ тіліне аударғанынан хабардар боламыз.
Қазақ тіліндегі тұңғыш математика оқулығының авторы Міржақып Дулатов
болды (Есеп құралы. Орынбор: Дин уа мағишат», 1914).
Ахмет Байтұрсынұлы қазақ әліппесі мен қазақ тілі оқулықтарын жазуды
1910 жылдардан бастап қолға алады. Осымен қоса қазақ графикасын жасауға
кіріседі. Қазақ графикасының негізіне қазақтың мәдени дүниесінде ұзақ
ғасырлық дәстүрі бар, өзге түркі халықтары да пайдаланыл отырғандықтан,
туыстық, жақындық сипаты және бар араб таңбаларын алады. Оны қазақ
фонетикасына икемдейді, ол үшін қазақша дыбыстары жоқ таңбаларды
алфавиттен шығарады, арабша таңбасы жоқ қазақ дыбыстарына таңба қосады,
қазақ тілінің жуанды-жіңішкелі үндестік заңына сай жазу үшін дәйекші атты
белгі алады. Сөйтіп, 24 таңбадан тұратын, өзі «қазақ жазуы» деп, өзгелер
«Байтұрсұнов жазуы» деп атаған қазақтың ұлттық графикасын тұрғызады.
Татарлар жазуы Поливанов
Осы жазуды үйрететін әліппе жазады. Жоғарыда айттық оқу-ағарту
мұраты – үстіміздегі ғасырдың бас кезінен бастап қазақ қоғамы үшін
әлеуметтік мүдделердің ішінде ең бастысы болды, сондықтан оқу-ағарту
идеясына сол кезеңдегі қазақ интеллигенциясы жаппай мойын бұрды, әрбір
зиялы азамат халқына қара танытып, сауатын ашуды, ол әрекетті «Әліппе»
құралдарын жазудан бастауды мақсат етті. Сол себептен 1911-1912 жылдардан
бастап бірнеше «Әліпби» кітапшалары түзіліп, олар Уфа, Орынбор
қалаларының баспаханаларында жарық көрді. Бұлар М.Нұрбаев,
М.Малдыбаев, 3. Ерғалиев, т.б. «Әліпбилері» еді. Бірақ олардың көбі бірер
басылымнан артық жарияланбай, кеңінен қолданыс таба алмады. Солаюлын
қатарында шыққан А.Байтұрсынұлының әліппесі «Оқу құралы» деген атпен
1912–1925 жылдар арасында 7 рет қайта басылып, оқыту ісінде ұзақ әрі кең
пайдаланылды. 1926 жылы ғалым «Әліпбидің» жаңа нұсқасын жазды. Бұл осы
күнгідей суреттермен берілген оқулық болды.
Өз
кезінде берілген
сипаттаманы оқысақ, әліппенің соңғы түрі «бұрынғысынан қай ретте болса
да артық. Мемлекет Білім Кеңесінің жаңа програмына үйлесімді, әңгімелері
балалар үшін қызық, жеңіл, заманға лайық» болып шыққан (Қазақ тілінде
шыққан кітаптардың көрсеткіші. Қызылорда, 1926). Ишанғали Арабаев
«Қырғыз тіліндегі әліпби
А.Байтұрсынұлының қазақ тілінің табиғатын, құрылымын таныптанытудағы қызметі енді мектепте қазақ тілін пән ретінде үйрететін оқулықтар
жазумен ұласады. Өз сөзімен айтқанда, «біздің заманымыз жазу заманы...
Сөздің жүйесін, қисынын келтіріп жаза білуге, сөз қандай орында қалай
өзгеріліп, қалайша біріне-бірі қиындасып, жалғасатын жүйесін білу керек»
болғандықтан, «қазақтың бастауыш мектебінде басқа білімдерін қатар,
қазақ тілінің дыбыс, сөз, сөйлем жүйелерін де үйрету керектігін» міндетіне
алады да, сол міндетті орындау үшін «Тіл – құрал» деген атпен үш бөлімнен,
үш кітаптан тұратын оқулық жазады. Бұл оқулықтың аты жөнінде бірер сөз
айту қажет. Бұл кітаптардың аты кейде қате жазылып жүргендей, «Тіл құралы»
да емес, «Тіл – құрал», яғни кітап тілдің құралы деген мәнде емес, тілдің өзі
құрал деген мағынада алынып тұр, былайша айтқанда, қазіргіше айтып

жүргеніміздей, тіл – қатынас құралы, тіл – эстетикалық мұқтажымызды
өтейтін көркем дүние құралы» деген ұғымды білдіретін фраза ретінде
ұсынылған, сондықтан «Тіл – құрал» деп арасына сызықша қойылып
жазылады. Оқулықтың қосымша аты және бар, ол – «Тіл танытқыш». Бұл
жерде өзінің әдебиеттанудан жазған екінші еңбегінің аты «Әдебиет
танытқыш» екеніне қарағанда, ғалымның белгілі бір жүйелілікті, бірізділікті
сақтағанын аңғаруға болады.
Жалғыз тіл емес, өзге де пәндерді оқып-үйренетін қазақ тілінде
жазылған кітап, құрал дегендерді білмей-көрмей келген сол кездегі қазақ
жұртшылығы үшін «Тіл – құрал» атты арнаулы кітап бұрын-соңды болмаған,
жаңа дүние, соны құбылыс еді. Мұны алдымен автордың өзі ескертеді.
Оқулықтың «Сөз басы» деп аталатын алғы сөзінде: «Тіл– құрал» деген аты
қандай жат көрінсе, ішкі мазмұны да әуелгі кезде осындай жат көрінер, өйткені
бұл – қазақта бұрын-соңды болмаған жаңа зат. Халықта бұрын болмаған нәрсе
жат көрініп, бірте-бірте бойы үйренген соң қалатын» деп жазады. «Тіл –
құрал» тек мектеп оқулықтарының басы емес, қазақ тілін ана тілімізде
танудың басы болды, «қазіргі қазақ тілі» атты ғылым саласының іргетасы
болып қаланды. Жалпы қазақ тілін зерттеп, танып білу тарихымызда
А.Байтұрсынұлының «Оқу құралы» мен «Тіл – құралдарының» орны
айрықша.
Ұлттық тілді ұлтты, қоғамды дамытудың, ілгері бастырудың құралы
ретінде пайдалана отырып (А.Байтұрсынұлының оқу құралдарының аты да
«Тіл – құрал» деп аталды), халықтың санасына әсер етуге тырысты. Ендеше,
еліміздің ертеңі туралы ой қозғап, ұлттық қоғам құруды мақсат еткен қазіргі
кезде ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының еңбектерінен тағылым
алар тұстары, үлгі, тәжірибе боларлық дүние мол.
Қазақ тіл білімінің ана тіліміздегі іргетасын қалаудағы Ахаңның және
бір зор еңбегін атау керек, ол – ғылымның осы саласының терминдерін
жасауы. Ғалым қазақ тілі грамматикасына қатысты категориялардың
әрқайсысына қазақша термин ұсынды. Осы күнгі пайдаланылып жүрген «зат
есім», «сын есім», «етістік», «есімдік», «одағай», «үстеу», «бастауыш»,
«баяндауыш», «жай сөйлем», «құрмалас сөйлем», «қаратпа сөз» деген сияқты
сан алуан лингвистикалық терминдердің баршасы А.Байтұрсынұлынікі. Бұлар
не бұрынғы карапайым сөздің мағынасын жаңғырту, не жаңа тұлғадағы сөз
жасау арқылы дүниеге келген соны сөздер, сәтті шыққан атаулар. Мұны
бұлардың күні бүгінге дейін қолданылып келе жатқан өміршеңдігі дәлелдейді.
А.Байтұрсынұлы қаламынан қазақ тіліне қатысты жалғыз жоғарыда
аталған екі оқулығы емес, өзге де құралдар мен кітаптар шыққан. Олар: осы
күнде қолданбалы грамматика деп атап жүрген кітаптар қатарына жататын
жұмыс – «Тіл жұмсар», екі бөлімнен тұратын екі кітап 1928 жылы
Қызылордада жарық көрді. Өзге де көптеген авторлардың «Әліпбилерімен»
қатар дүниеге келген Байтұрсынұлы «Әліпбиінің» және грамматика
оқулықтарының бірнеше басылым көріп, оқыту барысында кеңінен
қолданылуына себептердің бірі, біздіңше, бір жағынан, олардың
сапалылығында болса, екінші жағынан, автордың осы құралдарды пайдалану

әдістерін көрсететін еңбектерді қоса ұсынуында. Ол әдістеме саласында 1910
жылдардан бастап 1928 жылдарға дейін бірнеше материал жариялаған. Жазу
таңбаларын (әріптерді) үйрету амалдарын түсіндіретін «Баяншы» атты
кітапшасы 1912 жылы жарық көрген. Жалпы сауат аштыру әдістерінің жөнжобасын «Әліп-би астары» деген әдістемелік еңбегінде тағы көрсетеді. 19271928 жылдары «Жаңа мектеп» журналында қазақ тілін оқыту әдістемесіне
арналған бірнеше мақала жариялайды.
Сөйтіп, А.Байтұрсынұлы өзінің алдына жүйелі бағдарлама қойғанға
ұқсайды: ол әуелі қазақтың ұлттық жазуын (графикасын) жасауды мақсат
еткен, бұл үшін араб алфавиті негізіндегі «Байтұрсынов жазуы» дуниеге
келген, екінші, сол жазумен сауат аштыруды ойлаган, бул үшін «Оқу құралы»
атты оқулығын жазған. Одан соң қазақ тілінің грамматикалық құрылысын ана
тілінде талдап беру мақсатын қойған, мұны орындау үшін «Тіл – құралды»
жазған, төртінші, тілді дұрыс қолдана білу тәртібін көрсетуді көздеген, бұл
үшін «Тіл жұмсарды» ұсынған, бесінші, сауат аштыру, қазақ тілін оқыту
әдістемесін жасауды міндетіне алған, бұл үшін «Баяншы» мен «Әліп-би
астпарын» жазған. Міне, бұлар – Ахмет Байтұрсынұлының қазақ тілін
зерттеудегі және оқу-ағарту майданындағы істеген істері мен жасаған
еңбектері, осы салалардағы орнын көрсететін үлесі, Ахмет Байтұрсынұлы
қазақтың ұлттық білім-ғылымының көшбастары дегізетін тарихи мұра.
А.Байтұрсынұлы оқулықтары негізінен мектеп оқушыларына арналып,
1912-1929 жылдар аралығында бірнеше рет басылып шығып отырғаны белгілі.
Академик Р.Сыздық А.Байтұрсынұлы еңбектері негізінен мектеп
оқушыларына арналуына байланысты тілінің мейлінше түсінікті болғанын
ескертеді [1, 251]. Терминолог ғалым А.Байтұрсынұлының термин жасауда
ең алдымен, қазақ тілінің өз мүмкіндігіне көбірек сүйенгенін ескерте келіп,
оны іске жарату барысында түрлі амалдар қолданғанын (ең әуелі, заттық,
атаулық ұғымын берерлік сөздерді іріктеген (әріп, сөз, сөйлем) немесе оларға
терминдік қызмет жүктеген, екіншіден, сөздерді тіркестіре қолдану арқылы
терминдер жасаған (түбір сөз, туынды сөз, сұраулы сөйлем, тұрлаулы мүше),
сондай-ақ түрлі қосымшаларды пайдалана отырып, сан алуан терминдер
жасаған (бастауыш, баяндауыш, анықтауыш, болымды, болымсыз, жалаң,
жайылма, үстеу, одағай, есімдік, етістік т.т.) ескертеді.
ХХ ғасыр басындағы зерттеушілер тіл білімінің қай саласында болса да‚
негізінен‚ А.Байтұрсынұлы еңбектерін басшылыққа алған. Бұл‚ ең алдымен‚
терминдерді қолдануынан байқалады. Т.Шонанов, Қ.Кемеңгерұлы
А.Байтұрсынұлының етіс‚ салт‚ сабақты‚ тұйық‚ беделді‚ есімше‚ көсемше‚
қосымша‚ жұрнақ‚ жалғау‚ септік‚ ілік‚ табыс…‚ сан есім‚ сын есім‚ есімдік
т.б. терминдерді сол күйінде қолданған.
Ғасыр басындағы жарияланған қазақ тіліне қатысты материалдармен
танысу барысында осы кезеңде «қос сөз» деген ұғым бірнеше сөздің тізбегіне
(біріккен сөз‚ тіркескен сөз‚ қос сөз) қатысты қолданылғанын байқаймыз.
Мәселен, А.Байтұрсынұлы, Е.Омаров, Н.Залыұлының «Қазақша жазу
тақырыпты жаңа ережелер» деген мақаласында басқұр‚ желбау‚ Кенесары
т.б. сөздер қос сөз деп аталған. Cол сияқты А.Байтұрсынұлының «Қазақстан»

мен «Қазағыстан» туралы» деген мақаласында Қазақыстан‚ қара құрт‚
құла құнан‚ қара қол т.с.с. сөздерге «қос сөз» деген атау берген. Балқай
Байтоғайұлы «Қос сөздер туралы» атты мақаласында да аяқ-табақ‚
төсек-орын‚ топ-топ сияқты сөздермен қатар ақжол‚ айбалта‚
Естенбике сияқты сөздерді де қос сөзге жатқызады. Демек‚
А.Байтұрсынұлы кішкене‚ азғана деген сөздерді қос сөзге жатқызғанын
түсіну үшін ол кезде «қос сөз» деген ұғымның аясы бүгінгі
қолданыстағыдан әлдеқайда кең болғанын ескеру керек.
А.Байтұрсынұлы терминдердің уәжділік сипатына ерекше мән
бергені байқалады. Мәселен, көмекші етістіктердің үш түрін көрсетіп,
оларды өз ішінен: а) құр көмекші; ә) күй көмекші; б) ій көмекші деп
жіктейді [3, 92]. Ғалым е- (емек) етістігін үнемі көмекшілік қызметте
жұмсалуының нәтижесінде етістік мәнінен айрылып, жұрнаққа
(жалғаулыққа) айналып бара жатуына, әбден ій болып кетуіне
байланысты «ій көмекші» деп бөлек жіктейді. Сондай-ақ амалдың
қалып-күйін білдіруіне байланысты отыр, тұр, жатыр, жүр
етістіктерін бөлек топтастырып (күй көмекші)‚ бар, ал, бер, кел, кет, көр,
өт, таста, қал, қой сияқты көмекші етістіктерді бір бөлек береді. Мұнда
көмекші етістік тобының әрқайсысын дөп басып анықтауымен қатар,
оларға атау бергенде де уәжділік ұстанымдарды негізге алғаны
байқалады. Сол сияқты салт, сабақты атауларын қолдануда да осы
ұстаным ескерілген.
Сабақты сөзінің мағынасы сөздікте: «Инеге өткізілген жіп, жіп
тағылған жіп» [12, 511] түрінде берілген. Яғни, сабақты жіп болуы үшін
ол иненің көзінен өткізілуі тиіс. Бос жатқан, инеге өткізілмеген жіп
сабақты ине деп аталмайды. Ал сабақты етіс болуы үшін ол табыс септік
тұлғалы сөзді (нысанды, объектіні) керек етіп тұруы керек. Салт сөзінің
мағынасы «Қазақ әдеби тілінің сөздігінде»: «Жеке, жалғыз, бір өзі» [12,
640] түрінде сипатталған. Сол сияқты салт етіс те табыс септік
тұлғасындағы тура толықтауышты керек етпейді. Бұл тұрғыдан алғанда,
ғалымның атауларды пайдалануда қазақ тілінде бұрыннан бар сөздердің
мағынасын кеңейте отырып, оған жаңа мән үстегені әрі бұл орайда
ұлттық дүниетанымды негізге алғаны байқалады. Осыған байланысты
профессор Қ.Рысалды: «Етістіктердің сабақты, салт түрлері
атауларының мотивациялық негізделуі өте тереңде жатыр, атаулар осы
етістіктердің мән-мағынасын дәл анықтайды. «Сабақтас» атауы
«сабақтау» (инені сабақтау) етістігінен туынды түбір тұлғасында
жасалған болуы керек, «салт» атауы «салт атты» тіркесіндегі «салт» сын
есімінен терминге айналып, етістіктердің жалпы категориялық
мағынасын айқын беріп тұр», – дейді [13].
А.Байтұрсынұлы бастаған ұлт зиялылары да терминжасамда уәжділік
ұстанымдарына ерекше мән бергені байқалады. Оны Қ.Кемеңгерұлының
мына сөздерінен де байқауға болады: «… Терминдерді алу туралы кейбіреу
басқа елдер қалай атаса, қазақшаға айналдырмай-ақ, біз де солай атайық десті.
Бұл – тіпті адасқан пікір. Күйіміз жетсе, шамамыз жетсе, қазақшаландырып

алуымыз керек. Мәселен, геометрияны қазаққа геуметрие десең, көзіне түк
елестемейді. Ал пішіндеме десең, қазаққа таныс, көзіне елестейді. Сондықтан
терминдерді қазақша алуға дауласуға мән жоқ.
1924 жылы Орынборда өткен қазақ білімпаздарының тұңғыш съезінде
жазу, әліппе мәселелері, оқу, ғылым кітаптарын көбейту, бастауыш мектеп
бағдарламаларын дайындау шараларымен қатар термин (пән сөзі) мәселесі де
арнайы сөз болады. Онда Елдес Омаров баяндама жасап, Х.Досмұхамедұлы,
М.Дулатұлы, М.Тұрғанбайұлы т.б. қоштап сөз сөйлейді. Қазақ оқығандары
арасында жат (шет) сөздерді қабылдауда екі түрлі ұстаным болған. Съезде
сөйлеген сөзінде де, «Жат сөздер туралы» деген кітапшасында да Н.Төреқұлов
түркі тілдерінен сөз іздемей-ақ «делдалсыз тура аурыпадан алуды» ұсынады
да бибауырмал дегеннің орнына интернационал, тарих сөзінің орнына
история, тарихшы сөзінің орнына историк деп қолдану керектігін айтады.
Сонымен қатар М.Қайыпназарұлы да осы ұстанымды негізге алып, жат
сөздерді «өзге жұрт тілдерінде айтылуынша ешбір бұзбастан, айнытпастан алу
керек. Кәзір Қырым, Әзербайжан сықылды өзге ұлт респөбликелері де солай
алып жүр. Біз неге сүйтпейміз?» – дейді. Ал ұлттың болашағын ойлаған
Ә.Бөкейханов, Х.Досмұхамедұлы, А.Байтұрсынұлы, Қ.Кемеңгерұлы сынды
ғалымдар бұл ұстанымға үзілді-кесілді қарсы шығады. Осыған байланысты
Х.Досмұхамедұлы «Жат сөздерді қолданғанда, тілімізге ылайықтап алу керек.
Жат сөздерді өзгертпей, бұлжытпай алатын жер дүниеде тіл жоқ деп айтса да
болады… Жат сөздерді өзгертпестен алып, бастапқы жат қалыбымен тілге
сіңіреміз дегендік – шатасқандық. Бұ жолда жүрген адамдар тілімізге орасан
зиян келтіреді», – десе,
А.Байтұрсынұлы «Сәбитке жауап» деген
мақаласында: «Жат сөздерді басқалар, мәселен, орыстар өз тілінің заңына
үйлестіріп алғанда, солай алуға біздің де қақымыз бар», – дейді [14].
Атауларды беруде А.Байтұрсынұлы олардың тұлғасына да ерекше мән
бергені байқалады. Терминнің түсінікті, қысқа, дәл, ықшам болуы т.с.с.
талаптарымен қатар тектес мәндердің бірыңғай тұлғада келуін ескерген.
Ондай атаулардың қатарында есімше, көсемше; бастауыш, баяндауыш,
анықтауыш, пысықтауыш, толықтауыш; жіктеу, сілтеу, сұрау, шектеу,
танықтау т.с.с. Бүгінгі таңдағы субстантивтену, адвербиалдану,
адъективтену терминдерінің орнына балама ретінде затсымақтану,
сынсымақтану, үстеусімектену сияқты атауларды ұсынады. Қазіргі кезде
бірқатар әдебиеттерде субстантивтену сөзінің орнына заттану деген атау
беріліп жүр. Алайда субстантивтенген сөз біржола зат есімге айналып
кетпейді, осы сөйлемде ғана зат есімнің қызметін атқарады да сөйлемнен
(контекстен) тыс бұрынғы қызметіне көшеді. Яғни, осы сөйлемде (контексте)
ғана зат есім сияқты көрінеді. Қазақ тілінде мұндай мағына беру үшін -сымақ
қосымшасы қолданылады (ақынсымақ, бастықсымақ т.с.с.). А.Байтұрсынұлы
осылайша -сымақ қосымшасын пайдалана отырып, сол үлгі негізінде
үстеусімек атауын да жасаған. Әрине, қазақ тілінде -сімек қосымшасы жоқ
(бұл – кірме қосымша болса керек). Алайда ғалым сингармонизм
заңдылықтарын негізге ала отырып, үстеу сөзіне қосымшаның жіңішке

нұсқасын жалғаған. Ғалымның бұл атаулары қазіргі кезде ғылыми
айналымға енгізілуі тиіс деп білеміз.
А.Байтұрсынов қазақ балаларын ана тілінде оқыту ісіне арнап
тұңғыш оқулықтар жазды. Олардың қатарында: «Оқу құралы», «Тіл
құралы», «Әліпби», «Жаңа әліппе», «Мәдениет тарихы» және «Баяншы»
деп аталатын әдістемелік оқу құралдары жастарды оқытуда, тәрбиелеуде
маңызды рөл атқарды. Ғалымның «Оқыту жайынан», «Мектеп
керектері» атты мақалаларында: «Бұл күнде қазақша оқуда кемшілік
көп. Әуелі, оқу құралы кітаптар жоқ». «Мұғалімнен соңғы сайлы болуға
тиісті нәрсе оқу құралдары. Оқуға керек қалам, қағаз, қара сия, сауыт,
отыруға керек нәрселер пұлға табылатын заттар. Қазірде пұлға
табылмайтын қазақ мектептерінде қазақ тілінде оқуға керек кітаптар» –
деп оқулықтың маңыздылығын ерекше атап көрсетті.
Голощекин билікке келгеннен кейін бұл оқулықтар идеологиялық
тұрғыдан жарамсыз деп табылды. Ағарту халкомы С.Сәдуақасұлының
«Байтұрсынұлының оқулықтары қанша жарамсыз дегенімен, бізде қазір
солардың өзі де жетпей отыр. …Ал енді ешқандай негізсіз олар жазған
оқулықтарды сынау мүлдем түсініксіз» – деп араша түскеніне қарамастан,
әміршіл билік өз дегеніне жетті.
Әмбебап ғалым, энциклопедист X. Досмұхамедұлының қаламынан
туған кітаптар мен оқулықтарға көз салсақ, оның басты екі салаға
жіктелетінін көреміз. Өте қажеттіліктен туған «Табиғаттану» оқулығынан
басқа сүбелі еңбектері өз мамандығына тікелей қатысы бар, яки медицинабиология ілімі аясынан туындайтын шығармалар. Бұл тұста өз мойнына ауыр
жүк алған ғалым тыңға түрен салады. Еуропа ғалымдарының үлгі-өнегесіне
сүйене отырып, қазақ тілінде төл терминдік қор жасап, мүлде жаңа сапалы
оқулықтарды дүниеге әкеледі. X. Досмұхамедұлының үш бөлімнен тұратын
«Жануарлар» сынды оқулығы ол кезде Орта Азияда жаңа құрылыс құрып
жатқан халықтардың еш бірінің тілінде жазылмаған, дүниеге келмеген кез еді.
Сол себепті де Түркістан республикасындағы
барша
туыстас
түркі
жұртшылығы,
олардың
алғашқы оқығандары, ұстаздар қауымы бұл
оқулықтарды өздеріне жолбасшы құрал ретінде пайдаланды, үлгі тұтты деп
айтуға толық құқымыз бар.
П.Лебедивтің «Химия» оқулығын аудару арқылы Қ.Кемеңгерұлы сол
кездегі тілімізге тансық химия терминдерін жасайды. Ол оқулықтан осы кезде
қолданылып жүрген көптеген химия терминдерін кездестіреміз. Және ның сол
кездегі терминге қойылуы тиіс шарттардың қатаң сақталғандығын байқауға
болады.
1. Қазақша пән сөздері қазақтың өз тілінен алынатын болсын. Мысалы,
Отношение – ара, кислота –қышқыл, реакция – тектесу, торф – шым тезек
т.б.
2. Қазақтың өз тілінен табылмаған пән сөздер, басқа түркі халықтарынан
ізделсін; басқа түріктер тіліндегі пән сөздер – жалпы түркі сөзі болып, жат
тілдің әсерінен аман болса, ондай сөздер жатырқамай алынсын. Мысалы,
Светильный газ - шырақтық ғаз, Воздух (атмосфера) - әуе т.б.

3. Еуропа халықтарының бәрінің де сіңіп кеткен жалпы жұртқа ортақ пән
сөздер, қазақ тілінің заңдарына келтіріліп, бізге де пән сөз болып алынсын.
Мысалы Газ – ғаз, Азотная кислота – Азот қышқылы, Бром – бұром, Аммоний
- әмөн т.б. Басқа тілдерден алынған пән сөздер қазақ тілінің заңдарынша
өзгертіліп алынсын. Мысалы Эквивалент- балау (балама), Бактерий –
бактерійе, Фосген - пөскен, Бром – бұрoм, Барий – барый, т.б.
ХХ ғасырдың басында қазақ тіліндегі тұңғыш математика оқулығының
авторы Міржақып Дулатов еді (Есеп құралы. Орынбор: «Дин уа мағишат»,
1914). Ал математиканың ішіндегі күрделі пән «Алгебраны» Қаныш
Имантайұлы Сәтбаев қолға алып, алдымен араб қарпінде 1924 жылы жазып
шығып (592 беттік қолжазба), соңынан латын графикасына 1929 жылы (1400
бет) көшіреді. Мәселен Қ.Сәтбаевтың «Алгебра» оқулығына тоқталар болсақ,
кітаптың ерекшелігі – оның сапасында. Сәтбаев «Алгебрасының» тілі жатық,
есеп беру логикасы берік, есеп шығару түзілімдері ширақ та шымыр. Осы күнгі
терминкомның қаперіне салатындай, аталмыш басылымдағы атаулы
терминдер халқымыздың төл сөздерімен сипатталған. Мәселен: формула –
өрнек, рациональная величина – өлшемді шама, иррациональная величина –
өлшемсіз шама, диаметр – өре, квадратное уравнение – шаршылық теңдеу,
биквадратное уравнение – қос шаршылы теңдеу, сопряженные числа –
түйіндес сандар, прогрессия – дәуірлеу, пропорция – тең ара, числитель –
жарнақ, невозможность – болымсыздық, коэффициент – сан өсіргіш, теорема
– түйін, функция – берне, тождество – бірдейлік, равнозначность – мәнілестік,
приближенный корень – жуықтас түбір, корень с недостатком – олқы түбір,
корень с избытком – қалқы түбір, выражение – әлпет, комплексные числа –
шоғырлы сандар, симметрия – үйлесім, мнимые числа – күмәнді сандар,
кратное – бөлінбе, предыдущие члены – ілгері мүшелер, последующие члены
– кейінгі мүшелер, бином Ньютона – Ньютонның қос мүшелігі т.с.с.
Ана тілімізде өткен ғасырда тұңғыш жазылған осынау математика
оқулығы 11 бөлімнен, оның ішінде 40 баптан тұрады, ұзын-ырғасы – 442 бет.
Бұл кітап әлі де өз құнын жоймаған, қазіргі сапалы оқулыққа қат заманда
оқушыларға да, мұғалімдерге де баға жетпес асыл қазына. Мұны қосымша
хрестоматиялық кітап ретінде әбден пайдалануға болады [15].
Сондай еңбектің бірі Әлімхан Ермековтің «Ұлы математикаға курсы.
Аналитикалық геометрия мен дифференциал және интеграл есептеу негіздері»
оқулығы. Ә.Ермеков қазақ зиялыларының ішінде тұңғыш рет математика
саласының профессоры атағына ие болған. Ғалымның атақты “Ұлы математик
курсы” оқулығы жоғарғы техникалық оқу орындары мен педагогикалық
институттарға арналып, қазақ тілінде латын қарпімен 1935 жылы Қызылорда
қаласынан «Қазақстан» баспасынан жарық көрді [16]. Көлемі 10 баспа табақ,
тиражы 3500 дана. Оқуға өте жеңіл, түсінікті тілмен жазылған. Оқулық
жоғарғы математикадан шыққан тұңғыш кітап болғандықтан, Әлекең оның
құрылымына анықтама теориясы мен сызықтық теңдеулер жүйесінен де
хабардар ететін ілімдерді енгізген. Кітаптың ішіндегі ауыр болып көрінетін
терминдер өте ұтымды әрі ұғымды тілмен берілген» [12]. Оқулық кейін 1995
жылы (киррилицаға түсірген - Н.Әділбеков) қазіргі киррилицаға түсіріліп,

арнайы оқулық етіп шыққан. Бұл еңбектің тілдік, терминологиясы жағынан да
өзіндік ерекшелігі бар. Тіпті оқулықтың атының өзінен қазіргідей жоғары
математика деп атамай ұлы математика деп алуының өзі соны меңзейді.
Тілі сол кездердегі стильмен жазылып, синтаксистік орамдар кездеседі.
Сонымен қатар оқулықта қазіргі қолданыста жүрген мынадай математика
терминдері қолданылады: қосынды, қосу, нүкте, теңдеу, шаршы, шеңбер,
үшбұрыш, теріс бұрыш, түзу, алым, бөлім, жатық сызық, тұйықтаушы
вектор (замыкающий вектор), теріс бұрыш (отрицательный угол), тұрақты
шама (постоянная величина) т.б. Ғалым қолданысқа енгізген бұл терминдер
турасында «Қазақтың байырғы тілінен: нүктелер, іргелес бұрыштар,
сыбайлас бұрыштар, тең бүйірлі үшбұрыштар, түзудің берілген кесіндісі,
ортақ төбелі бұрыштар, үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштарының
арасындағы тәуелділік, шеңбер, қоюшы, түйіндесу, аудан, дөңгелек, түзулер,
бұрыштар, амалдар т.б... Осындай терминдердің жыйындысы математика
ғылымының бір саласы – геометрияның терминологиясы болды, ондай
терминдерді советтік қазақ мектептерінде қазақ балаларын оқытқанда қазақ
тілінде қолданып, оқушыларға ғылымнан нақты білімдер беріп жүрміз деп
әбден айта аламыз және осылай деуге тәжірибеміз, ақыл-ой еңбегіміздің,
зерттеу, қарастыру істерімідің нәтижелерін толық көрсетіп отыр» [17, 51-52] –
деп тұжырымдады.
Сонымен қатар оқулықта қазіргі маман, оқырмандарға таныс емес,
қазіргі математика еңбектерінде кездесе бермейтін мынадай терминдер, сөз
қолданыстарды ұшыратамыз: өлшеуіш, кіндік, құбылма шама, тұйықтаушы
вектор, ішкері бөлу, керме, ерікті тұрақты параметр, өсімше, тұйықтауыш
т.б.
Тағы бір сөз болатын мәселе – еңбектегі шет тілден енген терминдердің,
яғни сол кездегі «жат сөздердің» берілуі қызығушылық тудырады. Онда
терминдер пропорсиал, протсес, функсиа, проексиа, потенсиал, електр,
траекториа, симметрлі (симметриялы емес), ординат, температур,
биссекрис, теорем, координат т.б. деп беріледі. Бұл фактілерге қарап, сол
кездегі нормаға енген қолданысты да айқын көреміз. Мұндай математика
терминдеріне қатысты орфографиялық заңдылықты ғалым Қ.Жұбанов та баса
айтып көрсетеді: «Терминдердің түбіріне орыс тілінің заңы бойынша кейде
«а» жалғасып келеді. Біз оны барлық сөздерге бірдей заң қылып бекітпей,
бірқатар сөздердің соңында келетін «а» дәнекерін қысқарттық. Олар көп
буынды және аяғы д, ш, г сықылды дыбыстарға бітпейтін сөздер. Мысалы,
аксиом – аксиома емес, проблем – проблема емес, биссектрис-биссектриса
емес; абссис – абссиса емес; теорем-теорема емес, апопем-апопема емес;
координат-координата емес; гипотенуз-гипотенуза емес т.б. [19].
Демек, көрсетілген терминдердің қазіргі қолданыстағылардан бір
ерекшелігі орыс тіліндегі -а қосымшасыз берілуі. Яғни шет тілдегі түпнұсқаға
жақындатып, тіліміздің табиғатына икемдеп қолданған. Қазіргі кезде аталған
терминдер орыс тілінің заңдылығына сәйкесендіріліп, женский родтың -а
қосымшасы арқылы ордината, температура, биссектриса, теорема,
гипотенуза түрінде қолданысқа енген. Бұл тәжірибені қарастырып зерттеу

арқылы қазіргі тіліміздегі жүйеге еніп кеткен осы терминдермен қатар өзге де
интернационал терминдердің қолданысын бірізге түсіруге болады.
ХХ ғасыр басында тіл тазалығын ту етіп көтеріп, тіл заңын бұзбауға
шақырған А.Байтұрсынұлы, Х.Досмұхамедұлы, Е.Омаров, А.Байтасұлы,
Қ.Кемеңгерұлы т.б. білімпаздар жат тілден жұрнақ қабылдауға қарсы болды
[95]. Мәселен, «Қазақша жазу жайы» деген «Еңбекші қазақ» газетінің бірнеше
санында жарық көрген көлемді мақаласында Е.Омаров тіл заңын бұзбау
қажеттігін айта келіп: «Орыстың «сатсыйализм», «сатсыйалист» деген сөздері
– жалпы жұртқа ортақ сөз. Оны қазақ тіліне кіргізуге де болады. Бірақ оны
алғанда, түбірін гәнә алыб, «изм», «ист», «ни»; сықылды жұрнақтарын
шығарыб тастау керек. Олардың орнына қазақ тілінің жұрнақтарын қосыу
керек: жұрнаққа қазақ тілінен бай тіл кем-ақ болар. Өзіңде үйір-үйір жұрнақ
бола тұрыб, жат жұрнаққа жармасыудың тіл бұзыудан басқа түк пайдасы
болмайды», – дейді [72].
Орыс сөздерінің қазақ тілінің жұрнақтарын қабылдауы да көп кездеседі.
Орыс тіліндегі сын есім мен зат есім тіркесуінде -ный, (-ная, -ное)
қосымшасының орнына қазақ тілінде -лық / лік; -дық / дік, -тық /-тік
қосымшалары жұмсалған: райондық мектеб, үйездік теқніикүм, үйездік жер,
гүбірнелік, үйездік оқыу бөлімі, өкіріктік мекеме, гүбірнелік газет, піизіикелік
бөлім лабараторыйасы, өкіріктік жастар кәміитеті, үйездік партыйа
кәміитеті т.б. Бұл, бір жағынан, орыс сөздерінің тілімізге сіңісті бола
бастағанын танытса, екінші жағынан, -лық /-лік, -дық/-дік, -тық/-тік
аффиксінің сол кезде өте актив қолданысқа ие болғанын көрсетеді.
ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ әдеби тілін арнайы зерттеген
ғалым Ш.Мәжітаева -шылық/-шілік, -шылдық/-шілдік күрделі аффикстері
арқылы жасалған сөздер негізінен 20-30 жылдары пайда болғанын айтады 28.
Бұл жұрнақ орыстың «-изм, -ство» сияқты суффиксінің орнына жұмсалып,
абстракциялық мән үстеген:
марксизм – марксшілік
ленинизм – лениншілік,
коммунизм – кәмүнісшілік,
империализм – жіиәнгершілік
социализм – сациалшылық
символизм – бейнешілік (№31, (1636) 07.02.1930).
Академик Р. Сыздықова ХІХ ғасырда -шылық/-шілік аффиксі жаңадан
жандана бастағанын айтады [53], ал ХХ ғасыр басындағы газет тілінде де бұл
жұрнақтың ерекше актив болғанын көреміз.
Ғалым Б.Әбілқасымов «Дала уалаяты» газетінде «шаруашылық» сөзінің
орнына «шаруа» болып қолданылғанын (мал шаруасы) айтса [20], «Еңбекші
қазақ» газетінде «шаруашылық» сөзі көп қолданылып, қолданылу аясының
кеңейгенін байқауға болады. «Дала уалаятының» газетіндегі шаруа
«хозяйство» мәнінде (мал шаруасы, жылқы шаруасы) жұмсалса, «Еңбекші
қазақ» газетінде «хозяйство» ұғымын білдіру үшін негізінен «-шылық»
жұрнағы арқылы, яғни шаруашылық түрінде қолданылған (мал
шаруашылығы, ауыл шаруашылығы т.б.). Сонымен қатар басылым бетінде

шаруашылықтың түрлі саласына байланысты ауыл шарыуашылығы, мал
шарыуашылығы, ауыл шаруашылық теқниікүмі, Одақ шарыуашылығы сияқты
тіркестер кездеседі. Бұл да өткен ғасыр басындағы қоғамдық өмірдегі түрлі
өзгерістер мен жаңалықтарға сәйкес «шаруашылық» сөзінің түрлі мәнде
жұмсалғанын, сонымен қатар «шылық» жұрнағының да қызметі артқанын
көрсетеді.
Ал «шаруа» сөзі ғасыр басында «тап, жік» мәнінде қолданылған.
Мысалы: Сондықтан Қазағыстан қара шарыуа-пұрылтарйыат жазушылар
ұйымы осы өлеңдерді, жырларды, кәнпеске тұуралы болған ауыз
әдебіиеттерді жыйнауға кірісіб отыр (№76, (1405) 05.04.1929).
Шығарылғандардың орнын таб күресіне жан-тәнімен берілген
жұмысшылар мен еңбекші, шарыуалар толтырды (№51, (1380) 04.03.1929).
Ленін айтқан: «Кеңес үкіметі жалпы көбшіліктің тоқтаусыз
мамлакат біилеуін үйретіуіне, жалпы ұлт мөлшерінде шаруыа ұйымын
тәртібке алыб құрастыруына керекті құралы» деген (№283, 31.01.1925).
Жұмысшы-қара шарыуа бақылау камыйсарыйаты! Еңбекшілер
жұртшылығы төрешілдік көрсетсе, мемлекет мүлкін шашыушыларды
көрсең, кеңес мекемелерінде жүрген оңбағандарды сезсең, дереу бақылау
орындарына, шағым бүйрелеріне білдір (№31, (1360) 08.02.1929).
Шаруашылық сөзі арагідік шаруа түрінде қолданылады.
Мысалы: Сонда 6-ыншы Қазағыстан партыйа кәнперенсесі:
«Қазағыстан шарыушылығын орталық шарыумен байланыстырыб
өркендетіуі керек», – деді (№551, (1082) 06.03.1928).
Бұл сөйлемдегі «орталық шарыуа» деген тіркес орталық шаруашылық
деген мәнінде жұмсалып тұр. Бұдан ХІХ ғасырда «шаруа» сөзі «хозяйство»
мәнінде жұмсалса, ХХ ғасыр басында бұл сөздің мағынасы нақтыланып, сол
«шаруашылықпен айналысатын адам» ұғымына ауысқанын байқадық.
-шылық/-шілік жұрнағы өткен ғасыр басында көбінесе кәсіп түрін,
қызметін білдіру үшін жұмсалғанын байқаймыз. Мысалы: егіншілік,
балықшылық, әкімшілік, емшілік т.б.
Сондай-ақ кейде қызмет орны, лауазымды жер мағынасын үстеу үшін де
қолданылған елшілік, әкімшілік.
-шылық/-шілік жұрнағы көбінесе етек алған қандай да бір әрекетке
саяси астар беру, іс-әрекеті белең алған дағдылы құбылысқа балау мәнінде
көбінесе жағымсыз мәнде жұмсалған.
Мәселен: Калектіб құрылысында асыра сілтеушілік болды. Асыра
сілтеушіліктің, дұрыс жолды бұрмалаушылықтың кесірін жалпы алғаны
ортаға тиеді (№79, (1684) 07.04.1930).
Ол уақытында Қазағыстанда, ырасында құлақтарға босаң
қараушылық болды (№21 (1626) 27.01.1930).
Орталық партыйа кәміитетінің партыа жолын теріс бұрмалаушылық
бен күресіу туралы шығарған қаулысында: «солшыл», сөз «оңшылдық» бетін
бөгеу үшін ғана айтылады (№79, (1684) 07.04.1930).
Жағымсыз қылық іс-әрекеттерге саяси астар үстеп, -шылық/-шілік
жұрнағымен беру нәтижесінде -шылық жұрнағы жағымсыз реңктегі

лексикалық бірлік (сөз) деңгейіне де көтерілген. Мысалы: Мінекей, қазақтың
шылығы. Ескі әдет құрмай, шылық құрымайды. Шылық құрымай былық
құрымайды (№39, (1368) 18.02.1929).
Әңгіме «шылықтан» шыққалы тұр-ау әлгі сүйтендей-ақ бұл
«шылығың» қай «шылық? Шырағым-ау жай «шылық» ба дерсіз (№39, (1368)
18.02.1929).
Міне осы жаб-жас қыз қазекеңнің шылығы мен былығына былғаныб,
шырматылыб-шырмалыб, сотшы болып тұр екен (№39, (1368) 18.02.1929).
Ендігі әңгіме шылықты құртыу, шылықты қолданған қылықты
құртыу. Сот орындары, соны ескеріңдер! (№39, (1368) 18.02.1929).
Келтірілген мысалдарда -шылық жұрнағы жеке сөз ретінде
қолданылып тұр. «Еңбекші қазақ» газетінде сол жылдардағы қоғамдағы
ағымдарға сәйкес азшылық, көпшілік сияқты сөздер -шылық/-шілік
жұрнақтарының қатысуымен жасалып, терминдік мәнге ие болды.
-шылық/-шілік жұрнағының басылым бетінде -лық/-лік; -шы/-ші; -и
орнына жұмсалып, жарыса қолданылғанын көреміз. Мұндағы жыйангершілік
саясат сөздері көбінесе жыйангерлік сайасат, оқытыушылық көзбен қарау –
оқытыушы көзімен қарау, сатсыйалшылық құрылыс – сатсыйалдық құрылыс,
пыролетарыйат үстемшілігі – пыролетарыйат үстемдігі, жұмысшылық –
жұмысшы, кәсібшілік – кәсіби түрінде қолданылған.
1924-1940 жылдар аралығында термин мәселесіне тікелей немесе
жанама арналған еңбектерге Ж.Аймауытұлының Орынбор қаласында 1924
жылы жарық көрген «Тәрбиеге жетекші (бала оқытушыларға)» атты еңбегін,
Қызыл Қазақстан газетіндегі 1924 жылы № 3-4 сандарында, 1927 жылдың №14 сандарында жарық көрген «Білім ордасының қазақша ғылыми-әдебиет
кеңесінде қабылданып алған сөздерді», Жаңа мектептегі 1925 ж. №1
санындағы Тайбағардың «Зенчко мен Еменовтың қазақша аударылған есеп
құралын», №2 сандарындағы Диманштейннің «Дүние соғысына 10 жыл
болды» деген кітапшасының қазақша аудармасын, Лебединнің «Дарвин
білімінің негізі» деген кітапшасының қазақша аудармасын, 1927 жылдың №5
санындағы Ивановтың «Бастауыш жағрафия дәріслігінің» аудармасы туралы
атты еңбегін, 1926 жылғы №14-15 санындағы Қ.Кемеңгеровтің «Қотыр
сөздер» атты мақаласын, № 4, 11-15 сандарындағы Қазақстан оқу
комисариатының білік секциясы алған пән сөздерін, Қ.Кеменгерұлының 1929
жылы тәржімалаған П.Лебедивтің «Химия. Жеті жылдық мектептің 5-інші, 6ыншы жылдарында оқылатын кітап» атты еңбегін, А.Байтұрсыновтың
«Тезисы о терминологии на тюркских языках» // Бюлдетень организационной
комисси по созыву І Всесоюзного съезд. Баку, 1926. №2, [О принципах
казахской терминологии] // Первый Всесоюзный тюркологический съезд. 26
марта 1926 г. Стенографический отчет. Баку, 1926, ) атты баяндамасын, осы
түркологиялық съездегі Б.Сүлеевтің «Выступление по вопросам казахской
терминологии» атты баяндамасын, М.Қайыпназарұлының әдебиет
майданының 1932 жылғы №10 санындағы «Қазақ тілін өркендетуге басшылық
күшейтілсін» атты мақаласын, Р.Момынұлының «Қазақ тіліндегі қайсыбір
терминдер туралы, К.Құрманұлының «Ботаника» аудармасы туралы,

Қ.Жұбановтың «Қазақ әдеби тіл терминдері», «Физика терминдері жайынан»,
«Математика терминдері жайында», «Термин сөздің спецификасы»,
Н.Қаймекенұлының «Пән атаулары – термин жөнінде» Т.Шонанұлының
«Терминдер туралы атты мақалаларын жатқызамыз. Бұл еңбектердің
көпшілігінде де қазақ тілінің мәртебесі жайында сөз болды. Шет тілінен енген
сөздерді жат сөздер деп тауып, оны қабылдауда қазақ тілінің ішкі заңдылығын
ескеру басшылыққа алынды. А.Байтұрсынұлы жат сөздерді басқалар, мәселен,
орыстар өз тілінің заңына үйлестіріп алғанда, солай алуға біздің де қақымыз
бар деп жазды.
1925 жылы ұстаздарға арналған ғылыми-әдістемелік бағыттағы
журналдар «Жаңа мектеп», «Қазақстан мектебі» шыға бастады. Алаш
қайраткерлері мектепті ана тілінде оқытуды, жоқ дегенде бастауышта білімді
ана тілінде беруді мақсат етті. Олар білім беру саласын ұлттық негізде
дамытса, патша өкіметі тарапынан жүргізіліп отырған «орыстандыру»
саясатына тосқауыл бола алатындарын түсінді. Алғашында бұл пікір
жекелеген Алаш қайраткерлерінің еңбектерінде көрініс тапты. 1913 жылдың
14 маусымында жарияланған «Россиядағы бөтен текті жұрттардың мектебі
бастапқы екі жыл ана тілінде оқысын» деген патша жарлығы әуелде көңілге
қуаныш ұялатқанымен, төрт ай өтер, өтпестен алғашқы шешімінен айнып,
чуваш мектептерін тек орыс тілінде оқыту керек деген жарлыққа қол қоюы
зиялы қауымның көкейіне күдік ұялатты. Чуваш халқына кигізілген қамыттың
түптің түбінде қазаққа да кигізілетінін ұлттық саяси элита бірден түсінді. Бұл
шешімде ұлыимпериялық саясат жатқанын, бұл саясаттың қазаққа тигізер
залалының молдығын халыққа тәптіштей түсіндіре жазған А.Байтұрсынов:
«Хүкіметке керегі мемлекеттегі жұрттың бәрі бір тілде, бір дінде, бір жазуда
болу, әр халыққа керегі өз діні, тілі, жазуы сақталу. Солай болған соң
бастауыш мектеп, әуелі, миссионерлік пікірден, политикадан алыс боларға
керек, яғни қазақтың діні, тілі, жазуы сұмдық пікір, суық қолдан тыныш
боларға керек» – деп ескерту жасады.
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Мәселен,
Н.Қаратышқанұлының құрастыруымен жарық көрген «Пән сөздігінде»:
баррикада – шеп; баркас – еспе кеме; бастион – қорған мұнарасы;
батальон – қосын; батарея – зеңбірек қосыны; битва (бой) – соғыс;
блокада – қамау; блокгауз – ағаш қорған; боевая линия - әскер желісі;
боевое столкновение – жау қағысуы; боевой порядок – соғысқа
дайындық; боевой участок – соғыс ауданы; боковой – бүйір, жанама;
боковой отряд – жанама жасақ; бомба – бомбы; бомбардировка –
зеңбірек астына алу; бомбамет – зеңбірек атушы; борьба – тартыс,
талас; борьба за существование - тіршілік таласы; брантфахта –
күзетші кеме; военнослужащий - әскерлік қызметші; военно-полевой
суд – майдан соты т.с.с.; «Қазақша-орысша тілмашта»: жаугершілік,
жаугерлік - 1) военное время, 2) милитаризм; жауласпақ - 1) враждовать,
2) воевать; жауламақ - идти войной на кого; нарық - рыночная цена;

несие - долг, кредит; кіріс - 1) доход‚ 2) вход; кері салық - регрессивный налог;
кесіп капиталы - промышленный капитал; әдіс ғылымы – технология; ақының
сапасы – реальная плата; әлем ғылымы – космография; әлеумет ғылымы –
социология; айқасым – реакция (психологическая); білдіргіш – справочник;
бекет – почтовая станция; тәжірибеқана –лаборатория; тән тіршілігі –
физиология; тасу құралы (көлік) –транспорт; тетік ілімі – механика; тетік
күш – механическая сила т.б.; «Атаулар сөздігінде»: авангард (войска) – алғы
әскер; аванпост – аванпост (алдағы күзетші әскер); авиация – ұшушылық
(ұшқыштармен әуеде қалықтау); авиомаяк – әуе мәйегі; авионосец –
ұшқышты кеме; авиотранспорт – әуе транспорты; аврора –1) таң сәулесі,
2) көбелек; адмирал – адмирал; арбалет – жақ мылтық; арбитражная
комиссия – аралық кәмесие; арест – қамау (тұтқынға алу); арестанты –
тұтқындар; арматура –арматыр (аспап); армия – әскер; вневойсковики –
саптан тысқарғы әскер; военная конвенция – соғыс шарты; военная наука–
соғыс ғылымы; военнослужащий– әскерлік қызметші; войско– әскер (сап,
шеру); войсковая часть – әскер бөлімі; гавань – ғауын (кеме ықтырмасы)
т.с.с. Жоғарыда келтірілген мысалдардан «Орысша-қазақша әскерлік
атауларды» құрастырушы Ә.Үмбетбайұлының да осы ұстанымды
басшылыққа алғаны байқалады. Сөздік құрастырушылар терминдердің
мағынасын нақты түсініп, оған қазақ тілінде қысқа да нұсқа балама табуға
тырысқан. Бұл орайда терминге қойылатын талаптарды (терминнің анық,
түсінікті болуы, қысқа, ықшам болуы, бір ғана мағынаны білдіруі т.с.с.) нақты
білген.
ХХ ғасырдың басындағы терминологиялық сөздіктер
ХХ ғасыр басында қоғамдағы ірі өзгерістер, ғылым мен техниканың,
мәдениеттің дамуы көптеген жаңа ұғымдар мен түсініктерді қалыптастырды.
Ғылым, өнер-білім, экономика саласында қазақ ұғымына жат жаңа сөздер,
атаулар пайда болды. Жаңа ұғымдардың мәнін ашып түсіндіруде, қазақ тілінен
соған сәйкес балама табуда екі тілді сөздіктердің маңызы өте зор болды.
Сөздік тізушілер термин жасауда сөздің түсінікті болуына ерекше мән берген.
Сөздік құрастырушылар термин сөздерге негізінен қазақ тілінен балама табуға
тырысқан. Мәселен, Н.Қаратышқанұлының құрастыруымен жарық көрген
«Пән сөздігінде»: баррикада – шеп; баркас – еспе кеме; бастион – қорған
мұнарасы; батальон – қосын; батарея – зеңбірек қосыны; битва (бой) –
соғыс; блокада – қамау; блокгауз – ағаш қорған; боевая линия - әскер желісі;
боевое столкновение – жау қағысуы; боевой порядок – соғысқа дайындық;
боевой участок – соғыс ауданы; боковой – бүйір, жанама; боковой отряд –
жанама жасақ; бомба – бомбы; бомбардировка – зеңбірек астына алу;
бомбамет – зеңбірек атушы; борьба – тартыс, талас; борьба за
существование тіршілік таласы; брантфахта – күзетші кеме;
военнослужащий - әскерлік қызметші; военно-полевой суд – майдан соты
т.с.с.; «Қазақша-орысша тілмашта»: жаугершілік, жаугерлік - 1) военное
время, 2) милитаризм; жауласпақ - 1) враждовать, 2) воевать; жауламақ - идти

войной на кого; нарық - рыночная цена; несие - долг, кредит; кіріс - 1) доход‚
2) вход; кері салық - регрессивный налог; кесіп капиталы - промышленный
капитал; әдіс ғылымы – технология; ақының сапасы – реальная плата; әлем
ғылымы – космография; әлеумет ғылымы – социология; айқасым – реакция
(психологическая); білдіргіш – справочник; бекет – почтовая станция;
тәжірибеқана –лаборатория; тән тіршілігі – физиология; тасу құралы
(көлік) –транспорт; тетік ілімі – механика; тетік күш – механическая сила
т.б.; «Атаулар сөздігінде»: авангард (войска) – алғы әскер; аванпост –
аванпост (алдағы күзетші әскер); авиация – ұшушылық (ұшқыштармен әуеде
қалықтау); авиомаяк – әуе мәйегі; авионосец – ұшқышты кеме;
авиотранспорт – әуе транспорты; аврора –1) таң сәулесі, 2) көбелек;
адмирал – адмирал; арбалет – жақ мылтық; арбитражная комиссия –
аралық кәмесие; арест – қамау (тұтқынға алу); арестанты – тұтқындар;
арматура –арматыр (аспап); армия – әскер; вневойсковики – саптан
тысқарғы әскер; военная конвенция – соғыс шарты; военная наука– соғыс
ғылымы; военнослужащий– әскерлік қызметші; войско– әскер (сап, шеру);
войсковая часть – әскер бөлімі; гавань – ғауын (кеме ықтырмасы) т.с.с.
Мысалдардан байқап отырғанымыздай, сөздіктерде калька жолы да жиі
қолданылған. Калька төл сөздеріміздің мүмкіндігін арттырғанымен, кейде
ұлттық дүниетанымнан алыстап, жасанды, стандарт тіркестердің көбеюіне
әкелді. Осыған байланысты «Еңбекші қазақтың» 1930 жылғы 15 қаңтардағы
№12 (1617) санында Әліб деген псевдоним иесі: «Осы күні қазақ газеттерінде
«сұу асты кеме» деген бір атау қолданылыб жүр. Теқніикеге жақындаған
сайын тіл өседі. Бірақ дайын тіл тұрғанда, тыңнан тіл тауыб алыу артық. Қазақ
«сұу асты» демейді, «сүңгүуір» дейді. «Сүңгүуір» ұғым жағынан да қолайлы.
Бұл кеме сұудың түбіндегі жермен жоғарлаб жүрмейді. Сұуда сүңгіб жүреді.
Олай болса, дайын тілді қолданыу керек. «Сұу асты кеме» емес, «сүңгүуір
қайық» не «сүңгүуір кеме» деб алыу жақсы, – деп жазады [9].
Қазіргі кезде бұл мәселе өзектілігін жоя қоймады. Бүгінде калька
жолымен беріліп жүрген көптеген атауларды ХХ ғасырдың басындағы сәтті
баламалармен алмастыруға болар еді. Мәселен, акционерное общество
тіркесіне балама ретінде акционерлік қоғам түрінде қолданылып жүрген
атауды жарналы серіктік деп қолдануға әбден болатын сияқты. Сонымен
қатар «оптом (продавать, покупать)» мәнінде қолданылып жүрген көтерме
сауда тіркесінің орнына топтау, топтап сату немесе топтау алу түрінде
қолдансақ, мағына әлдеқайда дәл берілер еді. Көтерме сөзін Н.Ильминский
мен «Қазақша-орысша тілмашта» комиссионерство деп берсе, И.Букин
сөздігінде көтерме сауда – аукцион деп түсіндіріледі. Бұл көтерме сауда
сөзінің қазақ арасында бұрыннан қолданылғанымен, ол оптом сөзінің
баламасы болмағанын көрсетеді.
Калькалау жолы төл сөздеріміздің мүмкіндігін арттырғанымен, екінші
жағынан, кейде ұлттық дүниетанымнан алыстап, жасанды, стандарт
тіркестердің көбеюіне әкелді. Газеттің 1930 жылғы 15 қаңтардағы №12 (1617)
санында Әліб деген псевдоним иесі: «Осы күні қазақ газеттерінде сұу асты
кеме» деген бір атау қолданылыб жүр. Теқніикеге жақындаған сайын тіл

өседі. Бірақ дайын тіл тұрғанда, тыңнан тіл тауыб алыу артық. Қазақ «сұу
асты» демейді, «сүңгүуір» дейді. «Сүңгүуір» ұғым жағынан да қолайлы. Бұл
кеме сұудың түбіндегі жермен жоғарлаб жүрмейді. Сұуда сүңгіб жүреді.
Олай болса, дайын тілді қолданыу керек. «Сұу асты кеме» емес, «сүңгүуір
қайық» не «сүңгүуір кеме» деб алыу жақсы, – дейді [104].
ХХ ғасыр басындағы сөздіктер негізінен алғанда, екі тілді сөздіктер
болғанмен, сөздік түзушілер екі түрлі қызмет атқарған. Яғни, бір жағынан,
қазақ сөздерін саралап, сұрыптап, олардың баламасын дәл тауып, дұрыс
түсіндіруді, сол арқылы қазақ халқының болмысын, тұрмысын, рухын басқа
халыққа таныстыруды мақсат етсе (бұл этнографизмдер мен
фразеологизмдердің т.б. мәнін түсіндіруде ерекше байқалады), екінші
жағынан, ғылым мен техника, мәдениет т.б. саладағы жаңалықтар мен
өзгерістерге байланысты жаңа сөздер орыс тілінің әсерімен еніп жатқандықтан
әрі ондай ұғымдар мен түсініктерге балама ретінде қазақтың төл сөздері
қалыптаса қоймағандықтан, құрастырушыдар орысша-қазақша сөздіктің
міндетін де атқарған. Сол себепті сөздік түзушілер жеке реестрге қазақ тілінің
дайын сөздерін ғана беріп қоймай, орыс сөздерінің (немесе орыс тілі арқылы
басқа тілден енген сөздердің) қазақ тіліндегі баламасын ұсынып,
шығармашылық та қызмет атқарған (бұл, негізінен, термин сөздерге
байланысты). Осы кездегі сөздіктер туралы филология ғылымдарының
докторы Ш.Мәжітаева былай дейді: «Әрбір әдеби тілдің сөздік қорының
дамуы мен нормалануына сөздіктің тигізетін әсері үлкен. Қазақстанда бұл
жұмыс 20-жылдардың ортасынан басталады»[49, 57-б.].
ХХ ғасыр басындағы сөздік түзушілер барлық сөзге жаңа атау беруге
тырыспаған. Құрастырушылар өздеріне дейінгі, өз тұсындағы сөздіктерді
байыпты зерделеп, сөздерді саралап сұрыптаған. «Еңбекші қазақ» газетінің
1926 жылғы 16 қазанындағы N662 санында «Оқушы» деген псевдоним иесінің
«Қазақша-орысша тілмашты» өте жоғары бағалап, алайда кейбір сөздердің
түсініксіз екенін айтқан сын-ескертпесіне жауап ретінде Қ.Кемеңгерұлы осы
басылымның 24 қарашасында жарияланған «Қазақша-орысша тілмаш» туралы
түсініс» деген мақаласында: «Тілмашқа кірген сөздердің бірсыпырасы
Радловтан, Будаговтан алынған. Қазақ тіліндегі ескі-жаңалы кітаптардан
алынған», – дейді.
Бірақ «Қазақша-орысша тілмашты» құрастырушылар Радлов, Будагов
сөздіктерін сол күйінше қайталамай, өз мақсатына қарай сұрыптағаны,
ықшамдағаны, мағынасын кеңейткені т.б. байқалады:
В.В.Радлов «Опыт словаря
тюркских наречий», 1888, 1905

«Қазақшаорысша тілмаш»,
1925
А
1. разговаривать, беседовать, между
1) диспут;
йтыс
собою говарить, спорить, ссориться;
2) дискусси
2. вести тяжкую словесную перед
я;
судьею
3) состязан
ие в песнях;

1. вина, преступление, недастаток,
йып
порок;
2. неприличие, все, что нарушает
обычай;
3. нечестность, подлость, дурное
качество;
4. пеня за незначитеьлные
поступки;
5. порок
А
наружность, возбуждающая страх,
йбар
почтение
А
свидетель, истец, доносчик
йғақ
Е
забава, утешение
рмек

4) прение
1) штраф;
2) вина

А

Демонстрац
ия, угроза
свидетель
1) забава;
2) удовольс
твие;
3) развлече
ние;

А

4) спорт
1) окружно

окружность

йнала

сть;

Е

человек, который умеет лечит или
мші
заговаривать болезнь
О
платок, пеленка
рамал

2) кругом
(нар.);
3) среда
лекар
полотенце,
платок

Радлов сөздігінде түсіндірушілік сипат басым болса, «Қазақша-орысша
тілмашты» құрастырушылар орысша баламасының дәл де нақты болуына көп
көңіл бөлген.
Екіншіден, Радлов сөздігінде сөз мағынасы қате түсіндірілген тұстар
кездесіп отырса, ана тілінің сөз байлығын терең меңгерген «Тілмаш»
құрастырушыларында мұндай олқылықтар байқалмайды. Мәселен,
В.В.Радлов сөздігінде айғыршық – маленький жеребец түрінде берілсе,
«Қазақша-орысша тілмашта»: құлын – жеребенок; жабағы – 1) джабага;
шерсть снятая с овцы весною; 2) жеребенок (в первую осень и зиму по
рождении); тай – стригун; құнан (құнажын) – двухлетняя кобыла или корова;
дөнен – четырехлетка (о скоте); бесті – пятилетка (о скоте) деп көрсеткен.
Яғни негізгі кәсібі – мал шаруашылығы болған қазақтың жылқы баласының
жас ерекшелігіне байланысты қолданған атауларын «Тілмашта» толық
қамтуға тырысқан. Осындай сипаттамаларынан сөздік түзушілердің туған

халқының тұрмысымен етене таныс болып, басқа халыққа қазақы рухты,
дүниетанымды жеткізбек болған ниетін байқауға болады.
Үшіншіден, Радлов сөздігінде түбірлес сөздердің мағынасы бөлек-бөлек
түсіндірілсе (ұят, ұятлық, ұятсыздық; ұшсыз, ұшсызлық; ауру, аурулық;
аурсыздық, ақылды, ақылсыз, ақылсыздық т.с.с), «Қазақша-орысша тілмашта»
сөз тудырушы жұрнақтардың мағыналары арнайы сөз болады. Осыған
байланысты кіріспесөзде: «В данное время, в связи с переводом научных книг,
у нас сильно идет словообразование. Чтобы не оставить своих читателей в
недоумении при встрече новых производных слов, имеющих основу в словаре,
мы сочли неизлишним определить значение суффиксов, употребляемых в
казахском языке» - деп, жұрнақтардың қандай сөз табына жалғануына
байланысты негізге қандай мән үстейтінін көрсетіп отырады.
Қазақ тілі жалғамалы тілдер тобына жататындықтан‚ негіз сөзге
қосылған жұрнақтардың мәніне сәйкес сөз мағынасы да жаңарып отыруына
байланысты‚ бүгінгі таңдағы сөздік құрастырушылар да осы үрдісті ескергені
жөн сияқты.
Төртіншіден, «Қазақша-орысша тілмашты» түзушілер жаңа ұғымдар
мен түсініктерге балама ұсыну мақсатына сәйкес, сөздің негізгі мағынасын
кеңейтіп, дамытып, қосымша мән үстеуге тырысқаны байқалады. Сол себепті
айбар сөзін – демонстрация, айтыс – диспут, дискуссия‚ ермек сөзін – спорт
сөзіне балама ретінде ұсынады.
Осындай ерекшеліктерді Л.З.Будагов сөздігін қолдануынан да байқауға
болады:
Сөздер

Әкім
Алпауыт
Жар

Себеп
Асау

Л.Будагов.
«ҚазақшаСравнительный словарь
орысша тілмаш» 1925
турецко-татарских наречии с
включением
употребительнейших слов
арабских и персидских ...
СПь, 1869, 1871
начальник
администратор
Помещик, дворянин,
помещик
барин, госпадин
Приказ, повеление,
1) супруга; 2)
обнародование, клик, сбор
возлюбленный; 3)
крутизна, берег; 4)
обнародование
причина, предлог,
причина
средство, случай
Дикий, суровый,
дикий
необразованный, лошадь,
вовсе неезженная

Жосық
Шапыраш
Ақын

обычай, правило
Недостаток глаз,
зрачки сближенные, как
будто смотрят на нос
Импровизатор,
экспромтом говорящий
стихи, поющий и
рассказывающий повести о
былом

правило, путь
недостаток глаза,
зрачки как будто
смотрят на нос
1) импровизатор;
2) поэт

«Қазақша-орысша тілмашты» түзушілер Л.З.Будагов, В.В.Радлов
сөздіктерін пайдаланғанда, бірқатар сөздерді өзгеріссіз, сол күйінше қолданса,
енді бір сөздердің сөздікте көрсетілген мәнінен басқа да түрлі мағынаға ие
болатынын көрсетіп, толықтырып отырған. Оның үстіне өзіне дейінгі
сөздіктерде түсіндірме жолымен немесе бірнеше синонимдер арқылы берілген
сипаттамалардың орнына нақты, ең басты, негізгі мағынасын көрсетуге
тырысқан.
«Қазақша-орысша тілмашта» 10 мыңдай қазақ сөзінің мағынасы
түсіндірілген. «Қазақша-орысша тілмаш» туралы түсініс» деген мақаласында
Қ.Кемеңгерұлы Мәскеудегі «Кіндік баспасөз» Мағжанға қаратып, біреуге
көшіруге бергенде, сол көшірушінің біраз шатастырғанын‚ оның үстіне 400дей сөз баспадан қате кеткенін, яғни кейбір сөздердің мағынасын жойып не
ауыстырып жібергенін қынжыла айтады. «Оқушы»: «кей сөздерге берген
мағаналары қазақша да емес, жатық та емес, түсінікті де емес, керексіз сөздер
кездеседі», – деп тауқымет, ғадауат, саранжам, шапағатшы, соламай,
тоңғармақ, тазданбақ, ақыланбақ сияқты сөздерді көрсетеді. Оған жауап
ретінде Қ.Кемеңгерұлы: «Қазақша дегенде қазақтың төл сөзін іздейсіз ғой.
Олай болғанда, қазақтың сөйлеп жүрген сөздерінің жартысы араб пен
парсынікі деушілер бар. Оларға не дейсіз? Орамалды сіз қазақтың төл сөзі деп
ойлайсыз ба? Қазақша емес деп дауласқаннан кейін, әрине, сізге түсінікті де,
жатық та болмайды. Қазақ арасында айтылатын сөз бе? Сөз емес пе? Қазақ
кітаптарында кездесе ме? – әңгіме сонда болу керек», – дей келіп, тауқымет
сөзінің Жүсіпбек пен Мұхтардың жазғандарында, ғадауат сөзі Абайда,
саранжам сөзі Наурызбай батырдың қызбен айтысатын қиссасында
кездесетінін, жас бала қайтыс болса, қазақ шапағатшы болсын деп көңіл
айтатынын т.с.с. деректерді келтіре отырып, жеке адамның білмеген сөзінің
бәрін керексіз қылуға, қазақша емес, түсінікті емес деуге болмайтынын
ескертеді. Ендеше‚ «Қазақша-орысша тілмашты» құрастырушылар кез келген
сөздің мәнін түсіндіруді мақсат етпей, оның қазақ арасында немесе ақынжазушылар тілінде кездесуіне қарай сұрыптап, екшегені байқалады.
Оның үстіне басқарушы «Тілмаштың» еуропалықтарға арналуына
байланысты‚ қазақ сөздерінің бас-басына мағына беріп, түсіндіруге
тырысқанын айтады. Қ.Кемеңгерұлы егер сөздік қазақтарға арналса, утонуть
сөзін – батпақ, кетпек, ғарық болмақ деп аударуға, яғни синонимдес сөздерді
қолдануға болатынын, ал қазақша-орысша сөздікте әр сөздің жеке нысанға

алынуы қажеттігін ескертеді. Бұдан Қ.Кемеңгерұлының сөздік түзу ісінің қырсырын толық меңгергені әрі оған үлкен жауапкершілікпен қарағаны
байқалады.
«Қазақша-орысша тілмашта» барлық сөз табына қатысты сөздер
кездеседі. Алайда соның ішінде ең көп ұшырасатыны – зат есім, сын есім,
етістік. Зат есімдерді мағыналық топтарына қарай: діни сөздер, адамға
қатысты атаулар, дене мүшелері, төрт түлік малға қатысты атаулар,
жануарлар, жәндік-насекомдар, табиғат құбылыстары, ауа райына байланысты
атаулар, жер бедері, өсімдік атаулары, тас, ыдыс-аяқ, құрал-сайман атаулары,
киім, мата атаулары, үйге, оның жиһаздарына қатысты атаулар, тамақ-сусын
атаулары, ойын атаулары, ауру атаулары т.с.с. жіктеуге болады. Сөздік
мұсылманша діни сөздер мен қоғамдық өмірдегі өзгерістерге, жаңалықтарға
байланысты жаңа атаулар (терминдер) көбірек кездесуі жағынан Е.Букиннің
«Орысша-қазақша және қазақша-орысша сөздігіне» (1883) ұқсас.
Н.И.Ильминский, В.В.Катаринский еңбектерінде миссионерлік
мақсатпен ислам дініне қатысты сөздер, тіпті араб-парсы тілдерінен енген
сөздерде көп кездесетін болғандықтан, тұтастай р, г, ғ, х әріптері мүлде
берілмеген болатын. Ал Е.Букин сөздігі мен «Қазақша-орысша тілмашта»
мұсылманша діни сөздер көп. Мәселен, «Тілмашта»: азан, әзірейіл, әзәзіл,
әбсін, ақшам, ақырет, Алда, Алда акбар, аят, айт, бесін‚ бенде, патиқа,
періште, пір, тарауық, тасаттық, таспық, тәкбір, тамық, тәубе т.с.с. ислам
дініне байланысты атаулардың мәні түсіндірілген. Алайда бұл орайда дін
сөздерінің берілуі – еуропалықтарға ислам дінін насихаттау мақсатында емес,
халық қолданысындағы басқа да сөздердің санатында келтірілген. Мұны
«Қазақша-орысша тілмаш»
туралы түсініс» деген мақаласында
Қ.Кемеңгерұлы да атап көрсетеді.
Р.Сыздықова ХІХ ғасырдың ІІ жартысындағы екі тілді сөздіктердің
ерекшелігін сөз ете келіп, қазақ халқының сол кездегі экономикалық,
әлеуметтік, мәдени хал-жағдайына қатысты пайда - барыш, прибыль; қарыз заем, долг; сома - капитал; бексел – вексель; саудагер – торговец; баға - цена;
залал – убыток; дүкен -магазин т.б. сөздердің қолданылғанын айтады. Бұл
атаулар «Қазақша –орысша тілмашта» да осы мәнде кездеседі. Ендеше,
сөздікті құрастырушылар сол кезге дейінгі жарық көрген басқа сөздіктермен
де жан-жақты таныс болған әрі сол атаулардың тұрақталуын көздеген деп
ойлаймыз. Ал сүтқор – банкир; кіреу – заклад‚ залог; задетка – задаток;
мүлиеншік – миллионер; мұнанай - меновой двор; зымтемір - землемер т.б.
сөздер «Тілмашта» ұшыраспайды. Мұның себебі аталған сөздер
ХІХ
ғасырдың екінші жартысындағы сөздіктерде, оның ішінде Е.Букиннің
сөздігінде де кездескенімен, кейін халық қолданысын таба алмай, қолданыстан
шығып қалуының әсері болса керек.
Сонымен, «Қазақша-орысша тілмашты»
құрастырушылар қазақ
тіліндегі бар сөздерді жиып, оның мәнін түсіндіруді ғана мақсат етпей,
қоғамдағы түрлі өзгеріс, жаңалықтарға сәйкес жаңа атаулар ұсынуға
тырысқан.

«Тілмаштан», бір жағынан‚ сол кезеңге дейін қалыптасқан сөздердің
тұрақталу сипатын аңғарсақ, екінші жағынан, 20-жылдардағы сөздік қордың
даму ерекшелігінен, жаңа атаулардың жасалу, қалыптасу деңгейінен хабардар
боламыз.
«Қазақша-орысша тілмашта» сөз тудырушы жұрнақтардың мағыналары
арнайы сөз болады. Қазақ тілі жалғамалы тілдер тобына жататындықтан‚ негіз
сөзге қосылған жұрнақтардың мәніне сәйкес сөз мағынасы да жаңарып
отыруына байланысты‚ бүгінгі таңдағы сөздік құрастырушылар да осы үрдісті
ескергені жөн сияқты. «Қазақша-орысша тілмашты» түзушілер жаңа ұғымдар
мен түсініктерге балама ұсыну мақсатына сәйкес, сөздің негізгі мағынасын
кеңейтіп, дамытып, қосымша мән үстеуге тырысқаны байқалады. Сол себепті
айбар сөзін – демонстрация, айтыс – диспут, дискуссия‚ ермек сөзін – спорт
сөзіне балама ретінде ұсынады.
«Қазақша-орысша тілмашты» түзушілер Л.З.Будагов [54], В.В.Радлов
сөздіктерін пайдаланғанда, бірқатар сөздерді өзгеріссіз, сол күйінше қолданса,
енді бір сөздердің сөздікте көрсетілген мәнінен басқа да түрлі мағынаға ие
болатынын көрсетіп, толықтырып отырған. Оның үстіне өзіне дейінгі
сөздіктерде түсіндірме жолымен немесе бірнеше синонимдер арқылы берілген
сипаттамалардың орнына нақты, ең басты, негізгі мағынасын көрсетуге
тырысқан. «Қазақша-орысша тілмашта» 10 мыңдай қазақ сөзінің мағынасы
түсіндірілген. «Қазақша-орысша тілмаш» туралы түсініс» деген мақаласында
Қ.Кемеңгерұлы Мәскеудегі «Кіндік баспасөз» Мағжанға қаратып, біреуге
көшіруге бергенде, сол көшірушінің біраз шатастырғанын‚ оның үстіне 400дей сөз баспадан қате кеткенін, яғни кейбір сөздердің мағынасын жойып не
ауыстырып жібергенін қынжыла айтады. «Оқушы»: «кей сөздерге берген
мағаналары қазақша да емес, жатық та емес, түсінікті де емес, керексіз сөздер
кездеседі», – деп тауқымет, ғадауат, саранжам, шапағатшы, соламай,
тоңғармақ, тазданбақ, ақыланбақ сияқты сөздерді көрсетеді. Оған жауап
ретінде Қ.Кемеңгерұлы: «Қазақша дегенде қазақтың төл сөзін іздейсіз ғой.
Олай болғанда, қазақтың сөйлеп жүрген сөздерінің жартысы араб пен
парсынікі деушілер бар. Оларға не дейсіз? Орамалды сіз қазақтың төл сөзі деп
ойлайсыз ба? Қазақша емес деп дауласқаннан кейін, әрине, сізге түсінікті де,
жатық та болмайды. Қазақ арасында айтылатын сөз бе? Сөз емес пе? Қазақ
кітаптарында кездесе ме? – әңгіме сонда болу керек», – дей келіп, тауқымет
сөзінің Жүсіпбек пен Мұхтардың жазғандарында, ғадауат сөзі Абайда,
саранжам сөзі Наурызбай батырдың қызбен айтысатын қиссасында
кездесетінін, жас бала қайтыс болса, қазақ шапағатшы болсын деп көңіл
айтатынын т.с.с. деректерді келтіре отырып, жеке адамның білмеген сөзінің
бәрін керексіз қылуға, қазақша емес, түсінікті емес деуге болмайтынын
ескертеді. Ендеше‚ «Қазақша-орысша тілмашты» құрастырушылар кез келген
сөздің мәнін түсіндіруді мақсат етпей, оның қазақ арасында немесе ақынжазушылар тілінде кездесуіне қарай сұрыптап, екшегені байқалады. Оның
үстіне басқарушы «Тілмаштың» еуропалықтарға арналуына байланысты‚
қазақ сөздерінің бас-басына мағына беріп, түсіндіруге тырысқанын айтады.
Қ.Кемеңгерұлы егер сөздік қазақтарға арналса, утонуть сөзін – батпақ,

кетпек, ғарық болмақ деп аударуға, яғни синонимдес сөздерді қолдануға
болатынын, ал қазақша-орысша сөздікте әр сөздің жеке нысанға алынуы
қажеттігін ескертеді. Бұдан Қ.Кемеңгерұлының сөздік түзу ісінің қыр-сырын
толық меңгергені әрі оған үлкен жауапкершілікпен қарағаны байқалады.
Р.Сыздықова ХІХ ғасырдың ІІ жартысындағы екі тілді сөздіктердің
ерекшелігін сөз ете келіп, қазақ халқының сол кездегі экономикалық,
әлеуметтік, мәдени хал-жағдайына қатысты пайда – барыш, прибыль; қарыз –
заем, долг; сома – капитал; бексел – вексель; саудагер – торговец; баға – цена;
залал – убыток; дүкен - магазин т.б. сөздердің қолданылғанын айтады. Бұл
атаулар «Қазақша –орысша тілмашта» да осы мәнде кездеседі. Ендеше,
сөздікті құрастырушылар сол кезге дейінгі жарық көрген басқа сөздіктермен
де жан-жақты таныс болған әрі сол атаулардың тұрақталуын көздеген деп
ойлаймыз. Ал сүтқор – банкир; кіреу – заклад‚ залог; задетка – задаток;
мүлиеншік – миллионер; мұнанай – меновой двор; зымтемір – землемер т.б.
сөздер «Тілмашта» ұшыраспайды. Мұның себебі аталған сөздер ХІХ
ғасырдың екінші жартысындағы сөздіктерде, оның ішінде Е.Букиннің
сөздігінде де кездескенімен, кейін халық қолданысын таба алмай, қолданыстан
шығып қалуының әсері болса керек.
Сонымен, «Қазақша-орысша тілмашты»
құрастырушылар қазақ
тіліндегі бар сөздерді жиып, оның мәнін түсіндіруді ғана мақсат етпей,
қоғамдағы түрлі өзгеріс, жаңалықтарға сәйкес жаңа атаулар ұсынуға
тырысқан. «Тілмаштан», бір жағынан‚ сол кезеңге дейін қалыптасқан
сөздердің тұрақталу сипатын аңғарсақ, екінші жағынан, 20-жылдардағы сөздік
қордың даму ерекшелігінен, жаңа атаулардың жасалу, қалыптасу деңгейінен
хабардар боламыз.
Н.И.Ильминский сөздігі мен «Қазақша-орысша тілмаштың», Е.Букин
сөздіктерінің айырмашылығы – Н.Ильминский, негізінен, түсіндірме жолымен
аударса, кейінгі сөздіктерде балама ұсынуға тырысқан. Ильминский сөздігі
мен «Қазақша-орысша тілмаш» – екеуі де қазақша-орысша сөздік болғанмен,
Ильминский қазақ халқының әрбір сөзін орыстарға нақтылап, егжей-тегжейлі
сипаттауға тырысқан. Сол себепті Ильминский сөздігі түсіндірме сөздік болып
шыққан [56].
Ал «Қазақша-орысша тілмашта» орыс тілінде баламасы бар болса, орыс
тіліндегі нұсқасын беріп, қазақ халқының болмысын, тұрмысын,
дүниетанымын танытатын мәдени лексика атауларын, этнографизмдерді т.б.
беруде түсіндірме жолын ұстанған. «Қазақша-орысша тілмашта» сөз басына
балама берілу себебі – сөздіктің жоғары әскери курс оқушыларына
арналғандығынан болса керек. Құрастырушылар осылайша шәкірттерге сөздің
нақты мағынасын айыртып, кейіннен тұтас сөйлем, әңгімелерді аудару
барысында тезірек жаттығып, меңгеріп кету жағын ескерген деп ойлаймыз. Ал
Ильминский қолданған түсіндірме тәсіл мәліметті көп қамтығанымен, осы
сөздері бар сөйлемдерді, сөз тіркестерін аударуда елеулі қиындықтар
туғызары сөзсіз. Сол себепті «Қазақша-орысша тілмашта» сөздер балама
арқылы беріледі.

Н.Ильминский сөздігінде кейбір сөздердің мәнін түсіндіруде,
сөздерді таңбалауда біраз қателіктер кездеседі. Мәселен‚ Н.Ильминский
қазақ сөздерін орыс графикасымен таңбалағанда, іні//ене, ісік//есік,
мін//мең т.с.с. сөздердің таңбалануы бірдей болып шыққан. Мұндай
кемшіліктер, әрине‚ үйренушіні шатастырары сөзсіз. «Қазақша-орысша
тілмашта» ондай олқылықтарға орын бермеуге тырысқан.
Н.Ильминский‚ Л.З.Будагов‚ В.В.Радлов сөздіктерінде кей сөздердің
таңбалануында‚ мағынасын түсіндіруде бірқатар олқылықтар орын
алған. Оның себебі аталған зерттеушілердің қазақтардан кеңесшісі
болғанмен де‚ қазақ тұрмысынан‚ дүниетанымынан толық хабардар
болмады. Ал «Қазақша-орысша тілмашты» құрастырушылар екі тілді де
жетік білумен қатар қазақ халқының әдет-ғұрып‚ салт-дәстүрін‚ өзіндік
болмыс-табиғатын
білген.
Соған
сәйкес
сөздік
түзушілер
еуропалықтарға қазақы рухты‚ дүниетанымды жеткізбек болған.
Мәдени лексика атауларын‚ этнографизмдерді беруде «Тілмаш»
құрастырушылары‚ негізінен‚ түсіндірме жолын қолданса‚ терминдер
мен екі халыққа да түсінікті‚ ортақ зат құбылыс атауларын беруде
балама жолын ұстанған.
Сөздік тізушілер термин жасауда сөздің түсінікті болуына ерекше
мән берген. «Термин жасау – Ахмет Байтұрсынұлы көтерген жүктің
бірі» деген мақаласында Р.Сыздық А.Байтұрсынұлының термин жасауда
қазақ тілінің сөздік қорына иек артқанын айта келіп, оның бірнеше
объективті себептерін көрсетеді. Атап айтқанда:
а) А.Байтұрсынұлы жасаған терминдер – техника саласының
терминдері емес, білім-ғылым саласына қатысты атаулар болғандықтан,
ұғымға ерекше мән берілгендігін, ал ұғым атаулары әр тілдің өз
сөздерінен жасалатындығын немесе калька жолымен басқа тілдерден
аударылатынын;
ә) термин үшін қазақ тілінің өз сөздік қорын пайдалану қазаққа
әлдеқайда түсініктірек болатынын ескергенін;
б) еңбектер ғылым салалары дүниеге келмеген, олардан бейхабар
қазақ жұртшылығына, оның ішінде шәкірт балаларға арналғандықтан,
оларға жеңіл де түсінікті болу жағын көздегенін нақты мысалдармен
дәлелдейді [38, 250-262].
Ғалым ойларын «Қазақша-орысша тілмашты» құрастырушыларға
қатысты да қолдануға болады. Өйткені, бір жағы, А.Байтұрсынұлы мен
«Қазақша-орысша тілмашты» құрастырушылар бір кезеңде өмір сүрсе,
екінші жағынан, сөздік түзушілер А.Байтұрсынұлының термин
жасаудағы принциптерін толық қуаттап, рухани ұстазының жолымен
жүрген.
«Тілмаш» түзу барысында да құрастырушылар осы тұжырымды
басшылыққа алған. Оған сөздіктегі терминдердің берілуі дәлел бола
алады. Мысалы: әдіс ғылымы – технология; ақының сапасы – реальная
плата; әлем ғылымы – космография; әлеумет ғылымы – социология;
айқасым – реакция (психологическая); білдіргіш – справочник; бекет –

почтовая станция; тәжірибеқана –лаборатория; тән тіршілігі –
физиология; тасу құралы (көлік) – транспорт; тетік ілімі – механика; тетік
тетік күш – механическая сила т.б.
«Қазақша-орысша тілмашта» сол кездегі қоғамдағы өзгерістер мен
жаңалықтарға сәйкес жаңа ұғымдар мен атаулар да көптеп кездеседі. Осы
тұрғыдан алғанда, сөздік түзушілер шығармашылық та қызмет атқарған
сияқты. Ондағы терминдердің қазақ тіліндегі баламасы бүгінгі таңдағы
қолданысымен салыстырғанда, мағынасы әлдеқайда дәл де түсінікті болып
келеді. Сөздік түзушілер аударуға көнбеген сөздерді қазақ тілінің дыбыстық
жүйесіне сәйкестендіріп алып отырған. Мысалы: зауыт – завод, капыйтал –
капитал, кіимійе – химия, кассы – касса, діидәктіике – дидактика, натарыс –
нотариус т.б. Бұл орайда тілмашты құрастырушылар Х.Досмұхамедұлы,
А.Байтұрсынұлы еңбектерін басшылыққа алғаны байқалады.
«Қазақша-орысша
тілмаштағы»
терминдерді
шартты
түрде
төмендегідей етіп топтастыруға болады:
а) тіл ғылымына қатысты терминдер: одағай – междометие; мұқам –
жаргон;лұғат қисыны – теория словесности;тіл қисыны – стилистика т.б.
ә) әдебиет ғылымына байланысты терминдер: шендестіру –
антитеза;мысқыл – сарказм; нақыл – 1) афоризм‚ 2) предание; оқшау сөз –
фельетон; меңзеу – олицетворение т.б.
б) заң ғылымына қатысты терминдер: мәміле – соглашение; мизам –
закон; қосалқы би – запасной судья; мүпті – обер-прокурор т.б.
в) экономика, қаржы, есепке байланысты терминдер: нарық – рыночная
цена; несие – долг, кредит; кіріс – 1) доход‚ 2) вход; кері салық – регрессивный
налог; кесіп капиталы – промышленный капитал т.б.
г) математика ғылымына қытысты терминдер: қос белгінің өрнегі –
формула двойных знаков; қос шаршы теңдеулер – биквадратные уравнения;
қосынды – сумма т.б.
ғ) физика ғылымына қатысты терминдер; қуат – сила, энергия; магнет
– магнит т.б.
д) химия ғылымына қатысты терминдер: күкірт – фосфор; көмірлі зат
– органическое вещество; көкжар – медный купорос т.б.
е) геология ғылымына қатысты терминдер: мұнай – нефть; саржан –
коралл, кен жұмысы – горное дело, менерал – минерал т.б.
ж) география ғылымына қатысты терминдер: көрікті жер – ландшафт;
құм төбе – дюна;
и) ботаника ғылымына қатысты терминдер: нарын-гранатовое дерево;
қонақ -1)гость; 2)род кормового растения; қоға-корень камыша; куча;
қоғажай-водяной камыш т.б.
к) ауыл шаруашылығына байланысты терминдер: марқа – ягненок
несколько подросший и жирный; күзем – осенняя стрижка овец; көген –
веревка, которой привязывают овец;
қ) биология ғылымына қатысты атаулар: оқбақ – род птицы; құрқылтай
– ремез (птица); қорқау – гиена; күшеген – маленький орел т.б.

л) медицина саласына байланысты терминдер: өт – желчь; күс –
мозоль, мерез – сифилис; май – 1) масло, жир, сало‚ 2) мазь; бөген – 1)
трахома‚ 2) выпадение волос хвоста лошади (болезнь) т.б.
м) дінге қатысты атаулар: мақам – голос (при чтении Корана);
мақбоз – предопределениебога; Мәуліт – деньрождения Магомета;
мәкіру – неодобренный шариатом т.б.
Байқап отырғанымыздай, сөздік түзушілер ғылымның қай
саласындағы термин болсын, мағынасы түсінікті де дәл болу жағына
ерекше көңіл бөлген.
Әрине, мұндағы терминдердің бәрін де құрастырушылар ойлап
шығарған деген ойдан аулақпыз. Сөздік түзушілер 1923-1924 жылдары
«Қызыл Қазақстан» журналында «Білім ордасының қазақша ғылымиәдебиет кеңесінде қабылдап алынған пән сөздері» деген айдармен жарық
көрген терминдерді, жекелеген оқулықтар («Оқу құралы», «Тіл-құрал»
т.с.с. А.Байтұрсынұлы еңбектері т.б.) арқылы әбден тұрақталған
атауларды, мерзімді баспасөз бетінде жүйелі қолданылу нәтижесінде
қалыптаса бастаған терминдерді де негізге алған. Бұдан, бір жағы, сөздік
құрастырушылардың өзіне дейінгі жарық көрген еңбектермен жанжақты таныс болғанын, сөздік түзу жұмысына үлкен дайындықпен
келіп, жауапкершілікпен қарағанын аңғарсақ, екінші жағынан, «жаңа
тіл» ойлап таппай, бір заттың бірнеше атауын беруден гөрі осы уақытқа
дейін қолданылып келген сөздерді тұрақтандыру мақсатын көздегенін
байқаймыз. Мәселен, бірқатар терминдердің «Қызыл Қазақстан»
журналынан алынғаны байқалады:
Орысшасы
авторитет
анализ
атмосфера
демократия
Завод
Заем
инструкция
инструктор
история
капиталист
коммунизм
Лава
материализм
математика
методика
Механическая сила

«Қызыл
Қазақстанда» 1923-1925
ж
бедел
талдау
ауа
бұқара
зауыт
қарыз
нұсқау
нұсқаушы
тарих
капиталшы
ортақшылдық
жалқын
затшылдық
шама тілі
әдістеме
тетікті күш

«Қазақшаорысша тілмаш»
1925
бедел
талдау
ауа
бұқара
зауыт
қарыз
нұсқау
нұсқаушы
тариқ
капиталшы
ортақшылдық
жалқын
затшылдық
шама тілі
әдістеме
тетікті күш

механика
позитивная
философия
полярный круг
феодализм
формула двойных
знаков

тетік ілімі
деректі даналық

тетік ілімі
деректі
даналық
төбелік шеңбер
төбелік
шеңбер
бек дәуірі
бек дәуірі
қос белгінің өрнегі
қос белгінің
өрнегі

Алайда «Қазақша-орысша тілмашты» құрастырушылар басылым
бетіндегі терминдердің бәрін сол күйінде беруді мақсат етпей, бірқатар
тұстарында өз тарапынан өзгерістер мен толықтырулар енгізіп отырған. Бұл
ерекшелік «Қазақстан оқу кемесеретінің білім ордасы қабылдаған пән сөздері»
атты Н.Қаратышқанұлының құрастыруымен жарық көрген кітапшамен [7]
салыстырғанда айрықша көрінеді. Еңбектің атына сәйкес Н.Қаратышқанұлы‚
негізінен, «Қызыл Қазақстанда» жарияланған пән сөздерін еш өзгеріссіз
жариялауды мақсат етсе, «Қазақша-орысша тілмашта» бірқатар терминдердің
мәні толықтырылып, жаңартылып отырған:
«Қазақша-орысша тілмаш»,
1925
айтыс – 1) диспут; 2) дискуссия;
3) состязание в песнях 4) прение
азу – 1) клык; 2) деградация,
вырождения жарна – акция
жарналы серіктік-акционерное
общество
жорнал – журнал
кітап – книга
баспахана-типография
Айбар – 1) демонстрация; 2)
угроза
алап – 1) бассейін; 2) район
аластамақ – 1) делать
дезинфекцию, вертеть подарок над
головой, чтобы сделать счастливым
ермек – 1) забава, 2)
удовольствие, 3) развлечение, 4) спорт
жалақы – заработная плата

Н.Қаратышқанұлы
«...Пән сөздері», 1927
дискуссия-айтыс
дегенерация-азу
акционерное обществоәксиелі серіктік
журнал-кенеге
книга-кенеге
типография-типограпие
демонстрация-қыр
көрсету
бассейн-алап
дезинфекция-аластау
спорт-ермек
заработная плата-еңбек
ақы

жарна - акция
Екі сөздікті салыстыра келе,

акция-әксие

а) «Қазақша-орысша тілмашта» көбінесе сөзді аударуға, қазақ тілінен
балама табуға тырысушылық байқалса, «Пән сөздерінде» шет тілдік нұсқасы
берілген жерлері (ыспырабкы, рамашкы, паралыш т.б.) көбірек кездесетінін;
ә) «Тілмашта» сөздің омонимдік, көп мағыналы т.б. мәндері де қосымша
көрсетіліп отырса, «Пән сөздерінде» олардың бір ғана мағынасы берілгенін
аңғарамыз;
б) «Пән сөздерінде» сөздердің баламасы қате берілген тұстар да
ұшырасады. Ал «Қазақша-орысша тілмашты» құрастырушылардың әр сөздің
баламасын беруде өте көп ізденгені байқалады. Бұлар «Қазақша-орысша
тілмаштың» ерекшелігін көрсетуімен қатар артықшылықтарын да танытса
керек.
Бұдан, бір жағы, сөздік құрастырушылардың өзіне дейінгі жарық
көрген еңбектермен жан-жақты таныс болғанын, сөздік түзу жұмысына
үлкен дайындықпен келіп, жауапкершілікпен қарағанын аңғарсақ,
екінші жағынан, «жаңа тіл» ойлап таппай, бір заттың бірнеше атауын
беруден гөрі осы уақытқа дейін қолданылып келген сөздерді
тұрақтандыру мақсатын көздегенін байқаймыз. Мәселен, бірқатар
терминдердің «Қызыл Қазақстан» журналынан алынғаны байқалады.
Алайда «Қазақша-орысша тілмашты» құрастырушылар басылым
бетіндегі терминдердің бәрін сол күйінде беруді мақсат етпей, бірқатар
тұстарында өз тарапынан өзгерістер мен толықтырулар енгізіп отырған.
Бұл ерекшелік «Қазақстан оқу кемесеретінің білім ордасы қабылдаған
пән сөздері» атты Н.Қаратышқанұлының құрастыруымен жарық көрген
кітапшамен [44] салыстырғанда айрықша көрінеді. Еңбектің атына
сәйкес Н.Қаратышқанұлы‚ негізінен, «Қызыл Қазақстанда» жарияланған
пән сөздерін еш өзгеріссіз жариялауды мақсат етсе, «Қазақша-орысша
тілмашта» бірқатар терминдердің мәні толықтырылып, жаңартылып
отырған.
Қазақ терминологиясы дамуының әр кезеңінде жарық көрген
терминологиялық сөздіктерді лингвистикалық сараптан өткізіп,
олардың жетістіктері мен кемшіліктерін айқындау арқылы
терминқорымыздың қалыптасуының дәуірлік сипатын көрсетумен бірге,
қазіргі терминжасам тәжірибемізде өткеніміздің ұтымды жақтарын
пайдаланып, сәтсіздіктерін қайталамауға мүмкіндіктер туындайды.
Халық ағарту Комиссариаты Білім кеңесінің термин комиссиясының
құрастыруымен 1931 жылы «Атаулар сөздігі [8] жарық көргені белгілі.
Сөздікте түрлі ғылым салаларына қатысты 8000 термин берілген. Мұнда
Қазақстан оқу комиссариатының Білім ордасы қабылдаған пән сөздерін
беру мақсат етілмеген, бірқатар сөздердің баламасын ұсынуда
«Қазақша-орысша тілмашқа» иек артқаны да байқалады:
«Қазақша-орысша тілмаш»,
1925
бұқара-демократия
Жарна қағаз-акция

«Атаулар сөздігі», 1931
демократия-бұқара
акция-әксие (жарна қағаз)

жарналы серіктікакционерное общество
айналмалы капиталоборотный капитал
Бедел-авторитет
баспақана-типография
ескішілік-консерватизм
жанталас-предсмертная
агония
жалақы-заработная плата

акционерное обществожарналы серіктік
оборотный капиталайналмалы капитал
авторитет-бедел
типогрфия-баспақана
консерватизм-ескішілік
агония-жан таласу (өлім
азабы)
заработная плата-жалақы

Акция, акционерное общество, типография, заработная плата т.с.с.
сөздердің баламасы «Қызыл Қазақстан» журналы мен Н.Қаратышқанұлының
«Пән сөздерінде» әксие, әксиелі серіктік, типограпие, еңбек ақы түрінде
берілгенмен, «Атаулар сөздігінде» «Қазақша-орысша тілмаштағы» нұсқасын
алған. Бұдан шығатын қорытынды:
а) «Атаулар сөздігін» құрастырушылар «Тілмашпен» таныс болған;
ә) «Қазақша-орысша тілмаштағы» атау сөздердің, терминдердің берілуін
дұрыс тауып, жоғары бағалаған;
б) «Тілмаштағы» терминдерді тұрақтандыруға тырысқан.
Бұдан «Қазақша-орысша тілмаштың» әдеби тілдің дамуына қаншалықты
үлес қосқанын да аңғаруға болады.
Ә.Қайдар, Ө.Айтбайұлы‚ Ш.Біләлов, Ш.Құрманбайұлы, Г.Жұмашева
т.с.с. ғалымдардың еңбектерінде жаңа сөз жасаудағы жұрнақтардың қызметі
жан-жақты сөз болады. Бұған ғасыр басында термин мәселесімен айналысқан
ғалымдар да ерекше мән берген.
1924 жылғы білімпаздар съезінде Е.Омаров қазақша пән сөздер
тақырыпты баяндамасында жұрнақтарды мағынасына қарай тұрлаулы (-лық‚
-шы‚ -шыл‚ -лы‚ -сыз‚ -уыш) және тұрлаусыз (-қ. -н‚ -ақ) деп жіктейді де,
жаңа сөз жасауда, негізінен, тұрлаулы жұрнақтарды пайдалану керектігін
айтады. Қ.Кемеңгерұлы да бұған айрықша назар аударған. Ғалым
А.Байтұрсынұлы топтастыруын басшылыққа ала отырып,жұрнақтарды мәнмағынасына қарай (қимылдың амалын, құралын, нәтижесін білдіру‚ адамның
бір іске бейімділігін көрсету т.б.) жіктейді. Қазақ тілі жалғамалы тілдер
тобына жататындықтан, бүгінгі сөздік түзушілер мен орыс топтарына қазақ
тілі оқулықтарын құрастырушылар осы ерекшелікке баса назар аударғаны жөн
сияқты.
Қазақ тілінің сырын, мәнін терең түсінген қазақ зиялыларының қажырлы
еңбегінің нәтижесінде ана тіліміздің мүмкіндіктері ашылып, терминдерді ұлт
тілінде жасауға болатыны белгілі болды. Алайда бұл үрдіс ұзаққа созыла
алмады. 1930 жылы Мәскеуде Бүкілодақтық партия мәжілісінде
терминологияны ұлт тілдерінде дамыту мәселесі сөз болып, оның негізгі
принциптері белгіленді. Осы кезден бастап А.Байтұрсынұлы бастаған қазақ
зиялыларының термин жасауда ұстанған принциптері теріске шығарылып

«қазақ тілін өзге тілдердің бәрінен де оқшау ұстады, бөліп-жырып
қарады», «пуристік бағыт ұстады» деп сынға алына бастады. 1933 жылы
22-маусымда Қазақстан Халық Комиссарлар Советінің Мемлекеттік
терминология комиссиясын ұйымдастыру туралы қаулысы шықты. Осы
кезден бастап қазақ тілінде баламасы болса да, басқа тілден енген
халқаралық терминдер мен советизмдер аударылмай қабылдана
бастады. Терминдерді ұлт тілі негізінде жасауға тырысқан қазақ
зиялылары қуғындалды, репрессияға ұшырады. Соның нәтижесінде
қазақ тілінің термин жасау мүмкіндігі шектеліп, қазақ тілі термин
қабылдағыш тілге айналды.
Сол жылдары Қазақстанда орын алған нәубеттер қазақ мектептері мен
төл оқу құралдарының саны мен сапасының артуын тежеп, үлкен нұқсан
келтірді. Ғасыр басынан бергі 40 жыл ішінде көрнекті қазақ оқымыстылары
жазған оқулықтары мен оқу құралдары «зиянды дүниелер» ретінде жойылып
жіберілді.
Соңғы жылдары Мемлекеттік терминологиялық комиссия ресми түрде
бекіткен терминдер мен атаулардың қатарында «Қазақша-орысша тілмашта»
кездесетін бірқатар сөздер де бар:
Қазақша-орысша тілмаш
әкім-администратор,
правитель
әдіс – 1) тактика, 2) метод, 3)
техника
әдістеме-методика
жанталас-предсмертная
агония
Қолқа – 1) просьба; 2) аорта
без-железа
өт-желчь
талмақ-падать в обморок
алапес-проказа (болезнь)
тірек – 1) догмат, 2) опора
нұсқау-инструкция
көшірме-выписка, копия
Несие-долг, кредит
жерсінбекакклиматизироваться

Мемлекеттік терминология
комиссиясы бекіткен терминдер мен
атаулар
администратор-әкім
метод-әдіс
методика-әдістеме
агония-жанталас
аорта-қолқа
железа-без
желчь-өт
обморок-талу
проказа-алапес
опора-тірек
инструкция-нұсқау
выписка-көшірме
кредит-несие
акклиматизация-жерсіндіру

Қазіргі кезде акционерное общество тіркесіне балама ретінде
акционерлік қоғам түрінде қолданылып жүрген атауды жарналы серіктік деп
қолдануға әбден болатын сияқты. Сонымен қатар «оптом (продавать,

покупать)» мәнінде қолданылып жүрген көтерме сауда тіркесінің орнына
топтау, топтап сату немесе топтау алу түрінде қолдансақ, мағына
әлдеқайда дәл берілер еді. Көтерме сөзін Н.Ильминский мен «Қазақшаорысша тілмашта» комиссионерство деп берсе, И.Букин сөздігінде көтерме
сауда – аукцион деп түсіндіріледі. Бұл көтерме сауда сөзінің қазақ арасында
бұрыннан қолданылғанымен, ол оптом сөзінің баламасы болмағанын
көрсетеді.
«Қазақша-орысша тілмаштағы» бірқатар атауларды сол күйінде
қолдануға әбден болады. Қалыптасқан терминдердің мәнін ашып, сырын
түсінуде сөздік – түрлі мамандық иелері үшін таптырмас құрал.
Шеттен енген сөздерді, терминдерді транслитерациялаудағы
қиындықтар
1924 ж. Орынборда болған Қазақ білімпаздарының тұңғыш съезінде
Елдес Омарұлының «Қазақша пән сөздер» атты баяндамасы ерекше көңіл
аудартады. Алаш зиялыларының бірі Е.Омарұлы жат сөз қазақтың өз сөзіне
ұсап қазақ тіліне сіңіп кететін болуы үшін, оны қазақ тілінің мынадай
заңдарына келтіріп алу керек, - деп, 9 заңдылықты көрсетеді:
1 – Қазақ тілінде үндестік заңы бар. Қазақ тілінде үндестік заңына
келмейтін сөздер де жоқ емес; Соны айтып үндестік заңына қарсы болып
жүрген азаматтарымыз да бар. Үндестік заңына келмейтін сөздердің бәрі де
қазақтың өз сөзі емес, - қазақ тіліне кіріп кеткен жат сөздер. Үндестік заңына
келмейтін қазақша сөз түрі жалғыз-ақ «нікі» («дікі», «тікі») мен жалғанып
айтылатын сөздер.
Қазақ тілінде үндестік заңы бар екеніне осы «нікі»-ден басқа қарсы дәлел
жоқ. Дұрысында ешбір тілде де тастай қатқан тұрлаулы заң болмайды: Бір
заңның күшімен екінші заңға бағынбай кететін сөз түрлері болмай қалмайды.
Ондай заңға келмейтін бірен-саран сөз түрлерінен ол заңды жоққа шығару, - я
ол заң жоғалуға бет алған деп жору – қата.
Қазақ тілінде үндестік заңы бар екені рас болса: Қазақ тіліне кіргізген
жат сөздердің бәрін де сол заңға келтіріп алу керек, - сөздің ішіндегі
дыбыстарының бәрін де бірыңғай жіңішкертіп, я бәрін де жуандатып алу
керек.
2 – Қазақ тілінде жұмсақ «ә» сөздің бас буынынан басқа буындарда
болмайды, әсіресе сөздің соңғы буындарында жұмсақ «ә» болмайды.
Бұл: Үндестік заңының салдарымен болған, қазақ тілінің айырықша бір
қасиеті. Қазақ тілінде «Мәриә», «Кәміилә» сықылды, соңғы буындарында
жұмсақ «ә» сөздер де жоқ емес; Бірақ ол сөздер арабша оқыған молдалардың
зорлап кіргізген сөздері, мұндай сөздің ерсі жері – бұларға жалғау қосып
өзгерткенде, - бұлар қазақ тілінің сөз жүйесінше өзгере алмайды «Кәміилә»ның өзі жұмсақ болғанмен, мәселен барыс жалғауы, қазақша сөз жүйесінше
«Кәмиләге» болмайды «Кәміилаға» болады. Қазақ тілінің мұндай сөздің бас
буынынан басқа жеріне жұмсақ «ә»-ні сыйдырмайтын қасиеті болған соң: Бас
буыннан басқа буындарында жұмсақ «ә»-сі бар жат сөздерді қазақ тіліне

кіргізгенде, «ә»-ні өзгертіп я «е», я жуан «а» қылып алу керек («адабыиат» «әдебиет»).
3 – Қазақша сөздерде «о», «ұ» дыбыстары бас буындарда ғана болады.
Басқа буындарында «о», «ұ» дыбысы бар, «бейнетқор», «қамқор» сықылды
сөздер оның аяғында «қор» деген жат жұрнақ болғаннан ғана болып тұр.
Тіліміздің ымырасынша «о», «ұ» дыбыстары бас буыннан басқа жерде тұра
алмайтын болған соң: Бас буыннан басқа буындарда «о», «ұ»-сы бар жат
сөздерді қазақ тіліне кіргізгенде «о», «ұ»-ларды басқа бір дауысты дыбысқа
айналдырып алу керек (Покров).
4 – Қазақша сөздің аяғы «ғ», «г», «д» болып тынбайды, - «қ», «к», «т»
болады. Ондай сөздерге дауысты дыбыспен басталатын жұрнақ жалғаулар
(жіктеулер) қосылып «қ», «к»-лер («т» емес) екі дауысты дыбыстың арасына
түссе (олардың алдындағы дыбыстары да дауысты болса, - «ғ», «г» болып
өзгереді. «Ғ», «г», «д» дыбыстарымен тынған жат сөздерді қазақ тіліне
кіргізгенде сөз аяғындағы «ғ», «г», «д»-ларын «қ», «к», «т» қылып алу керек;
Бұл дыбыстардың алдындағы дыбыстары дауысты дыбыс болғанда, артынан
жаңа дауысты дыбыс жалғанса: «қ», «к»-лер «ғ», «г» болып өзгеретін болып,
«т»-өзгермей сол күйінде қалатын болуы керек; ондай сөздің аяғындағы «қ»,
«к»-лердің алдындағы дыбыс дауысты болмаса, - ол сөздерге дауысты
дыбыспен басталатын жалғау, жұрнақтар жалғанғанда да «қ», «к»-лер
өзгермейтін болуы керек. Я болмаса сөз аяғындағы «ғ», «г», «д»-ларды мүлде
жоғалтып жіберу керек (Орынбор).
5 – Қазақ тілінің үндестік заңы бар.Қазақша сөздің ішіндегі дауысты
дыбыстан айырылып (онан кейінгі буынға) шыға алмайды («қарағай», «қаағай» болып үзіліп буындала алмайды); -«мәселе» сықылды үзіліп
буындалатын сөздер қазақ тілінде болмайды. Және: Бір сөздің ішінде арасына
дауыссыз я жарты дауысты дыбыс салмай, екі дауысты дыбыс қатарынан
келмейді. Үздіксіздік заңына келмейтін жат сөздерді қазақ тіліне кіргізгенде,
өзгертіп үздіксіз қылып алу керек (мәселе – «мәселе», «мұмін» - момын).
6 – Қазақша сөздің екпіні соңғы буынында болады. Сондықтан екпіні
соңғы буыннан басқа буындарында болған жат сөздерді қазақшаландыруында
тілін соңғы буынға келтіріп алу керек (Самара – «Самар», Пуховый –
«Бокебай»).
7 Қазақша сөзде бір дыбыс қосарланып келмейді. Сондықтан дыбысы
қосарланған жат сөздерді қазақ тіліне кіргізгенде қатарынан екі қама
айтылатын дыбыстың біреуін я мүлде жоғалтып жіберу керек те, я болмаса
орнына басқа бір дыбыс кіргізіп алу керек («Макка» - Мекке», «Алла»,
«Алда»).
8 – Қазақ тілінде өзінде жоқ дыбыстардан тізілген сөздер болмаса керек.
Тілінде жат дыбыстары бар жат сөздерді пән сөз қылып алғанда, оның
жат дыбыстарын шығарып тастап орнына қазақша дыбыс кіргізіп алу керек.
Жат дыбыстардың әр қайсысына алдын ала қазақ дыбысын арнап көрсетуге
болмайды; Ретіне қарай мәселен ерсі «у», «п», «б» болып өзгеруі мүмкін; «х»
дыбысы қазақша кейде «к» кейде «қ» болып өзгеріп, кейде мүлде жоғалып
кетуі мүмкін.

9 – Қазақ тіліне кірген жат сөздер түбір сөз есебінде алынып, қазақ
тілінің заңдарынша өзгеретін болуға тиіс.
Жат сөздерді жат жұрнағымен алуға болмайды; жұрнағымен кірген сөз
болса, оның сол жұрнақты түрін түбірге балап алу керек [2, 18-20 б.б.]. Бұның
6-ы терминология ісіне тікелей қатысты. Араға екі жылдай уақыт салып, 1926
жылы Бакуде өткен «Түркологтардың Бүкілодақтық бірінші құрылтайында»
А.Байтұрсынұлының терминология жөнінде жасаған баяндамасында
қатысушыларға осы қағидаттарды таныстыра отырып, өзге түркілерге де
ғылыми терминологияны қалыптастыруда қазақ білімпаздары жасаған осы
қағидаттарды басшылыққа алуды ұсынады. Оның ұсыныстары ғалымдар
тарапынан қолдау тауып, құрылтай қарарына енеді.
Жоғарыда жат сөздерді қазақ тіліне алу бағытындағы 9 заңдылық бүгінгі
күнге дейін күшін жоя қойған жоқ. Күшін жоя қойған жоқ дегеніміз тілімізде
бұндай мәселелер әлі де орын алып отыр. Сондай-ақ қара, ирек сызықпен
ерекшелеген жат сөздер де көңіл аударуды қажет етеді. Қазіргі біздің
интернационализм деп жоғары көтеріп жүрген сөздерді ол кездегі зиялы
қауым жат сөздер деп тілімізден шеттеткендігін байқауға болады.
1924 жылғы Қазақ білімпаздарының бірінші съезінің орны ерекше
болды. Осы съезде жазу ережелері туралы жасаған баяндамасында Е.Омаров
былай дейді: «Қазақ тіліне жат сөздерді кіргізгенде, оның жат дыбыстарын
бұзбай кіргізуге болмайды; жат дыбысқа жалпы бұқараның тілі келмейді де
ішінде жат дыбыс бар жат сөз жалпыға жат болып қала береді; сөйте келе
қазақша әдебиет тілі бұқараның тілінен мүлде басқаланып, қат танитұн бұқара
біздің жазған сөзімізге түсінбейтін болады. Ол болмай, ойда жоқ бір керемет
себептер болып, бұқара оқығандардан қалыспай, жат сөздерді жат
дыбыстармен бұлжытпай айта алатұн болып кетсе, – қазақтың тілі бұзылады.
Мұның қайсысы болғанда да жақсы болмайды» [79].
20-жылдарда орыс тілінен енген сөздерді қабылдап, тұрақтандыруда
мынадай қағидалар болған деп түйіндейміз:
а) бұл кезеңде орыс тілінен енген сөздерді жазуда осы уақытқа дейін
тілімізде араб-парсы және бұрынырақта орыс тілінен енген сөздерді үлгіге
алған.
ә) сөздердің өн бойында сингармонизм заңдылықтары сақталған. Сол
себепті комиссариат – кемесерет, тема – теме, курсант – күрсент, губерния
– гүбірне, конференция – кәнперенсе, лекция – лексіие түріне ауысқан.
б) бастапқы буындары езулік, соңғы буыны езулік болып келген
сөздерде (екпін түспесе) еріндік бастапқы буындарға ауысқан не мүлде
жойылып, езулікке айналдырылған: автор – аптыр, срок – сұрык т.б.
в) орыс тіліндегі ф орнына п; г орнына – ж; һ, х орнына жуан сөздерде
қ; жіңішке сөздерде к, ц орнына с, в орнына у; щ орнына ш қолданылған.
Мыс: физика – піизіике, география – жағырапа, химия – кіиміик, техник –
текніик, станция – станса, Москва – Мәскеу т.б.
г) сөздің соңы а дыбысына бітсе, ол түсіп қалған: аптека – аптек,
фабрика – пабірік, награда – награт. Жер атауларындағы соңғы а дыбысы

үндесіміне қарай ы, і болып өзгерген: Европа – Жаурыпы, Африка – Әпірікі,
Азия – Әзіие т.б.
д) орысшада тр-ға біткен сөздерде т мен р арасына ы, і дыбыстары
кіргізілген: тыйатыр, метір т.б.
е) орыс тіліндегі -тор- ға біткен сөздерде ол -тыр/-тір, -тұр/-түр болып
өзгерген: тырактыр, доқтұр, карректір т.б.
ж) ка-ға біткен орыс сөздерінің соңы көбінесе -ке түріне ауысқан:
справка – ысрырабке, музыка – мүузіике, техника – теқніике т.с.с.
з) орыс тіліндегі -ок қосымшасы қазақ тілінде ке-ге өзгерген: участок –
ұушаске, список – іспеске т.б.
и) орысшада аяғы -ция-мен тынған сөздерде оның орнына -са/-се
жазылған: милиция – мелетсе, станция – станса т.б.
Орыс тілінен енген сөздер қазақ тілінде осы үлгімен тұрақтана бастайды.
Кірме терминдерді жазудың тәртібін белгілеу шет тілдерінен термин
қабылдау үрдісінде туындайтындықтан, мұны терминалмасудың бір қыры деп
тануға болады. Жалпы кірме терминдерді жазу мәселесі ХХ ғасыр басында да,
жалпыкеңестік терминқор қалыптастыру бағыты басталған 30-жылдардың
ортасында да көтерілді. Десек те осы жылдар аралығында 30-жылдардан
бастап, қазақ терминдерінің даму үдерісі аздап тоқырауға ұшырай бастады.
Оған сол кездегі ғалымдардың терминологияға қатысты ой-пікірлері, Сол
кездегі Мемлекеттік терминологиялық комиссия қабылдаған қағидаттары
негіз болды. Ғалым Қ.Жұбанов «бірыңғай интернационал терминдер – қазақ
тілінде оларға сәйкес келетін сөздер табылсын, табылмасын – аударылып
алынбасын» деген ой айтады [3]. Және осы Қ.Жұбанов тарапынан бекітілуге
ұсынылған және бекітілген кейбір терминологиялық талаптар да әсер етті.
Онда ол терминологияны дамытуда 10 қағидат ұсынады. Атап айтқанда:
1. Термины, имеющие в практике литературных языков международноединые обозночения без перевода на национальные языки, вроде: революция,
совет, терия, практика, тенденция, медицина, хирургия, климат,
абсолютный, конкретный и т.д., принимать в том же международно-едином
обозначении, без перевода их на казахский язык.
2. Международные термины, которые в практике литературных языков
переводятся на национальные языки, как то: производство, труд, деньги,
корень, стебель, мышцы, деление, умножение и т.д. переводить на
казахский язык. Если подлежащий переводу термин не имеет эквивалента в
казахском языке или же если казахский перевод делает его менее понятным (в
иных случаях искажет смысл термина), та принимать соответствующее
русское слово: сословие, состав, клетка, слет и т.д.
3. Термины, употребляющиееся в различных дисциплинах, но в одном и
том же значении или в значениях, близких друг к другу, принимать в едином
обозначении: форма-porma (в философии и физике), материя-materija (в
философии и физике), түбір-tybir (в математике, ботанике и лингвистике),
морфология-morpologija (в ботанике и лингвистике) реакция-reaksija (в
химии, биологии, политике) экскурсия-ekskursija (в области просвещения и
физиологии).

4. Термины, имеющие в различных случаях различное значение, вроде
мануфактура (в историко-экономическом и товароведческом значениях),
продукт (продукт производства и продукт как продовольствие), легенда (как
фольклорный жанр и как аннотация) и т.д. принимать как термин для одной
дисциплины, а в остальных случаях переводить. Например, мануфактура как
этап экономического развития – термин (не переводится), но как вид товара –
не термин (переводиться).
5. Международные термины принимаются в той форме, в какой они
пишутся в русской литературе. В том случае, если в казахском языке будут
отсутствовать какие-либо звуки (для передачи этих терминов), такове
изображаются буквами в пределах казахского алфавита (форма – porma,
химия – qijmija, ревлюция – rebolutsija) и т.д.
6. Термины, переводимые на казахский язык (см. п. 2), должны
сохранять при переводе полное соответствие их научному значению. При
переводе этих терминов следует точно учитовать грамматические
особенности казахского языка, не приберегая к искусственным
словообразованиям, делающим термины непонятными, как, например: berilis
- передача, kopkil - многоугольник, toqьma - текстиль, tecirijbe - практика
и т.д.
7. Международные термины, выраженные в именной и отглогольноименной формах, за исключением оброзований с каузативной формаой,
созданной при помощи формальных элементов -изация, -ификация, -ация (в
словах
машинизация,
электрофикация,
объективация),
которые
соответствуют казахским формам macijnalandьruv, elektirlendьruv,
jbijekteptenuv, принимать в том же виде.
Международные термины как определения, образованные из
прилагательных на -ский, -ный, в казахском образовании принимать усечено,
т.е. без -ский, -ный: популярная книга – poular kitap, абсолютная величина –
absolute cama, буржуазная идеология – burcuaz ijdeologija, экстенсивоне
хозяйство – ekstensijp carnacьlьq, дифференциальное уравнение –
dijperensijal tengtrme.
Прилагательные, оформленные суфиксом «-ский» с превращением
звука «к» основы в «ч», оставлять без всяких наращений: электрическая лампа
– elektir cam, физическая география – pijzika cagrapijka и.т.д. Глагольные
формы от существительных и прилагательных основ образовывать при
помощи соответствующих казахских суффиксов: изолировать – ijzolatsijalav,
машинизировать macijnalandьruv и.т.д. Термины же, имеющие в русском
языке лишь глагольные формы и не имеющие именных форма или слишком
отдаленные от именных значений, переводить сообразно с конткестом
(игнорировать, регулировать, реагировать – последнее слишком отдалено от
именной формы «реакция»).
8. Вместе с терминами ввести в казахский язык ряд приставок,
упортребляющихся в международной терминологической практике, которые
не могут быть заменены казахскими суффиксами, например «-ист», «-изм»
(суффиксы) «ре-», «син-», «де-», «анти-», «контр-» (префиксы).

Большинство же других аффиксов, встречающих в терминах, сохранять
в казахском употреблении, но не выделять как формальные элементы, а
считать их органической частью основы.
9. Сокращенные формы терминов, присоединяемые к другим словам
(авто-, аэро-, авиа- и пр.), иметь в сочетании с казахскими словами: aptogol,
aptoqatьnas, aviacana и т.д.
Термины диктатура, революция, совет, теория, практика,
контрреволюция, милитаризм и пр., употреблявщиеся в казахском языке
только переведенными принимать без перевода в интернациональной их
форме.
10. Ввести в практику казахского словообразования сокращенные
сложные слова, широко применяемые в современном русском языке со времен
Октябрьской революции, считая такие оброзования вкладом, внесенным
достижениями революции (политэкономия - politekonomija, райисполком –
avatkom и т.п.).
Однако при образовании подобных сокращений необходимо
увязывать их с законами казахского литературного языка, используя на
практике лишь те из образований, которые были принять
Государственной терминологической комиссией [4, 528-530 б.б.].
Кеңес өкіметі тұсында қолданыстан шеттетілгендігіне қарамастан,
Ахмет Байтұрсынұлының жасаған тіл мен әдебиет терминдерінің, Халел
Досмұхамедұлының биология-медицина терминдерінің, Жұмахан
Күдериннің өсімдіктану терминдерінің елеулі бөлігін біз осы уақытқа
дейін пайдаланып келеміз. Қазақтың ғылым тілінде берік орныққан
ондай атаулар қатарында Е.Омарұлы, Қ.Кемеңгерұлы, Ж.Аймауытұлы,
Т.Шонанұлы, М.Жұмабайұлы сынды өзге де алаш арыстарының
қаламынан туындаған терминдер де бар.
Соңғы жылдары Мемлекеттік терминологиялық комиссия ресми
түрде бекіткен терминдер мен атаулардың қатарында «Қазақша-орысша
тілмашта» кездесетін бірқатар сөздер де бар. Қазіргі кезде акционерное
общество тіркесіне балама ретінде акционерлік қоғам түрінде
қолданылып жүрген атауды жарналы серіктік деп қолдануға әбден
болатын сияқты. Сонымен қатар «оптом (продавать, покупать)» мәнінде
қолданылып жүрген көтерме сауда тіркесінің орнына топтау, топтап
сату немесе топтау алу түрінде қолдансақ, мағына әлдеқайда дәл
берілер еді. Көтерме сөзін Н.Ильминский мен «Қазақша-орысша
тілмашта»комиссионерство деп берсе, И.Букин сөздігінде көтерме
сауда – аукцион деп түсіндіріледі. Бұл көтерме сауда сөзінің қазақ
арасында бұрыннан қолданылғанымен, ол оптом сөзінің баламасы
болмағанын көрсетеді.
«Қазақша-орысша тілмаштағы» бірқатар атауларды сол күйінде
қолдануға әбден болады. Қалыптасқан терминдердің мәнін ашып, сырын
түсінуде сөздік – түрлі мамандық иелері үшін таптырмас құрал.
«Қазақша-орысша тілмаш» сөз мағынасын нақтылауда‚ мәдени лексика
атаулары мен этнографизмдердің‚ фразеологизмдердің сыр-сипатын

айқындай түсуде бірден-бір құрал болып табылады. Ондағы терминдердің
берілуі ХХ ғасырдың 20-жылдарындағы терминжасам үрдісінен хабардар
етеді. Сол сияқты сөздік этимологиялық талдауларға‚ жергілікті сөздердің
мәнін ашуға көмектесумен қатар сол кездегі диалектология‚ этимология
сияқты ғылым салаларының даму деңгейін де көрсетеді.
ХХ ғасыр басында қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық, тарихи
өзгерістерге байланысты тасқындап еніп жатқан орыс сөздері кейде тілімізге
сіңісті болып кеткен араб-парсы сөздерінің орнына қолданыла бастады. Бұл
әсіресе оқу-ағарту саласында ерекше қарқынды болды. Соның нәтижесінде
араб-парсы, орыс тілінен енген сөздер газет бетінде жарыса қолданылды.
Мысалы, заң (закон), мерзім, уақыт (срок), баб (статья), шығын (расход),
қаражат, айып (штраф), өкіл (делегат), бағдарлама (программа), емле
(орфография, әліб, әліббе, әлібби), графика, несие (кредит), мектеп (школа,
үшкел), дәріс (лекция), мұғалім (учитель), мәжілісқат (протокол), тәжірибе
(практика), жал (аренда), бәсеке, сауда (аукцион) т.б.
Қазақ оқығандары арасында жат (шет) сөздерді қабылдауда екі түрлі
ұстаным болған. Съезде сөйлеген сөзінде де, «Жат сөздер туралы» деген
кітапшасында да Н.Төреқұлов түркі тілдерінен сөз іздемей-ақ «делдалсыз тура
Аурыпадан алуды» ұсынады да бибауырмал дегеннің орнына интернационал,
тарих сөзінің орнына история, тарихшы сөзінің орнына историк деп қолдану
керектігін айтады. М.Қайыпназарұлы да осы ұстанымды негізге алып, жат
сөздерді «өзге жұрт тілдерінде айтылуынша ешбір бұзбастан, айнытпастан алу
керек. Кәзір Қырым, Әзербайжан сықылды өзге ұлт респөбликелері де солай
алып жүр. Біз неге сүйтпейміз?» – дейді. Ал ұлттың болашағын ойлаған
Ә.Бөкейхан, Х.Досмұхамедұлы, А.Байтұрсынұлы, Қ.Кемеңгерұлы сынды
ғалымдар бұл ұстанымға үзілді-кесілді қарсы шығады. Х.Досмұхамедұлы
«Жат сөздерді қолданғанда, тілімізге ылайықтап алу керек. Жат сөздерді
өзгертпей, бұлжытпай алатын жер дүниеде тіл жоқ деп айтса да болады… Жат
сөздерді өзгертпестен алып, бастапқы жат қалыбымен тілге сіңіреміз дегендік
– шатасқандық. Бұ жолда жүрген адамдар тілімізге орасан зиян келтіреді», –
десе, А.Байтұрсынұлы «Сәбитке жауап» деген мақаласында: «Жат сөздерді
басқалар, мәселен, орыстар өз тілінің заңына үйлестіріп алғанда, солай алуға
біздің де қақымыз бар», – дейді (Байтұрсынұлы, 1928).
ХХ ғасырдың 20-жылдарда орыс тілінен енген сөздерді (жат сөздерді)
қабылдап, тұрақтандыруда төмендегі ұстанымдар негізге алынған:
 орыс тілінен енген сөздерді жазуда сол уақытқа дейін тілімізде арабпарсы және бұрынырақта орыс тілінен енген сөздерді үлгіге алынған.
 сөздердің өн бойында сингармонизм заңдылықтары сақталған. Сол
себепті комиссариат – кемесерет, тема – теме, курсант – күрсент, губерния
– гүбірне, конференция – кәнперенсе, лекция – лексійе түріне ауысқан.
 бастапқы буындары езулік, соңғы буыны езулік болып келген
сөздерде (екпін түспесе) еріндік бастапқы буындарға ауысқан не мүлде
жойылып, езулікке айналдырылған: автор – аптыр, директор – деректір,
корректор – кәректір т.б.

 орыс тіліндегі ф орнына п; г орнына ж; һ, х орнына жуан сөздерде
қ; жіңішке сөздерде к, ц орнына с, в орнына у; щ орнына ш қолданылған.
Мыс: физика – пійзійке, география – жағырапа, химия – кіймійе, техник –
текнійк, станция – станса, Москва – Мәскеу т.б.
 сөздің соңындағы а дыбысы түсіп қалған: аптека – аптек, фабрика
– пабірік, награда – награт. Жер атауларындағы соңғы а дыбысы үндесіміне
қарай ы, і болып өзгерген: Европа – Жаурыпы, Африка – Әпрікі, Азия – Әзійе
т.б.
 орысшада тр-ға біткен сөздерде т мен р арасына ы, і дыбыстары
кіргізілген: тыйатыр, метір т.б.
 орыс тіліндегі -тор- ға біткен сөздерде ол -тыр/-тір, -тұр/-түр болып
өзгерген: тырактыр, доқтұр, кәректір т.б.
 ка-ға біткен орыс сөздерінің соңы көбінесе -ке түріне ауысқан:
справка – ыспырабке, музыка – мүузійке, техника – текнійке т.с.с.
 орыс тіліндегі -ок қосымшасы қазақ тілінде ке-ге өзгерген: участок
– ұушаске, список – іспеске т.б.
 орысшада аяғы -ция-мен тынған сөздерде оның орнына -са/-се
жазылған: милиция – мелетсе, станция – станса т.б.
ХХ ғасырдың басында сөздік түзушілер аударуға көнбеген сөздерді
қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне сәйкестендіріп алып отырған. Мысалы:
зауыт – завод, капыйтал – капитал, кіймійе – химия, кассы – касса,
дійдәктійке – дидактика, натарыс – нотариус, газ – ғаз, азотная кислота –
азот қышқылы, бром – бұром, аммоний – әмөн, бром – бұрoм, бактерия –
бактерійе, барий – барый т.б.
1924 жылы Орынборда өткен Қазақ білімпаздарының І съезінде термин
мәселесін арнайы сөз еткен Елдес Омаров қазақ тілінде сөздің соңында б, г, ғ,
д дыбыстары келмейтінін ескерте келіп, осы заңдылықты шет тілінен енген
сөздер үшін де ұстану керектігін айтады (Омаров, 1925).
Осы ұстаным сөздіктерде де басшылыққа алынған:
Актив – әктіп
Анод – анот
Биллиард – білійарт
Велосипед – белесепет
Завод – зауыт
Заводоуправление – зауыт басқармасы
Залог – залок, аманат (кепіл)
Залоговой акт – залок әктісі
Залогодатель – залок салушы
Залогодержатель – залок алушы
Изумруд – зүмірет
Йод – йот
Микроб – мекроп
Устав – ұстап
Ухаб – оқап

Штатив – ыштатып (үш аяқ)
1924 жылғы сиез қазақ тілінің дыбыстарын дауысты, дауыссыз деп екі
бөліп алып, дауыссыз дыбыстарды өз ішінен бес бөліп жіктеген: р, л, у, й –
жарты дауысты; ң, м, н – ұяң; б, п, т, с, ш, қ, к – қатаң; ж мен з – ымыралы,
д, ғ, г – ымырасыз атанған. Съезд қазақ тіліндегі дыбыстарды жіктегенде
жалғау, жұрнақтардың ауанына қарай топтастырып, жалғау-жұрнақтардың
ешқайсысымен үйлеспейтін үш дыбысты (г, ғ, д) ымырасыз деп атап (б
дыбысы көпке дейін зерттеушілер арасында талас тудырған) өз алдына бөлек
шығарған. Осылайша жіктеу А.Байтұрсынұлының 1927 жылы жарық көрген
«Тіл – құралдарында» да сақталған (Байтұрсынұлы, 1927).
Бүгінде профессор Ә.Жүнісбектің еңбектерінде қазақ тіліндегі төл ұяң
дауыссыздар (б, г, ғ, д, з, ж) тоғысыңқы және жуысыңқы дыбыстар болып
жіктеледі, яғни б дыбысы ерін тоғысымы, д тіл ұшы тоғысымы, г тіл ортасы
тоғысымы, ғ тілшік тоғысымы арқылы, з тіл ұшы жинақы жуысымы, ж
дыбысы жайылыңқы жуысымы арқылы жасалатыны жан-жақты дәлелденген
(Жүнісбек, 2002, 35) Екінші сөзбен айтқанда, ғалым еңбектерінде б, г, ғ, д
дыбыстарының не себепті ымырасыз болатыны жасалу жолдарына қарай
сипатталған. Екі кезеңнің ғалымдары б, г, ғ, д дыбыстарын топтастыруда екі
түрлі қырынан (ХХ ғасырдың басындағы ғалымдар қосымша жалғануына
қарай, Ә.Жүнісбек жасалу жолына қарай) жіктегенмен, аталған дыбыстардың
ерекшелігін нақ басып көрсетіп, жеке топтастырған.
Яғни қазақ тілінде сөз б, г, ғ, д дыбыстарына бітпейді.
Шет тілден енген сөздерде сөздің соңында келген б, г, ғ, д дыбыстары
келетін сөз көп. Қазақ тілінің жиілік сөздігіне сүйсенсек,
Б
аб дыбыс тіркесіміне біткен сөздер:
араб/зт 854
архесиллаб / зт 1
мазһаб/зт 11
масштаб/зт 165
хиджаб/зт 17
штаб/зт 113
об дыбыс тіркесіміне біткен сөздер:
гардероб/зт 8
гидрофоб/зт 2
микроб/зт 34
уб дыбыс тіркесіміне біткен сөздер:
автоклуб/зт 9
аэроклуб/зт 6
бизнес-клуб/зт 4
интернет-клуб /зт 1
клуб/зт 531

куб/зт 49
мотоклуб/зт 1
спорт-клуб/зт 3
фитнесклуб/зт 2
ерб дыбыс тіркесіміне біткен сөздер: герб/зт 25
омб дыбыс тіркесіміне біткен сөздер: ромб/зт 9
умб дыбыс тіркесіміне біткен сөздер: румб/зт 11
Г
аг дыбыс тіркесіміне біткен сөздер:
аншлаг /зт 3
архипелаг /зт 10
бактериофаг/зт 4
детритофаг/зт 1
рейхстаг /зт 13
рычаг /зт 5
анг дыбыс тіркесіміне біткен сөздер:
бумеранг/зт 2
ранг /зт 1
фланг/зт 5
енг дыбыс тіркесіміне біткен сөздер: сленг/зт 26
онг дыбыс тіркесіміне біткен сөздер:
гонг/зт 7
дифтонг/зт 3
полидифтонг/зт 1
ерг дыбыс тіркесіміне біткен сөздер: айсберг/зт 26
орг дыбыс тіркесіміне біткен сөздер: комсорг/зт 1
унг дыбыс тіркесіміне біткен сөздер: лозунг/зт 1
ург дыбыс тіркесіміне біткен сөздер:
драматург/зт 91
жазушы-драматург/зт 7
кардиохирург/зт 2
кинодраматург /зт 1
металлург/зт 9

нейрохирург/зт 1
хирург/зт 22
фаг дыбыс тіркесіміне біткен сөздер:
ксилофаг /зт 3
макрофаг /зт 1
олигофаг /зт 3
сапрофаг /зт 1
саркофаг /зт 2
энтомофаг/зт 1
яг дыбыс тіркесіміне біткен сөздер: варяг/зт 2
инг дыбыстар тіркесіміне біткен сөздер:
автопаркинг/зт 3
агрохолдинг/зт 1
аутбридинг/зт 8
аутсорсинг/зт 30
банкинг/зт 1
бизнес-рейтинг/зт 1
бизнес-тренинг/зт 27
боулинг/зт 1
брифинг/зт 79
викинг/зт 1
демпинг/зт 10
допинг/зт 3
импритинг/зт 1
инбридинг/зт 7
инжиниринг/зт 16
карлинг/зт 1
картинг/зт 2
кастинг/зт 8
кикбоксинг/зт 7
кинг/зт 13
клиринг/зт 12
консалтинг/зт 46
контроллинг/зт 5
лизинг/зт 5
маркетинг/зт 134
митинг/зт 227
мониторинг/зт 269
пейджинг/зт 3
порцинг/зт 1
рейтинг/зт 643
роуминг/зт 3

ринг/зт 31
семинар-тренинг/зт 6
серфинг/зт 1
скрининг/зт 4
смокинг/зт 1
спарринг/зт 1
стайлинг/зт 1
стерлинг/зт 12
тренинг/зт 97
фандрайзинг/зт 3
франчайзинг/зт 33
холдинг/зт 114
хостинг/зт 2
ог дыбыс тіркесіміне біткен сөздер:
ағартушы-педагог/зт 1
акушер-гинеколог/зт 3
аналог/зт 21
антрополог/зт 7
археолог/зт 86
астролог/зт 3
бактериолог/зт 1
барлаушы-геолог/зт 1
бейнеблог/зт 4
биолог/зт 4
блог/зт 57
бульдог/зт 1
гендеролог/зт 7
геолог/зт 56
герцог/зт 177
гидролог/зт 1
гинеколог/зт 5
гляциолог/зт 1
ғалым-антрополог/зт 2
ғалым-археолог/зт 1
ғалым-педагог/зт 3
ғалым-теолог/зт 2
ғалым-терминолог/зт 1
ғалым-физиолог/зт 1
ғалым-филолог/зт 2
дәрігер-кардиолог/зт 1
дәрігер-нефролог/зт 2
демагог/зт 2
дефектолог/зт 2
диалектолог/зт 1

диалог/зт 928
драма-диалог/зт 1
зоолог/зт 3
идеолог/зт 29
инженер-геолог/зт 4
инженер-педагог/зт 2
инженер-технолог/зт 1
кардиоревматолог/зт 4
каталог/зт 57
конспиролог/зт 3
косметолог/зт 5
маркетолог/зт 9
метеоролог/зт 6
минеролог/зт 4
мифолог/зт 2
нейрофизиолог/зт 1
офтальмолог/зт 2
палеоантрополог/зт 1
нарколог/зт 6
палеонтолог/зт 1
паремиолог/зт 1
педагог/зт 440
педагог-психолог/зт 5
пролог/зт 11
рентгенолог/зт 1
роман-диалог/зт 4
сейсмолог/зт 5
синолог/зт 1
социолог/зт 5
сурдопедагог/зт 1
тәрбиеші-педагог/зт 211
теолог/зт 8
технолог/зт 3
түрколог/зт 16
тілші-когнитолог/зт 1
тілші-терминолог/зт 2
физиолог/зт 3
филолог/зт 40
фитопатолог/зт 1
эколог/зт 24
эмбриолог/зт 1
эпидемиолог/зт 4
эпилог/зт 10
этимолог/зт 8
этнолог/зт 6

Д
ад дыбыс тіркесіміне біткен сөздер:
бал-маскарад/зт 2
жад/зт 224
жиһад/зт 10
зүмрад/зт 2
лад/зт 4
лимонад/зт 35
мармелад/зт 4
фламанд/зт 1
флэш-жад/зт 2
рафинад/зт 1
шад/зт 13
шоколад/зт 198
айд дыбыс тіркесіміне біткен сөздер: слайд/зт 98
ард дыбыс тіркесіміне біткен сөздер:
авангард/зт 14
гепард/зт 4
электркард/зт 1
ед дыбыс тіркесіміне біткен сөздер: швед/зт 49
ейд дыбыс тіркесіміне біткен сөздер: рейд/зт 13
еид дыбыс тіркесіміне біткен сөздер:
нуклеопротеид/зт 4
протеид/зт 3
хромопро-теид/зт 1
енд дыбыс тіркесіміне біткен сөздер:
бренд /зт 10
дивиденд /зт 31
стенд/зт 13
тренд/зт 20
фотостенд/зт 1
онд дыбыс тіркесіміне біткен сөздер:
алюкобонд/зт 1
генофонд/зт 8
евробонд/зт 1
орд дыбыс тіркесіміне біткен сөздер:

аккорд/зт 3
билборд/зт 2
корд/зт 2
рекорд/зт 70
сканворд/зт 1
скейтборд/зт 8
сноуборд/зт 3
унд дыбыс тіркесіміне біткен сөздер: карборунд/зт 1 секунд/зт 153
фуд дыбыс тіркесіміне біткен сөздер: фаст-фуд/зт 2
юд дыбыс тіркесіміне біткен сөздер: фотоэтюд/зт 1
ярд дыбыс тіркесіміне біткен сөздер: бильярд/зт 3
ард дыбыс тіркесіміне біткен сөздер: стюард/зт 38
яд дыбыс тіркесіміне біткен сөздер: заряд/зт 230 наряд/зт 516
вод дыбыс тіркесіміне біткен сөздер: завод/зт 27
ряд дыбыс тіркесіміне біткен сөздер: авиаотряд/зт
разряд/зт 39 снаряд/зт 59

1 отряд/зт

59

езд дыбыс тіркесіміне біткен сөздер: подъезд/зт 15 съезд/зт 344 уезд/зт
106
ид дыбыс тіркесіміне біткен сөздер:
альдегид/зт 24
антимонид/зт 2
арсенид/зт 4
бактерицид/зт 2
бромид/зт 19
галогенид/зт 8
геноцид/зт 21
гербицид/зт 6
гибрид/зт 16
гид/зт 2
гидрид/зт 19
гидроксид/зт 206
гидроксохлорид/зт 3
гидропероксид/зт 1
гидрохлорид/зт 1
гипохлорид/зт 7

глюкозид/зт 1
дигидроксохлорид/зт 1
диоксид/зт 25
дипептид/зт 2
дихлорангидрид/зт 1
жадид/зт 1
индивид/зт 2
инсектицид/зт 3
ихтиопсид/зт 1
капсид/зт 2
карбамид/зт 18
карбид/зт 2
мүрид/зт 15
нитрид/зт 9
нуклеозид/зт 2
нуклеотид/зт 45
озонид/зт 4
оксид/зт 476
оксогалогенид/зт 1
оксохлорид/зт 5
пестицид/зт 11
пластид/зт 12
полигибрид/зт 1
силицид/зт 3
суицид/зт 22
сульфохлорид/зт 9
супероксид/зт 6
фенол-формальдегид/зт 2
фитонцид/зт 1
формальдегид/зт 1
формамид/зт 2
фосфид/зт 3
фунгицид/зт 3
хлорид/зт 191
цианид/зт 5
шахид/зт 7
эоксид/зт 2
эпоксид/зт 1
од дыбыс тіркесіміне біткен сөздер:
анод/зт 35
антикатод/зт 1
антипод/зт 1
белгі-код/зт 27
бутерброд/зт 6

взвод/зт 28
дресс-код/зт 2
еурокод/зт 48
диод/зт 3
йод/зт 72
катод/зт 70
код/зт 186
комод/зт 1
метод/зт 13
штрих-код/зт 1
экскурсовод/зт 7
электрод/зт 81
эпизод/зт 53
оид дыбыс тіркесіміне біткен сөздер:
астероид/зт 9
гаплоид/зт 11
геоид/зт 2
гранитоид/зт 1
диплоид/зт 2
дифтонгоид/зт 1
кардиоид/зт 1
каротиноид/зт 1
кератиноид/зт 4
коллоид/зт 12
коракоид/зт 1
кристаллоид/зт 4
моңғолоид/зт 2
органоид/зт 12
парасфеноид/зт 3
ризоид/зт 1
сфероид/зт 5
таблоид/зт 1
цистицеркоид/зт 3
экспрессоид/зт 2
Бұлардың ішінде аб дыбыс тіркесіміне біткен сөздер; об
тіркесіміне біткен сөздер; уб дыбыс тіркесіміне біткен сөздер; аг
тіркесіміне біткен сөздер; орг дыбыс тіркесіміне біткен сөздер; ург
тіркесіміне біткен сөздер; фаг дыбыс тіркесіміне біткен сөздер; яг
тіркесіміне біткен сөздер; ог дыбыс тіркесіміне біткен сөздер; ад
тіркесіміне біткен сөздер; айд дыбыс тіркесіміне біткен сөздер; ард
тіркесіміне біткен сөздер; ед дыбыс тіркесіміне біткен сөздер; ейд
тіркесіміне біткен сөздер; еид дыбыс тіркесіміне біткен сөздер; фуд
тіркесіміне біткен сөздер; юд дыбыс тіркесіміне біткен сөздер; ярд
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тіркесіміне біткен сөздер; ард дыбыс тіркесіміне біткен сөздер; яд дыбыс
тіркесіміне біткен сөздер; ряд дыбыс тіркесіміне біткен сөздер; ид дыбыс
тіркесіміне біткен сөздер; од дыбыс тіркесіміне біткен сөздер; оид дыбыс
тіркесіміне біткен сөздер; орд дыбыс тіркесіміне біткен сөздердегі б, г, д
дыбыстарының орнына п, к, т дыбыстарын жазу керектігі талас тудырмайды.
Қазақ тілінің дыбыстық заңдылықтарына сәйкес бұл сөздердің
соңындағы (әсіресе сөз бітеу буынға аяқталғанда) ұяң дауыссыздың орнына
қатаң дауыссыз жазылуы тиіс. Араб тілінен енген кітап сөзі түпнұсқада б
дыбысына біткенмен, қазақ тілінің заңдылығына сәйкес сөз соңы қатаң
дыбысқа алмастырылды. ХХ ғасырдың басында завод сөзі зауыт түрінде
таңбаланған. Бұл дәстүр қазіргі кезде де сақталып келеді.
Қазақ тілінде дыбыс тіркесімінің өзіндік заңдылықтары бар. Соған
сәйкес сөздің соңында екі қатаң дауыссыз қатар келе алмайды, қатаң
дауыссыздан кейін үнді не ұяң дауыссыз келе алмайды. Ал үнді дауыссыздан
соң қатаң келе алады (қант, жент, кент, серт т.с.с.). Мұндай тіркестерді
Қ.Кемеңгерұлы «дауыссыз дифтонг» деп атаған еді. Сондықтан енд, онд, унд
дыбыс тіркесімдеріне біткен сөздерді де ент, ант, үнт түрінде жазуға болады.
Шет тілден енген, енг, инг, онг дыбыс тіркесімдеріне біткен сөздердің
соңындағы нг дыбысының орнына қазақ тіліндегі ң дыбысын таңбалауға
болады.
сленг – slæŋ
дифтонг – ˈdɪf.θɒŋ
паркинг – ˈpɑː.kɪŋ
холдинг – ˈhәʊl.dɪŋ
банкинг – ˈbæŋ.kɪŋ
рейтинг – ˈreɪ.tɪŋ
тренинг – ˈtreɪnɪŋ
боулинг – ˈbәʊ.lɪŋ
брифинг – ˈbriː.fɪŋ
маркетинг – ˈmɑːkɪtɪŋ
т.с.с. сөздер орыс тілінен енгендіктен, нг түрінде таңбаланған, ал
түпнұсқадағы айтылымы (транскрипциясы) ң дыбысымен беріледі. Ендеше,
аралық тілдің ықпалынсыз қазақ тілінің дыбыстық ерекшелігіне
сәйкестендіруге әбден болады.
Қазақ білімпаздарының тұңғыш съезінде термин (пән сөзі) мәселесі
турасында баяндама Е.Омаров: «Қазақ тіліне жат сөздерді кіргізгенде, оның
жат дыбыстарын бұзбай кіргізуге болмайды; жат дыбысқа жалпы бұқараның
тілі келмейді де ішінде жат дыбыс бар жат сөз жалпыға жат болып қала береді;
сөйте келе қазақша әдебиет тілі бұқараның тілінен мүлде басқаланып, қат
танитұн бұқара біздің жазған сөзімізге түсінбейтін болады. Ол болмай, ойда
жоқ бір керемет себептер болып, бұқара оқығандардан қалыспай, жат сөздерді
жат дыбыстармен бұлжытпай айта алатұн болып кетсе, қазақтың тілі
бұзылады. Мұның қайсысы болғанда да жақсы болмайды» (Омаров, 1925), –
деген еді.

Еліміз егемендік алып‚ өткенімізді түгендеп‚ ұлттық дүниетанымға
қайта үңіліп жатқан кезеңде тіл білімінің, қоғамның тарихын зерделеу
қажеттігі туындайды. Тәуелсіздік алғанға дейін ұлт мүддесі жолында аянбай
еңбек еткен қазақ зиялыларының еңбектері, ғылыми мұрасын насихаттауға
жол берілмегендіктен, толық игерілмей келді, ұлттық сананы оятудағы мәні,
олардың қоғам дамуындағы орны, тәжірибелері әлі де өз дәрежесінде зерттеле
қоймады, сол себепті ұлт болашағы үшін күрескен зиялылардың еңбектерінің
ескерілмей жатқан тұстары өте көп. Ұлттық рухты серпілтіп, жандандыруда
ұлттық дүниетаным қалыптастырып, ұлттық сананы оятуда, ұлттық тіл
білімінің дамуы жолында аянбай еңбек етіп‚ өзіндік үлес қосқан‚ кейін
репрессиялануына байланысты еңбектері аталмай қалған ғалымдар
мұрасының ғылым дамуындағы орнын айқындаудың маңызы зор. Себебі
ғалымдардың терминологияның қалыптасып, жүйеленуіне, қоғамдық сананың
дамуына қосқан үлесін зерделеу‚ түптеп келгенде‚ қоғамның тарихын
зерделеу болып табылады.
Қорытынды
Ұлт көшбасшысы «Ұлттық бірегейлікті сақтау», «Ұлттық жаңғыру» деген
ұғымдар ұлттық сананың кемелденуін білдіретінін ескерте келіп, ол үшін
ұлттық сана-сезімнің көкжиегін кеңейту, ұлттық болмыстың өзегін сақтау
қажеттігін атап өткен болатын. Бұл орайда ұлттық болмысымыздң тарихы
тереңнен бастау алатынын байқаймыз.
Бүгінгі таңда когнитивтік бағыттағы зерттеулерде тілдегі білімнің
көрінісін сипаттауға бағытталған ізденістер жанданып келеді. Жалпы тіл
біліміндегі жаңа бағыттар ретінде сипатталғанмен, қазақ тіл білімінде бұл
бағыттағы зерттеулер А.Байтұрсынұлы еңбектерінен бастау алады. Ғалым
зерттеулерінде тіл мен сана, тілдік сана, тіл мен таным, ұғым, концептуалдау
және категориялау, сөздің лексикалық және грамматикалық мағыналары,
грамматикалық мағынаның сипаты т.с.с. мәселелер жан-жақты сөз болған.
Ақиқат болмысты танып-түсіну нәтижесінде жинақталған ақпарат тілде
көрініс табады. Ғаламды сөзбен көрсету (А.Байтұрсынұлы термині)
субъективті сипатта, себебі онда нақты бір адамның көзқарасы, дүниетанымы
көрінеді. Ол атадан балаға берілетін категориялар жүйесі арқылы белгілі бір
код құрап, дайын күйінде қабылданылып отырады. Адамның болмысты тану,
түсіну нәтижесінде жинақтаған білімі тілдік бірліктерде көрініс табады. Адам
өзіне дейінгі жинақталған білім қорын қабылдау арқылы этномәдени
қауымдастықтың өмір тәжірибелерін де қабылдайды. Адамның танымдық
әрекеті – ақиқат болмысты тануға, қоршаған ортаны түйсініп, жинақталған
білімдер негізінде әлемдегі орнын түсінуіне бағытталады. Адам қашанда
әлемді танып, өз орнын айқындауға талаптанады. Тіл – сөйлерменнің
дүниетаным ерекшеліктерін бейнелейтін құрал, ерекше ұлттық ділдің
көрсеткіші, мәдениеттің негізі. Тіл – адам санасының көрсеткіші. «Тіл –
мәдениет – этнос» мәселесінде этномәдени сананың орны ерекше. Этномәдени
сана – белгілі бір қоғам үшін әлеуметтік мәні ерекше болатын білімдер

жиынтығы, ол тіл арқылы көрініс тауып, сақталып отырады. Себебі тіл,
мәдениет, этнос өзара тығыз байланысты. Тіл – мәдениеттің құралы, құраушы
бөліктерінің бірі болумен қатар белгілі бір тілдік ортада дамитын этникалық
тұлғаның өзегін құрайды. Әрбір сөйлермен мәдениетті жеткізуші болып
табылады, тілдік таңбалар мәдениет таңбасы ретінде де қолданылып, ұлттық
мәдениеттің ерекшелігін білдіреді.
Адамның болмысты түсінуі таным әрекетінің маңызды үдерістерінің бірі
– концептуалдаумен тығыз байланысты. Ол адамның ақпаратты қабылдап,
тәжірибесіндегі ең кіші бірліктерді айқындауына, заттар мен құбылыстарды
концепт түрінде жіктеуіне байланысты болады. Бұл концептілердің негізгі
бөлігі тілде сөз мағынасы арқылы бекиді, сол арқылы білім сақталып,
ұрпақтан ұрпаққа жеткізіліп отырады.
Сан ғасырлар бойы жинақталған білім қоры салт-дәстүр, дағды біліктер,
ойлау ерекшеліктері, дүниетаным белгілі бір этникалық мәдени
қауымдастыққа тән сипат алады. Тілдік таңба этнотілдік сананың көрсеткіші
болып табылады. Тіл мәдениеттің дамуына ықпал етіп отырады. Белгілі бір
этникалық және мәдени қауымдастықтың өкілі ретіндегі жеке адамның
ойлауы тілге байланысты болады. Тіл – халықтың рухы, халық рухы тіл
арқылы көрінеді. Сол себепті тіл, әр ұлттың мәдениеті ерекше болады.
Қазақ тіл білімінде термин мәселесі ХІХ ғасырда жарық көрген
«Түркістан уәлаятының газеті», «Дала уәлаятының газеті», «Тәржіман»
т.с.с. басылымдарда Д.Сұлтанғазин («Біздің қазақ тілі туралы 5-6 ауыз
сөз», «Түркі лұғатдары турада»), Ж.Көпеев, сондай-ақ А.Құрманбаев,
Р.Дүйсенбаев т.б. мақалаларында сөз болады. Кейін ХХ ғасырдың
басында термин өзекті мәселелердің бірі ретінде ғылыми тұрғыдан
дәйектеліп,
А.Байтұрсынұлы,
Х.Досмұхамедұлы,
Е.Омарұлы
Ж.Аймауытұлы, М.Дулатұлы еңбектерінде өзіндік ұстанымдар
қалыптасты.
А.Байтұрсынұлы терминдердің уәжділік сипатына ерекше мән
бергені байқалады. Терминдердің қазақ түсінігіне жеңіл болуы, уәжділік
ұстанымдарына А.Байтұрсынұлының ізбасарлары да ерекше мән
берген. Оны Қ.Кемеңгерұлының мына сөздерінен де байқауға болады:
«… Терминдерді алу туралы кейбіреу басқа елдер қалай атаса, қазақшаға
айналдырмай-ақ, біз де солай атайық десті. Бұл – тіпті адасқан пікір.
Күйіміз жетсе, шамамыз жетсе, қазақшаландырып алуымыз керек.
Мәселен, геометрияны қазаққа геуметрие десең, көзіне түк елестемейді.
Ал пішіндеме десең, қазаққа таныс, көзіне елестейді. Сондықтан
терминдерді қазақша алуға дауласуға мән жоқ.
Бұл ұстанымды сол кездегі оқулықтардың авторлары да
басшылыққа алған. Мұрағат деректеріне зер салсақ, Ә.Бөкейханұлы
география, Е.Омаров, Қ.Сәтбаев алгебра, М.Жұмабаев педагогика,
Ж.Аймауытов дидактика, Ф.Ғалымжанов физика‚ Б.Сәрсенов
геометрия, И.Тұрғанбаев арифметика, Қ.Кемеңгерұлы жаратылыстану,
химия пәндері бойынша оқулықтарды қазақ тіліне аударған. Қазіргі
кезде бұл еңбектер, терминологиялық сөздіктер өзектілігін жоя

қоймады. Бүгінде калька жолымен беріліп жүрген көптеген атауларды ХХ
ғасырдың басындағы сәтті баламалармен алмастыруға болар еді.
Мемлекеттік тіл өз деңгейінде толыққанды жұмыс істеуі үшін ол түрлі
білім саласының мамандарына керекті, олардың қажетін өтей алатын тіл
болуы тиіс. Тіл әлеуеті артқан сайын оның қоғамда атқаратын қызметі де
ерекше маңызға ие болады. Ендеше, бұл орайда ХХ ғасыр басында жарық
көрген сөздіктерде ұсынылған терминдердің, сәтті баламалардың, атаулардың
бүгінгі тілімізде орнығып, терминжасамда өзіндік мәнге ие болуы ғылым
тілінің тұрақтанып, дамуы үшін қажетті шаралардың бірі болып табылады.
Осыған байланысты ХХ ғасыр басындағы әдеби тілдің даму барысы,
терминологиядағы бағыт-ұстанымдар бүгінгі таңдағы терминологиядағы
өзекті мәселелермен сабақтастықта қарастырылып, терминжасам талаптарына
қаншалықты деңгейде жауап бере алатындығы ретроспективті тұрғыдан,
кешенді түрдегі зерттелуі қажет. Сонымен қатар бұл бағыттағы зерттеулерде
түркі тектес халықтардағы терминологияның дамуы, ондағы ұстанымдар
әрдайым ескеріліп, синхронды және диахронды аспектіде зерттелуі тиіс.
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
атты мақаласында: «Әжептәуір жаңғырған қоғамның өзінің тамыры
тарихының тереңінен бастау алатын рухани коды болады. Жаңа тұрпатты
жаңғырудың ең басты шарты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу», – дей келіп,
«бірнеше жылда гуманитарлық білімнің барлық бағыттары бойынша әлемдегі
ең жақсы 100 оқулықты әртүрлі тілдерден қазақ тіліне аудару» ісін қолға алу,
Ұлттық аударма бюросын құру керектігін ескерткен болатын. Бүгінгі таңда
аударма ісінде термин, дұрыс, шебер аудару мәселесі әлі де біршама ақсап
тұрғаны белгілі. Осыған байланысты терминдерді біріздендіру, дұрыс
аудармаға үлгі боларлық дүние ретінде ХХ ғасырдың басында жарық көрген
аударма еңбектерді, ұлттық кодтың негізі болатын А.Байтұрсынұлы,
Е.Омаров, Қ.Басымұлы, Қ.Кемеңгерұлы, Т.Шонанов сынды ғалымдардың
бұрын-соңды жариялана қоймаған еңбектерін, ХХ ғасырдың басында жарық
көрген оқулықтарды жинақтап, ғылыми айналымға енгізу қажет деп білеміз.
Мұндай еңбектер аудармашылар үшін үлгі болумен қатар сала мамандары,
терминолог ғалымдар, оқулық авторлары, жалпы көпшілік үшін де таптырмас
дүние болар еді. Қазақ тіліндегі терминжүйені когнитивтік тұрғыдан зерттеу
тілдің ақиқат болмыс туралы білімді сақтап, жеткізуші ретіндегі қызметін
ескере отырып, тілдік категориялар мен олардың құрылымдарын жаңаша
сипаттауға мүмкіндік береді.
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ХХ ғасырдың басында жарық
көрген терминологиялық сөздіктер

ҚАЗАҚША-ОРЫСША ЖӘНЕ
ОРЫСША-ҚАЗАҚША
ТЕРМІИНОЛОГІЙА СӨЗДІГІ

ВК(б)Р Қазақстан өлкелік комійтетінің партыйа
баспасы

Алматы, 1937

А.
Абангарт – авангард.
Абанс – аванс.
Абақты – тюрьма.
Аш – открой (есік аш), голодный (аш кісі).
Ашшы – горький.
Ашыл – откройся.
Ашық – открытый, -то.
Ажырат – ликвидируй.
Адам (кісі) – человек.

Аға – старший брат.
Ағаш – дерево.
Ағартұу – просвещение (ағартұу жұмысы – работа на просв.).
Ағұс – август.
Ағылшын – Англия, англичанин.
Ағыс – течение.
Ай – луна, месяц.
Айа – жалей (мен айаймын – я жалею).
Айағы – конец (істің айағы – конец дела), нога, ножка, прит. форма –
айақ.
Айанбай – не жалея; безпощадно.
Айақ – нога ( оң айақ – правая нога). Чашка (ағаш айақ – деревянная
чашка), конец.
Айақ кійім – обувь.
Айақта – докончи.
Айаз – мороз.
Айда – гони, гоняй.
Айдау – изгнание, ссылка.
Айғыр – жеребец.
Айнал – повернись, поворачивайся, кружись, вертись.
Айнала – кругом, вокруг.
Айқай – крик.
Айқайла – кричи.
Айран – кислое молоко.
Айт (сөйле, де) – говори, расскажи, скажи, (ол саған не айтты – что он
тебе сказал. Мен қазақша сөйледім – я говорил по казахски. Ол не деді – что
он говорил, сказал)
Айып – вина.
Айыпкер – виновник, ответчик, обвиняемый.
Айыпта – обвиняй.
Айыпкер ақталды – обвиняемый оправдан, обелен.
Айыпкер қараланды – обвиняемый обвинен.
Айырпылан – аэроплан.
Академійе – академия.
Ал – бери, возьми, получай, доставай себе. Перед (чего-нибудь).
Ала – пестрый, пегий, полосатый.
Ала кел – захвати с собой.
Алаң – площадь.
Аласа – низкий.
Алда – обманывай (сен алдайсын – ты обманываешь). Впереди (тақта
алда тұр – доска стоит впереди).
Алда қашан – давно (ср: көптен).
Алдауыш – обманщик, обманчивый.
Алға бар – впереди. Иди вперед (от слова ал).
Алма – яблоко (Алма ал-ма – не бери отриц. форма гл. ал).

Алқа – коллегия.
Алтын – золото.
Алып бар – отнеси.
Алпыс – шестьдесят.
Алты – шесть.
Алұушы – покупатель, тот, кто берет.
Алыс – далеко (мен алыстан келдім – я издалека приехал). Поменяй,
обменяй (кітап алысайық – поменяем книги).
Аман- (есен, сау) – здоров, -вый ( сенің жолдасың аман – твой тов.
здоров. Есенсіз бе? – здоровый ли вы? Мынау сау мал – это здоровая
скотина).
Аман ба? (есен, саума) – здравствуй (буквально – здоров ли?).
Амандас – здороваться ( біз амандасамыз – мы здороваемся).
Амбұлаторыйа – амбулатория.
Ана (шеше, әже) – мать (ана, шеше – общее название матери, әже – в
отношении людей в смысле «мама»).
Ана тілі – родной язык.
Ана – то, -т. (ана, әне) – вон.
Анкет (әнкет) – анкета.
Анықтама – справка.
Аң – зверь.
Аңшы – зверолов, охотник.
Апа – старшая сестра, мама.
Апар – отнеси, снеси туда (сокр. от слова алып бар).
Аптабоз – автобус.
Аптамабел – автомобиль.
Аптаномыйа – автономия.
Ақ – белый, теки, невинный (ақ қағаз – белая бумага; сұу ақты – вода
потекла, бұл ақ кісі – это невинный человек).
Ақша – деньги.
Ақжал – Акжальские прииски.
Ақмақ – глупый, дурак (ақымақ кісі – глупый человек, ой ақымақ – о,
дурак).
Ақта – бели, побели, обели. Оправдай – глагол от прилагательного ақ
напр.: үй ақтады – побелил дом; сот ақтады – суд оправдал, т.е. обелил).
Ақтөбе – Актюбинск.
Ақыл – ум, ақылды – умный, ақылсыз – безумный.
Ар – честь, совесть.
Ара – пила, пчела, расстояние; через (болат ара – стальная пила. Ара
ұшады – пчела летает. Арасы алыс – расстояние далеко, күн ара – через
день).
Арал – остров. Аральское море.
Арасында – между, среди. (Оқұушылар арасында – между учеников).
Арба – телега.
Арт – зад.

Артта – сзади, позади, на зади.
Артты – превысилось, повысилось.
Артық – свыше, излишек; лишний (жүзден артық – свыше сто. Артық
астық – лишний хлеб, излишек хлеба).
Арзан – дешево, -ый.
Арық – худой, тощий. Арық – канал (ол арық ат – та тощая лошадь).
Арыз (мәлімдеме) – прошение, заявление.
Ас – пища. Вари, повесь (мен ас жедім – я ел пищу, я кушал. Тамақ ас
– вари пищу, обед. Етті ағашқа ас – мясо повесь на дерево).
Асшы – повар.
Аспан (көк) – небо.
Асқана – столовая.
Аста – внизу. Асты – нижная сторона чего нибудь.
Астана – столица.
Астық – хлеб в зерне, мукой. Нан – хлеб печеный. Егін – хлеб на
корню (астық науқаны – хлебоуборочная кампания. Нан жедім – хлеб ел).
Асыл – ценный, дорогой, улучшенный.
Асылдандыр – улучшай породу (скота).
Асық – торопись, спеши (мен асығамын – я тороплюсь). Игральная
бабка (асық ойнады – в бабки играл).
Ат – лошадь-мерин. Имя, стреляй. (бұл жас ат – это молодая лошадь.
Атың кім? – как твое имя? Әскер мылтық атты – войско выстрелило из
ружей).
Ата – дед, назови, называй (қарт ата – старый дед, мынау ыстансаны
не деп айтады? – как называется станция).
Атал – называйся (страд. глагол напр: Бұл қалай аталады ?– это как
называется).
Атқар – испольняй, исправляй (работу).
Атқарұу – исполнение, исполнительный.
Ау – сеть.
Ауа – воздух.
Аудан – район.
Аудар – переведи, переверни, перелицуй.
Аула – лови (буквально – лови сеть). Двор (бала аулада – ребенок во
дворе).
Ауқатты – зажиточный.
Аурұу – больной.
Ауыл – аул, деревня.
Ауыр – тяжелый, болей (ауыр жүк – тяжелый груз. Бала ауырады –
ребенок болеет).
Ауыз – рот.
Аттан – выступай в поход (букв. садись на коня).
Аттаныс – поход (мәденійет аттанысы – культпоход).
Аз – мало, азады – выражается, худеет.
Азамат – гражданин, -ка.

Азат – свободный.
Азырақ – немного.
Б.
Ба (-бе, па, -пе, ма, -ме) – ли.
Багөн – вагон.
Бағады – посет (в широком значении – разводит). см. бақ.
Бағынады – подчиняется (от. бағын).
Бай – богатый Муж (жены). Байлар табы – класс богачей. Байсыз
қатын – женщина без мужа.
Байанда – докладывай, доложи.
Байандама – доклад. Байандамашы – докладчик.
Байлық – богатство.
Байқа – наблюдай, замечай, примечай.
Байқап – валенки.
Байтал – ядовая кобыла (сравн. бійе).
Бад – мед.
Бала – ребенок, дитя.
Балға – молот, молоток.
Балта – топор.
Балық – рыба.
Балықшы – рыболов.
Банк – банк.
Бақ – паси, карауль, присмотри, за кем нибудь. (Мал бақ – паси скот. Үй
бақ – карауль дом, Бала бақ – смотри за ребенком).
Бақша – сад, огород, бахча.
Бақыла – наблюдай.
Бақыт – счастье. Бақытты – счастливый.
Бағзал – вокзал.
Бар – иди ( на определенное место), ступай. Есть ( нанға бар – ступай
за хлебом. Нан бар – хлеб есть).
Барлық – все, что есть (Барлық адам жұмыста – люди все на работе),
Бас – голово, начало, молоти, шагай, дави (ақылды бас – умная голова.
Жүк басты – груз давил. Ол астық басты – он молотил хлеб).
Басшы – руководитель.
Басқа – другой, иной (басқа сөз – другое слово. Басқа уақыт – иное
время).
Басқарма – управление.
Басқар – управляй, заведывай, руководи.
Басқыш – ступень.
Баста – начинай (от слова бас).
Басталды – началось (страд. глагол от баста).
Бастық – руководитель, командир, начальник (іс бастығы –
руководитель дела. Әскер бастығы – командир армии, бөлім бастығы –

начальник отдела).
Батыс – запад.
Бау – сноп, сад плодовый (сравн. бақша).
Базар – базар, – рынок.
Бекіт – утверди.
Белбеу – пояс.
Белгіле – отмечай.
Белет – билет.
Белсенді – активный.
Белсенділік – активист.
Бензін – бензин.
Бер – дай.
Беріл – отдавайся (страд .глагол от бер).
Бес – пять.
Бет – лицо. Страница, поверхность. М е н і ң б е т і м – м о е лицо.
Кітап беті – страница книги. Жер беті – поверхность земли).
Бәйгі – приз, премия.
Бәлшебек – большевик.
Белкем – может быть.
Бәрі – все, весь.
Бәріміз – все мы.
Бәс – цена.
Бәтенкі – ботинки.
Бәтер – квартира.
Бійе – кобыла дойная ( б а йт ал – кобыла яловая).
Бійік – высокий.
Бійле – управляй, танцуй.
Біл – знай.
Білім – знание, образования.
Білте – фитиль.
Бір – один.
Бір ауыздан – единогласно.
Бірақ – но, однако.
Бірдей – одинаковый.
Бірге – вместо.
Бірійгәді – бригада.
Бірік – об'единяйся, соединяйся.
Бірінші – первый.
Бір кезде – одно время.
Бір неше – несколько.
Бітеді – мирится, заживает. Кончается, вырастает, зарождается. Основа
біт (Ол бітті – он помирился. Жара бітеді – рана заживает. Іс бітеді – дело
кончается, шөп бітеді – трава вырастает, произрастает).
Бітір – кончяй.
Біз – мы. Шило (біз келдік – мы пришли). Өткір біз – острое шило.

Бойау – краска.
Бойынша – по, согласно (Бұйрық бойынша – по распоряжению,
согласно распоряжения).
Бол – будь.
Болды – был. Довольно, достаточно, хватит.
Болымды етістік – положительная форма глагола.
Болымсыз етістік – отрицательная форма глагола.
Бор – мел.
Боран – буран.
Боранды – буранил (от слова боран).
Бос – свободный.
Бота – верблюженок.
Ботқа – каша.
Бөшке – бочка.
Бөл – дели.
Бөлім – отделение, отдел, группа, часть.
Бөлме – комната.
Бөрік – шапка.
Брон – бронь.
Бұл – это.
Бұлай – этап, вот так (бұлай айт – вот так говори).
Бұлт – облако, туча.
Бұқа – бугай.
Бұғалтыр – бухгалтер.
Бұржұуазыйа – буржуазия.
Бұрыш – угол. Перец (қызыл бұрышта қызыл тұу тұр – в красном
уголке стоит красное знамя. Ашшы бұрыш – горький перец).
Бұрын – раньше, прежде.
Бұу – пар, завяжи (бұу көтерілді – пар поднялся. Жіппен бұу – завяжи
нитку).
Бұуын – подпоясывайся, сустав, звено.
Бұзау – теленок.
Бүгін – сегодня (сокращенное от бұл күн).
Бүлдіреді – портит (основа: бүлдір).
Бүпет – буфет.
Бүркеу – завуалированный.
Бүтін – целый, -ое.
Бійдай – пшеница.
Быйыл – нынче, этот год (сокращенный от бұл жыл).
Былтыр – прошлый год, в прошлом году.
Ш.
Шабын – косьба, покос (от глагола шап – коси).
Шабындық – покосное угодье.

Шаш – волос. Разбрасывай (шаш өседі – волосы растут. Ақша шашты
– разбросил деньги).
Шағым – аппеляция.
Шай – чай.
Шайна – жуй (шайнайды – жует).
Шайқана – чайная.
Шалбар – брюки.
Шам – лампа.
Шамалы – так себе, сносно. Приблизительно, около (шамалы тұрамын
– живу так себе, Жүз шамалы – около ста).
Шана – сани.
Шаншады – колет. Втыкает (көзім шаншады – глаза колет. Қазық
шаншыды – втыкают колья).
Шаншқы – вилка.
Шаншұу – уколы, колики – болезнь.
Шаң – пыль.
Шаңғы – лыжи.
Шапан – халат.
Шапшаң – быстро, проворно.
Шапшаңырақ – побыстрее, попроворнее.
Шақ – (кез, мезгіл, уақыт) время, пора, момент.
Шақыр – зови, созови, пригласи.
Шақырұу – приглашение, зов, вызов.
Шақырұу қағаз – повестка.
Шақырылды – созывался, -ось (возвратн. глагол от шақыр).
Шаршады – устал (от шарша).
Шаршау – уставание.
Шаршы – квадрат.
Шарт – условие.
Шарұуа (қара шарұуа) – сельский хозяин, крестьянин.
Шарұуашылық – хозяйство.
Шебер – мастер.
Шеш – развяжи, сними одежду, разреши (вопрос).
Шеше – (ана әже) – мат (см. ана).
Шеге – гвоздь.
Шешін – раздевайся.
Шейін – до.
Шек – граница.
Шекер (қант) – сахар.
Шеп (қамқор) – шеф.
Шет – окраина, заграница.
Шійкі – сырой (в смысле неспелый).
Шійрек – четверть.
Шошқа – свинья.
Шот – счеты торговые.

Шөл – пустыня, жажда.
Шөлдеді – жаждал, пить хотел (от слова шөл).
Шөп – трава.
Штамп – штамп.
Шұбар – пестрый (в смысле пятнастый).
Шұбат – верблюжый кумыс.
Шұлық – чулок.
Шұу – шум.
Шұула – шуми.
Шүбірек – тряпка, материя. Ткань.
Шүкір – ответ при приветсвовании.
Шығар – выводи, должно быть (ол келген шығар – должно быть он
приехал).
Шылым – папироса.
Шымшы – щипай.
Шын – истина. Настоящий. (Шын айтамын – истинно говорю. Шын
алтын – настоящее золото).
Шыны – стекло.
Шық – выводи, вырастай, роса. (Үйден шығады – из дома выходит.
Шөп шығады – трава вырастает).
Шырқа – затяни песенку.
Шырпы – спичка.
Ж.
Жабдықтау кәмесерійеті – Нарком снаб.
Жабық – закрыто.
Жайау – пешком.
Жайма базар – толчек, толкучка, барахолка.
Жайында (тұуралы) – о, про.
Жал – наем, (жалға жүрді – по найму ходил).
Жал ақы – трудовая (наемная) плата.
Жалшы – наемный, рабочий.
Жалқау – лентяй, ленивый.
Жалпы – общий.
Жалпы оқұу – всеобщее обучение.
Жалтыра – сверкай, жалтырайды – сверкает.
Жаман – плохой, -хо.
Жан – душа. Гори (үйде бес жан бар – в доме есть пять душ. От
жанды – огонь загорелся).
Жана – еще, и (сен жана не айтасың? – ты еще что говоришь).
Жана басқалар – и другие (см. басқа).
Жанарал – генерал.
Жанда – сбоку.
Жанданады – оживляется (от жандан).

Жандандырады – оживляет.
Жанғыш – горючий.
Жанында – окло него, жанында около меня.
Жанымызда – около нас. Жаныңызда – около вас.
Жаңа – новый, не давно, только что.
Жаңалық – новость, новинки.
Жаңбыр – дождь.
Жап – закрой, покрой (см. жабық).
Жапырақ – лист (на растении).
Жапырақтанды – оделась листьями (глагол от жапырақ).
Жақ – зажигай, отапливай, щека, стороне, Край. (От жақты – зажег
огонь, Пеш жақты – отопил печь. Арық жақ – худая щека. Біз жақта –в
нашей стороне, в нашем краю).
Жақын – близкий. -ко.
Жақсы – хороший, -шо.
Жар – стена. Яр. (см. кереге қабырға).
Жарайды, жарар – годится, ладно.
Жаратылыс – природа.
Жарыйала – об’являй, обнородуй, провозглашай.
Жарым – половина, полоумный.
Жарық – светный. Ресщепленный, растрескавшийся. (Жарық түн –
светлая ночь. Жер жарық – растрескавшаяся земля).
Жарыс – соревнование. Скачка в перегонку.
Жас – молодой, возраст, лет (ол жас – он молодой).
Жаса – строй; делай; твори (ол арба жасайды – он делает телегу).
Жасасын – да здравствует.
Жасыл – зеленый.
Жат – ложись, ляг, чужой (жат адам – чужой человек).
Жаттап ал – научи наизусть.
Жаттық – упражняйся.
Жаттығұу – упражнение.
Жатыр – лежит.
Жау (дұшпан) – враг.
Жауады – падает, идет (в отнош. дождь, снег, град и т.д.).
Жауап – ответ.
Жауап бер – отвечай.
Жауапкер – ответчик.
Жаз – пиши. Разглаживай. Лето. (Сен қат жаз – ты напиши письмо.
Қыртыс жазылды – морщины разгладились. Жаз өтті – лето прошло).
Жазұу – писание, писать.
Жазғытұр – весна.
Жазылды – выздоровел.
Же – еш, кушай.
Жек – запрягай.
Жеке – индивидуально, единолично.

Жекеше – единоличник, един. число. (грамм. термин).
Жел – ветер, итти рысью.
Желгіш – рысак.
Желім – клей.
Жем – корм (от же). р. Эмба.
Жең – победи. Рукав.
Жеңге – старшая сноха.
Жеңіл – легкий.
Жер–сұу кәмесерійеті – Комиссариат земледелия.
Жетеді – хватает, догонит.
Жетер – хватит.
Жеті – семь.
Жеткілікті – достаточно.
Жеткіншек – смена.
Жетпіс – семьдесять.
Жәшік – ящик.
Жәрдем – помощь (см. көмек).
Жіберүу – отпусти, пусти, пошли.
Жігіт – джигит, молодец.
Жіп – нитка.
Жоғалды – пропал (от жоқ).
Жоғары – выше.
Жоғарыда – на верху, в верху.
Жой – уничтожь (жойылды – уничтожено пропало, не стало).
Жол – дорога.
Жолдас – товарищ.
Жоқ – нет (ставится после отрицаемого слова и пишется отдельно).
Жорнал – журнал.
Жоспар – план.
Жөнел – отправляйся.
Жұғымды – питательный, результативный.
Жұм – сжимай, сожми.
Жұмыртқа – яйцо.
Жұмыс – работа.
Жұмысшы – работник.
Жұқа – тонкий (противоположно қалың – толстый).
Жұрт – народ (сравний қалық, ел).
Жұт – джут.
Жұу –мой (қол жұу – мой руку).
Жұуа – лук (см. пыйаз).
Жұуын – умывайся.
Жүдеген – потощал, похудел, ухудшился.
Жүген – узда.
Жүк – груз. Клажа.
Жүкте – нагружай, навьючивай, возложи.

Жүн – шерсть.
Жүр – иди, ходи (неопр. маршруту, напр. Мен көп жүрдім – я много
ходил).
Жүз – сто. Плавай.
Жыйма, жый – собирай. Убирай.
Жыйылыс (жыйналыс) – собрание.
Жыйырма – двадцать.
Жыл – год.
Жылқы – лошадь (общее название. Бір үйір жылқы – один косяк
лошадей, сравни: ат, бійе, байтал).
Жылтыр – блестящий, глянцевичый.
Жылтырайды – блестит (основа: жылтыра от жылтыр).
Жылы – теплый, и притяж. форма от жыл – год.
Жырт – рва, разорви, паши.
Д.
Да (де, та–те) и – у. с.
Дайар (әзір) – готовый, во.
Дайарла (әзірле) – приготовь.
Дайарлан (әзірлен) – приготовься.
Дайарлық (дайындық, әзірлік) – подготовка.
Дайын – готовый, во (см. дайар, әзір).
Дайында – приготовь (см. дайарлан).
Дайындал – приготовься (см. дайарлан).
Дала – степь. Поле. Двор. (Қазақ даласы – казакская степь. Мал далада
жүр – в поле (степи) скот ходит. Бала үйде емес, далада ойнайды – ребенок
играет не дома, и на дворе).
Дамбал – кальсоны.
Дастарқан – скатерть (переносно: стол).
Дауыс – голос.
Дауысты дыбыс – гласные звуки.
Дауыссыз дыбыс – согласные звуки.
Де – говори, скажи, молви (употребляется обязательно при передаче
чужей речи, напр, ол саған не деді – что он сказал тебе. Ол маған бүгін кешке
кел деді – он сказал чтобы я пришел сюда вечером).
Деген – называемый (всегда употребляется при упоминании названия
чего нибудь и обязательно при названии лично не знакомого слушателю
предмета напр. Қазағыстан астанасы Алматы деген қала – если слушатель
не был в Алма-Ата. Қазағыстан астанасы Алматы – если слушатель был
раньше в Алма-Ата).
Дем – дыхание.
Декәбір – декабрь.
Дем ал – отдохни.
Дем алыс – отдых.

Дене – тело.
Сен сау – здоров (говорится в отношении человека).
Ден саулық – здоровье.
Дене шынықтырұу – физкультура.
Дәкүмет – документ.
Дәмді – вкусный.
Дәптер – тетрадь.
Дәрі – лекарство.
Дәрігер (доқтыр) – врач, доктор.
Дійірмен – мельница.
Діктатұура – диктатура.
Діректір – директор.
Дерексійе – дирекция.
Доға – дуга.
Донбас – Донбасс.
Доқтыр – доктор.
Дос – друг.
Доссор – Доссор.
Дөңгелек – колесо.
Дұңған – дунганин.
Дұрыс – правильно, верно.
Дұспан – враг (см. жау).
Дүнійе – мир.
Дүнійе жүзі – земной шар, поверхность земли.
Дыбыс – звук.
Е.
Е – быть (от этого древного глагола имеется теперь прошедшее время
из’яв. наклонении и причастии, напр. мен алдым, сен едің, ол еді, екен – я
был, он был, бывший. Особенно употребляется обязательно в предложении,
где есть другие причастия).
Ешкі – коза.
Еш – ни (отрицание).
Еш кім – никто.
Еділ – Волга.
Еді – был.
Егін – хлеб на корню (быйыл егін жақсы өсіп келеді – нынешний хлеб
хорошо растет).
Егіс – посев, пашня.
Егістік – пахотные угодья.
Ек – сей, паши.
Екен – оказывается.
Екі – два.
Екпін – темп.

Екпінді – ударник (от слова екпін).
Ел – население, народ (сравн. қалық, жұрт).
Елүу – пятдесят.
Ем – соси. Лечение (бала емшек емеді – ребенок сосет груди. Оған ем
қонбайды – от лечения ему прока нет).
Емес – не (отрицание, стоящее после отр. слова).
Емде – лечи (от слова ем).
Емдел – лечись (страдательн. глагол).
Енді – теперь. Больше (енді мен қойдым – теперь я перестал. Енді қата
жоқ – больше нет ошибок).
Ең – самый (ең жақсы – самый хороший, лучший).
Еңбек – труд.
Еңбекші – трудящийся.
Ер – муж, седло. Қатынның ері – муж женщины. Аттың ері – седло
лошадей).
Еркек – мужчина (см. бай).
Ер бала – мальчик.
Ерте – рано.
Ертек – сказка.
Ертең – завтра.
Ертеңгісін – утром.
Ертеңгі – утренний.
Есен – здоровый, -во (см. аман есен).
Есеп – счет.
Есепші – счетовод.
Есепке алынбасын – считать недействительным.
Есік – дверь.
Еске ал – прими к сведению.
Ескен жел – дующий, веющий ветер.
Ескертүу – примечание.
Ескі – старый (в отношении неживого предмета ср. кәрі)
Ереуіл – демонстрация.
Еріді – стаял, растаял, растворился (от ері).
Ертінді – раствор.
Ет – мясо. Делай (мен ет жедім – я ел мясо. Сен не еттің – что ты
делал).
Етейеді – полнеет, жиреет, справляется телом (от ет – мясо).
Етік – сапог.
Етікші – сапожник.
Етістік – глагол.
Езеді – давит, угнетает (основа: ез).
Езілген – угнитенный.
Ә.

Әбден – совершенно. Тщательно (әбден дұрыс – совершенно
правильно. Доқтыр әбден қарады – доктор тщательно осмотрел).
Әже – мать, мама (см. ана, шеше).
Әже – в отношени человека и родной матери, в смысле мама.
Әдебійет – литература.
Әдебійетші – литератор, литер - вед.
Әдіріс – адрес
Әйел – женщина (общее название, срав. қатын).
Әйтсе де – тем не менее, все таки.
Әке – отец
Әкел – принеси (сокращенное от алып кел).
Әкім – администратор; начальник.
Әл – сила, мощь.
Әлі – пока, пока еще, все еще притяж. формы от ал (мен әлі оқымадым
– пока я не читал. Ол әлі орынсыз – он еще все без места. Сен әлі тұра тұр –
ты пока еще подожди).
Ән – мотив.
Әңгіме – беседа, разговор, рассказ.
Әңгімелес – беседуй.
Әне – вон, тот.
Әпірел – апрель.
Әр – каждый.
Әрі – дальше, туда (әрі отыр – дальше садись, әрі қара – туда смотри).
Әріп – буква.
Әрі қарай – дальше.
Әртел – артель.
Әсіресе – особенности.
Әскер – войска, армия.
Әтірет – отряд.
Әуелі – сперва.
Әзір – готовый, -во, покаместь (шай әзір – чай готов. Әзір ақша жоқ –
покаместь деген нет, см. қазыр).
Әзірле – приготовь (см. дайарла – дайында).
Әзірлен – приготовься (см. дайарлан, дайында).
Әзірлік – подготовка (см. дайарлық, дайындық).
Г.
Галош – галоша.
Гасторг – Госторг.
Гектір – гектар.
Гәзет – газета.
Гүдок – гудок.
Гүл – цветок.
Гүлдейді – цветет (глагол от слова гүл).

Ғ.
Ғана – лишь, только.
Ғұрлы – как (при сравнении).
Ғынұуар – январь.
І.
Іш – пей. Живот, внутренняя сторона чего нибудь, среди, между. (шай
іш – пей чай. Іш ауырады – живот болит. Оқұушылар ішінде – среди учащихся.
Кітап ішінде – в книге).
Ішік – шуба.
Ійден – пол.
Ійе – хозяин (чего-нибудь).
Ійле – мести.
Ійне – иголка, игла.
Ійт – собака.
Іл – повесь.
Ілгері – вперед.
Ілгеріде – впереди.
Ілім (ғылым) – наука.
Ілім (зерттеу) – научно-исследовательский.
Ілүулі тұр – висеть.
Інженер – инженер.
Іні – младший брат.
Інтернатсыйаналдық – интернациональный.
Інспектір – инспектор.
Інстійтүт – институт.
Інтернатсыйанал – интернационал.
Ірет – ряд, порядок. Бір ірет – один ряд. Істі іретке келтір – приведи
дела в порядок.
Ірі – крупный.
Ірімшік – сыр.
Іс – дело.
Іс басқарұушы – управделами.
Іс жүзінде – на деле, на практике.
Іс жүргізүуші – делопроизводитель.
Ісік – опухоль.
Істе – делай (от іс).
Ійталійе – Италия.
Ійталійенше – по-итальянски.
Із – след.
Ізде – ищи (от слова із).
Ізертте – (зертте – исследуй, расследуй, обследуй (см. зертте).

Й.
Йа (йе) – да. Или (йа, мен істеймін – да, я сделаю, йа сен, йа ол мұнда
келсін – ты или он пусть сюда придет).
К.
Кабійнет – кабинет.
Катыргі – каторга.
Кадір – кадры.
Кеш – вечер, поздно (кеш болды – вечер наступил, поздно стало).
Кеше – вчера.
Кешікпе – не опоздай (от кешік).
Кешке – вечером.
Кешкілік (кешкі ас) – ужин.
Кешкі – вечерний.
Кедей – бедняк.
Кей – некоторый.
Кей бір – иные, некоторый (кей бір адам – иные люди, некоторые люди).
Кейде – иногда.
Кейін – потом, после, назад (кейін айтарсың – потом скажешь.
Сабақтан кейін келемін – после урока приду. Ол кейін кетті – он пошел назад.
См. соң).
Кел – приди, приходи (сравн. бар, кет, жүр).
Келер – будущее.
Келер шақ – будущее время.
Келесі – следующий.
Келісүу – соглашение.
Келтір – приведи (мысал келтір – приведи примеры. Кейде – иногда).
Кемшілік – недостаток.
Көмек – помощь (см. жәрдем).
Көмекші – помошник, подсобный.
Көмір – уголь.
Кен – полезные ископаемые, переносно: залежи, руды россыпи
(Қазағыстан кені – полезные ископаемые Казакстана. Көмір кені – залежи
угля. Темір кені – железа руды. Алтын кені – золот. рассыпи).
Кең – широкий, просторный.
Кеңес – совет (кеңес үкіметі – соввласть, маған кеңес бер – дай мне
совет).
Кеңсе – канцелярия.
Кеңсешілдік – бюрократизм, канцелярщина.
Керүует – кровать.
Керүуен – караван.
Кесіп – занятие.

Кесіпшілер одағы – профсоюз.
Кесір – вредный поступок.
Кеспе – лапша.
Кәмесер – камиссар.
Кәмійсерійет – камиссариат.
Кәмійсійе – комиссия.
Кәмійтет – комитет.
Кіріс – приступай (к чему нибудь) приход.
Кіріспе – вступление.
Көбейет – умножай (от көп).
Көбейтүу – умножение, размножение.
Кепкі – кепки.
Көпше – мн. число (грамм. термин).
Көпшілік – большинство.
Көпе – кофе.
Кереге – стена, решетчатая стенка кибитки (см. қабырға жар).
Керек – надо, нужно (ставится после того слова, к которому это
относится).
Кес – режь (см. тұура, тіл).
Кет – уйди, уходи (ср. кел, бар, жүр).
Кез – момент (сравн. уақыт, шақ, мезгіл).
Кездес – встречайся (от кез).
Кезек – очередь.
Кезінде – во время.
Кәліндер – календарь.
Кәмсамол – комсомол.
Кәлектіп – коллектив.
Кәмүнес – коммунист.
Кәмпот – компот.
Кәнберт – конверт.
Капійтал – капитал.
Кәпійталістер – капиталисты.
Кәперетіп – кооператив.
Кәпүсте – капуста.
Кәрійдер – коридор.
Кәртішке – карточка.
Кәртоп – картофель.
Кәссә – касса.
Кәтлел – котлеты.
Кішкене – маленький.
Кій – одень, надень.
Кійло – кило.
Кійім – одежда, платье.
Кійін – одевайся.
Кійсел – кисель.

Кілас – класс (школьный).
Кім – кто.
Кір – зайди, заходи, входите. Грязный. Гиря. (үйге кір – зайди в комноту,
кір кійім– грязная одежда. Бір кійло кір – (кило гири см. ылас).
Кірледі – загрязнилось (глагол от кір).
Кірлетті – загразнил.
Кісі (адам) – человек.
Кітап – книга.
Кітапқана – библиотека.
Көше – улица.
Көш – кочуй, переходи с места на место.
Көшір – спиши, перенеси (от көш, напр: дәптерге көшір – спиши в
тетрадь, орындықты көшір – перенеси стул).
Көшірме – копия.
Көшпелі – кочевой (от слова көш).
Көйлек – рубашка, женское платье.
Көк – синий. Небо (көк көйлек – синяя рубашка, Көкте күн – на небе
солнце).
Көкне – кухня.
Көктем – весна (см. жазғытұр).
Көл – озеро.
Көлем – пространство.
Көлік – подвода – тягловая сила (животная).
Көк – подчуняйся, кожа сушеная.
Көп – много.
Көптен – давно. Помногу (сені көптен көрмедім – тебя не видел я давно.
Сабақты көптен бер – помногу давай урок, см. алда қашан).
Кер – жер – всякая всячина: мелочь; пустяковина.
Көреді – видит (от көр) сравно қара.
Көрі – чем (при сравнении).
Көрін – покажись, являйся.
Көрөпкі – коробка.
Көтер – подними.
Көтеріл – поднимайся; восстань (возвр. гл. от көтер).
Көтеріліс – восстание.
Көз – глаза.
Күш – сила (см. әл).
Күшік – щенок.
Күйлі – в хорошем состоянии. Состоятельный.
Күл – смейся. Зола (бала күлді – ребенок засмеялся, сен күл шығар – ты
вынеси золу.
Күміс – серебро.
Күн – солнце. День.
Күріш – рис.
Күнделік – ежедневный.

Күрес – борьба.
Күрс – курс.
Күтеді – заботится, ухаживает, бережет (осн. күт).
Күз – осень.
Күзет – стереги.
Күшейт – усиливай.
Күшті – сильный.
Күйзелүу – разлука.
Күте тұр – обожди.
Күуәлік – удостоверение.
Л.
Лайық – соответствующий, приличествующий.
Лауазым – должность.
Лексійе – лекция.
М.
Ма (-ме, -ба,-бе, -па, -пе) – ли.
Маған – мне (основ. мен).
Магазын – магазин.
Май – масло, май – месяц.
Мал – скот.
Малай – батрак.
Мал балалау – окот скота.
Малшы – пастух.
Маман – специалист.
Мамандық – специальность.
Мана – давеча.
Маңыз – значение, сущность.
Мақал – пословица.
Мақала – статья (литературная).
Мақсат – задачи, цель.
Мақта – хлопок, хвали.
Мақташы – хлоповод.
Мақташылық – хлоповодство.
Мақыйда – удобряй.
Март – март.
Мата – мануфактура. Спутывай (лошадь).
Мазар – могила.
Мекеме – учреждение.
Мектеп – школа.
Мен – я.
Мемлекет – государство.

Меншік –собственность (жеке меншік – частн. собств).
Мені – меня.
Метал – металл.
Метір – метр.
Мезгіл – время.
Мә – на вот.
Мәжіліс – заседание.
Мәшійне – машина.
Мәркі – марка.
Мәселе – проблема, вопрос.
Мәскеу – Москва.
Мәтемәтіке – математика.
Мін – садись (недвужищийся предмет).
Міне – вот.
Міндет – обязанность.
Міндетте – обязуй.
Мітінігі – митинг.
Мол – достаточно, вдоволь.
Молайады – станосится достаточным глагол от мол).
Мөлдір – прозрачный.
Мөр – печать.
Мөрже – труба.
Мұнай – нефть.
Мұнда – здесь, сюда (мұнда не бар? – Здесь что есть? Сен мұнда кел –
ты иди сюда).
Мұрын – нос.
Мұқтаж – нужда.
Мұз – мед.
Мұздайды – леденеет, замерает (основ. мұз).
Мүше – член.
Мүлік – имущество.
Мүйнет – минута.
Мүмкін – возможно.
Мүмкіндік – возможность.
Мүзей – музей.
Мүзіке – музыка.
Мүзіке тарталыда – музыка играет.
Мыйрамда – празднуй.
Мыйрам – праздник.
Мылжың – болтун; толтовня.
Мынадай – вот такой. Последеющему.
Мыналар – эти, следующие.
Мынау – это.
Мың – тысяча.
Мыс – медь.

Мысал – пример.
Н.
Нашар – слабый, -бо.
Нан – хлеб печеный (сравн. астық, егін).
Нар– одногорбый верблюд.
Нұсқаушы – инструктор.
Науұан – кампания.
Не – что.
Неше – (нешеу) – сколько (ср. қанша).
Нешінші – который.
Неге – почему, зачем.
Негіз – основа.
Немесе – или.
Неміс – немец.
Нерп – нерв.
Несі – что (притяж. форма от не).
Нән – великан.
Нәрсе – вещь (см. зат).
Нәтійже – результат.
Нәзік – нежный.
Нойыбір – ноябрь.
Нөмір – номер.
Нұсқа – интруктируй.
Нұсқау – инструкция.
О.
Облыс – область.
Одақ – союз (кеңес одағы – советский союз).
Одақтас – вступайте в союз, союзный.
Оған – ему.
Ойғыр – уйгур.
Ойла – думай.
Ойна – играй.
Ойын – игра.
Ойыншық – игрушка.
Ол – он.
Олай емес – не так.
Олай – так.
Олай болса – если так.
Олар – они.
Он – десять.
Онан – оттуда, от него.

Онан басқа – кроме того.
Онан соң (сонан соң) – после этого, затем, потом.
Онша – не так (употребл. всегда – отрицательным предложении напр:
Онша жақсы емес – не так хорошо).
Онда – там, туда.
Ондық – десяток, десятка, десятник.
Онсыз – без того.
Оң – правый.
Оңай – легкий, -ко (против. қыйын – трудно).
Оңда – направо. Исправляй.
Опортұншыл – опортунист, опортунический.
Опортұншылдық – опортунизм.
Оқұу – учение, чтение (ср. үйренүу).
Оқұушы – ученик, читатель.
Оқұу үйі – изба-читальня.
Оқы – учись, читай (ср. үйрен).
Оқытұушы – учитель.
Ор – жни, ров. (егін орды – жал хлеб; орды қазды – рыл ров).
Орамал – платок.
Ора – заверни.
Орал – Урал (горы).
Орасан – червысайно, не заурядна.
Орнады – утвердилась (основа орна).
Орта – середина, центр, средний.
Орташа – середняк.
Орталық (кіндік) – центральный.
Ортасында – в центре, в средине.
Орын – место.
Орында – исполняй (корень орын).
Орынбасар – заместитель (орын-басар).
Орнына – вместо, на место.
Орындық – стул (корень орын).
Орыс – русский.
Осы – это. Осы шақ – настоящее время).
От – огонь.
Отан – отечество.
Отар – колония.
От арба – поезд (пойыз).
Отын – дрова (от от).
Отыр – садись, сиди.
Отыз – тридцать.
Ө.
Өгіз – вол (сравн. сыйыр, бұқа).

Өкірік – округ.
Өкіл – представитель.
Өктәбір – октябрь.
Өлшеу – измерение.
Өл – умри.
Өлең – песня. Стихотворение.
Өлке – край.
Өлкелік – краевый.
Өмір – жизнь (в мысле физиологическом ср. тұрмыс).
Өндіріс – производство (корень өн).
Өнім – продукция.
Өнімсіз – не продуктивный, не производительный.
Өнеді – вырабатывается (продукция). Прививается (укол) произрастает,
принимается (семя). Основ өн.
Өнер – искусство.
Өнерлі кесіп – промышленность.
Өркенде – развивай.
Өс – расти.
Өсімдік – растение, растительность.
Өсір – выращивай, разводи.
Өсіру – выращивание, разведение.
Өсійет – завет.
Өт – пройди, проходи. Желчь (Қыс өтті – зима прошла, өт ашшы –
желчь горька).
Өте – очень.
Өтін – проси.
Өтініш – просьба.
Өткен – прошедший.
Өткен шақ – прошедшее время.
Өткіз – пропусти.
Өзен – река.
Өзгереді – изменяется (от өзгер).
Өзгеріс – изменение, реформа.
Өзі – он сам.
Өзің – ты сам.
П.
Пакүлтет – факультет.
Парат – парад.
Партыйаның орталық кәмійтеті – ЦК партии.
Партпел – портфель.
Паспырт – паспорт.
Пайда – польза, прибыль.
Палау – плов.

Памыйдор – помидор.
Парта – парта.
Патша – царь.
Партыйа – партия.
Пеш – печь.
Пәбрік – фабрика.
Пебрал – февраль.
Пәлто – пальто.
Пәмійлійе – фамилия.
Пән – дисциплина научная. Напр: физика.
Пәсөлке – поселок.
Пішен – сено.
Пійәнер – пионер.
Пійзійке – физика.
Піседі – варится (осн. піс).
Пісір – вари (см. ас).
Пленүм – пленум.
Прансұз – француз.
Пролетарыйат – пролетариат.
Просент – процент.
Протакол – прокотол.
Пышақ – нож.
Пошта – почто.
Плақат – плакат.
Қ.
Қабыл ал – одобряй, принимай (предложение).
Қабырға – ребро, стена (мал қабырғасы – ребро скота. Үй қабырғасы –
стена дома. См. қар кереге).
Қашан – когда.
Қашанда – всегда.
Кашау – долото.
Қадыр – уважение, почет.
Қағаз – бумага.
Қаһарман – герой.
Қай, қайсы – который.
Қайшы – ножница.
Қайда – где, куда (пышақ қайда – где нож? Қайда барасың? – куда
идешь).
Қайдан – откуда.
Қаймақ – сливки.
Қайнаған – кипяченый.
Қайнат – кипячи.
Қайрат – энергия, сила.

Қайт – вернись.
Қайтар – верни.
Қайта – снова.
Қал – оставайся.
Қала – город.
Қалай – как.
Қалам – ручка.
Қаламұш – перо.
Қалдық – отстаток.
Қалқоз – колхоз.
Қалық – народ (см. жұрт, ел).
Қалық ағартұу кәмійсерійеті – народн. ком. просвещения.
Қалық кәмесерлер кеңесі – Совет народных комиссаров.
Қалғаны – остальное.
Қалпақ – шляпа.
Қалқозшы – колхозник.
Қамсыздандыр – обеспечивай.
Қамыр – тесто.
Қан – кровь, напейся. Хан (қан шықты – кровь вышла. Сұуға қан –
напейся воды. Қан түсірілді – хан низложен).
Қанша – сколько (срав. неше).
Қандай – какой?
Қант (шекер) – сахар.
Қап – мешок.
Қар – снег.
Қара – черный, смотри (Қара тақта – черная доска. Бері қара – смотри
сюда, ср. көр).
Қара шарұуа – крестьянин.
Қарағанды – Караганда.
Қарай – частица, указывай, направление (Бері қарай жүр – сюда иди.
Әрі қарай оқы – дальше читай, основ. қара).
Қарамағындағы – подведомственный.
Қараңғы – темный.
Қарауыл – караул (основа қара).
Қарауытады – чернеет (см. қаралады).
Қарбыз – арбуз.
Қарсы – против.
Қарқын – темп.
Қарт – старый (в отношений живых существ).
Қарта – карта.
Қартайады – стареет.
Қаржы – средства денежные.
Қарын – желудок.
Қарындаш – карандаш.
Қарындас – младшая сестра.

Қасы, қасында – около, возле.
Қасық – ложка.
Қат – письмо. Мерзни (қат жаз – пиши письмо. Сұу қатты – вода
замерзла).
Қатшы – секретарь.
Қата – ошибка.
Қаттар – ряд, этаж.
Қатты – твердый, жесткий, замерз.
Қатын – жена. Женщина (вышедшая замуж: ср. әйел).
Қатынас – сообщение, сношение.
Қатынас қағаз – отношение.
Қаулы – постановление.
Қауын – дыня.
Қаз – рой. Гусь (арық қаз – рой арык. Қаз жүр – гусь ходить).
Қазағыстан – Казакстан.
Қазпи – Казпи.
Қазақ – казак (народ).
Қазыр – сейчас (ср. әзір).
Қош – до свидание.
Қош келдіңіз – добро пожаловать.
Қошқар – племенной баран (ср. қай).
Қоғам – общество.
Қоғам танұу – обществоведение.
Қой – баран (вообще). Оставь, перестань, положи. (қой жайылады –
бараны пасутся, Ойынды қой – оставь, играть. Кітап қайда қойдың – где
положил книгу. Ср. сал, қошқар, саулық).
Қол – рука.
Қол шапалақта – аплодируй.
Қол шапалақтау – аплодисменты, рукоплескание.
Қол қой – подпишись, распишись, руку положи.
Қон – ночуй.
Қонақ – гость.
Қоңыр – коричневый.
Қор – фонд, запас.
Қора – хлев, двор, стадо. Мал қорада – скот в хлеве. Бала қорада
ойнайды – ребенок играет во дворе. Далада қара мал жүр – в степи ходят стада
скота.
Құлып – клуб.
Қор – фонд, запас, резерв.
Қорға – защищай.
Қорған – защита, крепость.
Қорғасын – свинец.
Қорғаушы – защитник.
Қорт – сделай вывод, заключай. Очищать руду. Мен сөзді қорытамын –
я заключаю – резюмирую – речь. Кен қорытады – очищает руду).

Қорытұу – вывод, заключение.
Қос – сложи, соединяй.
Қосымша – приложение.
Қозғал – двигайся.
Қозғалыс – движение.
Қозы – ягненок.
Қоздайды – ягнится.
Құбылмалы – изменчивый.
Құй – лей, налей.
Құл – раб.
Құлақ – ухо.
Құлақшын – треушник.
Құлақтандыр – об’являй, оновещай.
Құлақтандырұу – об’явление, оповещение.
Құлады – пал, упал (корень – құла).
Құлат – низвергай, свергай, не спускай.
Құлпырады – переливает цветами (осн. құлпыр), переносно:
благоденствует.
Құлпыртты – переносно: привел в благосотояние.
Құлын – жеребенок.
Құм – песок.
Құрал – оборудование, инструмент.
Құрал-сайман – орудия.
Құр – устрой, строй.
Құрсайды – заволакивает, обводакивает.
Құрылыс – строительство.
Құртады – уничтожает (основа құрт).
Құрт – уничтожь. Червь, творог.
Құртылады – уничтожается.
Құс – птица.
Құттықта – поздравляй.
Құттықтау – поздравление, приветствие.
Құуан – радуйся.
Құуант – обрадуй.
Құуат – энергия.
Құуырады – жарит (основа: құуыр).
Құуырдақ – жаркое, жареное.
Қыдыр – гуляй.
Қыдырғыш – гуляка.
Қыдырма – прогульщик.
Қыдырұу – гляние, прогулка.
Қыйар – огурец.
Қыйын – трудно, -ый.
Қыл – делай, волос жетский (жұмыс қылдым – работал, қыл сатты –
продал волос конский) ср. ет, істе.

Қымбат – дорого, -ой.
Қымбатты – дорогой.
Қымыз – кумыс.
Қыр – возвышение, хребет.
Қырқ – сорок.
Қыс – зима. Сжимай (қыс келді – зима пришла, қатты қысты – сильно
сжимал).
Қысқа – короткий.
Қысқарады – укорачивается.
Қыз – девочка, девушка, -ица.
Қызарады – краснеет.
Қызартады – заставляет краснеет.
Қызмет – служба.
Қызметкер, -ші – служащий.
Қызыл – красный.
Қызыл отау – красная юрта.
Қызық – веселый, занимательный.
Р.
Радійо – радио.
Рақмет – спасибо.
Ресей – Россия.
Ресейлік – российский.
Респүбліке – республика.
Ретсеп – рецепт.
Ріддер – Риддер.
Ромашкі – ромашка.
С.
Сабан – сабан, плуг.
Сабын – мыло.
Сабақ – урок.
Сағат – часы, час.
Саған – тебе.
Сағынады – скучает по кому-либо. Мен жолдасымды сағынамын – я
скучаю по товарищу, основа – сағын).
Сай – овраг.
Сайасат – политика.
Сайасы – политический.
Сайла – выбирай.
Сайлау – выбор.
Сайын – еже (послеслог).
Сал – клади (ср. құр, жаса).

Салақ – неряшливый, -во, неряха.
Салқын – прохладный, -но.
Салт–сана – идеология.
Салыстыр – сравни.
Самай – высок.
Сан – число, количество.
Сана – считай, сознание (нәрсе сана – считай вещи. Таптық сана –
классовое сознание).
Саналы – сознательный.
Санасыз – безсознательный.
Сапа – качество.
Сапалы – с лучшим качеством.
Сақта – храни, береги (ср. күт).
Сақтық – сбережение.
Сарай – сарай, дворец.
Сарғайады – желтеет (основа: сары).
Сары – желтый.
Сат – продай.
Сатсыйалдық – социалистический.
Сатсыйалійзім – социализм.
Сатұушы – продавец.
Сатып ал – купи, покупай.
Сау – дой, здоров. Сыйыр сау – дой корову. Ден сау – здоров.
Сауады – доит.
Сауат – грамота.
Сауаттанұу – быть грамотным.
Сауатсыз – неграмотный.
Сауатты – грамотный.
Сауатсыздық – неграмотность.
Сауатсыздық жойұу – ликвидация неграмотности.
Сауатсыз жойұу қоғамы – О.Д.К.
Сауда – торговля.
Саулық – здоров, овца (саулық сақта – береги здоровье, саулық сауады
– овцу доит. ср. қой, қошқар).
Сауын – дойный скот.
Сауыншы – доярка.
Сауыт – сосуд.
Себүуші – сеятель, -ка (от сеп).
Сегіз – восемь.
Сейіл – прогулка.
Сексен – восемьдесять.
Сектір – сектор.
Секүнт – секунда.
Сембі – суббота.
Сембілік – субботник.

Семіз – жирный.
Сен – ты, доверяй (сенемін – доверяю).
Сені – тебя.
Сенім – доверие.
Сенім қағаз – доверенность.
Сенімді – верный, надежный.
Сенімсіз – не надежный, не заслуживающий доверия.
Сеп – сей.
Сәкі – нары.
Сәлем – привет.
Сән – роскошь, украшение.
Сәскелік – завтрак.
Сіз – вы.
Сійез – с’езд.
Сійрек – редкий, -ко.
Сілте – укажи путь, направляй из путь.
Сілтеу – указание.
Сінтәбір – сентябрь.
Сіңлі – мл. сестра – женщина (см. қарындас).
Соғыс – война.
Сол – тот, левый (сол кісі келді – тот человек пришел, сол қолым ауырады
– левая рука болит).
Солда – налево.
Сом – рубль.
Сонан бері – с тех пор.
Сонан соң – после того (ср. онан соң).
Сонда – там.
Сондықтан – поэтому.
Соң – после (см. кейін).
Сорғым – промокашка.
Сорпа – бульон (көже).
Сорт – сорт.
Созылады – продолжается (основа созыл).
Сөйле – говори, расскажи (см. де, айт).
Сөйлес – побеседуй, беседуй.
Сөйлесүу – беседа.
Соқ – бей, соғады – бьет – переносна: жел соғады – ветер дует.
Сөл – сок.
Сөз – слово.
Стаж – стаж.
СТО – СТО.
Стүдент – студент.
Сұлық – жидкий.
Сұлұу – красивый.
Сұм – хитрый.

Сұра – спрашивай, – вопрос.
Сұу – вода.
Сұула – мочи, намочи.
Сұуық – холодно.
Сұуырады – веет (основа сұуыр).
Сұусын – напиток.
Сүурет – рисунок, картина.
Сүй – целуй.
Сүйікті – милый, любезный.
Сүйінші – вознаграждение за доставление хорошей вести или
пропавшей вещи.
Сүйтіп – таким образом, сокращенное от солай етіп).
Сүлгі – полотенце (см. орамал).
Сүр – консервы, консервированное мясо.
Сүрлеу – консервировать (в отнош. сена – силосовать).
Сүрт – вытри.
Сүртін – вытирайся.
Сүт – молоко.
Сүтей – давать много молока.
Сыйа – чернила.
Сыйақты – тому подобно.
Сыйа сауыт – чернильница.
Сыйлық – подарок.
Сыйпыр – цифра.
Сыйыр – корова.
Сындыр – сломай.
Сыпыр – подметай.
Сыпырғыш – метла.
Сырты – внещняя сторона чего-нибудь.
Сыра – пиво.
Сыз – сырое место.
Т.
Та (те) – и – и см. да, де.
Таба – сковорода.
Табыс – достижение.
Таға – подкова.
Тағы – және – еще. Дикий (тағы не айтасың – еще что говорищь. Тағы
қайұуан – дикое животное).
Тағы (басқалар) – и другое.
Тағысын тағылар – и т.д.
Тамақ – пища (см. ас).
Тамыр – корень. Приятель, любовник, -ница.
Танды – отказался от своих слов (корень – тан).

Таныды – узнал, опознал.
Таныс – познакомься, знакомый (ол мені мен таныс – он знаком со мной,
ол мені мен быйыл танысты – он познакомился со мной в этом году)
Тап – найди. Класс – общественный (маған дәптер тап – найди мне
тетрадь. Тап дұспаны – классовый враг, жұмысшылар табы – рабочий класс).
Тапсыр – вручи, поручи.
Тақта – доска.
Тара – расчесывай, расходись.
Таран – причесывайся.
Тарақ – расческа.
Тарат – распусти.
Тарт – тяни, тащи.
Тары – просо.
Тар – тесно, -ный.
Тас – камень.
Таста – брось, кинь.
Тасы – перенеси, перевези.
Татар – татарин.
Татұу – мирно, дружно.
Тау – гора.
Тауар – товар.
Таусылды – был исчерпан.
Тауық – курица.
Таза – чистый.
Тебін – тебеневка.
Тегін – бесплатно, даром.
Тегіс – ровный, все.
Тек – лишь, только, просто. Происхождение социальное (Мен тек кеше
келдім – я приехал только вчера, мен тек айттым – я просто сказал. Менім
тегім кедей – мое происхожд. бедняцкое).
Теқнік – техник.
Тексер – проверь, обследуй.
Телепон – телефон.
Телгірам – телеграмма.
Темекі – табак.
Темір – железо.
Темір жол – железная дорога.
Тең – ровный.
Теңдік – равенство.
Терезе – окно.
Терге – опрашивай, допрашивай, расследуй.
Тергеу – допрос, расследование.
Тергеуші – следователь.
Тер – пот, подбирай. (тер шықты – пот выпустил. Ол масақ терді – он
подбирал колосья).

Терледі – вспотел (корень тер).
Тері – кожа.
Тез – быстро (см. жылдам).
Тезіс – тезис.
Тәжі – тяж.
Тәрбійе – воспитание.
Тәрелкі – тарелка.
Тәртіп – дисциплина, порядок.
Тәтті – сладкий (см. дәмді).
Тігінші – портной.
Тігін – шитье.
Тій – коснитесь, задень, тронь.
Тійме – не тронь.
Тік – шей, крутой.
Тійіс – следует.
Тіл – язык, разрежь. (Мен қазақ тілін үйрендім – я изучился каз. языку.
Қарбыз тіл – разрежь арбуза).
Тіл қат – расписка.
Тілім – кусок, ломоть. (Бір тілім нан бер – дай один кусок хлеба).
Тіпті – совсем.
Тірәктір – трактор.
Тірі – живой.
Тірке – зарегистрируй.
Тіркеуші – регистратор.
Тізім – список.
Тыс – зуб.
Той – пир, торжество. Наешься (өктәбір тойы – октябрское торжество.
Мен тойдым – я наелся).
Толады – наполняется (осн. тол).
Толтыр – наполняй.
Толы – полный (чем-нибудь).
Тон – тулуп.
Топ – с’езд.
Тонады – мерзнет.
Тоқ – сытый.
Тоқмаш – лапша.
Тоқта – остановись.
Тоқтат – останови.
Тоқы – тки.
Тоқыма пәбірік – ткацкая фабрика.
Тоқұу – тканье.
Тоғыз – девять.
Тоқсан – девяносто.
Торы – гнедой.
Төбе – потолок, холмы. Макушка (үй төбесі – потолок дома, тау төбесі

– вершина, макушка, холма, адам төбесі – макушка человека).
Төк – слей, вылей (см. құй).
Төл – приплод скота.
Төле – плати.
Төлетүу – платеж.
Төмен – вниз.
Төменгі – нижний.
Төңкер – переверни, опрокинь.
Төңкеріс – революция.
Төр аға – председатель (см. аға).
Төрт – четыре.
Төсе – постели.
Төсек – постель.
Тсек – цех.
Тұшшы – пресный.
Тұман – туман.
Тұқым – семя.
Тұр – вставай, стой.
Тұрмыс – жизнь, быт (см. өмір).
Тұт – держи.
Тұуралы – о, про.
Тұуысқан – родной, родственник.
Тұура – кроши (см. кес, тіл).
Тұз – соль.
Түбіт – пух.
Түйе – верблюд.
Түжірке – тужурка.
Түйіз – крупинка.
Түгіл – все на лица.
Түгенде – делай перекличку, сочитай всех.
Түкір – плюнь.
Түр – вид, форма.
Түрі – разный.
Түн – ночь.
Түс – цвет, сон. Полдень, слезай (Мынау ақ түс – это белый цвет. Ол
ұйқыда түс көрді – он во сне видел сон. Түсте сабақ тоқтады – в полдень
уроки приостановились. Ол аттан түсті – он слез с лошади).
Түсім – доход, проход.
Түсін – понятно.
Түсінікті – пойми.
Түстік – обед.
Түзе – исправляй (түзет).
Тый – запрети.
Тыйатыр – театр.
Тыйын – копейка.

Тыныш – спокойно.
Тыныштал – успокойся.
Тыныс – передышка, перерыв.
Тыңда – случай.
Тырма – грабли. Борона.
Тырмала – борони.
Ұ.
Ұш – лети.
Ұшқыш – летчик.
Ұйа – ячайке. Гнездо (партыйа ұйасы – партячейка. Құс ұйасы – гнездо
птицы).
Ұйаң дыбыс – звонкие звуки.
Ұйат – стыд.
Ұйым – организация.
Ұйымдас – организуйся.
Ұйқы – сон (см. түс).
Ұйықта – спи.
Ұл – сын.
Ұлт – нация.
Ұлтшыл – националист.
Ұлы – великий.
Ұлы (ұлық) – великий.
Ұлы орысшылдық – великодержавный шовинизм.
Ұмыт – забудь.
Ұн – мука (ср. пон: астық, егін).
Ұнады – понравился (см. ұна).
Ұнамды – подходящий.
Ұқұқ – право (на что-нибудь) Сайлау ұқұқы – избирательное право.
Ұр – бей.
Ұран – лозунг.
Ұры – вор.
Ұрлады – украл. Уворовал.
Ұрлық – воровство.
Ұсақ – мелкий.
Ұста – держи, кузнец, слесарь, мастер (дәптерді ұста – держи тетрадь.
Ол жақсы ұста – он хороший мастер. Ұста пышақ соқты – слесарь сделал
нож, см. шебер).
Ұсталған – подержаный.
Ұстап – устав.
Ұсын – предлагай, предложи.
Ұсыныс – предложение.
Ұуақ – мелкий.
Ұуақ-түйек – мелочь.

Ұзақ – долгий.
Ұзарды – удлинилось.
Ұзын – длинный.
У.
Уақыт – время.
Уәде – обещание.
Ү.
Үш – три.
Үшін – для рад, за, из-за (послеслог).
Үдетпелі жоспар – встречный план.
Үгіт – агитация.
Үгітші – агитатор.
Үгіт-насыйқат – агитация и пропаганда.
Үй – дом.
Үйен – июнь.
Үйел – июль.
Үй іші – семья.
Үйрен – обучайся, научись, приобретай уменье (жазұуға үйрендім –
писать научился, оқұу керек – учиться надо ср. оқы).
Үйрет – обучай, научи (практическому. ср. оқыт).
Үйренүу – обучение (ср. оқұу).
Үйткені – потому что.
Үкімет – правительство, власть.
Үлестір – раздавай.
Үлгі – образец.
Үлгір – успевай.
Үлкен – большой.
Үніберстет – университет.
Үреді – лает (осн. үр).
Үрпійіт – волосы дыбом.
Үсте – на верху.
Үстел – стол.
Үз – вырви, оторви, прерви.
Үзбей – беспрерывно.
Үзіліс – перерыв.
З.
Зал – зал.
Заң – закон.
Зат – предмет.

Зауыт – завод.
Зыйан – вред, из’ян.
Зыйанкес – вредитель.
Ы.
Ыдыс – посуда.
Ышкап – шкаф.
Ылас – грязный.
Ыластады – запачкал.
Ылақ – козленок.
Ымырашылдық – либерализм.
Ынтықан – экзамен.
Ырза – согласен.
Ырзалық – согласен.
Ыс – сажа, копоть.
Ысқырды – свистел (основа ысқыр).
Ыссы – горячий.
Ыстанса – станция.
Ыстақан – стакан.

Жер жүзінің еңбекшілері, бірігіңдер!

Әскерлік атаулар
Құрастырған: Мұсаұлы Нұғыман, Аймырзаұлы Теңізбай

Қызылорда, 1931

А
Авангард (передовая охраняющая часть) – алғы әскер

Аванпост – алғы күзетші
Авария – зиян
Автомат – абтамат
Автомобилист – абтамабілші
Автомобиль – абтамабіл
Автомобильно-грузовой отряд (автогрузотряд) – абтамабілді кіреші жасақ
Бронированный автомобиль (броневик) – сауытты абтамабіл
Грузовой автомобиль (грузовик) – жүк абтамабіл
Автомобильно - грузовой отряд – кірелік абтамабіл жасағы
Автомобильно - санитарный отряд (автосанотряд) – саулық « жасағы
Автомобильная пушка – абтамабіл зеңбірегі
Автомобильный транспорт (автотранспорт) – абтамабілді кіре
Агентурная разветка – жансыз баршы
Агитация – үгіт
Агитпроп – үгіт-насиқат бөлімі
Агитпункт – үгіт орны
Агитсут – үгіт соты
Административно-командно-политический состав (адмкомполитсостав) –
саясат әкімшілік құралым (басшылық жұмыстарын басқарушылар)
Адм.-хоз. состав – шаруалық әкімшілік жұмыстарын басқарушылар
Административный – әкімшілік
Администрация –әкім
Адмирал – атмирал
Адская машина – ажал машинасы
Ад`ютант – атұлтан
Азимут – азимет
Академия – акедемие
Алмор – ?
Алюр – жүріс
Амбразура – қорған тесік
Амбулатория – ем қана
Ангар – аулан, аңғар
Аномалия – жаңылыс
Антабка – шеттік
Аппарат – құрал
Аппель – қайтарту
Аптека – дәрі қана
Аптекарь – дәрігер
Арест– қамау
Арестант, арестованный – тұтқын, қамалған
Арматура – арматыр
Армия – сая (армие)
Ариергард – артқы әскер
Арсенал – қару қоймасы
Артиллерия – зеңбірек

Полевая артиллерия – дала зеңбірегі
Горная « – тау «
Осадная « – қамал бұзар «
Траншейная « – ор «
Морская « – теңіз (кеме) зеңбірегі
Легкая « – жеңіл зеңбірек
Тяжелая « – ауыр «
Пешая « – жаяу «
Конная « – атты «
Мортирная « – тапал (шолақ) «
Гаубичная « – келте «
Зенитная – тік (аспан)
Противосамолетная артиллерия – »
Тракторная – атсыз
Гладкоствольная артиллерия – ұйықсыз «
Нарезная « – ойықты зеңбірек
Дальнобойная « – өрісті «
Дивизионная « – түмен зеңбірегі
Полковая « – қолдық «
Штурмовая « – басқын «
Береговая « – жаға «
Артиллерия сопровождения – жетек «
Артиллерийская часть – зеңбірек бөлімі
Артиллерийский огонь – зеңбірек атуы
Артиллерийская школа – зеңбірекші мектебі
Артиллерийский полигон – зеңбірек майданы
Артиллерийские мастерские – зеңбірек дүкені
Артиллерийское довольствие – зеңбірек жемі
Артиллерист – зеңбірекші
Атака – шабуыл
Фронтальная атака – қарсы шабуыл
Минная « – (үңгірлей) мине шапқын
Газовая « – ғазбен (иісті) шапқын
Огневая « – жалынды шапқын
Фланговая « – бүйірден шапқын
Лобовая « – қақ маңдайдан шапқын
Атака волнами – қабат-қабат шапқын
Атаман – атаман
Атмосфера – әуе
Аттестат – куәлік
Аттестация – куәландыру
Аудитория – 1. әдіс қана; 2. әлеумет
Аэродром – ұшар (айыроплан) майданы
Аэропавтика – қалықтама
Аэроплан, самолет – ұшар (айыроплан)

Аэростат – айырстат
Б
Багор – шотанақ
Бадия – қауға
База – тиянақ, тұрақ
Продовольственная база – азық-түлік тұрағы
Исходная « – әуелгі тиянақ
Операционнная « – опер «
Дивизионнная « – түмен «
Полковая « – қол «
База для атаки – ат қойыстың (шабуыл) тұрағы (тиянағы)
Базис – тіреу – тірек
Бак – бак
Баклага – жан торсық
Балласт – салмақ
Баллистика – балістіке
Баллистические приборы – балістіке құралы
Баллистический маятник – балістіке ырғағы
Баллон – ғаз сауыты
Банда – басбашы
Бандит – баспашы
Банкет – далда
Банник – моншашы
Банно-прачечный отряд – кір жуатын жасақ
Барабан – дабыл
Барабанщик – дабылшы
Барак – жаппа
Баржа – тіркеу кеме
Барка – жүк кеме
Баркас – еспе кеме
Барометр – барометір
Баррикада – бөгет
Барьер – керме
Бастион – қорған мұнарасы
Батальон – қос
Батарея – зеңбірек қосы
Ездяшая батарея – мінер зеңбірек қосы
Пешая « – жаяу «
Конная « – атты «
Открытая « – ашық «
Закрытая « – таса, жабық «
Гаубичная « – келте зеңбірек

Мортирная « – шолақ «
Тяжелая « – ауыр «
Зенитная « – тік «
Легкая « – жеңіл «
Горная « – тау «
Облегченная батарея – жеңілденген «
Береговая « – жаға «
Пушечная « – ұзұн «
Башлык – жалбай (күлапара)
Башня – мұнара
Бдительный – сақ
Беглец – қашқын
Беглый огонь – көшпелі атыс
Бездымный порох – түтінсіз дәрі
Безоружный – қарусыз
Белогвардеец – ақ әскер
Бертолетовый порох – қара дәрі
Бетон – бетен
Библиотека – кітап-қана
Бивак – дала қоналқа
Бикфордов шнур – Бекпұр жібі
Бинокль – қос дүрбі
Бинт – орауыш
Бирка – белгі ағаш
Битва – соғыс
Поле битвы – ұрыс майданы
Ближайший начальник – таяу бастық
Блиндаж – пана
Оборонительный блиндаж – қорғаныс пана
Блиндирование – қорсауламақ
Блокада – (қамау)
Блокгауз – үй қорған
Боевая линия – әскер желісі
Боевая позиция – әскер бекінісі
Боевая подушка – соққы жастығы
Боевая пружина – « серіппесі
Боевая часть – соғар бөлім
Боевая щель – соққы саңылауы
Боевое столкновение – жауға қағысу
Боевой взвод – ұрыс кедергісі, иықша (соғанақ)
Боевой винт – ұрыс бұрандасы
Боевой гребень – ұрыс қыры
Боевой заряд – ұрыс атымы
Боевой комплект – ұрыс толығы
Боевой патрон – шын оқ

Боевой порядок – ұрысқа дайындық (қатары)
Боевой припас – әскер керек-жарағы
Боевой расчет – « есебі
Боевой участок – ұрыс ауданы
Боевые выступы – ұрыс кедергісі
Боевые действия – ұрыс қимылдары
Боевые формы строя – ұрыс тізбесінің түрі
Боевые гнезда – ұрыстық ұясы
Боек – соққы, үші
Боец – әскер
Бой – ұрыс
Наступительный
Ұмтыла
Оборонительный
Қорғана
Отступательный
Шегіне
Встречный
Қарсы
Морской
Теңіз
Воздушный
Әуе
Пеший
Жаяу
Конный
бой
Атты
Огневой
Мылтық атыс
Рукопашный
Қоян-қолтық
Авангардный
Жол басарлық
Ар`ергардный
Жол бөгерлік
Выжидательный
Байқаулық
Непредвиденный
Күтілмеген
Боковая щель – бүйір саңылауы
Бойница – мылтық тесігі
Бойня – мал сойыс
Боковой отряд – жанама жасақ
Болото – батпақ
Непроходимое болото – өткелсіз батпақ
Большой привал – түстеніс
Больница – ауру қана
Болт – білік
Бомба – бомбы
Зажигательная
өртегіш
бомба
жанар
Святящая бомба – жанар бомбы
Фугасная бомба – дүмпілді бомбы
Бомбардировка – зеңбірек астына алу
Бомбовоз – бомбы тасыр
Бомбомет – бомбы атқыш
Бомбовая трубка – доп өңеші

ұрыс

бомбы

Борт – кемер
Ботинки – шолақ етік
Ботфорт – шалбар етік
Боцман – босман
Брандвахта – өрт күзетші кеме
Брандер – өртегіш
Браунинг – брауниг
Брезент – бірезент
Брешь – ойық
Бригада – қозар
Бризантное орудие – ойраншыл зеңбірек
Бризантный снаряд – ойраншыл доп
Бронебойный – сауыт бұзар
Броневой автомобиль – сауытты абтамабіл
Броневой поезд – сауытты от арба
Броненосец – сауытты кеме
Броненосный – сауытты кеме
Бронзовая колонка – қола діңгек
Бронь, броня – сауыт
Бруствер, насыпь – топырақ, қалқа
Брусчатая – тақтайлы
Будка – күрке
Буксир – тіркемелі, жетек
Бунт – бүліншілік
Буссоль – құбыланама
Бухта – шыған
Буфер – мүйет
Бык – тіреу
Бытность вне службы – қызметсіз күн
Белое оружие (холодное оружие) – оқсыз қару
В
Вагон – багон
Вагонетка – багоншік
Валек – бәлөк
Вор – ұры
Ватерлиния – су жиек
Вахта – уақты
Вахтер – бақты
Ведение огня – атқылай беру
Ведомость – қаттама
Вещевая ведомость казенному имуществу, состоящему на военно-служащих
роты – бұйым қаттамасы
Ковочная ведомость – тағалау қаттамасы

Ведомость о числе заболевших – ауырып қалғандардың қаттамасы
Суточная ведомость о состоянии работы – қостың бір тәулігірегі қаттамасы
Ведро – шелек
Велосипед (самокит) – белесепет
Велосепедист (самокатчик) – белесепетші
Венчик боевой личинки – ұрыс құртының айдары
Венчик ударника – соққының айдары
Веретенное масло – ұршық майы
Верк – ұйық
Вертикальный винт – тік бұранда
Зажимной винт – қысар (бұранда)
Вортлюг – бұрғыш
Верхнее окно – жоғарғы терезе
Верхний палец –жоғарғы саусақ
Верхний спуск – жоғарғы тиек
Верховой – атты
Верхом – салт
Вестовой – шабарман
Ветеринарное довольствие – мал дәрігерлік жарағы (азығы)
Ветеринарный врач (ветврач) – мал доқтыры (оташы)
Ветеринарный фельдшер (ветфельтшер) –мал емші
Ветромер – жел өлшеуіш
Веха – қарақшы
Вехи ставить – қарақшы қою
Вещевое довольствие – киім-кешек
Вещевой склад – бұйым қоймасы
Взведение курка – мылтық шаппасын қайыру
Взвод – (қос) бунақ
Взводный командир – бунақ (қос) басы
Взводная колонна – бунақ түйдегі
Вздвоить ряды – іретті жұптау
Взнуздывать, взнуздать – ауыздықтау
Взрыв – қопарма
Взрывать, взорвать – қопарылу
Взрывание – қопармақ
Взрываться, взорваться – қопарылмақ
Взрывной, взрывчатый – бұрғы
Взрывчатое вещество – атылғыш зат
Взыскание, наказание – жазалау
Взыскание дисциплинарное – тәртіп жазасы
Взыскивать, взыскать – жазаламақ
Взять во фланг – бүйірден алу
Виадук – айқастыра алу
Вид огня – атыс түрі
Визирование – көздеу, сығалау

Визировать – көздемек
Вилка – ас шанышқы
Винт – бұранда
Винт упора – тіреуіш бұранда
Винт хвостовой – құйрық бұранда
Винтовка, ружье – бес атар
Винтовой вырез – бұрандалы ойық
Винтовой выступ – бұранда қыры
Ворот – шығыр
Внимание –назар
Водопой – суат
Водорез – су жарар
Воевать – соғыспақ
Военная игра – соғыс ойыны
Военное искусство – әскер өнері
Военно-лечебное заведение – әскер емдеу орны
Военно-голубиная станция – әскерлік кептер бекеті
Военно-научный кружок (В.Н.К.) – әскерлік білім қоғамы
Военно-научное общество (В.Н.О.) – әскерлік білім қауымы
Военно-полевой суд (трибунал) – майдан соты
Военно-санитарное ведомство – әскер тазалық қарамағы
Военно-санитарное довольствие – әскер тазалық жабдығы
Военно-учебное заведение – әскер мектебі
Военно-химическое дело – әскердің кимие ісі
Военно-обязанный – әскерлік міндетті
Военное положение – соғыс жосығы
Военнопленный – соғыс тұтқыны
Военно служащий – әскерлік қызметші
Военные предметы – (әскерлік) соғыстық бұйымдары
Военный – әскерлік (соғыстық)
Вождь – көсем
Возвратная пружина – қайтарғыш шиыр
Возвратный механизм – тепбелі тетік
Воздухоплавание – әуе кезу
Воздухоплаватель – әуе кезер
Воздухоплавательный отряд – ұшар жасақ
Воздушная разведка – ұшар баршылық
Воздушное наблюдение – әуеде бақылау
Воздушный бой – әуе соғысы
Воздушный рейс – әуе қатынасы
Воздушный флот – әуе кемесі
Воздушный шар – айырыстат
Воин – әскер
Воинская повинность – әскерлік міндет
Воинственный – жауынгер

Война – соғыс
Война гражданская – тап соғысы
Война междуусобная – өз ара соғыс
Война партизанская – аламан соғыс
Горная
Тау
Осадная
Қамау
Полевая
Дала
Минная
Мінелі
Наземная
Жер үсті
Траншейная
Бекіс
Позиционная
война
«
соғыс
Маневренная
(Серіппелі, орағытып)
Оборонительная
Қорғана
Наступательная
Ұмтыла
Морская
Теңіз
Подводная
Сүңгір
Малая
Уақ
Войско – әскер
Войсковая часть – әскер бөлімі
Войсковое соединение – әскер жиыны
Войсковое хозяйство – әскер шаруасы
Волна – толқын (қабат-қабат)
Атакующая волна
шабуыл (ат қояр)
Штурмовая «
Бұзар
(қабаты) толқыны
Газовая
Ғаз
Волны атаки – шабуыл қабаттары, толқындары
Атака волнами – қабатты, толқынды шабуыл
Волонтер, доброволец – пидагер
Волчья яма – қазықты шұқыр
Вольно – ықтияр!
Вольнонаемный – жалдама
Вольт – орағым
Вольтжировка – ат ойнау
Вольтметр – болытметр
Вооружать, вооружить – жарақтандыру, қаруландырмақ
Вооружение – жарақтану, қарулану
Вооруженный – жарақты, сынат
Воронка – шұқыр
Восстание – көтеріліс
Вправо – оңға
Врач – доқтыр
Главный
Үлкен
Старший
Ұлы
Младший
Кіші

Полковой
врач
Қолдың доқтыры, тәуіпні
Дивизионный
Түмен
Дежурный
Сақшы
Медицинский
Адам
Ветеринарный
Мал
Враждовать – жауласпақ
Враг – жау, дұспан
Всадник – атты (кісі)
Всеобуч – жалпы үйретіс
Встречный бой – жүргінді ұрыс
Втулка – төлке
Донная, доньевая втулка – түбінің, көтінің тығыны
Вьюк – тең
Выбрасывать – ырғытқыш
Выводный – шығарушы
Выводная трубка – шүмек
Выговор – сөгіс
Выдвижной прицел – көтерме қарауыл
Вызов в ружье – мылтыққа шақыру
Вызывная кнопка – шақыру түйме
Вылазка – шығу
Вылет – ұшып шығу
Вымпел – бемпел
Выравнивание шеренги – сап түзеу
Выравниваться, выравняться – тегістелу
Вырез – ойық
Высадка – төгу
Высота прицела – (сығалаш тұрқы)
Выстрел – (тарсыл) ату
Выстрелить – ату
Грудная высота – емшектің бойы
Прямой выстрел – қадай ату
Выступ – иық
Отражательный выступ – қағар бел
Выстроиться, выстраиваться – (сап түзу) тізілу
Вытягивание – жазылу, созылу, созу
Вытяжная труба – сорма түтік
Вышка – мұнара
Г
Гавань – кеме ықтырмасы
Газ – ғаз
Боевой

Ұрыс

Удушливый газ
Иісті
ғаз
Ядовитый
Улы
Газовая камера – ғаз бөлмесі
Газовое отверстие – ғаздың тесігі
Газомет – ғаз шашар
Газоубежище – ғаз тимес
Гайка – тығырық
Зажимная
Қысар
Коническая
гайка
Сүйір
тығырық
Галоп – шоқырақ
Галопировать – шоқыту
Галун – оқа
Гарнец – гарнетс
Гарнизон – қорғандық
Гарнизонная служба – қорғандық қызмет
Гарнизонный устав – қорғандық (ереже) устау
Гарцовать – ойғастау
Гать – салма
Гаубица – келте зеңбірек
Гаубичная батарея – « қосыны
Гаупвахта – абақты
Гвардия – ірік әскер
Гелиограф – келгірап
Генерал – жанарал
Генеральное сражение – үлкен соғыс
Генеральный штаб (генштаб) – ұлы ыштаб, орда
География – жағырапиа
Геометрия – пішіндеме
Герб – таңба
Германская сеть – гермен торы
Герметический – саңылаусыз
Герой – батыр
Гибель – апат
Гибнуть – апат болу, өлу
Гидравлический – сулық
Гидроплан, гидроаэроплан, гидросамолет – үдіреплан, су ұшары
Гидропульт – су шашар
Гимн – ұран күйі
Гимнастика – ширатқы
Гимнастический городок – ширатқы қаласы
Гимнастический зал – ширатқы зал (сарай)
Гимнастическая площадка – ширатқы алаңы
Гильза – сауыт
Главарь – бастық
Главное – ұлы, басты

Главное артиллерийское Управление (ГАУ) – зеңбіректің ұлы басқармасы
Главное военно-ветеринарное управление (Главетупр) – әскерлік мал
дәрігерлік емдеушінің ұлы басқармасы
Главное военно-инженерное управление (ГВИУ) – әскерлік істемпаздығының
ұлы басқармасы
Главное военно-санитарное управление (Главсанупр) – әскер саулығының ұлы
басқармасы
Главное управление военно-воздушного флота (Главвоздухофлот) – әскер әуе
кемесінің ұлы басқармасы
Главное военно-хозяйственное управление (Главхозупр) – әскер шаруасының
ұлы басқармасы
Главнокомандуюий (главком) – ұлы әскер басы
Главные силы – әскердің дені
Главный военно-инженерный склад – әскерлік істемпаздығының ұлы қоймасы
Главный врач (Главврач) – ұлы тәуіп (доқтыр)
Главный начальник снабжения (Главначснаб) – азық түліктің ұлы бастығы
Главный руководитель (Главрук) – ұлы меңгеруші
Глазомер – көз шамалаушы
Глазомерная с`емка – көз таразылап шенеу
Гласис – жатық
Глицерин – күлсерен
Глубина колонны – түйдек тұрқы
Гнездо пулеметное – оқшашар ұясы
Гнездо – ұя
Завинтованное гнездо – бұрандалы ұя
Голова – бас, алды
Голова колонны – түйдек маңдайы
Голубиная почта – кептер поштасы
Гонец – шабарман
Гондола – кебеже
Горбатая пружина – бүкір серіппе
Горта – жырым
Горизонт – көк жиек
Горизонтальная площадка – бесік
Городок – қалашық
Гимнастический
Сәрсендеме
Саперный
городок
Сапер
қалашығы
Лагерный
Жайлау
Гортовые ремни – жырым қайысы
Горючие материалы – жанба зат
Градус – кырадыс
Градусник, термометр – термометір
Гражданин – азамат
Гражданская власть – ел әкімі (ел әкімшілігі)
Гражданская война – тап соғысы

Граната – жеңіл (гіренет) доп
Ручная
Қол
Ружейная
граната
Мылтық
добы
Зажигательная граната – жандырар доп
Граница – шек-ара
Гребень – қыр, жота
Громоотвод – жәй тартар
Грубая навеска – мезгей көздеу
Грудная высота – емшек бойы
Груз – жүк
Грузовой – жүктің
Грузовой автомобиль– жүк абтамабілі
Грунт – жер қыртысы
Грунтовая дорога – қара жол
Группа – топ
Группировка войск – әскер топтау
Групповой метод обучения – топтап үйрету әдісі
Огневая
Атыс
Ударная
группа
Шабар (соғар)
тобы
Группировка
Әскерді топтап
Перегруппировка войск
Қайта топтап
Алу
Губернский военный комиссар (Губвоенком) – гүбірналік әскер кемесері
Гурт – қора
Гусиный строй – қаз қатар
Гусеница – қырық буын
Гусеничный двигатель – қырық буынды тартар
Гусеничный лафет – қырық буынды құйрық
Д
Дальний, далекий – алыс
Дальний от`езд – алыс барыс
Дальнобойность – алыс тигіштік
Дальнобойный – алыс тигіш
Дальновидность – көреген
Дальнозоркий – алыс көргіш
Дальномер – алыс өлшеуіш
Дальность – алыстық
Дальность выстрела – атудың алыстығы
Дальность полета пули – оқ өрісі
Дальность прямого выстрела – төте ату
Дамба – бөгет
Дать залп – қосыла ату
Дача – беріс

Двигатель – тартар (қозғауыш)
Движение вперед – ілгері жылжу
Движение шириной – көлденендеп жылжу
Движение – жүріс, қозғалыс
Вперед
Ілгері
Шагом
движение
Аяңдап
жүру
Шеренгой
Қатармен
Развернут.
Жазық тізбемен
строем
Колонны движение – түйдектің жүрісі
Движение на выстрел – мылтық даусына жүгіру (атысқа жүгіру)
Движение ночью – түнгі жүріс
Походное
Көш
Фланговое
Жанай
Облическое
Қия
Фронтальное
движение
Қарсы
жүріс
Обходное
Орай
Маневренное
Серуенді
Двухколесный – қос дөңгелекті
Двуколка – қос дөңгелек, арба
Патронная
Оқ қос
Пулеметная
Оқшашар
Санитарная
двуколка
Саулық арбасы
Хозяйственная
Шаруа
Двухдневный – екі күндік
Двухколейный – екі аяқты жол
Двухшереножный – екі қатарлы тізбе
Двухшереножный строй – екі қатарлы тізбе
Дежурить – сақшылық қылу
Дежурная комната – сақтық үйі
Дежурная часть – сақшылық бөлім
Дежурный – сақшы
Дежурный ветеринарный врач – сақшы мал емші
Дежурный по военно-лечебным заведениям – әскердегі емдеу орындарының
сақшысы
Дежурный врач – сақшы доқтыр
Дежурный лекарский помощник – сақшы қолғабысшы
Дежурный по канцелярии переписчик – кеңсе сақшысы
Дежурный по караулам – қарауыл сақшысы
Дежурный по конюшне – ат қора сақшы
Дежурный по общим кухням и пекарням – жалпы ас үйі мен нан үйдің
сақшысы
Дежурный по приемному покою – ауруқана сақшысы
Дежурный по роте – қос сақшысы

Дежурный по части – бөлім сақшысы
Дежурный сигналист – сақшы атойшы
Дежурство – сақшылық
Дезертир – қашақ
Дезинфекционный отряд – дезенпекші жасақ
Дизенфектировать – дезенпекшілеу
Дизенфекция – дезенпекшілік
Дезорганизация – сырыш бұзу
Действие – амал
Дейтвительный огонь – екпінді атыс
Действующая армия – соғыстағы әскер
Делегат – уәкіл
Делегат связи – қатынас уәкілі
Делопроизводитель – іс жүргізуші
Делопроизводство – іс жүргізушілік
Деморкационная линия – шек
Демобилизация – тарату
Демонстрация – қыр көрсету
Денежная книга – ақша дәптері
Денежный ящик – ақша сандығы
Денник – ат қорашық
Депеша, телеграмма – телгірам қабары
Депо – (үйме) қор
Деривация – оқ ауыс
Дерн – шым
Дернина тычком – шымды тіке
Дернина логом – « жатқыза
Десант – төгінді
Детонатр – от бергіш
Детонация – от беру
Дефиле – қысаң
Дефилировать – өте шығу
Диаграмма – сызық шама
Диаметр – өре
Диафрагма – бауырша ет ?
Дивизион – атты қосынды
Дивизия – түмен
Динамит – динамит
Диск – күлше
Дисковая пружина – күлше шиыр
Дисклокация – қоныс талдау
Диспозиция – өріс ретінің пәрмені
Дистанция – арасы
Дистанционная труба – өріс дүрбісі
Дистанционный огонь – өрістік атысы

Дисциплина – тәртіп
Дисциплина огня – атыс тәртібі
Дисциплинарная власть – тәртіп әкімі, әкімшілігі
Дисциплинарное взыскания – тәртіп жазасы
Дневалить – күндікші болу
Дневальный – күндікші
Дневальный наружный – сыртқы күндікші
Дневальный по ветеринарному лечебному пункту – оташы қорасының
күндікшісі
Дневальный по конюшне – ат қораның күндікшісі
Дневальный по роте – қос күндікшісі
Дневальный санитар – саулықшы күндікшісі
Дневка – ерулеу
Дневник – күндік дәптер
Добавка – үстеу
Доброволец – талапты
Довольствие – қаражат, ауқат
Вещевое
Киім-кешек
Денежное
Ақша
Приварочное
Азық-тамақ
Артиллерийское
Зеңбірек
Инженерное
довольствие
Енженер
жарағы
Фуражное
Жем шөп
Санитарное
Саулық
Продфуражное
Азық-жемі
Путевое
Жол қаражаты
Дознание – анықтама
Дозор – бақылау, бағсы
Дозорный – бақылаушы
Разведывательный дозор – шалғын бағысы
Дозор для осмотра впередилежащей местности – алдын шалатын бағысы
Дозор проверки бдительности часовых и подчасовых – күзетшілер мен күзет
басарлар тексеретін бағыс
Док – кеме дүкені
Доктор – тәуіп
Документ – қағаз
Долговременная фортификация – ұзаққа бекініс
Долгосрочный – ұзын сүрөкті
Должностное лицо – мәнсапты кісі
Должностное приступление – мәнсап қылмысы
Дола – қыры
Донесение – қабар
Донная, доньевая втулка – түпкі тығын
Допризивник – ертелі

Допуск, допущение – жіберу
Дорога – жол
Грунтовая
Қара жол
Проселочная
Кер, ауыл аралық
Железная
дорога
Темір
жол
Шоссейная
Тас
Шоссированная
Тастақ жол
Досылатель – айдаушы
Дредноут – дұратнауыт
Дренажная канава – сорғыш арық
Дробина, дробинка, дробь – бытыра
Дуга под`емного механизма – көтергіш тетіктің доғасы
Дуло – аузы
Дульная накладка – ауыз томағасы
Дульная часть – ауыз жағы
Дульце гильзы – оқ сауыттың ауызы
Дуэль, поединок – жекпе жек
Дымовая завеса –түтүн бүркемесі
Дышло – жеке терте, жалғыз жетек
Корневая часть дышла – тертенің түбір жағы
Е
Егерь – саятшы
Единица – бөлек
Тактическая
әдіс
Стратегическая
айла
Единица войсковая – әскер бөлегі
Езда – жүріс
Езда сменою – топтанып жүру
Ездовой – қос айдар

жекесі (бөлегі)

Ж
Жало – ұшы
Жалоба – шағым
Жалобщик – шағымшы
Жалование – жал ақы
Железная дорога – темір жол
Железо-бетон – темірлі бетон
Желобок – ауа
Желтая охра – сары сыр
Жженая кость – күйдірген сүйек
Жженая слоновая кость – күйген піл тісі
Живая изгородь – шырпы бөгет

Жолоб – ауа
Журнал – кенеге
Журнал входящий – кіріс кенегесі
Журнал исходящий – шығыс кенегесі
Журналист – кенегеші
З
Забастовка – іс тастау
Забить тревогу – аттан салу
Забинтовать – орау
Забоина – сойыс
Заболачивание – ылайлану, ылайланыс
Забор – дуал
Забронировать – сауыттану
Заведение – дүкен
Военно-учебное заведение – әскерлік оқу құрым
Завертка – тиек
Завеса – бүркеніс
Дымовая
Түтін
Огневая
завеса
От
бүркенісі
Газовая
Ғаз
Завинтованное гнездо – бұрандалы ұя
Завинтованный конец – бұрандаулы үші
Заводная лошадь – жетек ат
Завоевание – жаулап алу
Завтрак – сәскелік (тамақ)
Загиб – ернеу
Заготовка, заготовление – даярлау
Заготовщик – даярлаушы
Заградительный огонь – бөгеу атысы
Заграждение – бөгет
Проволочное заграждение – сым бөгеуі
Загрязнение трущихся частей – үйкемелі бөлшектердің кірлеуі
Задача – қызмет, есеп
Тактическая задача – әдіс, іс
Боевая « – ұрыс «
Задвижка – қыстырық
Задвижной щит – суырмалы қалқан (қозғамалы қалқан)
Задержка – кідіріс
Закторная задержка – жапқыш кідіріс
Задержка пулемета – оқшашардың кідірісі
Заднее положение ударника – соққының қайырылған түрі
Задний ход – шегініс
Зажигательная бомба – өртегіш бомбы
Зажим – қысқы

Зажимная гайка – қысқы тығырық
Зажимная матка – қысқы емшек
Зажимное кольцо – қысқы сақина
Зажимное приспособление – қысқы тетік
Зажимный винт – қысқы бұранда
Зажимные кулаки – қысқы тобық
Заземление – жер бауырлау
Зазор – саңылау
Зазубрина – кетілу
Закроина – ернеу
Закроина гильзой – сауыттың ернеуі
Закрепляющий болт – бекітер білік
Закрытая позиция – таса бекініс
Залп – лап
Залповый огонь – лап ату
Замаскироваться – көз бояу
Замедлитель – бәсеңдетер
Замок – құлып, жапқыш бек
Замковое окно – жапқыштық тесік
Замочный рычаг – бек демеуі
Замыкатель – жабар
Замыкающая шпилька – түйреуіш, жабарсида
Замыкающий – жабар
Запал – тұтатқыш
Запальная трубка – тұтатқыш түтік
Запальное отверстие – тұтатқыш тесік
Запальная часть – тұтатқыш бөлім
Запас – сақтық
Неприкосновенный запас – қорық сақтық
Носимый запас – бойдағы сақтық
Возимый « – жолдағы «
Суточный « – тәулік «
Запасной ремень – сақтық қайыс
Записка – зәпеске, қағаз
Записка об освобождении из под ареста – қамаудан босатарда зәпеске
Об`яснительная записка – баяндау зәпеске
Заплечик – иықтық
Запресованный пороховый состав – қысылған дәрі заты
Зараза – жұқпа
Заразный – жұқпалы
Заржаветь – тоттану
Заря – таң
Заряд – атым оқ дәрі
Разрывной заряд – қопармалы дәрі
Зарядный ящик – оқ жәшігі

Заряжать – оқтау
Засада – тасалану
Засека – тіліс, айқас (аяғын соқпақ)
Заслон – қалқа
Застава – тосқауыл
Головная застава – басқы тосқауыл
Боковая « – бүйір «
Правая « – оң жақ «
Левая « – сол жақ «
Походная « – жорық «
Сторожевая « – күзет «
Отдельная « – жеке «
Главная « – ұлы «
Застежка – ілгек
Заступ – темір күрек
Затвор – тығын, қақпақ
Затворная задержка – тығын кедергісі
Затворнаям пружина – тығын серіппе
Затрава – от беру
Затравояное отверстие – от бергіш тесік
Затылок – желке
Затыльник – шүйде
Заусеница – жаңқа
Зацеп, зацепка – ілмек
Зацеп рамы – ергенек ілмегі
Защелка – тіс
Защелка хомутика – мойындық тісі
Защитный цвет – пана түс
Звено – буын
Зенитное орудие – тік зеңбірек
Змейкой – жылан іздене
Знак, значек – белгі
Знаменщик – тушы
Знамя – ту, жалау
Зона – алап, өлке
Передовая зона – алдыңғы алап
Операционная зона – майдан «
Боевая « – ұрыс «
Тыловая « – артқы «
Зона наступления – ұмтылсын алабы
Зона обороны – қорғаныс алабы
Зона наблюдения – бақылау алабы
Зона разведки – барлау алаңы
Зона сопротивления – тірес алабы
Зона огня – атыс алабы

Зона атаки – ат қойыс, шапқын алабы
Зрительная связь – көз қатынас
Зрительная труба – дүрбі
Зуб – тіс
Зуб барабана – дабыл тісі
Зубец – тіс
Зубчатая рейка – тісті таяқ
таяқ тіс
Зубчатое колесо – тісті тегермеш
Зубчатый сектор – тісті өрістік
И
Игла – ине, тебен
Известие – қабар
Извещать, известить – қабарландыру, құлақтандыру
Изгородь – қоршау
Живая изгородь – шыр пилі қоршау
Изготовка – оңтайлану
Изготовка к стрельбе – атысқа оңтайлану
Излом – бүгіс
Измена – айну
Изменник – айнымал
Износ загибов боевой личинки – ұрыс құртының ернеуінің тозуы
Изолировочная лента – қоршау құр
Изолятор – қоршау
Изоляция – қоршамақ
Изранить – жаралау
Изрубать, изрубить – кескілеу
Именной список – ат тізім
Инвалид – кәріп
Инвентарь – түлік, сайман
Индуктор – ықпалшы
Индукционная катушка – ықпал ұршығы
Индукционная точкка – « ноқат
Индукция – ықпал
Инерция – екпін
Инженер – енженер, істемпаз
Инженерная подготовка – енженерлік даярланушы
Инженерная разведка – енженерлік барлау
Инженерно-технические средства – енженерлік, істемпаздың ылажы
Инженерное довольствие – енженерлік ауқат
Инженерный плацдарм – істемпаз өлкесі
Инспектирование – інспектеу
Инспектор – інспектір

Инспекция – зерттеу
Инструктор – нұсқаушы
Инструкция – нұсқау
Инструмент – аспап
Шанцевой инструмент – жер сайманы
Интервал – жапсар (ара)
Информация – мәлімдеме
Искровая рота – сымсыз телгірам қосы
Искусство – өнер
Искусственное препятствие – жасама бөгеу
Исполнительная команда – орындау жарлығы
Источник тока – ағын көзі
Истребитель – қыран
Исходный пункт–аттанар жер (шығар жер)
Итти на выстрел – тарсылға жүгіру
К
Кабель – кәбел, таспалы сым
Полевой
Дала
Телефонный
кабель
Телепон
Телеграфный
Телгірам
Кабинет – кәбинет
Кавалерист – атты әскер
Кавалерия – атты әскер
Кадка – күбі
Кадр – ұйытқы
Казак – қазақ орыс
Казарма – жатақ үй
Каземат – каземет
Казенная часть – көт жағы
Казенное имущество – қазына мүлкі
Казна – қазына
Казначей – қазынашы
Казнь – өлім жазасы
Каланча – мұнара
Калейдоскоп – келейдескеп
Калека – жарым жан
Калибр – ен
Калибромер – ен өлшеуші
Камера – кәмір
Дезинфекционная камера – дәрілеу бөлмесі
Газовая камера – ғаз кәмірі
Кампания – соғыс науқан
Канава – арық

кәбелі (қабылы)

Канал – қанал
Канал сквозной для выхода газов – ғаз керней (түтік шығарушы)
Канал ствола – діңгек керней
Кандалы – құлақты, бұғау
Канифоль – шайыр
Канонада – зеңбіректеу
Канцелярист – кеңсеші
Канцелярия – кеңсе
Канцелярские принадлежности – кеңсе жабдығы
Капитуляция – мойындау
Капкан – қақпан
Капот – көпет
Капсюль – кәпсүл
Капсюль детонатор – от бергіш кәпсүл
Капенармус – қаптырнағыш, таратқыш
Карабин – келте мылтық (келтеше)
Караул – қарауыл
Полевой караул – дала қарауылы
Отдельный полевой караул – жеке дала қарауылы
Главный полевой караул – бас «
Караулить – күзетпек, күзету
Караульная служба – қарауылдың қызметі
Караульное помещение – қарауылдың үйі
Караульный начальник – қарауылдың басы
Карта – қарта
Картечь – зеңбірек бытырасы
Карьер – шабыс
Катер – кемешік
Каток – тайғанақ
Катушка – ұршық
Катушка для провода – сым ұршығы
Кашевар, повар – қазаншы
Каюта – кайыт
Квартира – пәтер
Квартирьер – пәтерші
Квартирмейстер – пәтер басы (қоныс басы)
Квартирное довольствие – пәтер ауқаты
Квартиро-бивак
Квартирно
бивачное үйге де, далаға да
расположение
жатсын
Километр – километр, шақырым
Киль – кил, төс
Кинжал – қанжар
Кинжальный огонь – бойлата атыс

Кипятильник – қайнатқы
Кирка – тас шот
Кирка-мотыга – тесе шот
Кладовая – қамба
Клевок – құсқын
Клеймо – таңба
Клейстер – қамыр
Клинок – темірі
Клятва – ант
Книга – кенеге, дәптер
Книга арестованных – тұтқын кенегесі
Ветеринарно-санитарная книга – мал дәрігерлік кенегесі
Денежная книга – ақша кенегесі
Для
записи
Науқастар
больных
«
медицин. книга
Дәрігер қарау
осмотр
«
приемного
Ауру қана
покоя
Кнопка – түйме
Кобура – қап
Ковка – тағалау
Ковочная ведомость – тағалау дәптері
Кожух – жабу, бүйен
Козлы – мосы бұт (алтыбақан)
Козырек – қалқа
Койка – төсек
Кокор – көкір
Кол – қада, қазық
Коленчатый рычаг – бүкіш демеу
Коленчатая прорезь – бүкіш ойық
Колесо – тегермеш
Зубчатое колесо – тісті тегермеш
Колонка – түйдек
Походная
Көш, жүріс
Резервная
колонка
Тиянақ
Боевая
Ұрыс
Взводная
Қос, бунақ
Колонна
по отделениям
сала
рядами
ірет
три
үш-үштен
Глубина
түйдектің
Голова
түйдектің
Хвост
колонны
түйдектің

кенегесі

түйдегі

түйдек
қалыңы
басы
құйрығы

Фронт
түйдектің
ені
Колодка – қалып
Колодка прицельная – сығалау табаны
Колпачок – қалпақ
Колышек – қазықша
Кольцо – сақина
Зажимное кольцо – қысар сақина
Кольцевая бороздка – дөңгелек ойық
Кольцевой выем – айнымалы қобы
Кольцевой выступ – дөңгелек, дөңі
Кольцевой паз – дөңгелек қазынек
Кольцо боевого взвода – ұрыс тиегінің дөңгелегі
Кольцо ложевое – құндақ сақинесі
Кольчуга – кіреуке, сауыт
Колючая проволока – тікенекті сым
Колючий – тікенекті
Колющее оружие – сүңгі қару
Команда – жарлық, қосынша
Пулеметная
Оқ шашар
Хозяйственная
Шаруа
Химическая
Ғаз
Комендантская
команда
Құрушылық
қосыншасы
Конвойная
Қонбайлық
Музыкантская
Күйші
Командир Раб. Кр. Красной арм. – мұжық бен жұмыскердің әскер басы
« корпуса (комкор) – сан басы
« дивизии (комдив) – түмен басы
« бригады (комбриг) – құзар басы
« полка (комполк) – қол басы
« батальона (комбат) – қосын басы
« роты (комрот) – қос басы
« взвода (комвзвод) –бунақ басы
« отделения (отделком) – сала басы
« звена – буын басы
« эскадрона (комэскадр) – атты қос басы
« батареи (комбатар) – зеңбірек қос басы
« дивизиона – атты (зеңбірек) қосынының бастығы
Командировать – жұмсамақ
Комендант – қорушы
Комендантское управление – қорушының басқармасы
Комиссар – кемесер
Военный комиссар – әскер кемесері
Уездный « – уездік «
Губернский « – губерналық «

Народный комиссар по военным и морским делам – әскерлік қалық кемесері
Комутатор – көмететір
Компас – тұстық
Комплект – толым
Комплектование – толтыру
Комсостав – командный состав – басшы құралымы
Конвоировать – көнбейлеу
Конвой – көнбей
Коническая гайка – сүйір тығырық
Конический скат – сүйір қия
Конница – атты әскер
Конный – атты
Коновод – атшы
Коновязь – керме
Коновязный кол – керме, мама ағаш
Контакт – үйлесу
Контрабанда – ұрлық сауда, ұрлап өткізу
Контрабандист – ұры саудегер
Контратака – қарсы ат қойыс
Контро-буфер – қарсы мүйет
Контр наступление – қарсы ұмтылу
Контр удар – қарсы соғу
Контрольное окно – тексеру терезе
Контрольный столб – тексеру діңгек
Контрольное черточка ствола – діңгектің тексеру сызығы
Контр-разведка – барлау
Контр-революция – кері төңкеріс
Контузить – дүмпүту
Концентрационный лагерь – тұтқын ійірмесі
Конюшня – ат қора
Колоть – шаншу
Копье – найза
Корабль – кеме
Корневая часть – (тартенің) түбір жағы
Корма – жем
Кормило – кеме құйрығы
Кормовой – жетекші
Кормчий – жетекші
Короб – кебеже
Коробка – қобди
Коробка магазинная – оқ іні
Коробка прицела – көздеу, сығалау қобдиы
Коробка ствольная – діңгек қобдиы
Коробка ударной трубки – тұтатар қобдиы
Коромысло – күйенте

Корпус – сан
Косой огонь – қия атыс
Косо-прицельный огонь – қия көздей атыс
Котел – қазан
Котелок – қол бақыр
Красная Армия – қызыл әскер
Красноармеец – әскер
Красный крест – қызыл креш
Крейсер – Крейсір
Крепость – қамал, қорған
Кронштейн – тіреуіш
Кронштейн прицела – сығалау тіреуіш
Кронштейн трубки ударника – соққы өңешінің тіреуіші
Круглое окно – дөңгелек терезе
Круговой желобок – айнымалы қобы
Круговой паз – айнымалы қазынек
Кругозор – көздем
Кругом – айнал, айнала
Кружка – саптыаяқ
Крышка магазинной коробки – оқ інінің қақпағы
Крюк, крючок – ілмек
Крючок для носки гранат на поясе – доп қыстырғыш ілмек
Крючок спусковой – ағытқыш ілмек
Кузнец – ұста, темірші
Кузница – ұста дүкені, темірші дүкені
Кузов – кебеже
Кулак зажимной – қысар тобық
Курьер – шабарман
Курок – құлақ
Курсант – оқушы
Курсы – күрс
Кухня – шошала
Столовая – ас үй
Л
Лаборатория – лабыратыр
Лагерный – жайлаулық
Лагерь – жайлау
Ладышка – бүкір
Лазарет – ауру қана
Лазарет полевой – жорық ауру қанасы
Лазарет дивизионный – түменнің ауру қанасы
Лазутчик – жансыз
Лапа, лапка – иттабан

Лапчатый – ит табанды
Латунный, латунь – жез
Лафет – лепет
Лебедка –шығыр
Легенда – ертек
Легковоспламеняющий – тұтанғыш
Ледокол – мұз ойғыш
Лезвие – жүзі
Лейденская банка – Лейдін сауыты
Лекало – лекал
Лента – құр, таспа
Ленточный – таспалы
Ленчик – ағаш
Лес – орман
Летнее обмундирование – жазғы киім
Летучая почта – ұшқыр пошта
Летчик – ұшқыш
Летчик наблюдатель – бақылаушы
Лечебница – емқана
Лечение – емдеу
Лимб – лмбі
Линейка – сызғыш
Линейка лазаретная – ауру қананың арбасы
Линейный корабль – үлкен кеме
Линия – жол, сызық
Линия выстрела – ату қатары
Линия огня – атыс қатары
Линия полета пули – оқ ізі
Линия прицеливания – көздеу жолы
Линия обороны – қорғаныс шегі, қатары
Линия сопротивления – тірелес, тірес шегі, қатары
Боевая линия – ұрыс қатары
Операционная
Жайылыс
Коммуникационная
Қатынас
Разграничительная линия
Жіктеу
Деморкационная
Ара
Укрепленная
Бекініс қатары
Лисья нора – түлкі іні
Лицо командного состава – басшылар құрамының адамы
Личинка – құрт
Боевая личинка – ұрыс құрты
Личный состав – бас төлік
Лобовая атака – қарсы шапқын
Лобовая часть лафета – лапет алды

жолы

Лобовой удар – бетпе бет соғу
Лодка – қайық
Подводная лодка – сүңгір
Логом дернина – шымды жатқызып қою
Лодыга – бүкір
Ложе – құндақ
Ложевое кольцо – құндақ білезігі
Ложевые глазки – құндақ көзі
Цевье ложи – құндақ мойыны
Ложемент – ложемент
Локомотив, паровоз – от орба, локомотіп
Локотники – шынта
Лопата, лопатка – күрек
Лопасть – қанат
Лоток – қалақ
Лоцман – лоспан
Лук – садақ, жуа
Лупа – лұпа
Лыжи – шаңғы
Лыжник – шаңғышы
Люк – терезе
Люлька – бесік, шылым
М
Магазин – магажін
Магазин потронный – оқ іні
Магазинная коробка – « «
Магазинное оружие – қобдилы қару
Магнит – магнит тас
Малый привал – ат шалдыру
Маневр – орағытпа
Маневренная война – орағытпалы соғыс
Маневрирование – орағыту
Манеж – ат ойнағы
Марш – бас (аяңдай жүгіре)
Усиленный
Қатты
Форсированный
марш
Үстем
Маршировка – жүрістелу
Маршрут – жол жөні
Маска – маскі (перде)
Маскировка – тасалау
Маскироваться – тасалану
Масленка – майлауыш
Масленка с кисточкой – шашақты майлауыш

жүріс

Мастер – шебер (ұста)
Мастер оружейный – қарудың ұстасы
Мастерская – ұста дүкені
Полковая
Қолдың ұста
Оружейная
Қару «
Артиллерийская
мастерские
Зеңбірек «
дүкені
Пошивочная
Тігін «
Шорная-седельная
Ат тұрман «
Масштаб – маштаб
Матрац – қап-төсек
Матрос – кемеші
Маховик, маховичек – тегеурін дөңгелек
Мачта – сырық
Мачта искровой станции – сымсыз телгірам сырығы
Машина – мәшине
Маяк – сөре
Мебель – жасау
Медицинская помощь – дәрігер жәрдемі
Медицинское освидетельствование – дәрігер куәлігі
Меднная трубка – жез керней
Медный наконечник – жез үш
Медь – мыс
Медь желтая – сары жез
Медь красная – мыс
Межа – шек
Междоусобица – ала ауыздық
Мелинит – мелніт
Мель – қайыр
Мембрана – уылдырық
Мензула – менізіл
Мертвое пространство – қалта жер
Местность – жер
Местные предметы – жергілікті жер нәрселері
Место – орын
Во всех местах – әр жерде
Защищенное место – таса жер
Место битвы – ұрыс майданы
Открытое место – ашық жер
Закрытое место – жабық орын
Укрытое место – таса орын
Отхожее место – дәрет қана
Место заключения – абақты
Место заключения воен. ведомства – әскер қарамағының абақтысы
Место жительства – тұрған жер
Меткость – тигіштік

Метод – әдіс
Методика – әдістеме
Метр – метір
Механизм – тетік
Возвратный
Қайтарғыш тетік
Замочный
Бек
Запирающий
Жабар
Передаточный
Жалғастырма
Поворотный
механизм
Бұрма
Подающий
Әпергіш
Под`емный
Көтергіш
Спусковой
Ағытқыш
Дуга под`емного механизма – көтергіш тетіктің имегі
Механик – тетікші
Механическая тяга – тетік жүрісі
Микроскоп – мекіраскөп
Микротелефон – мекір телепон
Микротелефонная трубка – мекір телепон кернейі
Микрофон – мекіропон
Милиметр – меліметір
Милитаризм – жауынгерлік
Милиция – мелитсе
Мина – мине
Пловучая мина – қалқыма мине
Минер – минеші
Минирование – міндеу
Минамет – міне ату
Миноносец – мінелі кемешік
Мир – бітім, дүниа
Мишень – нысана
Мобилизационный отдел – жасақ жию бөлімі
Мобилизация – жасақ жию
Модель – үлгі
Модератор – тізгін тетік
Молот, молоток – балға
Мореплавание – теңіз кезу
Мореплаватель – теңіз кезер
Морское ведомство – теңіз қарамағы
Морской бой – теңіз соғысы
Морской штаб – теңіз ордасы
Мортира – шолақ зеңбірек
Моряк – теңізші
Мост – көпір
Пловучий
Қалқыма

тетігі

Поплавковый
Сал
Понтонный
мост
Қайық
Козловой
Мосы бұт
Жел.-дорожный
Темір жол
Мостовая – тас төсем
Мотыга – кетпен
Мотор – мотор қайық
Мотыль – желпілдек
Музыка – күй
Музыкант – күйші
Музыкантская команда – күйші қосынша
Мундштук – кергі
Муфта – томаға, жабу
Мушка – қарауыл
Крупная мушка – биік қарауыл
Мелкая мушка – аласа қарауыл
Ровная мушка – дұрыс қарауыл
Мысок – мұрын
Мятеж – бүлікшілік
Мятежный – бүлдіргі

көпір

Н
Надбавка – үстеме
Набат – аттан
Набег – шабуыл
Делать набег – шабуыл жасау
Набивка – толтыру
Машинка для набивки патрон – оқ тізер машина
Наблюдатель – бақылаушы
Наблюдатель дальномерщик – мерзімдеушіл
Наблюдательная станция – бақылау ыстанса
Наблюдательный пост – бақылайтұн жер
Наблюдательный пункт – бақылайтұн жер
Наблюдатель, наблюдение – бақылау
Воздушное
Әуеден
Наземное
наблюдение
Жерден
Набор – тізу, теру
Наборщик – тізгіш, тізуші, теруші
Набрюшник – қарын-қап
Навес – өре
Навесный огонь – төбеден түсіре ату
Навигация – су кезу
Навинтованная дыра – бұрандалы тесік

бақылау

Наводка – көздеу
Наводнение – тасқын
Наводчик – көздеуші
Нагайка – қамшы
Нагар – құрым құсық, тұтық
Наготове – дайын-даяр
Награда – нагірет, сый
Нагрудник – өмілдірік
Нагрудный ремень – төс қайыс
Надзор – бақылау, қарау
Надсмотрщик – қараушы
Надульник – тептіргіш
Наездник – шабандоз, мініскер
Нажимная гайка сальника – майлықтың басар тығырығы
Наказание – жаза
Наковальня – төс
Наконечник – ұш
Налег – басу
Наливная дырка –су құятын тесік
Намагничивать, намагнитить – магниттеу
Наносить удар – соғу
Наносить поражение – қырғын таптыру
Нападение – бас салу, шабу
Наперсток – оймақ
Напилок, напильник – егеу
Направляющий стержень пружины – шиырдың (көзеуі) тұралау қазықшасы
Направляющая муфтая – бағыттауыш жабу
Направляющая обойма – оқ тізбек
Направляющая стойка – бағыттауыш таяқша
Направляющая
бланка
Бағыттауыш
шыбық
часть
бөлім
Направо – оңға
Нарез – ойық
Нарезной – ойықты
Наружная трубка – сыртқы керней
Наружные продольные гребни – сыртқы ұзындық қыр
Наружный винт – сыртқы бұранда
Наряд – салық
Наряд караулов – қарауыл (санат) салығы
Наряд суточный – тәулік санат
Насос – сорап
Настильность – жатықтық
Настильный – жатық
Настильный огонь – жатық атыс
Натупление – ұмтыла ұрыс

Фронтальное наступление – қарама-қарсы ұмтылу
Насыпь – үйме
Натяжный винт – ширатқыш бұранда
Наугольник – түзу үшкіл
Находиться во взаимный огневой связи – оқ жетер жерде болу
Начальная скорость – алғашқы ұшқырлық
Начальник – бастық
Начальник гарнизона – қорғандық бастығы
Начальник караульный – қарауылдың бастығы
Начальник политического отдела дивизий (Начподив) – түменнің саясат
бөлімінің бастығы
Начальник политического Управления округа – аймақтық саяси басқарманың
бастығы
Начальник связи – қатынас бастығы
Начальник снабжения – ауқаттандыру бастығы
Начальник штаба (Начштаба) – ыштаб (орда) бастығы
Начальник штаба Армии (Наштаарм) – әскер ыштабының бастығы
Начальник штаба корпуса (Наштакор) – сан ыштабының бастығы
Начальник штаба дивизии (Наштадив) – түмен ыштабының бастығы
Начальник штаба бригады (Наштабриг) – құзар ыштабының бастығы
Начальник штаба полка (Наштаполк) – қол ыштабының бастығы
Начальник штаба округа (Наштаокр) – аймақ ыштабының бастығы
Прямой начальник – таяу бастық
Непосредственный начальник – таяу бастық
Начальное обучение – әуелгі үйрету
Нашествие – жорық
Недолет – жете-алмақ
Недогрузка – жүгі толмақ
Недоуздок – ноқта
Нейтралитет – битарап
Немедленно – дереу
Неотражение – бетін қайтармақ
Непобедимый– жеңілмейтүн
Неповиновение – тыңдамау
Неповинующийся – тыңдамайтұн, көнбейтүн
Неподвижность – сылбырлық
Неполный ряд – олқы ірет
Непоражаемый – оқ дарымайтұн
Непосредственный, -о – таяу
Непосредственный начальник – таяу бастық
Непосредственное охранение – өзі күзету
Непосредственный бой – күтілмеген ұрыс
Непреодолимая сила – бой бермейтүн күш
Непреодолимое препиятствие – бой бермейтүн бөгет
Непрерывная стрельба – үзбей атыс

Непреривность – үзбестік
Неприкосновенность – тимеушілік
Неприкосновенный запас – тимейтүн қор
Неприятель – дұспан
Непродолжительный – шағын
Непроизвольный – еріксіз, пайдасыз
Непроходимый – өткелсіз
Непроходимое болота – өткелсіз батпақ
Непроходимый лес – қара орман
Неудача – еш еңбек
Нижнее окно – төменгі тесік
Нижний паз – төменгі қазінек (қобы)
Нижний палец – « саусақ
Нижний спуск – « тиек
Нижняя щель – « саңылау
Нитроглицирин – нитроглитсерин
Ниша – қуыс
Ножница – қайшы
Ножны – қын
Нортоновский колодезь – Нортон құдығы
Нос – тұмсық, мұрын
Носилки – тең
Носимый запас – жандағы ауқат
Возимый запас – жол ауқат
Носовая часть – тұмсық жағы
О
Обед – түстік (тамақ)
Обезоружение – қарусыздандыру
Об`ектив – нәрселік
Обжим – қиысар
Обзор – шолу
Обзор местности – жер шолу
Обкуривать, обкурить – ыстау
Облоко – бұлұт
Облегченной рысью – жортақ
Облическое движение – қия
Обмундирование – киім-кешек
Обнажить шашку – қылыш суыру
Ободовый ремень – шеңбер қайыс
Обоз – кіре
Обозное довольствие – кіре ауқаты
Обойма – оқ тізер
Обойма ствола – оқ ұя

Оболочка – қабық
Оборона – қорғану, қорғана
Оборонительная война – қорғана соғыс
Оборонительная зона – қорғаныс алқап
Оборонительная позиция – қорғанар бекініс
Оборонительные блиндажи – қорғаныс күрке
Оборонительный бой – қорғау ұрыс
Противогазовая
Ғаздан
Химическая
оборона
Иістен
қорғану
Оборудование – жабдықтау
Оборудование позиции – бекіністі жабдықтау
Образец – үлгі
Обрез – кесік
Обрез винтовки – мылтық кесігі
Обрез дульца гильзы – келізе ауызы
Обслуживание – қызмет ету
Обстрел – атқылау
Обувь – аяқ киім
Обучаемый – үйренуші
Обучающий – үйреткіш
Обучение – үйрену
Обязательность – міндет
Обязанности караульного начальника – қарауыл басының міндеті
Обязательный – даусыз, сөзсіз
Об`яснительная записка – баян қат
Овладевать, овладеть – басып алу
Овраг – жыра, сай, жылға
Огневая группа – оқшы топ
Огневая завеса – бүркей атыс
Огневая линия – атыс қатары
Огневая преграда – кедергі атыс
Огневая точка – оқ жемі
Огневое содействие – атыс себі
Огневой мешок – атыс түбегі
Огнемет – от шашар
Огнестрельное оружие – оқты қару
Огнеупорный – отқа берік
Огонь – от
Вертикальный
Тік
Навесный
Тік (төбеден түсіру
Перекидной
Асыра
Косо-прицельный
Қия көздей
Продольный
Ұзынынан
Косой
Қия

Перекрестный
огонь
Айқастыра
от
Заградительный
Бөгей
Действительный
Екпінді
Дистанционный
Өлшемді бойлы
Артиллерийский
Зеңбірек
Пулеметный
Оқшашар
Ружейный
Мылтық
Одиночный
Жалғыздаған
Редкий
Сирек
Частый
Жиі
Залповый
Жалпы
Фронтальный
Қарсы алдынан
Дисциплина огня – атыс тәртібі
Огонь очередями – кезекті атыс
Ограничитель – іріккіш
Одиночная стрельба – жалғыздап ату
Одиночное обучение – жалғыздап үйретіс
Одношереножный строй – бір қатарлы тізбе
Оккупация – алу
Окно – терезе
Окно верхнее, нижнее, круглое, продолговатое – жоғарғы, сопақ, дөңгелек
тесік
Окно для выхода газов – ғаз шығатұн тесік
Окоп – ор
Стрелковой
Мылтық атыс
Пулеметной
окоп
Оқшашар
оры
Орудейный
Зеңбірек
Окружать, окружить – қамамақ
Окулятор – көздік
Операционная линия – жайылыс жолы
Операция – жаулау, жару, отау
Опись – қаттау
Опор – тіреу, сүйеу
Опорный пункт – табан тіреу жер
Оправа поперечного уровня – көлденең жатықшының құндағы
Оправа рукоятки – сап, сақина
Определение расстояния – жер мөлшерлеу
Опрос – жауапқа алу
Опрос военно-пленного – тұтқынды жауапқа алу
Опрос местных жителей – жергілікті елден сұрау
Опрос претензии – шағымды ескеру
Оптический – сәулелік
Опушка леса – орман жиегі
Опушка деревни – ауыл шеті

Организатор – ұйыстырушы, құраушы
Политический организатор (политорг) – саясаттық ұйыстырушы
Организация – ұйым
Организационная работа – ұйым ісі
Орда – орда (жүз, көшпелі іргелі, ел)
Орден – ордін
Орден Красного Знамени – Қызыл тудың өрдені
Ординарец – атшы, шабарман
Ординарческая служба – шабармандық қызмет
Оркестр – сырнай тобы
Орудие – зеңбірек (құрал)
Зенитное орудие – тік зеңбірек
Орудейное учение – зеңбірек үйренісі
Орудейный расчет – зеңбірек санағы
Оружейная мастерская – қару дүкені
Оружейный каптенармус – қару сақтаушы
Оружейный мастер – қару шебері
Оружейный склад – қару қоймасы
Оружейный цейхгауз – қару қамбасы
Оружие – қару
Осада – қамамақ
Осадное положение – қамау жосығы
Оседлать, оседлывать – ерттеу
Осечка – от алмау
Осколок – сынық
Осколок снаряда – доп сынығы
Осмотр – көру
Основание затвора – жабқыш табаны
Основание мушки – қарауыл табаны
Основание прицела – сығалау табаны
Основание уровня – жатықшы табаны
Особое назначения – төтенше жұмсалу
Особый отдел – төтенше бөлме
Особый отдел Г.П.У. – мемлекеттің саясаттық басқармасы
Оспа – қорасан, шешек
Остановка – тоқтау
Остов – сүйек
Остов треноги – мосының сүйегі
Острогубцы – сүйір қышқаш
Ось – шөлдік кіндік (білік)
Ось барабана – дабыл шөлдігі
Ось боевого взвода – өріс иығының кіндігі
Ось курка – құлақ шөлдігі
Отбитие атаки – шабқын бетін қайтару
Отбой – бетін қайтару, шақыру

Отбивание войнской повинности – әскерлік міндетін атқару
Отверстие – тесік
Отверстие газовое – ғаздың тесігі
Отвертка – бұранда кілті
Ответвление – бұтағы
Ответственной организатор – жауапты ұйыстырушы
Отдача – тепкін
Отделение – сала
Отделенный командир, отделком – сала басы
Отдельная застава – жеке тосқауыл
Отдых – тыным, тыныс
От`езд ближний, дальний – жақынға, алысқа шығу
Откат – таю, тайдыру
Откидная рамка – қайырма ырам
Отклонение пули – оқ ауу
Открывать огонь – ата бастау
Отличительные знаки – айыру белгісі
Отлогость троектории – оқ жолының көлбеулігі
Отмечание орудия – зеңбіректі белгілеу
Отправления службы – қызмет атқару
Отпуск – жіберу
Увольнение со двора – қорадан шығару
Отпускной – жіберілген
Отпускной билет – жіберу белеті
Отражательный выступ – қағар емшек
Отряд – жасақ
Головной
Басқы
Боковой
Бүйір
Строевой
Тізбелік
Банно-прачечный
Кір жуар
Эпидимический
отряд
Індет
Автомобильный
Абтамабіл
Автогрузовой
Жүк абтамабілінің
Дизенфекционный
Дәрілеу
Воздухоплавательный
Әуе кезер
Автосанитарный
Саулық абтамабіл
Отсек – қимақ
Отсекающий зуб – қияр тіс
Отсечка отражатель – қияр ырғытқыш
Отступательный бой – шегіне ұрыс
Отступать, отступить, отступления – шегіну, ығысу
Оттяжка с зацепом – кейін тартылу
Отчетная карточка – есеп қағаз
Охват – орау (қоршау)

жасақ

Охранение – қору, бағу
Непосредственное охранение – өзі қору
Сторожевое охранение – күзет
Походное охранение – жортуыл күзеті
Охранительные блиндажи – сақтаушы күрке
Очередной дневальный – кезекті күндік
Очередь огня – атыс кезегі

П
Паз – қазінек
Вертикальный
Тік
Кольцевой
Айналмалы
Продольный
паз
Ұзынынан
қазинек (қобы)
Нижний
Төменгі
Круговой
Дөңгелек
Скошенный
Қия, түйе тайғақ
Пакгауз – бақа ауыз
Палатка – шатыр
Пальба – жаудыра ату
Панарама – банарам
Парадная форма одежды – көрініс киімнің түрі
Параллель – қатар
Парк – қойма
Ружейно-пулеметный парк – мылтық пен оқ шашар қоймасы
Артиллерийский парк – зеңбірек қоймасы
Инженерный парк – енженерлік қоймасы
Парламентер – елші
Парный часовые – жұп күзетші
Парный пост – жұп күзет
Пароль – (таным) сенім
Паром – ыспа қайық
Партизан – аламан
Партизанская война – аламан соғыс
Парашют – қалтқы
Партия – топ
Партия разведчиков – баршы тобы
Патрон – потырон, сауытты оқ
Разрезной
Кескен
Учебный
патрон
Ойын
Холостой
Құр дәрі
Патронник – оқтық

Патронная двуколка – оқ арба
Патронная сумка – оқ дорба
Патронтаж – оқшонтай
Патруль – күзет шолу
Пачка – топ
Перебежка – жүгіре жылжымақ, қашпақ
Перебезчик – қашқын
Перебой – кідіріс
Перевал – асу
Переводчик – тілмаш
Перевозка – тасу
Перевозочные документы – кіре қағазы
Перевязка – таңу
Перевязочный пункт – таңатын жер
Переговорщик – сөйлесуші
Переговоры – сөйлесу
Передвижение – жылжу
Передовая зона – алдыңғы алқап
Перезаряжать – қайта оқтау
Перекидной огонь – асырмалы атыс
Перекладина – маңдайша
Перекрестный – айқыш
Перекресток – жол түйісі
Перелет – асып кету
Перемирие – уақытша бітім
Переносить огонь – атысты аудару
Переписчик – көшіруші
Переползание – еңбектеу
Переправа – өткел
Перестрелка – атыс
Перестроение – қайта тізу
Переход – бір көш
Перископ – перескеп
Петлица – ілгек
Пехота – жаяу
Переход в наступление – ұмтыла бастау
Дневной
Күнгі
Ночной
переход
Түнгі
Пехотинец – жаяу
Пеший – жаяу
Пика – найза
Пирамида – сүйеме
Пироксилин – бүйрексілін
Пироксилиновая шашка – бүйрексілін кесегі
Письменый приказ – жазба жарлық

жүріс

Питание – жабдыу
Питание патронами – оқ жеткізу
Питьевая вода – ауыз су
План – (пылан) жоспар
План войны – соғыс жоспары
С`емка плана – жер шенеу
Планшет – пыланшет
Платформа – майдан
Плац – далағай
Плацдарм – әскер ойнағы
Плен – тұтқын
Пленный – тұтқын
Плечо – иін
Плоскость – жазықтық
Плотина – бөгет
Площадка – далаңқай
Площадь попадение – оқ ауданы
Площадь рассеивания – шашырау ауданы
Победа – жеңу
Победитель – жеңуші
Повар-кошевар – қазаншы
Проверка караулов – қарауылды тексеру
Проверка – тексеру
Проверка боя винтовки – мылтықтың атуын тексеру
Повозка – арба
Пограничная стража – шек аралық күзетші
Пограничный – шек аралық
Подаватель – әпергіш
Погрузка – тиеу
Подающий механизм – әпергіш тетік
Подвода – көлік
Подводная лодка – сүңгір қайық
Подвоз – жеткізу, келтіру
Подготовка – даярлау
Допризывная
Беташар үйреніс
Артиллерийская
подготовка
Зеңбірек пен жексендеу
Инженерная
Бекініс күшейту
Поддержка – тиянақ
Поддержка огня – атып болысу
Под`емный механизм – көтергіш тетік
Подзорная труба – дүрбі
Подкрепление – демеу
Подносчик патронов – оқ тасығыш
Подошва горы – тау етегі
Подрывать – қопару

Подрывные средства – қопару қаражат
Подступ – кіре беріс
Скрытый подступ – жасырын кіре беріс
Подсумок – оқ кісе
Подтягивание резерва – әскердің қорын жақындату
Подчасок – күзет басар
Подчинение – бағыну (қол астына қарау)
Подчиненный – бағынған, қараған
Позиционная война – бекіністік соғыс
Позиция – бекініс
Поиски разведчиков – баршылық
Показание – жауап беру
Поле – дала
Поле битвы – ұрыс майданы
Полевой кабель – дала кәбелі
Полевой караул – дала қарауылы
Полевой устав – дала (устауы) ережесі
Полевой штаб – жорық ыштабы
Полет – ұшу
Ползать – жорғалау, еңбектеу
Ползун – мешел
Полигон – ойнақ
Артиллерийский полигон – зеңбірек ойнағы
Морской полигон – сушылдар ойнағы
Политграмота – саясат сауаты
Политика – саясат
Политический – саясаттық
Политрук – саясат меңгеруші
Политчас – саясат сағаты
Поиск – іздеу
Положение – жосық, қалып, жағдайы
Осадное положение – қамау жосығы
Полоса – үйек
Полоса наблюдения – бақылау үйегі
Полоса сопротивления – тіресу үйегі
Полоса резерва – қор үйегі
Понтон – қайық көпір
Попадение – тию
Пополнение – толтыру (толықтыру)
Попона – ат жабу
Порох – дәрі
Бездымный порох – ақ «
Порция – сыбаға
Порядок – ірет
Боевой порядок – ұрыс іреті

Развертывание в боевом порядке – ұрыс іретте жайылу
Расчленение боевого порядка – ұрыс іреттің жіктелуі
Пост – міндет, күзет
Постовая ведомость – күзет қаттамасы
Постпосадка – күзет қондыру
Наблюдательный пост – бақылау күзет
Сторожевой пост – қоршау күзет
Построение – тізіліс, құрылыс
Построиться – тізілу, құрылу
Посыльный – шабарман
Поход – жүру
Походная колонна – жүру түйдегі
Походное движение – жорық жүрісі
Почетный караул – қошеметті қарауыл
Почта – пошта
Летучая почта – ұшқыр пошта
Голубиная почта – көгіршін пошта
Преграда – бөгет
Предварительная команда – дәйектеме жарлық
Предмостное укрепление – шетіндегі бекініс
Преднамеренный – әдейі
Предохранитель – сақтаушы
Предохранительная чека – сақтаушы мұрындық
Предохранительный взвод курка – құлақтың сақтағыш иықшасы
Предохр. выступ – сақтағыш иықша
Прекратить бой – ұрысты тоқтату
атысты тоқтату
Препятствие – бөгеу
Искусственное препятствие – жасама бөгет
Преследование – қуу
Прибор – жабдық
Прибор для снаряжения патронных лент – тізбекті оқтайтұн жабдық
Привал – түстеніс
Большой привал – түстеніс
Малый привал – ат шалдыру
Приварок – асым
Приварочный – асым азығы
Приемник – көмей, мешкей
Призыв – шақыру
Призывной возраст – шақыру жасы
Приказ – жарлық, пәрмен
Приказание – бұйрық
Приклад – дүм
Приколыш – қазық
Прикрытие – ықтасын

Применение к местности – жерге ыңғайласу
Примыкать штык – істікті қада
Принадлежность – жарақ, жабдық
Припас – керек жарақ
Боевой припас – ұрыс керек жарағы
Пристрелка – атып алу
Приступ – басып алу
Присяга – ант
Клятва – иман
Прицел – қарауыл
Прицеливаться – көздеу
Прицельная колодка – көздеу табаны
Прицельная линия – көздеу жолы
Прицельная рамка – көздеу ырамы
Постоянный прицел – түпкілікті сығалау
Прорезь прицела – көздеу кезеңі
Прицельная площадка – сығалау ұлтаны
Пришпоривать, пришпорить – тебіну
Пробоина – ойылма
Провиант – азық түлік
Провиантское довольствие – азық-түлік
Провизия – азық
Проводка кабеля – сым тарту
Проводник – жол-басшы
Колючая проволока – тікекенек сым
Проволочная сеть – сым торы
Продвижение – жылжу
Продовольствие – азық-түлік
Продовольственный магазин – азық-түлік дүкені
Продовольственный пункт – азық-түліктің қоймасы
Продольный огонь – ұзыннан атыс
Продукт – азық-түлік
Прожектор – бұражектір, құйрықты шам
Промежуток – ара
Промежуточный пост – аралық күзет
Пропаганда – үгіт
Пропуск – өтім
Прорыв – бұзып шығу
Прорывать-са – бұзу, шығу
Прорвать – бұзу
Проселочная дорога – кер жол
Пространство – көлемдік
Простыня – төсек жаулық
Противник –жау
Противогаз – тұмылдырық

Противогазовая оборона – ғаздан қорғану
Противодействие – қарсыласу
Протирка – ысқыш
Протяжение – тұрқы
Протяжение фронта – тізбе, майдан тұрқы
Проход – өткел
Пруд – бөгеме
Пружина – серіппе
Боевая пружина – ұрыс серіппе (шиыры)
Возвратная пружина – қайтарғыш серіппе (шиыры)
Прямо – тура
Прямой выстрел – тура ату
Пулемет – оқшашар
Пулеметные лента – оқ тізбек
Пулеметные гнезда – оқшашардың ұясы
Пулеметный вьюк – « (жүгі) ашамайы
Пуля – оқ
Станковый пулемет – орнықты оқшашар
Ручной « – қол «
Вьючный пулемет – артпалы оқшашар
Тело пулемета – оқшашардың денесі
Разрывная пуля – жарылмалы оқ
Перевязочный – таңатын жер
Продовольственный
Азық қоймасы
Сборный
Жиын жер
Опорный
пункт
Тіреу жер
Этапный
Бекет жер
Пункт – орын, жер
Пункт наблюдения – бақылайтын жер
Путь – жол
Путевое довольствие – жол азығы
Пути сообщения – қатынас жолы
Пушечная батарея – зеңбірек қосыны
Пушка – зеңбірек
Тяжелая
Ауыр
Легкая
пушка
Жеңіл

зеңбірек

Р
Равнение – тегістелу
Равнение на право, на лево, на середину – оңға, солға, ортаға тегістел
Равнина – жазық
Равняйсь – тегістел

Радио – сымсыз телегірам
Разбить-ся – қирау
Разбивка – бөлу
Разбить палатку – шатыр тігу
Разбор, разборка – жығу, бөлшектеу
Разведка – баршылық, шалғын
Агентурная
Тыңшы
Войсковая
Әскер
Воздушная
разведка
Әуе
Конная
Атты
Пешая
Жаяу
Разведчик – баршы, шолушы
Разведывать – барламақ, шолу
Разведывательная партия – баршы, шалғын тобы
Развертывание – жазу, жаю
Развить огонь – атысты ұлғайту
Развод – тарау
Развод караула – қарауылды тарату
Разводящий – айырушы
Развернуть роту – қосты жазуы
Разграничительная линия – шек ара сызығы
Разгром – ойран қылу
Раздача – тарату, үлестіру
Разделение – айыру, бөлу
Раз`езд – жортуыл
Усиленный
Күшейіңкі
Отдельный
раз`езд
Жеке
Размещение – жайластыру
Разойдись – тарал
Разоружать – қарусыздандыру (қаруын алу)
Разрез – тілік
Разрезной патрон – (жарылмалы) оқ
Разрешение – рұқсат
Разрыв – жарылу-қопарылу
Разряд – дәража
Разряжать, разрядить – оғын алу
Разыскивать – іздестіру, іздеу
Район – аймақ
Ракета – әрекет, ұшқын шам
Сигнальная ракета – әрекет дабылы
Рама – ырам, ергенек
Рана – жара
Раненный – жаралы
Рапорт – ырапырт, баяндама

баршылық

жортуыл

Расквартирование – қоныстандыру
Раскладка – таратып салу
Расписание – жоспар
Расписание постов – күзет жоспары
Расположение – қоныс
Расположение противника – жау қонысы
Расположение на отдых – тынығуға қону
Расположение по квартирам – пәтерге тарап қону
Распоряжение – бұйыру
Распределение войск – әскерді жіктеу
Рассвет – таң
Рассеивание – шашырау
Рассеивание выстрелов – оқтың шашырауы
Расстояние – алыстық
Растреливать – ату
Рассыпной – таранды
Рассыпной строй – таранды тізбе
Расчет – есеп
Орудийный расчет – зеңбірек есебі
Расчет караула – карауылдың есебі
Расчленение – айыру, жіктеу
Револьвер – тапанша (алты атар)
Революционный военный совет (Реввоенсовет) – әскерлік төңкеріс кеңесі
Редкий огонь – сирек атыс
Редут – дала бекінісі
Режим – тәртіп
Резерв – қор
Резервная колонна – қор түйдегі
Сторожевой резерв – күзет қоры (тиянағы)
Полковый « – қол «
Рейд – жортуыл
Река – өзен
Реквизиция – алым
Рекогносцировка – шолу
Рекогносцировка позиции – бекініс шолу
« противника – жауды «
Нагрудной ремень – өмілдірік
Ремень – қайыс
Решение – ұйғару
Решительный удар – батыл тию
Ржавчина – тот
Ржавый – тотыққан, тоттанған
Рикошет – өршу
Ров, ровик – ор
Рогатка – арқар мүйіз

Род огня – атыс түрі
Род оружия – қару түрі
Ролик – сүйеу
Рота – қос
Расчет роты – қос есебі
Ротный командир – қос басы
Ротный сторожевой участок – қостың күзет аймағы
Роща – тоғай
Рубеж – шек
Рубить – шабу, қию
Руби – шап, қи, кес
Рубка – шабыс, қиыс
Ружейная граната – мылтық добы
Ружейный прием – « ебі
Ружейный огонь – мылтық атысы
Рукоятка – тұтқа
Руль – құйрық, тұтқа
Русло – арна
Ручей – бұлақ
Ручная граната – қол добы
Рысь, рысью – желіс
Рычаг – бастырық, бұрау
Замочный
Жапқыштық
Коленчатый
рычаг
Буынды
Под`емный
Көтерме
Ряд – ірет
С
Сабля – қылыш
Сальник – майлық
Салют – тәжім етіс
Орудийный салют – зеңбірек тәжімі
Ружейный салют – мылтық тәжімі
Самовзводный – өзі атқыш
Самокат – белесепет
Самолет, аэроплан – (айырплан) ұшар
Самоокапывание – орлану
Санитар – саулықшы
Санитарная двуколка – саулық арба
Санитарный поезд – саулық от арбасы
Сап – маңқа
Сапер – сапер
Саперная рота – сапер қосы
Сбор – жиын

демеу

Сборный пункт – жиналатын жер
Сведения – қабар
Сведения о неприятеле – жаудан қабар
Свисток – ысқырғыш
Сводка – жумақ
Сводка донесения – ақпар жумағы
Связь – қатынас
Зрительная
Көз
Телефонная
связь
Телепон
Связывать – қатынаспақ
Сгруппировать – топтанбақ
Сдача поста – күзетті тапсыру
Север – теріскей
Северный – теріскейлік
Северо-восток – теріскей шығыс
Северо-запад – теріскей батыс
Седлать – ерттеу
Седло – ер
Седловина – кезең
Секрет – жасырын, құпия
Секретный, -о – жасырын
Сектор – өрістік
С`емка – шенеу
С`емщик – шенеуші
Сердцевина – өзек
Сеть – тор
Проволочная сеть – сым торы
Сигнал – сезік
Сигнализация – сезік беру
Сигналист – сезікші
Сигнальная ракета – әрекет сезігі
Скат – беткей
Склад – қойма
Продовольственный склад – азық қамбасы
Артиллерийский « – зеңбірек «
Начальная скорость – әуелгі жылдамдық
Скомандовать – жарлық беру
Скорость – жылдамдық
Скос – қия
Скошеный паз – қия қазынек
Скребница – аттарақ, қырғыш
Слезай – түс
Слепок – мөр қалыбы
Слепок с печати – мөр қалыбы
Служба – қызмет

жалғамы

Военная служба – әскер қызметі
Гарнизонная служба – қорғандық қызметі
Служащий – қызметші
Смазка – майлау, сылау
Смена – кезек
Смещение – орнынан түсіру
Смирно – тек
Смотр – қарау, көру
Инспекторский смотр – інспекшілік (ізерттеу) көру
Тактика снабжения – жеткізу әдісі
Снабжение – жеткізу
Снаряд – зеңбірек оғы
Снаряжение – жабдықтау
Собрание – жиналыс
Соединение – қосынды, қосылыс
Войсковое соединение – әскер қосындысы, құрамы
Соединительная планка – қосар табан
Сомкнутый строй – жікті тізбе
Сообщение с тылом – артына қатынасу
Пути сообщения – қатынас жолы
Соприкосновение с противником – жаумен кездесу
Соприкосновение – қол қатыс, жақындасу
Сопровождать – еру
Сопротивление – қарсыласу, тіресу
Полоса сопротивления – тіресу үйегі
Упорное сопротивление – қатты қарысу
Сосредоточение войск – әскер ұю
Сосредоточение – іиіру
Сосредоточение огня – оқ жаудыру
Состав караула – қарауыл құрамы
Со-ставь – сүйе
Союз Советских Социалистических Республик (СССР) – қоғамшыл кеңес
одағының республикесі
Союзник – одақ
Спайка – ымыра
Спешенный – жаяуланған
Смешиваться – араласу
Список – тізім
Именной список – ат тізімі
Спуск курка – құлағын шаптыру
Спусковой крючек – ағытқыш ілгек
Спусковой механизм – ағытқыш тетік
Спусковая скоба – ағытқыш доға бас
Сражение – соғыс (қырғын)
Генеральное сражение – үлкен (қырғын) соғыс

Средняя точка попадения – нысана кіндігі
Средство – қаржы, қаражат
Перевозочные средства – көлік
Подрывные средства – қопару ылажы
Становиться – тұру
Становись – тұр, тізіл
Станок – тұғыр, тез, қалып
Станковый пулемет – тұғырлы оқшашар
Старшина – ақсақал (айқайшы)
Стать в ружье – мылтыққа тұру
Стайкой – құс қоралана
Станция – (бекет) ыстанса
Телефонная станция – телепон стансасы
Ствол – діңгек
Ствольная накладка – діңгек жабуы (кежімі)
Стебель – сабақ
Стебель затвора – жапқыш сабағы
Степь – дала
Стой – тоқта
Стойка – қазықша, таяқ
Стойка с ружьем – мылтық бен тұру
Стойло – ат тұрақ
Сторож – күзетші
Сторожевое охранение – қарауыл күзеті
Сторожевой отряд – күзет жасағы
Сторожевой пост – күзет
Сторожевой резерв – күзет қоры
Стратегия – айла
Стротегическая позиция – айла бекінісі
Стрела – садақ оғы, жебе (масақ)
Стрелка – тіл
Стрелковая позиция – атыс бекінісі
Стрелковая цель – атыс нысанасы
Стрелок – атқыш, мерген
Стрельба – ату, атыс, мылтық дауысы
Артиллерийская стрельба – зеңбірек атысы
Ружейная « – мылтық «
Одиночная « – жалғыздап атыс
Стрельба прицельная – көздем атыс
Стрельбище – оқ ойнағы
Стрелять – атпақ
Стремительная атака – екпінді шабу
Стремя – үзеңгі
Стреножить – шідерлеу
Строевая лошадь – мініс ат

Строевой – тізбелік, құрылыс
Строевой устав – жасақ, құрылыс ережесі
Строиться – тізілу
Строй – тізбе
Рассыпной строй – андыз тізбе
Сокнутый « – тығыз «
Стройся – тізіл
Стычка – ұрыс, қағыс
Суд – билік, (сот)
Полевой суд – дала, жорық билігі, (соты)
Боевое судно – соғыстық кеме
Сторожевое судно – күзет «
Сумка – боқша, дорба
Патронная сумка – оқ дорба
Судно – кеме
Сутки – күн тәулік
Суточный – күн тәулігі
Сухопутный – құрлық
Сухопутные войска – құрлық әскер
Сфера дальнего огня – екпінді (талмау) оқтың алабы
Сфера действительного ружейного огня – мылтық оқының екпінді алабы
Схема – жоспар, долбар
Т
Табель – қаттама
Табель постам – күзет қаттамасы
Таблица стрельбы – атыс кестесі
Тактика – әдіс
Тактическая задача – әдіс міндеті
Танк – таңқ
Театр военных действий – соғыс майданы
Телескоп – жұлдыз дүрбі
Тело – тән (сүйегі)
Тело орудия – зеңбірек сүйегі
Тело пулемета – оқшашар сүйегі
Техника – өнер
Технические войска – өнер әскері
Товарищ – орынбасар, жолдас
Топография – шенеу білімі
Торба – ат дорба
Точка – ноқат
Огневая точка – оқ жемі
Средняя точка попадения – нысана кіндігі
Точка прицеливания – көздеген жер, нысана

Точная наводка – анық дәлдеу
Траверс – ор қолтығы
Троектория – оқ ізі
Крутая троектория – тік оқ ізі
Низкая троектория – аласа оқ ізі
Транспорт – кіре, көлік
Траншея – ор
Тревога – қауіп
Трензель – ауыздық
Тропа – жол сорабы
Трубка – түтік, керней, өңеш, сыбызғы, дүрбі
Трубка дистанционная – өріс дүрбісі
Тыл – сырт, желке
Тыловая позиция – сыртқы бекініс
Тюфяк – сабан төсек
У
Убежище – пана
Уборка – жиыстыру, тазалау
Увольнение – шығару
Увольнение со службы – қызметтен шығару
Угол – бұрыш
« возвышения – өрлеу шұғылы
« вылета – ұшар «
« попадения – түсер «
« прицеливания – сығалау көтерілісі
Удар – соғу, ұру
Лобовой удар – қарсы алдынан соғу
Решительный удар – батылды соғу
Фланговый « – бүйірден соғу
Удар в штыки – найзалау, істіктеу
Ударная группа – алып тобы
Удостоверение – сенімдеме
Удушливый газ – улы ғаз
Узел – түйін
Уздечка – жүген
Указание – нұсқау
Укрепление – бекіну
Укрепление полосы, позиции и района – бекінген өлке
Укреплять – бекіту
Уничтожение – жою, құрту
Упор – тіреу
Винт упора – тіреу бұранда
Шомпольный упор – сүмбенің тіреуі

Упорное сопротивление – қатты тіресу
Управление – басқару
Упражнение – жаттау, жаттығу
Упряж – шегім
Ура – алаш
Урок – сабақ
Усиленный марш – қатты жүріс
Устав – ереже (устау)
Боевой
Внутренний
Гарнизонный
Кавалерийский
устав
Артиллерийский
Полевой
Дисциплинарный
Уступ – иық
Участок – өлке, алап
Учебный патрон – ойын оқ
Взводное учение – бунақтап үйретіс

Жорық
Ішкі
Қорғандық
Аттылардың
Зеңбірек
Дала қызметінің
Тәртіп

Ф
Фланг – қанат, бүйір
Правый фланг – оң қанат
Левый фланг – сол қанат
Фланговый – бүйірлі, қанатты
Фланговое движение – орай шығу
Фланговая атака – бүйірден шабу
Фланговый огонь – бүйірден атыс
Фланкирование – бүйірден алу
Флот – кеме тобы (керуен)
Боевой флот – ұрыс кемесі
Корабль – кеме
Воздушный флот – әуе кемесі
Флюгерь – жел тілі
Фляга – шонтай
Форма – түр, пішін
Походная форма – жүріс түрі
Караульная форма – қарауыл пішіні
Формировать – құру
Форсировать – үстеу, өту
Форт – тосқын
Фортификация – бекітіс
Долговременная фортификация – мықты бекітіс

устау (ереже)

Полевая « – жаңа (далалық) бекітіс
Фотографировать – сурет басу
Фронт – бет
Фронтальное движение – қарсы жүріс, тура жүріс
Фронтальный огонь – қарсы атыс
Фронтальная атака – қарсы шабу
Фронтальный огонь – қарсыдан соғу
Прорыв фронта – жігін бұзбақ
Протяжение фронта – қатардың, жіктің ұзыны
Фугас – қопарма
Фураж – жем-шөп
Фуражир – жемші

Х
Хвост – құйрық
Хвост колонны – түйдектің арты
Хвостовой винт – құйрық бұрандасы
Химия – тек тану, кемие
Хобот – тұмсық (құйрық)
Хобот орудия – зеңбіректің құйрығы
Ход сообщения – қатынас оры
Ход – жүріс, дөңгелек
Храбрость – ерлік
Храбрый – ер
Хозяйственная команда – шаруа қосыншасы
Хомутик – мойындық
Холодное оружие – (өткір) оқсыз қару
Хранение винтовки – мылтықты сақтау
Ц
Цевье – құндақ мойыны
Цейхгауз – кілент (шек ауыз)
Вещевой цейхгауз – бұйым кіленті
Продовольственый цейхгауз – азық түлік кіленті
Ближайшая цель – жуық (нысана) мақсат
Конечная цель – түпкілікті (нысана) мақсат
Цель – нысана, мақсат
Цель действия – қимыл мақсаты
Целик – көз кезеңі
Центр – кіндік
Центральная телефонная станция – телепонның кіндік стансасы
Цепь – андыз, тарам (шынжыр)

Сторожевая цепь – күзет андызы
Цепь стрелковая – атыс тарамы
Цидатель – қорған кіндігі, қамал
Ч
Час – сағат
Часовой – күзетші
Подчасок – күзет басар
Парные часовые – қос күзетшілер
Почетные часовые – қошеметші күзетшілер
Чистый – таза
Частый – жиі
Частый огонь – жиі атыс
Чин – шен
Чистка – тазалау, тазарту
Ш
Шаг – адым, аяқ
Шагом – аяңдап -й
Шанцевый инструмент – кетпен-күрек
Шатун – ырғақ
Шашка – қылыш
Кавалерийская
Аттының қылышы
Пироксилиновая шашка
Бүйрексілін кесегі
Шенкель – тірсек (тебін)
Шептало – сыбыр
Шеренга – қатар
Шерножное учение – қатарлық үйрету
Шеф – қамқор, бастық
Шейка – қылта мойын
Шинель – шекпен
Ширина – көлденең, ені
Шлея – шілійа
Шлюз – іркін
Шомпол – сүмбі
Шомпольный упор – сүмбі тірегі
Шоссе – тас жол
Шпион – тыңшы (жансыз)
Шпора – түрткі
Шрапнль – оқты доп
Штаб – (орда) ыштаб
Генеральный штаб – жалпы штаб (орда)
Главный « – үлкен штаб (орда)
Полевой « – жорық штаб (ордасы)
Штабной – ордалық, штабтық
Шандарт – ту

Штат – штат, қалып
Штурм – басқын
Штурмовать – басу
Штурмовая часть – басқын (бұзар) бөлім
Штык – істік, сүңгі
Щ
Щит – қалқан
Э
Эвакуация – арылту, шығару
Экзамен – ымтиқан, сынақ
Эпидемия – індет
Эпидемический отряд – індет жасағы
Эскадра – кеме қосыны
Эскадрилья – ұшар қосыны
Эскадрон – атты қосын
Этап – бекет
Этапный пункт – « орны
Этапный камендант – бекет қорушысы
Эшалон – ошалаң (қора)
Ю
Юг – күңгей
Юго-восток – күңгей шығыс
Юго-восточный – күңгей шығыстық
Юго-запад – күңгей батыс
Юго-западный – « батыстық
Я
Ядро – доп, домалақ
Ящик – кебеже, жәшік
Зарядный ящик – оқ кебежесі
Денежный « – ақша кебежесі (сандығы)
Название частей винтовок
Бес атардың атаулары
Антабка – бау шеттігі
Боевая личинка – ұрыс құрты
Боевые выступ – ұрыс белі
Боевые пружина – ұрыс шиыры (серіппе)
Боек – соққы ұшы
Боевой взвод – ұрыс иықша (сұғанақ)
« патрон – оқ (оқты сауыт)
Боковая щель – қабырға саңылау

Бортик – кемер
Веньчик ударника – соққының қалпағы
Верхнее окно – жоғарғы тесік
Вилка – аша
Винт – бұранда
« упора – тіреу бұранда
Хвостовой винт – құйрық «
Винтовка – бес атар (бентөбке)
Винтовой нарез – бұрандалы ойық
Выбрасыватель – ырғытқыш
Вырез – ойық
Гильза – оқ сауыт
Гребень – жал
Гнездо – ұя
Дальность – оқ өрісі
Дола – ойы
Дульная накладка – ауыз томағасы
Дульная часть – ауыз жағы
Задержка – кедергі
Закраина – ернеу
Заряд – дәрі
Затвор – жапқыш (кілт)
Затылок – желке
Защелка – тіс
Зацеп – ілмек
Казенная часть – көт жағы
Калибр – ені
Канал – өзек
Капсюль – шақпақ
Контрольный круг – тексергіш дөңгелек
Курок – құлақ
Лапка – ит табан
Линия прицела – оқталу жолы
« прицеливания – сығалау жолы
Лезвие – дүзі
Ложе – құндақ
Ложевое кольцо – құндақ сақинасы
Ложевы глазки – құндақ көзі
Лопасть – қанат
Магазинная коробка – оқ іні
Наконечник – үші
Нарез – ойық
Настильность – жатықтық
Нижнее окно – төменгі тесік
Нижняя щель – « саңылау

Обойма – оқ тізбегі
Основание затвора – жабқыштың табаны
« мушки – қарауылдың «
Отвертка – бұранда кілті
Отражательный выступ – ыршытар белі
Отсекающий зуб – қағар тіс
Отсечка отражатель – қағар-ыршытар
Паз – қазінек
Вертикальный паз – тіке қазінек
Кальцевой паз – айналмалы «
Нижний « – төменгі «
Продольный « – ұзыннан қазінек
Поперечный паз – көлденең қазінек
Палочка – таяқша
Патронник – оқтық
Пирамида – сүйеме
Подаватель – әпергіш
Подающий механизм – әпергіш тетік
Поля – қыры
Предохранительный взвод – сақтаушы иықша (сұғанақ)
« выступ – « бел
Прибор – жабдық
Приклад – дүм
Принадлежность – жарақ
Пристрелка – атып алу
Прицел – сығалау іш
Постоянный – негізгі сығалауыш
Прицельная колодка – сығалау (дүңі) табаны
Прорез – саңылау
Протирка – ысқыш
Пуговка (курка) – түйме
Пуля – оқ
Пульный вход – оқ есігі
Ремень – бау
Рукоятка –тұтқа
Рычаг – демеу, бұрау
Сердцевина – өзек
Снос – түйе тайғақ
Соединительная планка – жалғау қалақша
Спусковой механизм – ағытқыш
Спусковая скоба –« қылы
Спусковой крючек – « ілмек
Средняя точка попадания – нысана кіндігі
Ствол – діңгек
Ствольная коробка – діңгек қобдиы

Ствольная накладка – діңгек жабу
Стебель – сабақ
Стебель затвора – жапқыштың сабағы
Стойка – қазықша
« прицельной рамка – сығалау қазықша
Ступенька – кетік
Троектория – оқ ізі
Ударник – соққы
Уголь прицеливания – сығалау қолтығы
« возвышения – « көтерілісі
Упор – тіреу
Хомутик – мойындық
Цевье – құндақ мойыны
Шептало – сыбыр
Шляпка гильзы – сауыттың қалпағы
Шейка – мойын
Шомпол – сүмбі
Шомпольный упор – сүмбелік тіреу
Шомпольная муфта – сүмбенің томағасы
Штык – істік (сүңгі)
Шпилька – сида
Щека – жақ
Щель – саңылау
Название частей пулемета
Оқшашар бөлшектерінің атаулары
Пулемет – оқшашар
Барабан – бітеу құлақ
Боевой взвод – өріс иықша (сұғанақ)
Боевая личинка – « құрты
« пружинка – « серіппе (шиыры)
Вертикальный винт – тік бұранда
Вертлюг – бұрғыш
Верхний спуск – жоғарғы тиек
« палец – « саусақ
Возвратная пружина – қайтарғыш шиыр
Воронка – шұқыр
Втулька – топатай (төлке)
Выводная труба – түбек (шүмек)
Вырез – кетік
Выступ – бел (иық)
Горбатая пружина – бүкір серппе
Гортовые ремни – жырым
Грубая наводка – төтелей көздеу
Досылатель – апарғыш

Завертка – қисық мойын
Загиб – ернеу
Задержка – тоқтатқыш
Задвижка – сына
Задержка пулемета – оқшашардың кедергісі
Зажимная матка – қысар емшек (ерін)
Замок – жапқыш
Замочный рычаг – жапқыш демеу
Запасной ремень – қамдық қайыс (айыл)
Застежка – тиек, ілмек (атыс)
Затыльник – шүйде
Защелка – тіс
Канал – өзек
Кожух – қалбыр, бұйен
Колесо – дөңгелек
Коленчатый рычаг – буынды (бүкші) демеу
Короб – кебеже
Коромысло – күйенті
Корневая часть дышла – тартенің түбір жағы
Круглое окно – дөңгелек ойық
Ладыжка – бүкір
Лента – таспа, құр (оқ тізбек)
Ленчик – ашамайдың (ердің) сүйегі
Лоток – қалақ
Масленка – майлық
Маховичек – тегеурін (дөңгелек)
Мотыль – желпілдек
Мушка – қарауыл
Нагрудный ремень – өмілдірік
Надульник – тептіргіш
Натяжной винт – ширатқыш бұранда
Напильник – егеу
Недоуздок – ноқта
Нижний палец – төменгі саусақ
« спуск – « тиек
Ободовый ремень – көттік
Окно – ойық
Ось – шөлдік (кіндік, білік)
Остов – сүйек
Отдача – тепкін
Отвертка – бұранда кілт
Пакля – кенеп түтігі
Патронник – оқтық
Перезаряжатель – қайта оқтағыш
Пружина – шиыр (серіппе)

Плоскогубцы – кемпір ауыз
Подвес – тең
Под`емный механизм – көтергіш тетік
« рычаг – « демеу
Подушка – тоқым
Ползун – мешел
Предохранитель – сақтаушы
Предохранительный взвод – сақтауыш иықша (сұғанақ)
Пресс – сығар
Приемник – көмей (мешкей)
Прицельная линия – сығалау жолы
Пружинный нажим – серіппелі басар
Пятка – өкше
Рама – ырам (әйнек ағаш)
Рожки – мүйіз
Ролик – сүйеу
Рукоятка – тұтқа
Ручной пулемет – қол оқшашар
Рычаг – демеу, бұрау
Сальник – майлық
Сиденье – орындық
Собачка – қапқыш
Составные дышла – құранды тәрте
Спусковой рычаг – ағытқыш
Спусковая тяга – тиек тартқыш
Станина – өркеш (жақ)
Стойка – қазықша (таяқ)
Стол – ұра
Стрельбище – оқ ойнағы
Тело – дене
Тесмянные подпруги – қайыс айыл
Торба – дорба, ат дорба
Точная наводка – анық дәлдеу
Трап – тырап, баспалдақ
Тяга – тартқыш
Ударник – соққы
Узда – жүген
Указатель – тіл
Уносная часть дышла – тартенің бас жағы
Хобот – құйрық
Целик – көздеу кезеңі
Шатун – ырғауыш
Шорка – шөрке
Щипцы – қысқаш
Щит – қалқан

Команды.
Жарлықтар.
Внимания – аңда
Вольно – ықтияр
В ру-ку – қол-ға
В ружье – мылтыққа
Вынь патрон – оқты-ал
В цепь – жазыл
Заряжай – оқта
За спину – мойынға
Змейкой – бұлтақтай
К но-ге – аяқ-қа
Ко мне – маған кел
Кру-гом – ай-нал
Ложись – жат
Марш – бас
Шагом марш – аяңдай бас
Бегом « – жүгіре бас
Рысью « – желе бас
Напра-во – оң-ға
Нале-во – сол-ға
На ремень – бау-ға
Под ноги – төмен қара (аяқ астына)
Примкнуть штыки – істік қада
Прямо – тура
Равняйсь – тегістел
Разойдись – тарал
Разряжай – оғын ал
Рассчитайсь – санал
Слезай – түс
Смирно – те-е-к
Со-ставь – сүйестір
Стой – тоқта
Становись – тұрыңдар
Стройся – тізіл
Шире шаг – соза-бас
Штыки в ножны – қынға
Спешиться – жаяуланбақ
Стайкой – құс қоралана
Стройться – тізілмек
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Бір-екі ауыз сөз
Оқу кемесериетінің білім кеңесі пән атауларын жиюға кіріскеніне көп
болды. Қабылдаған сөздерін талай рет жорналдарға басып, жеке жазушылар
шығарған кітаптардың кейбірінің соңына пән сөздерін тізіп те отырды. Бірақ
онымен ел жаңа сөзге жарымады. Әр-бір жеке жазушылар өз қолына ұстап
отыратын, жаңа өмірдің тілін іздеді, пән атауларына тұс-тұстан сұрау көбейді,
оның мұқтаждығы күн сайын аса берді.
Сондықтан, өткен жылдың күзінен бастап, білім кеңесі тез уақыттың
ішінде пән сөздерін басып шығаруға кірісті. Көпшілік алдына тартылайын деп
отырған осы еңбек, – сол аз мезгілдің ішіндегі нәтиже. Жұрттың көбіне мәлім,
ой еңбегіндегі ең қиын істің бірі сөздік тізу. Оның ішінде, әсіресе кітап
жазушыларға дайын сөз тауып беру өте қиын іс. Бұл айтқан ғылым тарауын
көңілдегідей шығару үшін, оның соңында бір неше жыл отырып, бір пән
сөзінің өзін бір неше сүзгіден өткізу керек. Бірақ бүгінгі тұрмыс ырғағы бізді
тап ол күйдегі бабына келтіріп шығартпады. Зымыраған ұшқыр өмір күнбекүнгі керекке жұмсауға дайын тұрған тіл қаруын керек қылды. Соны мен аз
күннің ішінде тездетіп, осы пән сөздігін құрастыруға тырыстық.
Бұл құрастырылған пән сөздерінде талай кемшіліктер бар. Үйткені әр
ғылымның тарауынан өзіне жүйрік кісілер шықпай, пән сөзі түзелмек емес.
Әр ғылымның өз шеберлері кітап жазса, пән сөзі сол уақытта сараланып,
сонда ғана көпшілікке үйлесімді болмақ. Ол тариқы шындық.
Бұл сөздікке еуропыдан сегіз мыңнан аса сөз алынып, оның көпшілігі
қазақ тіліне аударылды. Кей бір пән атаулары сол күйінде алынды.
Мұның үлкен кемшілігі, кей бір еуропы атауларына қазақша мағына
берілмегендік (мәселен «кимие», «парапын» сияқты). Еуропыдан алынған бар
сөзге мағына берудің қиын болғаны, бірінші уақыттың аз болғаны, екінші
сөздіктің мақсаты тек кітап жазушыларға арналған соң, көп түсіндіріс пен
пайдаланушыны мезі қылмайық дегендік.
Алайда, негізгі алған пән сөздері мен қатар, еуропы атауларының көбіне
қоршаудың ішінде түсіндіріс берілді, не болмаса қазақша сөздің бір неше түрі
көрсетілді (мәселен «срок»-ті – аял, мезгіл, мұрсатана – деген сияқты).
Сөздік пен пайдаланушы негізгі атаулар мен қатар, дүдәмалданған
жерде (сөздің мағынасына қарай) қоршаудың іішіндегі қосалқы сөздер мен де
пайдалануға болады. Көпшілікке орасан көрінетін нәрсенің енді бірі, қазақтың
бір сөзін еуропының бір неше сөзіне қосақтағандық. Мәселен «режим» де
«тәртіп», «дисциплина» да «тәртіп», «порядок» та «тәртіп» – сияқты.
Бірақ бұған кінә қоюға қисыны жоқ. Үйткені қазақ тілінің сөйлем жүйесі
мен, еуропы тілінің сөйлем жүйесі бір емес. Еуропы тілі әр затты өз алдына
анықтап, жеке ұғым мен көрсетсе, біздің тіл өлеңдетіп, бір ұғымды бір неше
затқа апарып қосақтайды. Оның себебі қазақ тілінің сөйлем жүйесі өлең
негізіне құрылғандық.

Соны мен бұл кемшіліктер бір күнде жойылуға мүмкін емес, ол біртебірте, әр ғылымның өзіне арнаулы иесі шыққанда түзелмек. Сол сияқты бұл
сөздіктің кемшілігі де екінші басылғанда түзелер деп сенеміз.

А
Абажур – лампы қалпағы
Абаж – күміс ақша
Аберрация –әберетсие (адасу, бұлдырау)
Абзац – сымбал
Абисса – теңіз түбі
Абонемет – абанамент (газет, жорналдарға, театрдегі орындарға күні бұрын
ақша төлеп, билет алып қою)
Абонент – абанент
Аборигены – байырғы (бір жердің байырғы халқы)
Аборт – бала түсіру
Абрикос – өрік (кептірмеген өрік)

Абсент – жусан арақ (жусаннан істелген арақ)
Абсолютизм (неограниченная монархия)- әбсәлүтшілік
Абсолютный – даусыз, жеке, дара
Абстрактный (отвлеченный) - дерексіз
Абсурд – мағынасыздық
Абсцесс- бітеу жара (жірінді)
Авангард (войска) - алғы әскер
Аванпост – аванпост (алдағы күзетші әскер)
Аванс – абанс (алдан берілетін ақша)
Авантаж – пайда (артықшылық)
Авантюрист – жанкешті (содыр)
Авантюра – жанкештілік
Авантюрный роман – жанкештілік роман
Авансцена – сақына алды
Авария – абарие (науыт)
Авгур – балгер, сәуегей
Август – ағыс (сүмбіле)
Авиатор – ұшушы
Авиахим – әбиехим
Автаркия (фил Авиация – ұшушылық (ұшқыштармен әуеде қалықтау)
Авиомаяк – әуе мәйегі
Авионосец – ұшқышты кеме
Авиотранспорт – әуе транспорты
Аврора –1) таң сәулесі, 2) көбелек
) - жел буаз (өзіне қанағаттанушылық)
Автобиография – өз өмірінің баяны
Автобус – аптабоз
Автогамия (ботан.) - гүлдердің шағылысуы
Автогенез (биол.) - өз бетінше есею (жаралу)
Автограф – аптыр жазуы (қол жазба)
Автодор – аптадор (кеңестер одағындағы жол қатынасын түзейтін қоғам)
Автомат – аптамат
Автоматическая телефонная станция – аптамат телепон ыстансасы
Автоматические машины - аптамат мәшине тетікті мәшине)
Автоматически прибор – аптаматты құрал
Автомобиль – аптамабел
Автономия – аптономие (құрият-саяси еркіндік)
Автоплуг – аптосабан
Авторитет – бедел
Автор – аптыр (жазушы, шығарушы)
Авторское право – аптыр пырабасы
Автосани – апташана (аптамабел шана)
Автотранспорт – аптатыранспорт
Агглютинативные языки – жалғамалы тілдер
Агент – әгент

Агентурная разведка – жансыз баршы
Агиттеатр – үгіт тійатір
Агитация – үгіт
Агитпункт – үгіт сот
Агломерат – түрлі жыныстан біріккен
Агония – жан таласу (өлім азабы)
Аграрии – жерлі байлар (жана соларды жақтайтын партия)
Аграрный вопрос – жер мәселесі (жерге қожа болу, онымен пайдалану м.)
Аграрные программы революционных партии в России – Ресейдегі
төңкерісшіл партиялардың жер туралы пыроғырамы)
Агроном – ағыроном
Агрономическая помощь – ағырономдық көмек (ауыл шаруасын көркейту
жолында істелетін мемлекет-қоғам көмегі)
Агрономическая физика – ағырономдық пизике (жер қыртысы мен ауада
жолығатын пизикелік құбылыстарды зерттеу әдісінің жинағы)
Агрономическая химия – ағырономдық кимие (жер қыртысы мен ауыл
шаруашылық азығында болатын кимиелік құбылыстарды үйрететін
ағырономдық ғылымның бір бөлімі)
Агрономия – ағырономия (ауыл шаруасын зерттейтін ғылым)
Адвокат – атпекет (қорғаушы)
Административное право – әкімшілік жол
Администратор – әкім
Администрация – әкім (басқарма)
Адмирал – адмирал
Адская машина – ажал мәшинесі
Адъюнкт – пропесір жәрдемшісі
Адъютант – әдүтен
Азарт – құмар, қызба
Азбест – тас кендір
Азбука – әліппе
Азимут – әзимут
Азойская эра – Азой дәуірі (дүние жүзінде адам да айуанат та болмаған заман)
Азот – азот
Азотная кислота – азот қышқылы
Аива –айва (жеміс ағашы)
Айришрская природа – Айыршыр тұқымы
Академия – әкедемие (барлық ғылымның ордасы)
Академик – әкедемиеші (оқымысты ғалым)
Академия коммунистического воспитания – кәмүністік тәрбие әкедемиесі
Акадеимзм – әкедемішілік
Академист – әкедемиеде оқушы
Акация – қараған
Акварель – әкпәрел
Аквариум –әкварүм
Акклимизатизация – жерсіну

Аккомодация глаза –көз үйрету (алыстағы, қараңғыдағы нәрсені анық көру)
Аккомпанимент –музикеде үн қосу
Аккорд –әккөрді (шырқау)
Аккокредитив –ақкіредетіп (ақша алатын сенім қағаз)
Аккумуляция –аккумулятсие (қорлану, жиылу)
Акр –әкір (Англиедегі жер өлшеу, а – 900 шаршы саржан)
Акроматика –әкроматике (сөйлеу)
Аксинит –асыл қоңыр тас
Аксиома – әксиөм (дәлел керек қылмайтын)
Актер –әктір (әртес)
Актив – әктіп
Активность – белсенділік
Активный – белсенді
Актинометр – (әктинеметір) Күн сәулесінің қуатын өлшеуіш
Актиномизм – шынжара (шығу)
Актовая книга – әкті кітабы
Акт – әкті
Акустика – әкүстике (дыбыс, үн туралы ғылым)
Акциз – әксіз салық (тауар сатушылардан алынатын салық бір түрі)
Акционерная обшество –жарналы серіктік
Акция – әксие (жарна қағаз)
Албания – Арнауыт (албан)
Алгебра – алгебре
Алгебарда – айбалта- найзасы
Алебастр – әлебастр
Ассейрометр (фаринометр) - ұн маңызын өлшеуіш
Аленка (оленка-бронзовка) – көк ала қоңыз
Ализарин – әлізарін
Алимент – әлімент (тауқымет көтеру)
Алкоголь – есірткіш
Алкоголик – араққор
Аллегория – тұспал (ишара)
Аллегро (муз.) – шабытты (әлегірі)
Аллитерация (литер) – дыбыс ұйқасы (дауыссыз дыбыс ұйқ.)
Аллигатор – Әмерике айдақары
Аллюминий – әлүмен (метал заты)
Алмаз – алмас
Алой – алой (дәрі шөп)
Алтиметр – биіктік өлшеуіш
Алфавит – әліппе
Алый – қан қызыл
Альботрос –түйе шағала (мұқиттарда жүретін құс)
Альбом – әлбом (сурет, өлең дәптері)
Альбомные стихи (литер.) - әлбом өлеңі
Альбумин – әлбүмін (уыз)

Альгология (бот.) – балдыр жайындағы ғылым
Альгонская эра (геол.) – әлгон дәуірі
Альманах – әлманақ
Альпака – Әмерике арқары
Альпийские растение (ботан.) – тау өсімдіктері
Альпинизм – тау кезушілік
Алть – әлт (нәзік үн)
Аллюминотермия – әлүментермие (темір заттарын қорытудың бір түрі)
Амальгама – әмәлгәмі
Амбулатория – емқана
Аменоррея – етек кірі тоқталу
Американский метод обучения грамоте – тұтас сөз әдісі
Аммиак – әмиек (мұсатыр ғаз)
Аммоний – әмөн
Амнистия – кешірім
Аморфный – пішінсіз
Амфорное вещество – пішінсіз зат
Амперметр – әмпірметр (електр ағынының күшін көрсететін аспап)
Ампир – әмпір (сәулет үлгісі)
Амплитуда – әмплитуді
Амплуа –ампылуа (артел төлдерінің мінезі)
Амфистомы – бүйен құрты (жылан құрт)
Анабиоз (биол) – абаниоз (жәндіктердің қайта тірілуі)
Анадиплосис (литер) – сөз ұйқасы
Анализ – талдау
Анализ химический – кимиелік талдау
Аналогия – ұқсастық (аналогие)
Анастомоз – жүйке торабы (анастомоз)
Анатомия – анатомиа (тән ғылымы)
Анатомия растений – өсімдік анатомиасы
Анафора – тізбектету
Ангидрид –әнгидрит
Ангина –әнгін (тамақ ісу)
Английская болезнь – ит ауру
Анекдот –әнекдот (күлкілі әңгіме)
Анемия (малокровие ) –қан аздық
Анемометр –жел күшін өлшеуіш
Апостроф –апостыроп
Анеморфимия – жел арқылы шағылысатын өсімдіктер (әнемепелие)
Анероид – әнеройды (ауаның қысуын өлшейтін аспап)
Анестизия –ауырқсынбау (сезімсіз жату)
Анилин –әнилін
Анис –әніс (шөп)
Анкета –әңкет
Анкилостома – шек құрт (жегі құрт)

Анналы (летопись) – заман жазу (уақиғаны бұлжытпай жазып отыру)
Аннулировать – жою
Анод –анот
Аноним –тұйық (аты-жөнін көрсетпеу)
Анонимное письмо –тұйық қат (домалақ қат)
Анонимное произведение –тұйық шығарма
Анонс – алдан білдіру (аноныс)
Антипатия –сүйкімсіздік
Антирелигиозная пропаганда –дінге қарсы үгіт
Антисанитарный –нас, былапыт, былық
Антисептика –шірітпеу (жараны шірітпеу)
Антисептические средство – шірітпеу дәрісі
Антитеза –әнтитез (шендестіру)
Античное искусство – көне заман өнері (ескі грек пен ескі рұм өнері)
Античный мир –көне дүние (бұрынғы грек рұм заманы)
Антология –таңдамалы жыр
Антофагаста –антапағас
Антракт –дем алыс
Антроцен –антырасен
Антроценовое масло – антырасен майы
Антрацит – (антырасит) жылтыр тас көмір
Антропография – адам нәсілін әліптеу
Антропология –антырапалогие
Антропоморфизм – 1) адам тәрізділік, 2) адам сияқты деу (антыропоморпизм)
Антропофагия (Каннибализм) – кісі етін жеушілік
Анурия – несеп тоқталу (сідік жүрмеу)
Аорта –қолқа
Апатия –мең-зең (жабығу, меңіреулену)
Апелляция –үстеме арыз
Апельсин –әпелсін
Аперцепция художественного произведения – сырлы шығарманы түсіну
Апокрифический – жалған (нанбайтын)
Аполог –мысалдау (адамды айуан түрінде суреттеу)
Апология –көтермелеу (қорғау, мақтау)
Апоплексия –апоплексие (миға қан құйылу)
Апорт –апорт (алманың түрі)
Апостриорный –тәжірибе мен айыратын
Аппарат – аппарат
Аппарат Киппа – Кеп аппараты (ғаз шығаратын аспап)
Апперцепция –әперсепсие
Аппетит – шабыт
Априорный –сана мен айыратын
Аптека –әптек
Арабески –айшық (жұлдыз кесте)
Аралоиртышский водораздел –Сарыарқа белі

Арало –Каспийская низменность –Арал Кәспи ойпаңы
Арбалет – жақ мылтық
Арбитражная комиссия – аралық кәмесие
Аргумент –дәлел
Аргументация – дәлелдеу
Аренда – әренде (жалға беру)
Арена – майдан
Ареометр – әреметр (сұйық нәрсенің салмағы, тығыздығын айыратын аспап)
Арест – қамау (тұтқынға алу)
Арестанты – тұтқындар
Арийские языки – үнді-еуропы тілдері
Аристократия (аристократ) – ақ сүйек, бекзат
Арифметика – әріпметике
Арифметическая прогрессия – әріпметикелік дәуірлеу
Арифметическая середина – әріпметикелік орта
Аршин –кез
Ария –әрие (бір дауыс пен айтатын ән)
Арка – қақпа (дарбаза)
Армадур – армадыр
Арматор – кемеші
Арматура –арматыр (аспап)
Армия – әскер
Аромат – қош иіс
Арсенал – қару қоймасы
Артель- әртел
Артерия – күре тамыр
Артиллерия – 1) зеңбірек, 2) зеңбірек әскер
Артиллерийская школа – зеңбірекшілер мектебі
Артиллерийская мастерская – зеңбірек дүкені
Артист – әртес
Арфа – арпа (мүзике сайманы)
Арфа для коконов – піле жайы
Архаизм – көнелік
Архегоний – аналық (өсімдіктің)
Археография – ескі жазу жайындағы ғылым
Археология – тариқи ескерткіштерді зерттеу ғылымы)
Архивариус – арқыпшы
Архив – арқып
Архимедов винт – Арқимет бенті
Архипелаг – топарал
Архитектоника – шығарманың сырт құрылысы
Архитектор – арқитектыр (сәулет өнерпазы)
Архитектура – арқитектуры
Аскет – сопы (нәпсі тыйған)
Аскетизм – сопылық (нәпсі тыюшылық)

Аспид – әспіт 1) улы жылан, 2) жауыз кісі, 3) қарындаш
Аспирант – аспирант (ғалым болуға даярланып жүрген кісі)
Аспирин – асперін (терлеу дәрісі)
Ассигнация – әсігнет (қағаз ақша)
Ассимиляция (лингвист) – еліктіру (тәріздендіру, ұқсату)
Аэростат – айырстат
Ассистент –әсістент (пыропесір не дәрігер көмекшісі)
Ассонанс – дауысты дыбыс ұйқасы
Ассоциация – ассотсиатсе
Астрагал – ақ таспа
Астрограф – астроғырап (көк жүзін сүгіретке түсіретін аспап)
Астрономия – астраномия
Асфальт – аспалт (жылтыр)
Атавизм – тегіне тарту
Атака – тап қою
Атеизм – дінсіздік
Атлантида – Атланты (Атланты мұқитының орнында болған ертегі арал)
Атлантический океан – Атланты мұқиты
Атлас – атлас
Атмосфера – ауа
Атом – атым
Атомный вес – атымдық салмақ
Атомный объем – атымдық көлем
Аттестат – атыстат (куәлік)
Аудитория – аудиторие (дәріс, сөз тыңдайтын зал)
Аукцион – ауксиен (жарыс сауда)
Афозия – тілсіздік
Афоризм – нақыл (сөз)
Ахроматизм – түссіздік
Ацетилен – әсетілен (көмірден алынатын түссіз ғаз)
Амельская культура – тас дәуіріндегі мәдениет
Аэродром – айрадыром (айырпылан тоқтайтын орын)
Аэромобиль – ұшпалы аптамабел
Аэронавигация – әуе жолының ғалымы
Аэронавт – әуеде қалқушы
Аэроплан – айырплан
Аэропочта - әуе пошта
Аэросани – ұшпалы шана
Б
Бабирусса – қорқау қабан
Бабочка тутового шелкопряда – жібек құртының көбелегі
Бабр – ала жолбарыс

Бабук (тушканчик) – қос аяқ
Багаж – бағаж (жол жүгі)
Багор – шот аяқ, ырғақ
Бадан – шағыр (манғол шайы)
Бадьян – даршын (өсімдік)
Бадья – қауға
База – 1) негіз, 2) ірге, 3) қор (баз)
Базис – түп тіреу, тірек (ұйытқы, базыс)
Байбак – балпаң, суыр
Байка – бәйке (түбіт мата, мауыт)
Байронизм (литерат ) – байроншілдік
Бак – бак
Бакен – бакен (кеме жолындағы панар)
Баклажан – бақлажан (жеміс)
Баклан – теңіз құзғыны (құс)
Баклага – құты
Бактерология – бәктерие ғылымы
Бактерия – бәктерие
Баланс – баланс
Баланс народного хозяйство – қалық шаруасының балансы
Балдахин – қалқа
Балерина – биші әйел (бәлерине)
Балет – балет (би өнері)
Баллада – баллада
Балласт – салмақ
Баллистика – бәллестике (зеңбірек жәйындағы ғылым)
Баллистические приборы – бәллестике құралы
Баллист, маятник – бәллестике майітнігі
Баллонет – ғаз сауыты
Бальзам – бәлзәм (дәрі)
Бамбук – бамбұқ (ағаш)
Банда (бандит) – баспашы
Бандероль – бандірол
Банк – бәнкі
Банка – банкі
Банкет – бәнкет (зияпат)
Банкнот – бәнкінот
Банковый билет – бәнке белеті
Барабан – дабыл (барабан)
Барак – жаппа (барақ)
Барбарис (шиповник ) – ит мұрын
Баржа – баржы (тіркеме кеме)
Барий – бари
Баритон – қоңыр дауыс (бәритон – мүзике құралы)
Барка – жүк кеме

Баркас – еспе кеме
Барловые шкуры – қырықпа (күзем жүні қырқылған соң болған тері)
Барометр – бараметр (ауа қысуын өлшеуіш)
Баррикада – шеп
Барс – барс (жолбарыстың бір алуаны)
Барсук – борсық
Барханы – шағыл
Бархат – барқыт (мақпал)
Барьер – кедергі, тиянақ
Бас – бас (жуан дауыс)
Басня – мысал
Бассейн – алап
Бастион – бастион (қорған төбесі)
Батальон – баталион
Батарея – батарей
Батрак – малай
Бахрома – шашақ
Бацилла – батсыл
Башлык – жалбай (күләпара)
Башня – мұнара
Беглец – қашқын
Бегство – қашу (шұбыру, жосу)
Бегуны – үккіш (аппарат)
Бегушие волны – жылжыма толқын
Бедренная кость- ортан жілік
Безвестное отсутствие – дерексіз жоғалу
Безвозмездный – төлеусіз (боспа)
Безграмотный – сауатсыз (қат білмейтін)
Безграничный – шексіз (түбі жоқ)
Бездарный – түйсіксіз, шолақ ойлы
Беззаботный – қамсыз
Беззащитный – қорғансыз
Безземелье – жерсіздік
Бесконечная геометрическая прогрессия – шексіз еселік дәуірлеу
Бесконечный ряд чисел – санның шексіз тізбегі
Беспристрастность – туралық, бұрылмайтындық
Безразличное равновесие – талғаусыз жай
Безразличный пояс – талғаусыз үйек
Бекас – тауқұдірет (құс)
Белая акация – боз қараған
Белый тополь – ақ тораңғы
Белена – меңдуана
Белила – ақ сыр
Белка – тиін (аң)
Белладонна – қасқыр жем

Белогвардейцы – ақ әскер
Белок – мәнпір (уыз), көздің ағы
Белокурый – ақ шырайлы
Белуга – құртпа
Белый донник – түйе-жоңышқа
Белый клевер – ақ жоңышқа
Белые кровяные шарики- қанның ақ түйіршігі
Белый медведь – ақ аю
Белый металл – ақ метал
Белый стих – боз жыр (ұйқасы жоқ өлең)
Белье – ішкі киім (көйлек-дамбал)
Бельмо – ноғала (доғала)
Белянка – жапырақты саңырауқұлақ
Белянки – ақ көбелек
Бенефис – бенепіс
Бензин – бензін
Бензол – бензол
Береза – қайың
Беременность – екі қабат, жүкті
Береста – қайың қабығы (тоз, қабық)
Берлин – Берлін
Бертолетовая соль – бертөлет тұзы
Бертолетовый порох – бертөлет дәрісі
Берцо – жіліншік
Беспечность – бейқамдық
Бесплатно – тегін
Бесплодие – бедеу
Беспозвоночные – омыртқасыздар
Беспорочный – кінәсіз (кірсіз, айыпсыз)
Бесприпятственный – бөгетсіз (кедергісіз)
Беспрерывный – үртіс (үздіксіз)
Беспрерывная неделя – үздіксіз жеті
Бесприбыльный – пайдасыз (түсім бермейтін)
Беспризорность – қамқорсыздық
Беспринципный – бағытсыз (тиянақсыз)
Бесприютный – панасыз (үйсіз-күйсіз)
Беспроволочный телеграф – сымсыз телгірап
Беспроигрышный – ұтыссыз (ұттырмастан)
Бессменный – ауыспайтын
Бессмертие – өлмейтін (өлімсіз, мәңгілік)
Бессилие – күшсіздік (әлсіздік)
Бессознательное мышление – санасыз ойлау
Бессомненный – шексіз (күмәнсіз, дүдәмалсыз)
Бессонница– ұйқысыздық
Бесхвостые– құйрықсыз жәндіктер

Бесхозяйное имущество – иесіз мүлік
Бесхозяйственное содержание имущества– мүлікті босқа ұстау
Бесхозяйственность– иесіздік, ысырапшылық
Бесцветный – түссіз
Бесцельный (но)– мақсатсыз
Бесценный– бағасы жоқ (баға жетпейтін, бағасыз, сирек жолығатын)
Бесценок– су тегін (арзан)
Бетон– бетон
Бешенство– құтыру
Бибионы– шіркей (шыбын)
Библиография – библиеграпие (кітап жайындағы ғылым)
Библиотека– кітапқана
Библия– Тәурет
Бивак (Бибуак)– (әскер түнегі)
Бивни– қабан азу (қабан тіс)
Бизоны– бизон
Биквадратное уравнение– қос шаршы теңдеу
Биллиард– біліарт
Бинокль– дүрбі
Бином– бинөм (екі мүше)
Биномиальный коэффициент– бинөм өспелері
Бинт– орауыш, таңғыш
Бинт марлевый– мәрлі таңғыш
Биография – өмірбаяны
Биология – биологие (тіршілік ғылымы)
Биолиты (горн. породы) – тау жынысы
Биометрия (биол.) – биометрие
Биофизика – тіршілік пизикесі
Биплан – бипылан ( қос қанатты ұшқыш)
Биржа – бержі
Биржевик – бержеші
Биржевой маклер – бержі маклері
Битва (бой) – соғыс
Благо– игілік
Благозвучие слога – тіл әуезділігі
Благородный металл – асыл метал
Блатной язык – ұрылар тілі
Блеск – жарқыл
Блестящее тело – жылтырауық бұйым
Близнецы – егіз
Блок – ұршық (былок)
Блокада – қамау
Блокгауз – ағаш қорған
Блоты – бүркеншік
Блоха земельная – бүрге қоңыз

Блошница – сасық-керке
Бобина – бөбине
Бобер – құндыз
Богородская трава – киік оты
Бойня – соғымқана
Бок – бүйір, жан
Болотные почвы – батпақты құйқа
Болото– батпақ
Больница– ауруқана
Большая берцовая кость – асық жілік
Большая колория – ұлы колор
Большая терция – ұлы терсие
Большой вертлуг – ортан жілік басы
Большой круг – ұлы шеңбер
Бомбардировка – зеңбірек астына алу
Бомба – бомбы
Бонна – бала тәрбиелеуші әйел
Борец – күресші, палуан
Борная кислота– бора қышқылы
Борный вазелин – бора базеліні
Бородавочник – жалды қабан (аң)
Бородач-ягнятник – қарақұс (үлкен қарақұс)
Борт – кемер
Борьба – тартыс, талас, күрес
Борьба за существование – тіршілік таласы
Ботаника – батанике (өсімдік ғылымы)
Ботаническая география – өсімдік жағырапиясы
Ботанические сады – өсімдіктер бағы
Босяк – жалаң аяқ, қаңғы
Боцман – ботсман (аға матрос)
Боярин – баяр (ақсүйек, мырза)
Боярышник – долана (ағаш)
Бак – неке
Брантвахта – күзетші кеме
Браслет – білезік
Брахит (литер.) – қысқа буын
Браунинг – бірәунік
Бревно– бөрене
Брезент– брезент
Брешь– ойық, тесік
Бригада– қосар бригада
Бризы– теңіз шелі
Бриллиант– бірілиәнт
Бровная кость– қабақ сүйегі
Брод– аяқ өткел

Бродяга – қаңғыма (қаңғыбас, бұралқы)
Брожение– ашу
Бром– быром
Броненосец– зеңбіректі кеме (соғыс кемесі)
Бронебойня – сауыт бұзар
Броневой автомобиль – сауытты аптамабел
Броневой поезд – сауытты отарба
Бронза – қола
Бронзовка – жасыл қоңыз (көкала қоңыз)
Бронзовый век (бр. эпоха) – қола дәуірі
Бронхиальная астма – көксау
Бронхи – кеңірдек
Броня, бронь – сауыт
Брусовка – төрт қырлы егеу
Брус – қырлы бөрене
Брусок – қырлы ағаш, қайрақ
Брутто – бүрітті
Брюшко (зоолог.) – құрсақ
Бубудун (удод)– сақау
Бугор – төбе, төмпей, төмпешік
Бугорчатка легких – көкірек ауру
Бугристый – бұдырлы (төмпейлі)
Будильник – қоңыраулы сағат
Будка –күрке
Будущность– келешек (келешегі)
Буйвол – қодас
Бук– бүк ағаш
Букет– дестелі гүл
Буксир – жетекші кеме
Бумажная шелковица – жібек ағаш
Бунт – бүліншілік, ауа
Бурав – бұрғы
Буревестник – дауылпаз (құс)
Бурение (геол.) – бұрғылау
Буржуазия – бұржой (капиталшылар)
Бурый железняк – қоңыр темір тас
Буровые скважины – бұрғы орны (тесігі)
Бурундуки – ақшолақ тышқан (ақ кіс)
Бурые водоросли (ботан.) – қоңыр балдыр
Бурый уголь – қоңыр тас көмір
Буссоль (компас) – кәмпәс (құбыланама)
Бут – ірге тас
Бутафория – сақына жасауы (сақына бұйымы)
Бутирометр – бүтреметр( сүттегі май мөлшерін айыратын өлшеуіш)
Буфер– мүйет

Буфет – бүпет (ас тұратын жер)
Бухгалтер – бұғалтыр
Бухгалтерия – есеп жүргізу, бұғалтерие
Бухта – шығанақ
Былина – батырлар жыры
Бытье – болмыс, тұрмыс
Бытовая сказка – тұрмыс ертегісі
Бюджет – бүджет
Бюллетень – бүлетен (үкімет қабары)
Бюллетень биржевой – бержі бүлетені 1) сатарман нәрсенің аты, сапасы, 2)
сауданың қалай болуы, 3) баға көрсету
Бюро – бұйра (алқа)
Бюро жалоб– шағым бұйрасы
Бюро технико-нормировочное– текнике реттеу бұйрасы (машине мен
жұмысшы қызметін реттейтін бұйра)
Бюрократ– төре
Бюрократизм– кеңсешілдік, төрешілдік
Бюст – кеуде
В
Вагонетка– бәгөншік
Вагранка – шойын балқытатын пеш (шойын балқытқыш)
Вазелин– бәзелін
Вазелиновое масло – бәзелін майы
Валек– бәлек
Валик – оқтау
Валовой доход– барлық түсім (барлық кіріс)
Вальцевой станок – мәшине тиірмен (дермен)
Вампир (летуч, мышь) – жарқанат
Ванна – банны (шомылатын науа)
Варвар – тағы
Варваризм (Барбаризм) – жат сөзшілдік
Варенец– 1) қатық (балқатық), 2) ит балық майы
Вассал – қарақшы бек (ірі алпауытқа бағынған кіші алпауыт)
Вата– мақта
Ватерпас – бәтерпас (жатық бағытты айыратын аспап)
Вахта – кеме күзетіс
Вашгерд– алтын жуғыш
Введение– таныстыру (кіріспе)
Вводные слова – қыстырма сөздер
Вдова – тұл, жесір
Вдоволь – мейлінше
Вдохновение– шабыт (әсерлену)

Вдребезги – быт-шыт (күл-күл)
Вегетарианство – өсімдікпен көректенушілік
Вегетативное размножение (биолог.) – ұрықсыз өсіп-өну (ұрықсыз өсетін
өсімдіктер)
Вегетационные опыты – өсімдіктер шығару тәжірибесі
Вегетационный период – өсімдік өсетін мезгіл
Ведомство – қарамақ
Вежливость– әдептілік
Вейник– айрауық (шөп)
Век (столетие) – ғасыр
Вековечный– мәңгі
Вексель – бексіл
Великан – алып
Великая китайская стена – Қытайдың ұлы қорғаны
Великое переселение народов – қалықтың ұлы босқыны (Еуропадағы ақтабан
шұбырынды)
Велосипед – белесепет
Величина – шама
Вена – көк тамыр
Венера – Шолпан
Венерик – бел ауруы (соз, мерез)
Венерическая болезнь – жіңішке ауру
Вентиляция – желдеткіш
Венчик – күлте
Вера – наным, нану
Верба– тал
Верблюжья колючка – жаутақ
Верблюжья трава – түйе қарын
Веретенное масло – ұршық майы
Вермишель – кеспе
Верста– шақырым (500 сар. Жер)
Верстак – ісмер үстелі (берістак)
Вертикальная линия – тік сызық
Вертикальное направление– тік бағыт
Вертикальные углы – тұстас
Вершина– (дәл басы, дәл төбесі)
Вершок– бүршек
Вес – салмақ
Веселье – шаттық, қуаныш
Весельчак– ақ жарқын (қуақы)
Весло– ескек
Весна– жазғытұры
Веснушка –секпіл
Весовщик –таразышы
Вестник – қабаршы

Вестовой – қабар тасушы
Весть – қабар
Весы-таразы
Весы Беранже – Беренжі таразысы
Весы Роберваля– Робербал таразысы
Весы с коромыслом – күйентелі таразы
Ветвистый корень– тармақты тамыр
Ветвление, разветвление – бұтақтану
Ветвь – бұтақ
Ветеринария – мал дәрігерлігі
Ветеринарный врач– мал дәрігері
Ветеран– ұлы еңбек иесі
Ветла– құба тал
Ветрометр (анемометр)– жел өлшеуіш (жел күшін өлшеуіш)
Ветряная мельница – жел тиірмен
Ветряная оспа – ақ шешек
Ветхий – тозған көне
Вечная мерзлота - мәңгілік тон
Вечно –мәңгі
Вечнозеленые растения – мәңгі жасыл өсімдіктер
Вечность – мәңгілік
Вешалка– асқы ілгіш
Вещь (вещество)– нәрсе, зат
Веялка – ұшырғыш
Взгляд– көзқарас
Вздох (психол.) – күрсіну
Взнос – жарна
Взрывчатое вещество– қопаратын зат, жарылма зат (шітіні зат)
Взятка – пара
Взяточничество – парақорлық
Виды – түр, ажар
Видовое понятие– түр ұғымы
Виза –1) белгі, 2) рұқсат қағаз
Визирь– уәзір
Визит – сәлем
Вина – айып
Винительный падеж – табыс жалғау
Вино – шарап
Виноград – жүзім
Виноградная блошка – жүзім қоңызы
Виннокаменная кислота – жүзім қышқылы
Винный спирт – жүзім іспірті
Винт– бұранда
Винтовой вырез – бұранда ойы
Винтовой выступ – бұранда қыры

Винтовка– бентөпке (бес атар)
Висмут – бісмүт
Витамины – битамін тамақта болатын денеге керек заттар
Вихрь– құйын
Вишня – шие
Вклад– салым
Вкус (литер)– талғау
Вкус– дәм (татым)
Вкусовые вещества – татым заттары
Влага – дымқыл
Владелец– билеуші, ие
Власть– үкімет, күш
Влечение– елігу
Влияние– ықпал (әсер)
Вневойсковики – саптан тысқарғы әскер
Внешняя твердая оболочка – сыртқы қатты қабық
Внешнее сопротивление – сырт тұтқырлық
Внешнее чувство – сыртқы сезім
Внешние на крест лежащие углы – сыртқы айқыш бұрыштар
Внимание – елтипат, назар
Вносное предложение – келтірінді сөйлем
Внутреннее сопротивление элемента – елементтің өз тұтқырлығы
Внутреннее чувство (переживание – көңіл сезімі
Внутренные на крест лежащие углы – ішкі айқыш бұрыштар
Внутренние цветочные чешуйки– шешектің ішкі қабыршағы
Внутренняя твердая оболочка – ішкі қатты қабық
Вогнуто-выпуклая линза – бірыңғай дөңес линзы
Вогнутое зеркало – ойыс айна
Вогнутая линза – ойыс лінзі
Водевиль – күлкілі дырама
Водоемкость– су сыйымы
Водокачка – су шығарғыш (су тартқыш)
Водолечение (гидротерапия) – сумен емдеу
Водолюбы– су қоңызы
Водомер– су өлшеуіш
Водомерное стекло – су өлшейтін шыны
Водоносные пласты – сулы қабат
Водопад– сарқырама, күркіреуік
Водопой – суат
Водопровод – су тартқыш
Водораздел– жон, бел (су айырығы)
Водород – су тегі
Водоросль – балдыр
Водяная мельница – су тиірмен
Водянка– бөсір

Водянистая влага– көз суы
Водяной газ – су ғазы
Водяной насос – су тартқыш
Водяные клещи – су кенесі
Водяные растения– су өсімдіктері
Водяные скорпионы– су шаяны
Военная конвенция – соғыс шарты
Военная наука– соғыс ғылымы
Военнослужащий– әскерлік қызметші
Военно-санитарное ведомство – әскер тазалық қарамағы
Военно-санитарное довольствие – әскер тазалық жабдығы
Военно-транспортный суд – әскерлік-транспорт соты
Военно-учебное заведение – әскерлік мектеп
Военно-химическое дело – әскерлік кимие ісі
Военный суд – әскерлік сот
Вожак– бастаушы (басшы)
Вождь – көсем
Возбуждающее средство– қоздырма зат
Возбуждение (физиол.) – қозу, қоздыру (қозғау, көтерілу, күйлеу)
Возбуждение дела– іс қозғау
Возвратная пружина– теппелі серіппе
Возвратное уравнение 4-ой степени – 4-інші дәрежелі қайтарма теңдеулер
Возвратный тиф – қайталама сүзек
Возвышенность– дөң, қырқа
Воздействие (влияние)– ықпал
Воздержание– тыйылу, тартыну
Воздух– ауа
Воздухоплавание – ауада жүзу (қалқу) (әуеде кезу)
Воздухоплаватель – ауа кезуші
Воздух насыщенный паром – буға тойған әуе
Воздушная желез. дорога– ауа темір жолы
Воздушная разведка– әуеден шолу
Воздушное наблюдение – әуеден бақылау
Воздушный бой– әуе соғысы
Воздушный насос – ғаз тартқыш
Воздушный флот– әуе пылоты (кеме)
Воздушный шар – айрыстат
Воззвание – үндеу
Возмездие – есесі
Возникновение – шығу (жаңадан көріну)
Возраст– жас
Воинская повинность – әскерлік міндет
Воинские уставы – әскерлік ұстабы
Войско– әскер (сап, шеру)
Войсковая часть – әскер бөлімі

Вокзал– бағзал (отарба тоқтайтын ыстанса)
Волна– толқын
Волна звуковая – дыбыс толқыны
Волнение (психол.) – толқу, қобалжу
Волнистая линия – толқынды сызық
Волновая теория – толқын қисыны
Волокно– тал
Волоснец – қияқ
Волосок – қылшық
Волчья яма – қамба
Вольнонаемный – жалдама
Вольт– бөлт
Вольтметр– бөлтметр
Вольтова дуга– бөлт доғасы
Воля – ерік
Воображение– қиял
Вооружение– қару-жарақ
Вопрос (проблема)– мәселе
Вопрос (грамм.) – сұрау, сауал
Вопросительное местоимение – сұрау есімдік
Ворожба – бал ашу, балшылық
Воронка – бөреңке
Ворот – шығыр
Ворс– түк
Ворсинка (биол.)– бүр, түк
Ворсянка – көк тарақ
Воск – балауыз
Вослкицание – леп (таңдану)
Восклицательный знак – лептеулік белгі
Восковое дерево – балауыз ағаш
Воспаление – талаурату (қабыну)
Воспевать – мақтап жырлау
Воспитание – тәрбие
Воспоминание – еске түсіру, жад ету
Восприятие– түйсік, түйім
Воспроизводство –ауанды жасау
Восстановление (химич.) – тотықсыздану
Востоковедение (ориенталистика)– күн шығысты зерттеу
Восторг – масаттану (қуану)
Восходящая прогрессия – үдеме дәуірлеу
Восходящий – үдеме
Восьминоги (биол.) – сегіз аяқтылар
Впадина – шұқыр (шұңқыр)
Впадина волны– толқын шұңқыры
Впечатление – әсер, тоқу, түю

Врачебная тайна – дәрігерлік сыр
Врачебно - контрольная комиссия – дәрігерлік-бақылау кәмессиесі
Вращательное движение – иірілме қозғалыс
Вред – залал, зиян
Вредители– зиянкерлер (зиянды жәндіктер)
Времена года – жыл мезгілдері
Врозь– жеке, бөлек, айра
Врубовая машина – кен үңгуір (ыңғуыр мәшине)
Всасывающий воздушный насос– ғаз тартқыш
Всасывающий водяной насос – су тартпа сорап
Вселенная (космос) – әлем (дүние)
Всеобщее обучение – жалпы оқу
ВЦИК – жалпы ресейлік орталық атқару кәмитеті
Всероссийский кооперативный банк (Всекобанк) – жалпы ресейлік
кәперетіп бәнкісі
Всероссийский кооперативный союз охотников – аңшылардың жалпы
ресейлік кәперәтіп одағы
Всесоюзная коммунистическая партия (б) – жалпы одақтық кәмөнес
партиясы
Всесоюзный кожевенный синдикат (ВКС) – жалпы одақтық тері сендикәті
Всесоюзный съезд советов – жалпы одақтық кеңестер сиезі
Вспомогательный глагол – көмекші етістік
Встречное исковое заявление – қарсы ақы сұрау арызы
Вступление – кірісу
Вторичная кора– астар қабық
Второе лицо (граммат.) – екінші жақ
Втулка– түлке
Вуаль – перде
Вулкан – жанартау
Вульгаризация – былықтыру (ботқалау)
Вяло– сылбыр
Выбрасыватель– ырғытқыш
Вывих– буын шығу
Вы вод – қорытынды
Выводная трубка– шүмек
Выговор– сөгіс
Выгон– өріс (жайылым)
Выдвиженец – жоғарылаған, өрлеген
Выдвиженчество – жоғарылаушылық, өрлеушілік
Выдел – бөліс (үлес)
Выделительные органы – зәр шығаратын мүше
Выдра – сусамыр
Выемка– бақа ауыз
Выключатель (электр.)– айырғыш
Вылазка – шығыс табу

Вымирание – қыру, жоғалу
Вымол– үгінді, ұнтақ талқан
Вымогательство – қорқытып алу
Выморочное имущество – иесіз мүлік
Вымпел – бемпел (кеме жалауы)
Вынесение решения – билік айту
Выпашь– аңыз (ескірген жер)
Выписка– көшірме
Выпуклая линза – дөңес линза
Выпуклая поверхность – дөңес бет
Выпуклое зеркало – дөңес айна
Выпукло-вогнутая линза – бүйір ыңғай ойыс лензі
Выпуклый– дөңес
Выражение– әлпет, лебіз, мәнер
Выразительное средство языка – тіл көркі
Выразительный– мәнерлі, бажайлы
Высадка– түсіру
Выселение– айдау
Высылка – жер аудару
Высота – биіктік
Высота звука – дыбыс жіңішкелігі
Высота наклонной плоскости – көлбеу жазығының биіктігі
Высота прицела – қарауыл тұрқы
Выставка – көрме
Высшая мера наказания – ең ауыр жаза
Высшее желание – асыл тілек
Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ)– қалық шаруасының жоғарғы
кеңесі
Высший центр мозга – мидың ақыл тетігі
Вытрепка– мақта қоқымы
Вытопка (шкварка) – торта (шыжық)
Вытяжки – сықпа сөл
Вытяжная труба– сорма түтік
Выход– шығыс (сара)
Выходец – кірме, келімсек
Выхухоль– жұпар
Вышивка – кесте
Вычитаемое – азайтқыш
Вычитание – азайту
Вьюга – бұрқасын (боран)
Вьюк– жүк, тең
Вьюн– шырмауық (шөп)
Вяз – шегіршін
Г

Гавань– ғауын (кеме ықтырмасы)
Гадание (ворожба) – бал ашу (жору, болжау)
Гады – бақа-шаян
Гадюка – сұр жылан (улы жылан)
Газ – ғаз
Газель– (гәзел)
Газовая борьба – ғазды соғыс
Газовая вода – ғазды су
Газовая горелка – ғаз шілтер
Газовое освещение – ғаз шам
Газовое отверстие– ғаз тесігі
Газовые часы (физиол.)– ғаз сағат (ішке жұтылатын ауаның мөлшерін
айыратын аспап)
Газовый двигатель – ғазды мәшине
Газовый завод– ғаз зауыты
Газогенератор – ғаз қортқыш
Газомер – ғаз өлшеуіш
Газометр – ғазыметр (ғаз зауыты, ғаз шашар)
Газообразное тело – ғаз тәрізді нәрсе
Газообразный – ғаз тәрізді
Газопровод– ғаз таратқыш
Газ удушливый – иісті ғаз, улы ғаз
Газ ядовитый– улы ғаз
Гайка – тығырық
Галантерея – мәліш, ұсақ-түйек
Галилеева труба– Галилей дүрбісі
Галка– таған (қарға)
Галлерея– гәлерей (сарай, мұнара)
Галлоиды (галогены) – галойды
Галлюцинация– елес
Галоп– шоқыту
Галун – оқа
Гальваническая батарея– гәлбен батарейі
Гальванический ток – гәлбен ағым (тоқ)
Гальванический элемент – гәлбен елементі
Гальванометр – гәлбанметр (електр ағынын өлшеуіш)
Гальваноскоп – гәлбаніскөп (електр ағынының бар-жоғын айырғыш)
Галька – қайыршақ
Гамадрил – ит маймыл
Гамак– (асылма) аспа керует
Гамма– гәммі (дауыстың бір көтеріліп, бір бәсеңдеуі)
Ганглий– тамыр (жүйке) түйіні
Гараж (гәрәж) – аптамабел албары
Гарантия– сенім, уәде, кепіл

Гардероб– киім ышқабы
Гармония – келістік, сәйкестік
Гарнец – гәрніс
Гарнитура – (нәрсе) – гарнитур
Гарное масло – ағаш майы
Гастрит– күпті болу
Гастроваскулярная система– асқазан құрылысы
Гастрономия– аспаз
Гаубица – келте зеңбірек
Гауптвахта – әскер абақтысы
Гашеная известь– сөнген ізбес
Гвоздика– қалампыр
Гвоздичное масло – қалампыр майы
Гегельянство– гегелшілдік (Гегель пәлсапасына ерушілік)
Гегемония– басымдық
Гейзер – ыстық (қайнар) бұлақ, арасан
Гейслеровы трубки – Гейслер түтігі
Гекко– жалпақ кесіртке
Гексагон– алты бұрыш
Гектар – гектір (жер өлшеуіші – бір гектір 2,197 шаршы сарсанға тең)
Гекто – жүз (100)
Гектограм – жүз ғырам (гектегірам)
Гектограф – гектегірап (қол жазу көшіргіш)
Гектолитр– жүз литр
Гелий– Гели (кимие заты)
Гелиограф– гелиегірап (Күн нұрын суретке түсіретін аспап)
Гелиоскоп – гелескеп (Күн нұрын бақылауыш)
Гелиоцентрическая система – планет құрылысы (Күн қотаны жүйесі)
Гельминатология – ішек құрт ғылымы (ішке түскен құрттарды тексеретін
ғылым)
Гематология – қан ғылымы (қанды зерттейтін ғылым)
Гемоглобин (гемото-глобин)– қан реңкі
Гемоглобинурия– қанды несіп
Гемодинамика– гемединамике (қан жүру ғылым)
Гемопаразиты– қандағы жәндіктер
Геморрой– көтеу
Гемофилия – қан аққыштық
Гемофитизия – қан түкіру (көксау болған кезде)
Генеалогия (родословие)– шежіре
Генезис – жаралу (жаратылу, тумыс)
Генерал – жанарал (жандарал)
Генеральное сражение – ұлы соғыс
Генеральный договор – жалпы шарт
Генеральный совет – бас кеңес
Генеральный штаб – бас ыштап

Генеральный – бас, ұлы, жалпы
Генератор – генеретір
Генерация– үрім-бұтақ
Генетика – генетике (тіршілік өзгерістерін зерттейтін ғылым)
Генетический – туынды, тума (өсіп-өну)
Гений – дәнішпан (дарынды)
География – жағырапия
Географическая долгота – жағрапиялық ұзындық
Географическая широта – жағрапиялық ендік
Географические границы – жағрапиялық шек ара
Географический ландшафт – жағрапиялық ландышапты
География растений (Фитогеография)– өсімдіктер жағрапиясы
Геодезидическая линия –гедезе сызығы
Геодезидические приборы– гедезе құралдары (аспаптары)
Геодезия – гедезе (жер шамасын айыратын ғылым)
Геологический комитет– гиәлогие кәмитеті
Геология – гиәлогие
Геометрия – геметрие (пішіндеме)
Геометрическая средина – геметриелі еселік орта
Геометрическая прогрессия – геметриелі еселік дәуірлеу
Геоцентрическая система – әлем құрылысы
Герб – таңба
Гербарий – гербар (өсімдік сақтағыш)
Гербовый сбор– таңба алымы
Героизм – геройлық (қаһармандық)
Герой – герой (қаһарман)
Герой труда– еңбек геройы
Гетеризм – некенсіз тұрмыс
Гиацинт – сүмбіл (өсімдік)
Гиббоны – гіббен (адам тәрізді маймыл)
Гибель – апат, қырылу
Гибридизация (скрещивание)– будандау
Гигиена – гегиене
Гигрограф – гигіреграп (өзі жазар)
Гигрометр – гигреметр (әуе өлшеуіш)
Гигрометрия – гигреметрие (әуе дымқылын зерттейтін ғылым)
Гигроскоп– гигрескөп (дым-әуе өлшеуіш)
Гидродавлический пресс – гидірпрес ( су қысқыш)
Гидрант– су бүріккіш
Гидрат – суаң
Гидроаэроплан – гидрепылан
Гидробиология– су жәндіктер ғылымы (гидіребиәлогие)
Гидродинамика – гидрединамике
Гидрология – су ғылымы (гидрәлогие)
Гидропатия (гидротерапия) – су мен емдеу

Гидростатика – гидрестәтике
Гидротехника – гидротекнике (су байлығын дұрыс пайдалану жайындағы
білім)
Гидротехник – гидретекникесі
Гидрофон – гидрепон (жүзіп өткен кемені білдіріп тұратын мәшине аспап)
Гидроэлектрические станции – су електір ыстансасы
Гиена – қорқау (қасқыр)
Гильза – гелзі
Гимн – қуаныш күйі1
Гимнастика – шынықтыру (гемнастике)
Гипербола– әсірелеу
Гипноз – ұйыту (сиқыр)
Гипосульфат– гипесүлпет
Гипотеза– болжау, жору, гипәтез
Гипотенуза – қиғаш сызық
Гипотетический– болжаулық
Гиря– кір (ауырлық өлшеуіш)
Гистология– гестологие (жәндіктердің ет құрылысын, жүйке тамырын т.б.
зерттейтін ғылым)
Гитара – гитар (күй-сауық құралы)
Гичка– желқайық
Глава– тарау, бас
Главарь – бас, бастық, бастаушы
Главная оптическая ось – өптикелік ұлы кіндік
Главная тема – бас тақырып
Главное управление – ұлы басқарма
Главнокомандующий – жоғарғы әскер басы
Главный доктор – бас дөктір
Главный корень – түп тамыр
Главный фокус– ұлы тоғыс
Глагол– етістік
Глагольная рифма– етістіктік ұйқас
Глагольное слово – етістік сөз
Глагольный признак – етістік сипат
Глазная болезнь – көз ауру
Глазное зеркало– көз айна
Глазомер – көз шамасы
Глазурь– кіреуке
Глауберова соль – глаубер тұзы
Глашатай– жаршы (жәриеші)
Глина лепная – иленгіш саз
Глинистая почва – сазығыр құйқалы (жер)
Глинистые сланцы – шақпақты саз
Глинобитные постройки– шикі кірпіштен соғылған үй
Глисты – жылан құрт

Глицерин– гілсерін
Глобус– ғұлобұс
Глотка – жұтқыншақ
Глубоководная фауна – су түбіндегі айуанаттар
Глумление – әжуе
Глухонемота– мылқаулық
Глухота– саңыраулық
Глыба– сойдақ тас (ірі тас)
Глюкоза– мейіз қанты
Глянец – жылтырауық
Гнев (психолог.)– ашу
Гнейс– гнеис (тау шынысы)
Гнида – сірке
Гниение – шіру (бұзылу)
Гнилостно - гнойное заражение – ушығу
Гниль –шірік
Гнилокровие – қан бұзылу (қан бұзылған)
Гноекровие – қанды ірің (қан шіру)
Гномон – күнсағат (күн мезгілін көлеңкемен өлшеп айыратын аспап
Гномы (карлик-лилипут) – ергежейлі (кішкене адам)
Гноселогия – ой сарасы ғылымы
Годовой отчет– жылдық есеп
Годовщина– жылдық (мүшел)
Голень– сирақ (жіліншік)
Голова плечевой кости – тоқпан жілік басы
Головка и шейка бедра– ортан жілік ұршығы (ұршық бас)
Головня – қастауыш
Голово-грудь (биолог.) – бас-көкірек
Головные нервы– бас тамырлары
Головокружение – бас айналу
Голод– аштық (ашаршылық)
Гололедица – жұт (мұздық)
Голос – дауыс
Голосование – дауыс беру, дауысқа қою
Голубой – көгілдір (ақ көк)
Голье– қайыс
Гомогенный – бір тұқымдас, бір түстес
Гомодинамические органы – бір қалыптас мүше (бір ұқшас мүше)
Гонение – қуғын (сүргін)
Гонец (драм.) – шабарман (қуғыншы)
Гониометр – бұрыш өлшеуіш
Гонорар– қалам ақы (гәнәрәр)
Гончарное дело – шөлмек ісі
Гончарное производство– шөлмек өндірісі
Гончарный станок – шөлмек қалыбы

Гора– тау
Горб– өркеш
Горбыль – бөрене қыртысы
Горе– қайғы (қасірет)
Горелка – қыздырма (шілтер)
Горизонт– көк жиек
Горизонтальная линия – жатық сызық
Горизонтальное направление – жатық бағыт (жөн)
Горилла – таңырық маймыл (гәріл)
Горло – тамақ
Гормоны – гәрмөн
Горная промышленность – тау-кен кесібі
Горная цепь– тау тізбегі
Гарнизон– қала әскері
Горница– қонақ үй
Горное дело– кен жұмысы
Горнопромысловая работа – кен кәсібі жұмысы
Горнопромышленник– тау-кен кәсіпшісі
Горные инструменты – тау-кен жұмысының аспаптары (құралдары)
Горные породы– жер жынысы (тау жынысы)
Горный баран– арқар
Горный козел – тау теке
Горный промысел – кен кәсібі
Горный хрусталь – су тас (мөлдір тас)
Городской совет – қалалық кеңес)
Горох – бұршақ
Горсть– уыс
Горчак– кекре
Горчица – гәршісе
Горячка – кезік
Государство – мемлекет
Государственное предприятие – мемлекеттік кәсіп орны
Государственное хозяйство – мемлекет шаруасы
Государственные доходы – мемлекет кірісі
Государственные имущества – мемлекет мүлкі
Государственные казначейские билеты – мемлекет қазыналық белеті
Группа– топ, шоғыр, жік
Государственный бюджет – мемлекет бүджеті
Государственный герб – мемлекет таңбасы
Государственный земельный запас – мемлекеттік жер қоры
Государственный контроль – мемлекеттік бақылаушы
Государственный кредит – мемлекеттік несие
Государственный ученый совет – мемлекеттік білім кеңесі
Готический стиль – готике үлгісі
Г рабеж– талан-тараж

Грабли – тырнауыш
Гравер– оюшы (безеуші)
Гравюра – ойма (беземе)
Г радация– тетелестік
Градация (литер.)– үдеу (өрбу)
Градобитие– бұршақ соғу
Градус– грәдүс
Гражданин– азамат
Гражданская война – тап соғысы
Гражданский кодекс – ақы заңы
Гражданско - процессуальный кодекс– ақылы істерді жүргізу заңы
Грамм – гірам
Грамофон – гірәмәпон
Грамотность– сауаттылық
Гранит – шұбар тас (грәнит)
Граница– шек-ара
Грань – шек, жақ, жиек, кемер
График– гірәпік (сызық)
Графит– гірәпит (қарындаш тас)
Графомания – жазушылыққа құмарту
Грач– ұзақ (қарғаның бір тұқымы)
Гребень– жота, жал (тарақ)
Гребень волны – толқын жалы
Гребец– ескекші
Гремучая ртуть – күркіреуік сынап
Гремучий газ – күркіреуік ғаз
Грена – жібек құрт сіркесі
Гречиха– жүзгін
Грибные сады – үйірлі саңырауқұлақ
Грибы– саңырауқұлақ
Грим – сүрме (бояу)
Гриф– 1) таз қара құс, 2)домбыра мойны
Грифель – тас қарындаш, гіріпіл
Грифельная доска– тас тақта
Громоотвод– жай тартар
Грот – тау үңгірі
Гротеск – гіртескі (күлкілі сурет өрнек)
Грудная кость – төс сүйегі
Грудница – емшек ісу, желін сау
Грудной возрост– емшек жасы
Грудные (млечные) железы – емшек безі, сүт безі
Грудобрюшная преграда – бауыр ет
Грузовик– жүк аптамабел
Грузчик – жүкші
Грунтовая дорога– қара жол

Групповой метод обучения – топтап оқыту әдісі
Грыжа– жарық
Грязелечение – сормен емдеу
Грязь– кір, сор
Губка – бұлт (ысқыш)
Гудрон– қодыран (ысмаланың қаттысы)
Гуж – құлақ бау (қамыттың қ.б.)
Гужевой транспорт – кіре
Гулявник – сарбас қурай (сарсалма)
Гуманность – мейірімділік
Гумма – мерез, ісік
Гумми-арабик – тобылғы желім
Гуммозный сифилис – мерез сіпіліс
Гумно (ток)– қырман, тоқ
Гурт скота– қора мал
Гусеница– қырық буын (жібек құрт)
Гусеничный трактор – жылан бауыр тірәктір
Густой – қою
Гусятина– қаз еті
Д
Давление– қысу
Давление атмосферы – ауаның қысуы
Давность – ескілік, ескіру
Дагомеец – дағамей (зеңгі тұқымдас қалық) апр. пырансоз отары
Дактилоскопия – бармақ таңба
Далай-лама – Далай-лама (будде дінінің бастығы)
Дальновидность– қырағылық
Дальновидный – қырағы
Дальневосточный край– қиыр күншығыс өлкесі
Дальневосточная республика – қиыр күншығыс респөбликесі
Дальнозоркий – алыс көргіш
Дамаск– Шам (шәрі)
Дамба– бөгет
Данник – жасақ төлеуші
Данник (ботан.) – арсы беде
Данник белый –ақ арсы беде
Данник желтый – сары арсы беде
Дарвинизм – Дарвин жолы
Дар – сый, сыйлық
Дармоед – арам тамақ
Дарование – озаттық
Даровитый – озат
Дательный (направительный) падеж – барыс жалғау

Двигатель – қозғаушы
Двигатель внутреннего сгорания – ғаз мәшине
Двигательные нервы – қозғауыш жүйке
Движение– қозғалыс
Движение колебательное– тергеу қозғалыс
Движение переменное – өзгермелі қозғалыс
Движение растений – өсімдіктер қозғалысы
Двойное движение– кезек қозғалыс
Дворец – сарай, орда
Дворец труда– еңбек ордасы
Двояко-вогнутая линза – қос ойыс лензі
Двояко выпуклая линза – қос дөңес лензі
Двугласный – қос дауысты
Двугнездный (ботан.)– қос ұялы
Двугранный угол – екі жақты бұрыш
Двугубный (ботан.)– қос ерінді (желек)
Двудольные– екі дәнді
Двуложный (ботан.) – екі үйлі гүл
Двукопытные – айыр тұяқтылар
Двухкрылые– қос қанаттылар
Двуокись– қос тотық
Двусемядольный – екі жақтаулы
Двустволка – қосауыз мылтық
Двууглекислая сода – екі қышқылды сода
Двухдомный – екі үйлі
Двухзначное число – екі сипырлы сан
Двухсложный размер – екі буынды мөлшер
Двухсторонний договор – екі жақты шарт
Девясил – сарбас (шөп)
Дегенерат– азғын
Дегенерация (вырождение) – азу (азғындау, төмендеу)
Деготь – қара май
Деградация– кему
Дедуктивный – жалқылама
Дедукция – жалқылау
Дееспособный – естияр
Дезертир– қашақ
Дезинсекция (мед.) – бит-бүрге
Дезинфекция – бұқырлау (мұқырлау)
Дезодорация – иіс қайтару (жаман иісті құрту)
Дезорганизация – ыдырату
Действие – әрекет, амал, жүзе, қимыл
Действительный залог– сабақты етіс
Действующая армия – соғыстағы әскер
Декадент (литер.)– декадент (ұйымшыл)

Декан – декан (жоғары мектептегі оқу ісін басқарушы
Декламация – мәнерлі оқу
Декларация – жарлық (жария)
Декорация– декаратсие (сақына суреті)
Декрет– декрет
Дела особого производства – ерекше жүргізілетін істер
Делегат – өкіл (делегәт)
Деление– бөлу
Делимое – бөлінер
Делитель – бөлгіш
Делопроизводитель – іс жүргізуші
Делопроизводство – іс жүргізушілік
Дельтовидная мышца – бұғана ет
Демагогия– қыздырма (демәгөг)
Демобилизация – әскерді тарату
Демография– адам жазу (қалықты зерттеу)
Демократ– бұқарашыл (демәкірат)
Демократия – бұқара
Демократизм– бұқарашылдық
Демаркационная линия – шек
Демон– әзәзіл, ібіліс
Демонстрация – қыр көрсету
Дендрология– ағаш ғылымы
Денница – таң шапағы (ала сәуле)
Денудация – тау жыныстарының тозуы
Депеша – депеш,телегірам
Депо– депо
Депозит – депезет (құнды нәрселер)
Депрессия– сүреңі кету, әлсіреу
Депутат – уәкіл (депутат)
Дербник – қырғи (құс)
Деревообделочник– ағаш шебері
Деревообрабатывающая промышленность – ағаш жасау кесібі
Деревянное масло – ағаш майы
Деревянное соединение– ағаш қиюы
Держалка (хим.)– тұтқыш
Дерматин– тері қағаз
Дерматоз – тері ауруы (теріде болатын ауру)
Дерматолог– тері ауру маманы (тері дәрігері)
Дерматология – тері ауруларының ғылымы
Десматология– сіңір жайындағы ғылым
Десна– тіс еті
Десятина десе (2,400 саржандық жер өлшеуіші)
Десятичная дробь– ондық бөлшек
Десятичные логарифмы – ондық логарыпымдар

Деталь – тәптіш
Детали машин – мәшине тәптіші
Детектор – детектір (електр толқынын айыратын аспап)
Детонатор – қопарғыш
Детонация– қопару
Детская литература – балалар әдебиеті
Детская площадка – балалар алаңы
Детские болезни– балалар ауруы
Детский сад – балалар бақшасы (оқу жасына жетпеген балалар тәрбиелеу
орны)
Детский труд – бала еңбегі
Дефект – кемшілік
Дефективные дети – кеміс балалар
Деформация – түр өзгеруі
Децимальный – детсимал (таразы)
Дециметр– детсіметр
Диагноз – ауруды анықтау
Диагональ – қия сызық
Диаграмма– диәгірам
Диакритические знаки – қаріп белгілері (асты-үсті ноқаттар)
Диалект– диалекті (сөз)
Диалектика – диалектіке
Диалектический материализм – диалектике затшылдығы
Диалектология – диалектологие (тіл өзгерісін зерттейтін ғылым)
Диализатор– сүзгі
Диамагнитные тела– шала магнеттенетін нәрселер
Диаметр– диаметр (өре)
Диапозитив– депәзетіп (сурет сыны)
Диапазон – дауыс көлемі (диәпәзөн)
Диатермия – детерме (електр ағынымен медеу)
Диафрагма – бауырша ет (диапірагма)
Диверсия – алдап ұру
Дивидент – пайда, сыбаға
Дидактика – дидактике
Диета – диет (тамақ жеу тәртібі)
Диетапика – қорек ғылымы
Дизартрия – тұтықпа (кекештену, тұтығу)
Дизентерия – іш ауруы
Дикая морковь – көжік
Дикий – тағы
Дикий лук– жуа (сарымсақ)
Дикобраз– оқ кірпі
Диктатор – әмірші, әмір иесі, диктатыр
Диктофон – дәктапон (сөз жазатын апарат)
Дилетант – дилетант (әуесқой, білгіш)

Диморфизм– екі пішінділік
Динамика – динемике (мәшине, күш қозғалыс ғылымы)
Динамит – динаміт
Динамомашина – динамімәшине
Динамометаморфизм – жер сызығының өзгеруі
Динамометр – күш өлшеуіш
Дипломат – депламат (саясатшы)
Дипломатический агент– депламат әгенті
Дипломатия– депламатие
Директива – бағдар, көзеу
Директор – деректір
Дирижабль– дережабіл
Дирижер – деріжер (ән, күй басқарушы)
Дисгармония – келіссіздік, дисгәрмөние
Диск – табақша
Дисквалификация – шорқақтану (іске тосаңсу, шәу болу, тоң көздену)
Дискоязычные – табақтілділер
Дискуссия (прение, диспут, состязание) – айтыс
Дислокация – деслакатсе 1) әскердің қоныс алуы, 2) мертік, 3) жер
қыртысының ауысуы
Дисковая борона– тісті мала (тырма)
Диспансер – деспансыр (емқана)
Диспепсия– іш бұзылу
Дисперсия– десперсие 1) сәуленің бірнеше алуан болып бөлінуі, 2) заттың
түрлі жікке бөлінуі
Диспозиция – майдан жарлығы
Диспропорция – сәйкессіздік
Диссертация– десертатсе (ғылым атағын алу үшін зерттеген мәселе)
Диссимиляция– ырымдау
Диссонанс – десенәнс (дыбыстардың ұласуы)
Дистанция – арасы, ара, аралық
Дистилляция– сүзу
Дистих– екі тармақты өлең
Дисциплина– тәртіп
Дисциплинарная коллегия – тәртіпші алқа
Дисциплинарная мера– тәртіп түзу шарасы
Дифирамб (литер.) – көптіре мақтау
Дифтерит – дептерит
Дифтонг – қос дауысты дыбыс (дептон)
Дифформация – қылмысын ашу
Дифференциация– жіктелу
Диффузия – дипузие (тоғысу)
Дихбгамия – екі мүшелі өсімдіктер (аталығы, аналығы бірдей бар)
Дихроизм – түс құбылысы
Длина– ұзындық, тұрық, бой

Длина волны– толқын тұрқы
Длительный – ұзақ
Дневник– күнделік, дәптер
Доверенность– сенімдік, өкілдік
Доверие– сенім
Довод (аргумент) – дәлел
Догадка – жорыма
Договор – шарт, келісім
Дождевые черви – жауын құрты
Дождемер– жауын өлшеуіш
Доза– мөлшер
Дознание – анықтама (айыру, білу)
Дозор – шолушы (шолғыншы)
Доисторическая эпоха (проистория) – тарихтан бұрынғы заман
Доисторический – тарихтан арғы (бұрынғы)
Док– доқ (кеме жамайтын алап)
Доказательство – дәлел, ыспат
Документ – ыспаттама
Долг– борыш
Долгосрочное кредитование – ұзақ аялды несие
Долгосрочный – ұзақ аялды, ұзақ мерзімді
Долгота– ұзындық
Должник – бересілі, қарыздар
Должностное лицо – қызмет адамы
Должностное преступление – қызмет жайындағы қылмыс
Должность– қызмет, орын
Долина – аңғар
Долото – қашақ
Доля– сыбаға, үлес
Домашние животные – үй хайуандары
Домна– қорытқы пеш
Дополнение (грам.)– толықтауыш
Допрос – жауап алу
Досуг– оралым, орай, бос уақыт
Дотация– үстеме
Доход– түсім, кіріс, пайда
Драма– дырамы
Драматические жанры– дырама жанры (түрі)
Драматический сюжет– дырамалы мазмұн
Драматическое положение – дырамалы күй
Древесина – ағаш
Древний– ескі
Древность– ескілік (атам заманғылық)
Дробный плот – ұсақ тұқым
Дробь – бөлшек, жарнақ

Дрова– отын
Дровосек – отыншы, отын кесуші
Дрожжи– құлмақ ашытқы
Дрофа (дрохва)– дуадақ
Дуб– емен
Дубликат – дүблекат (екінші нұсқа)
Дудка– сыбызғы, қурай
Дума– думы
Думы– сарын, ой
Дух– үрей, ес, сүлде
Духовенство – руқани
Дуэль– жекпе-жек (дүйел)
Дыня– қауын
Дыхание – дем, тыныс
Дыхательная трубка – кеңірдек
Дюйм – дүйем
Дюна– құм төбе

Е
Евгеника - евгенікі (адам тұқымын асылдандыру жайындағы ғылым)
Европа – Еуропы
Египет – Мысыр
Египетское искусство – Мысыр өнері
Единая трудовая школа – еңбек мектебі
Единая система – бірыңғай жүйе
Единица– бірлік
Единоутробный– бір енеден
Единственный– жалқы, жеке
Единство– бірлік
Единый сельскохозяйственный налог – бірыңғай шаруа салығы
Едкий калий – күйдіргіш кәли
Еж – кірпі шешен
Ель – шырша
Емкость – сыйымдылық, сыйым
Енот – жанат
Естественный – жаратылыстық

Естественный магнит – мәгнит тас
Естественный отбор (подбор) – жаратылыс іріктеуі
Естественный ряд чисел – сандардың дағдылы реті
Естествознание – жаратылыстану
Ж
Жабры – желбезек
Жадный – қомағай
Жажда – аңсау, шөлдеу
Жалоба – арыз, шағым
Жандарм – жандарм
Жанр – жаныр (әдебиет, түрлі өрнек өнерінің түрі)
Жар – аптап ыстық
Жаркий пояс – ыссы үйек
Жаропонижающее средство – қызу басатын дәрі
Жатвенные машины –орғыш мәшине
Желание – тілеу, тілек, ынта
Железа– без
Железный век – тас дәуірі
Железо– темір
Железоделательная промышленность – темір жасау кесібі
Железы с внутренней секрецией– сөлін қанға құятын без
Желтая охра – сары сыр
Желтая раса – сары нәсіл
Желток –сары уыз
Желудочно-кишечный катар – ішек-қарын қабынуы (талауратуы)
Желудочный сок – қарын суы
Желчь – өт
Жемчуг – мерует
Жернов – тиірмен тас
Жестянка – қаңылтыр
Живое вещество – тірі зат
Живое сечение – кесе ағыс
Живой вес – тірілей салмағы
Живой язык – тірі тіл
Живопись – кескін өнері
Живоотноводство – айуан өсірушілік
(скотоводство – мал өсірушілік)
Животное – қайуан
Жидкие кристаллы – сұйық кірістәл
Жидкий воздух – сұйық ауа
Жидкое топливо – сұйық отын
Жидкость – сұйық нәрсе

Жизненная емкость легких – өкпенің тыныс көлемі
Жизненная сила– тірілік күші
Жизненный показатель– тіршілік белгісі
Жизнь – өмір, тіршілік, тұрмыс
Жилище – баспана, үй
Жилищная рента – баспана ренті
Жилищное товарищество – баспана серіктігі
Жилищно-санитарная инспекция – баспана тазалығы інспексесі
Жилищно- санитарное товарищество – баспана тазалық серіктігі
Жилищные органы – баспана басқармасы
Жилищные союзы – баспана одағы
Жираффа – жирап (аң)
Жирная почва – шұрайлы құйқа (шүйгін жер)
Жировая ткань – май ұлпа
Жировые клетки – май түйіршік
Жирооборот – құрғақ ауыс
Жиропот – шайыр
Жмых – күнжара
Жолчник – өтқабы
Жребий – зеребі
Жрец – абыз
Жонглер – жөңгілер
Жук – қоңыз
Жук дровосек– етікші қоңыз
Жук короед– қабықшы қоңыз
Жук могильщик– өлексе қоңыз
Жук носорог – керік қоңыз
Жук олень – бұғы қоңыз
Жук светлячок – шырақ қоңыз
Журнал – жорнал
Журналист – жорналшы (әдебиетші)
З
Забастовка– іс тастау (ереуіл)
Заблуждение – адасу
Забой– забай
Забойщик– кен қазушы
Заболачивание почвы – жер қыртысының батпақтануы Заболеваемость –
ауруы
Заборная книжка – нәрсе алатын кітапша
Заведомо– біле тұра
Заведывание – меңгеру

Заведывающий – меңгеруші
Завещание (завет)– өсиет
Завещатель – өсиетші, өсиет етуші
Завладение (юридич.) – иемдену
Завод– зауыт
Заводоуправление– зауыт басқармасы
Завоевание– жаулап алу
Завязка (литер.)– түйін
Завязь – жатын (гүлдің дән ұясы)
Загадка– жұмбақ
Загар– тотық
Заглавие– бастама
Заговоры (литер.)– арбау
Загон– шарбақ, қора
Заготовительная цена– даярлау баға
Заготовка (коопер.)– даярлау
Заградительный огонь– бөгей ату
Заграница– шет мемлекет
Загс – зәгіс (өлген, туған, үйленген, айрылғандарды тіркейтін мекеме)
Задание – тапсырыс
Задаток– задетке
Задача – есеп, міндет
Задачник– есеп кітабы
Задержание (юрид.) – ұстау
Задержание мочи (уремия) –несеп тоқталу
Задержка – кідіріс (бөгеу)
Заем – қарыз
Зажим (химич.) – қысқы
Зажиточный – ауқатты
Заика– тұтықпа (кекеш)
Заимствование – үлгі алу
Закаливание– шынығу, көндіру
Закалка стали – болат суару
Закваска – ашытқы, ұйытқы
Закись– шала тотығу
Заклинание (литер.)– жын шақыру (бақсы сарыны)
Заключение – қорытынды
Заключительный баланс – қорытынды баланс
Закон– заң, зәкөн
Закон кратных отношений – еселік заңы
Законная сила– заң күші
Закономерность– заңдылық
Законопроект– заң жобасы
Закром (сусек) – жусек
Закупщик – сатып алушы (аларман)

Залежная система полеводства – жер тыңайту жүйесі
Залежь – 1) қордалы кен, 2) айдалмаған ескі егіс
Залив – қолтық, шығанақ
Заливные луга – жайылма
Залог – залок, аманат (кепіл)
Залоговой акт – залок әктісі
Залогодатель– залок салушы
Залогодержатель – залок алушы
Замедленное движение – жайылма қозғалыс
Замерзание (физ.) – қату
Заметка– мақалаша
Замещение (хим.)– ауыстыру
Замкнутая цепь– тұтас жол
3амкнутое хозяйство– бұйығы шаруа
Замыкать (физич.).– тұтастыру
Замысел– ішкі түйін
Занавес – шымылдық
Занятие– жұмыс, іс, кесіп
Заочное обучение – сырттан оқыту
Заочное решение – сырт билік
Заочный приговор– сырт үкім
Зап ад – күнбатыс
Западная Европа – күнбатыс Ауропа
Запал – қара өкпе (жылқы, түйе ауруы)
Запас – запас, сақтық, қосалқы
Запасный капитал– сақтық капитал (запас капитал)
Запасный судья– қосалқы би
Запор– іш қату
Запрещение – тыю
Запястье – білезік
Заработок – табыс
Заработная плата– жал ақы
Заражение– жұғу
Заразная (инфекционная болезнь)– жұқпалы ауру
Заржаветь – тотығу
Зарница– найзағай (жасыл)
Зародышевая плазма– тұқымдық шарана
Заря– таң
Заряжать– (етістік) оқтау
Заряжение электр.– електрлеу
Заседание– мәжіліс
Заседатель – қосшы би
Заслон– қалқа
Застежка– ілгек
Застой (мель)– қайран

Застройка – үй-орман
Заступ– темір күрек
Засуха– құрғақшылық
Засухоустойчивость – шөлге төзімділік
Затыльник – шүйде, желке
Затмение– тұтылу
Затон– затон (тығырық)
Затор– іркілу, кептелу
Затрата – ұстау, жұмсау
Затылок – желке
Захват– тартып алу
Заход– бату (батыс)
Зацеп (зацепка)– ілмек
Зачатие– бала біту
Зачаток – басталу, біту
Зачинщик– себепші, бастаушы
Защита – қорғаныш, пана, сая
Заявление– арыз
Звездная система– жұлдыз құрылысы
Звездная карта – жұлдыз қартасы
Звездное скопление – жұлдыз шытырманы
Звено (звенья) – буын
Звериница – аң көрмесі
Звероводство– аң өсірушілік
Звонок – қоңырау
Звук– дыбыс
Звуковой метод – дыбыс әдісі
Здравоохранение– ден саулық
Зебра – ала құлан
Зебу – өркешті сиыр (зебу)
Зевание (физиол.) – есінеу
Зеленый – жасыл
Зеленый корм– көк пішен
Земельная комиссия – жер кемесиесі
Земельная рента – жер ренті
Земельное общество– жер қоғамы
Земельное управление – жер басқармасы
Земельный фонд – жер қоры
Землевладелец– жер қоғамы
Земледелие – егіншілік, диқаншылық
Земледелец – егінші, диқаншы
Земледельческая артель– егіншілік әртел
Земледельческая машина – егіншілік мәшине
Землемер – жер өлшеуші
Землепользование – жермен пайдалану

Землесос – тереңдеуіш (батпақ тартқыш)
Землетрясение– жер сілкіну
Землеустройство – қоныстандыру
Землечерпание – жер аршу (көк аршу, кен аршу)
Землечерпательница (землечерпалка)– жер қазғыш
Земляника – бүлдірген
Земля северная – солтүстік
Землячество– жерлестік
Земная кора (литосфера)– жер қабығы
Земной магнитизм – жер мәгнеті
Зерно – дән, тұқым, ұрық, астық
Зерновой влагомер– астық дымын өлшеуіш
Зернодробилка– дән жарғыш
Зерноочистительная машина – тұқым тазартқыш мәшине
Зерноочистительный пункт– тұқым тазартқыш жер
Зерносушилка– тұқым
Зерно-трест – зернетірес (астық тіресі)
Зернохранилище– тұқым қоймасы (астық қоймасы)
Зефир – самал (қоңыр жел)
Зимовка– қыстау
Злой умысел – жауыз ниет, бұзық ниет
Змеевик – иірілме
Знак– белгі
Знаки препинания – тыныс белгілері
Знаменатель– бөлім
Знаменитый – атақты
Знаток– білгіш (оқымысты, ғалым)
Знахарь– бақсы, балгер
Значение – мән, мәніс, мағына
Значение слов (литер.) – сөз мәні
Зоб– жемсау
Зола– күл
Золотник– мысқал
Золото– алтын
Золотопромышленность– алтын өндірісі
Золотуха – ақпа (мысқыл)
Зонд (трубка)– түтік
Зоогеография– қайуанат жағрапиясы
Зоогигиена– зауагегиен (қайуанат саулығын зерттейтін ғылым)
Зоологическая – залогие (жануарлар ғылымы)
Зоопалеонтология– зауапалентологие (тұқымдары сиректеген айуанды
зерттейтін ғылым)
Зоопатология – зауапатологие (қайуандар ауруын қарастыратын ғылым)
Зоопозы– жәндіктер ауруы

Зоопситология (психология животных) – зауапсиқалогие (қайуанат мінезін
қарайтын ғылым)
Зоотехника (зоотехния) – зауатекнике
Зрачок– қарашық
Зрение– көру
Зритель– қараушы, көруші
Зрительная труба– көру дүрбісі
Зритальный нерв– көз тамыр
Зубец – ирек (тіс)
Зубная эмаль– тіс жылтыры
Зубные болезни (одонтология) – тіс ауру
Зубчатые колеса – тісті дөңгелектеу
Зябь – тоңазытпа жерді күз жырту
И
Ива– қызыл ағаш
Иверень– ойық
Иглошерсть– ине түкті
Игнорировать– елемеу (жорта еелемеу)
Игольный мыс– сүйір тұмсық (біз тұмсық)
Игристый– ойнақы
Идеал– арман
Идеализм– мұратшылық
Идеалист– мұратшыл (санашыл)
Идентификация– ұқсау, ұқсасу, ұқсастыру
Идентичный – біркелкі, ұқсас
Идеография– сурет жазу
Идеология– салт-сана
Идея– идей
Идиоплазма– асыл шарана
Идиот – нақұрыс, бәдік (әңгүдік, меңіреу)
Идиотизм– бәдіктік
Идол – пұт
Идолопоклонство– пұтқа табынушылық
Иерархия – төрелік саты
Иероглиф – пішін жазу
Иерусалим – Құдыс
Изба-читальня – оқу үйі
Избиратель – саулаушы
Избирательная кампания – саулау науқаны
Избирательное право – сайлау пырабасы
Изверженные породы – жер жарып шыққан жыныстар

Известие– қабар
Известковая вода – ізбесті су
Известковая ткань – ізбес қоспасы
Известный – белгілі
Известняк– ізбес тас
Известь – ізбес (әк)
Извилины мозга – ми қыртысы
Извилистый – ирең
Извлечение корня – түбірін табу
Изгнание – айдау (қуу)
Изгой– сүрілген
Излишек – артық
Изложение – мазмындама (мазмындау)
Излом (минер.) – сынық
Излучение (лучеиспускание) – сәуле шығару
Измена – тану, айну, өзгеру
Изменчивость– өзгергіштік
Измерение – өлшеу
Измерительная лента– өлшеуіш таспа
Изнасилование (юрид.)– күштеу, басу, зорлау
Изображение – кескіндеу
Изобретатель – ойлап шығарушы
Изолирование (изоляция) – оңашалау
Изолированный проводник – оңашаланған өткізгіш
Изолятор – қоршау (1. електір ағынын қоршау (өткізбес), 2.жұқпалы ауруды
қоршау, 3. нақұрыстарды қоршау, 4. оңашаланған тұқымды қоршау)
Изотерма – изетермі (бір темперетірлі сызық)
Изотермический вагон – бір қалыпты ауалы бәгөн
Изотонические растворы – бір қалыпты ерітінді (бір қалыпты қоспа
ерітінді)
Изотония– бір қалыпты салмақ
Изумруд – зүмірет
Изыскание (геол.) – іздеу
Изыскательная работа – іздеу жұмысы
Изюм – мейіз
Изящное искусство – көрік өнері
Икота– ықылық
Икра– балтыр
Иллюзионизм – шерменделік (бұлдыр қиялға ерушілік)
Иллюзия – шерменде (бұлдыр қиял)
Иллюминация– жарық самсату, жарқылдату)
Иллюстрация – сүгіреттеу
Имажинизм (литер.) – бернешілдік
Именнной список – атау тізім (тұяқ тізім)
Именованное число – деректі сан

Имитация – еліктеу, тәріздену, тәріздендіру, ұқсас келу)
Иммигрант– босқын, кемшілік
Иммиграция– босу (ауып келу)
Иммунитет – имунитет ауру жұқпау- піскен)
Империализм– жиангершілік
Империалист– жиангер
Импорт – импірт (шет мемлекеттен келетін заттар)
Импотентный – белсіз
Импровизация – даярланбастан ағып сөйлеу
Импровизатор – суырып салма ақын
Имущество – мүлік, мал-мүлік
Имущественное страхование– мал-мүлікті қамсыздандыру
Имущественный наем – мүлік жалдау
Имя числительное порядковое – реттік сан есім
Инвалид – жарымжан (кәріп, мүгедек, мертік)
Инвентаризация – мүлік қаттау
Индекс– көрсеткіш (індексі)
Индетерминизм – індетерменшілік (дүние құбылысы себепке бағынбайды
деген пәлсепе ағымы)
Индивидуальное кридитование –жеке несие беру
Индивидуальное хозяйство – жеке шаруа
Индивидуальность – даралық
Индикатор– үндікетір (мәшине күшін өлшеуіш)
Индиферентизм– селсоқтық
Индо-европейские языки– үнді-еуропы тілдері
Индуктивный– індікселі (жалпылама әдіс)
Индуктивный ток – індікселік ағын
Индуктирующий ток– үндікселегіш ағын
Индуктор – үндіктір
Индукционная машина– үндікселі мәшине
Индукция (логика, физика, химия и т. д.) – үндіксиелі (жалпылау)
Индустриализация – үндістірлестіру (өнерлі кесіптендіру)
Индустрия– үндістрие (өнерлі кесіп)
Иней– қырау (боз қырау)
Инерция– екпін
Инертность– дел-салдық
Инженер- інженер
Инициатор – қозғаушы (бастаушы)
Инкубатор – інкубатір (балапан шығаратын жәшік)
Инкубация – енкүбәтсе (аурудың сыртқа шығуы)
Иноземцевы капли – инәзем дәрісі (іш ауру дәрісі)
Иносказание– ишара сөз
Иностранная валюта– шет мемлекет ақшасы
Инсоляция – күн түсу (үнсәләтсе)
Инспектор– інспектр

Инспекция– ініспексие
Инстанция– саты
Институт – іністітут
Инструмент – сайман
Инструктор – нұсқаушы
Инструкция– нұсқау
Интеграция – тұтастыру
Интеграция промышленности– өнерлі кесіпті тұтастыру (біріктіру)
Интеллигенция –зиялылар
Интеллект– зерде, ақыл
Интеллектуализм – зердешілік
Интенсивное хозяйство – өнімді шаруа
Интенсивность труда – еңбек өнімділігі
Интенсивный – өнімді
Интенсификация– үдету
Интервал – ара, аралық, ашық орын (ентербал)
Интервенция – інтербенсі (басқа мемлекеттің ішіне ұлықсатсыз әскер
кіргізу)
Интернат – інтірнат
Интенационал – інтернасанал
Интернационализм – інтернасаналдық
Интернационализация – інтернасаналдау
Интерпаляция – інтерпәлетсе (белгісіз санды есептеп шығару)
Интерпретация– мағына беру (түсіндіру)
Интерсексы (биол.) – қос мүшелі (жынысты)
Интерференция– толқын түйісі (толқын тоғысы)
Интоксикация (отравление) – улау
Интонация – үн ырғағы (дауыс құбылысы)
Интрига– ілігу (байланысу)
Интуиция – интүитсе
Инфлюенца – тұмау – сүзек (тұмауратудың бір түрі)
Информация – қабарландыру
Инфракрасный – сауыр қызыл
Инфузория– інпузор
Иод – иот
Ипохондрия – күйік (сары ауру)
Ирония – кекесін
Иррадация – көру алданысы (бұлдыр сағым)
Иррационализм – ирратсаналдық (шындықтың түбі ақылда жатпайды –
деушілік)
Иррациональное число – иррасанал сан
Иррациональный – ирратсанал (1. ақылға қарсы пікір, 2. есепте – шексіздік)
Ирригация– жар суару
Ирригатор (медиц.) – шомылдырғыш
Иск – ақы сұрау, даулау

Исключительный – төтенше, ерекше, дербес
Искра – ұшқын
Искусственное оплодотворение – қолдан тұқымдандыру
Искусственный– жасанды
Искусственный магнит – мәгниттенген темір
Искусственный отбор – қолдан іріктеу
Искусство – өнер (көрік өнері)
Искусствознание – өнер білу
Испарение– кебу
Исполнение– орындау
Исполнитель– орындаушы, істеуші
Исправление (юрид.) – түзеу
Испытательный срок – сынау мезгілі
Исследование – зерттеу
Исследователь– зерттеуші
Истец– даулаушы (даушы)
Истина – ақиқат, шын, шындық
Исток реки – өзен басы
Историзм – тариқшылық
Историография– тариқ жасау
Историко-революционный музей – тариқы - төңкеріс музейі
Историческая поэма – тариқы пәйемі
Исторические песни– тариқы өлеңдер
Исторический материализм – тариқы затшылдық
История– тариқ
Источник – көз, бұлақ
Истребление (бот.)– қыру
Истязания– қинау (жаншу)
Исходный падеж – шығыс жалғауы
Исцеление – емдеп жазу
Исчезновение– жоғалу
Исчисление конечных разностей – шекті айырымдар есебі
Итог– жиынды
Ичиги – мәсі
К
Кабан – қабан
Кабаре – кәбер (күй, өлең)
Кабель– кәбіл (електр өткізгіш)
Кабинет – кәбинет
Кадеты – кәдет (партия)
Кадмий– кәдми
Кадровые части – байырғы әскер

Казанский краевой показательный венерический диспансер – қазағыстандық
жіңішке ауру деспәнсері
Казарма – қазарма, кезерме
Каземат – кәзімат (қамал)
Казна – қазына
Казначей – қазынашы
Казнь– өлім жазасы
Казусное дело (юрид.) – маталған іс
Кайма – шырға (жиек)
Кайносойская ( кейнозойская ) эра – қайнозой дәуірі
Какао– кәкәу (оғаш ұлпа шай)
Каландр – қаландыр (тоқу мәшине)
Каланча – қаланша
Калека– (мүгедек)
Календарные знаки – кәлендір белгісі
Калибр – кәлебір (1. мылтық шелегінің кеңдігі, 2. әр түрлі нәрсенің
өлшеуіші)
Калиевное мыло – кәлі сабын
Калиевая соль – кәлі тұз
Калий– кәлі
Калийные удобрения– кәлімен жер тыңайту
Каллиграфия– машық жасау
Калориметр– калоріметр (жылылық күшін өлшегіш)
Калория – кәлөрие
Калькуляция – баға кесу (бағалау)
Кальций – кәлси (ким. зат)
Кальцит – кәлсит
Камбий – шел қабық
Каменная порода– тас жынысы
Каменная соль – шынық тұз
Каменноугольная промышленность – тас көмір кесібі
Каменноугольные копи – тас көмір ошағы
Каменноугольный период– тас көмір дәуірі
Каменноугольная пыль – тас көмір тозаңы
Каменноугольная смола – тас көмір ысмаласы (қара май)
Каменный век – тас дәуірі
Каменный уголь – тас көмір
Камера – кәмір
Камертон – кәмертон
Камни мочевого пузыря – қуық бершімегі
Кампания – науқан
Камфора– қампара
Камфоросма – қараматаб (шөп)
Камфорный спирт – қампара іспірт
Канава – ор, жыра

Канал – арық, қанал
Канализация– арық жүргізу
Канат – қанат (арқан, темір арқан)
Кандалы – бұғау
Кандидат – кәндилат
Канифоль – шайыр
Канон – кәнөн (ереже, үлгі)
Кант – сыздық (шырға)
Канцелярский сбор – кеңсе алымы
Каолин– ақбалшық
Капиллярность– сіңімділік
Капитал– кәпитал
Капитализм – кәпиталшылық
Капиталист – кәпиталшы
Капиталистическое производство – кәпиталдық өндіріс
Капиталистическое хозяйство – кәпиталдық шаруашылық
Капиталистический строй– кәпитал құрылыс
Капитал ссудный – қарыздық капитал (қарыз ақша)
Капитан – кәпитан
Капкан– қақпан
Капсуль– кәпсөл
Капуста– кәпүсте
Капустница – ақ көбелек
Кара– жаза (сазай)
Карантин – кірәнтін
Караул– қарауыл
Карболовое масло – кәрбел майы (кәрбөлке)
Кардная машина– түткіш мәшине
Карикатура – мазақ сурет (кәріктір)
Карниз– кәрнез (кенере)
Карта – қарта
Картина – сурет
Картограмма– қартағырам
Картография– қарта жазу
Карто-диаграмма – қарта диағырам
Картон – қатырғы, қатырма
Картотека – қартатек (нәрсе жазылатын кесінді қағаздар жинағы)
Карусельный станок– ұсталық мәшине
Карьер– шабыс
Карьерист – мансапқор (баққұмар)
Касательная линия – жанама сызық
Касса– кәссі
Касса взаимопомощи– өзара жәрдем кәссісі
Кассационная жалоба– жолдау арыз
Каста (сословие)– сой

Кастрация – пішу (кесу), ақтар
Кастрат – пішілген (пішпе)
Касторовое масло– кәстөр май (іш жүргізетін май)
Каталог – кәтәлік (кітапқана жана нәрселердің есімдері)
Катаракта – су қараңғы (көз бұршағының күңгірттенуі)
Катарр– кәтәр (қабыну)
Категория – дәреже
Катет– қар
Катод– кәтөд
Катодная лампа – кәтөд шам
Катодные лучи– кәтөд сәулесі
Катодный электрон – кәтөд електр орны
Каучук– қоушық (сағыз текті өсімдік)
Кафедра – мінбер
Качество– сапа, қасиет
Каюта– кәйүт
Квадрат– шаршы
Квадратное уравнение– шаршылық теңдеу
Квадратное число – шаршы сан
Квадратный корень– шаршы түбірі
Квадратные скобки – тік қоршау
Квадратура– шаршысы
Квартал – кібәртал (1. ширек жыл, 2. төрт көше)
Квартира – пәтер
Квасцы– ашудас
Квитанция– кібітенсе
Кегель– кегіл (баспақана әрпінің өлшеуі)
Кенаф – кенеп
Кенгуру– қоңғра
Кендырь –кендір
Керамическая промышленность – керемік кесібі
Кермек – кермек (сары тамыр)
Керосин – жер май
Кессон – Кессен (су түбінен ірге қалап шығаруға керек мәшине)
Килограмм– килегірәм
Километр– килеметір
Кимограф – кимәгірәп (қан жүгіруін өлшеуіш)
Кинематика – кинемәтике (тән (зат) қозғалысын зерттеуіш)
Кинематография– кино
Кинетика – кинетике
Кинетическая теория– кинетике қисыны
Кинетическая энергия – кинетикелік қуат
Кинжал – қанжар
Киноаппарат – кино-аппарат
Киноварь– сыр

Кино-индустрия – кино үндістрие (кино ісін шығаратын өнерлі кесіп)
Кино-картина – кино-сурет
Кино-оператор – кино-әперетір
Кино-съемка– кино түсіру
Кино-театр – кино-тійәтір
Кино-школы – кино-мектеп
Киоск – киөске
Кипа– тоғанақ
Кипение – қайнау
Кипрегель– кепрегел (жер өлшеуіш)
Кирка– қайла
Кирпич– кірпіш
Кисель– тәтті быламық
Кислая известь – қышқыл ізбес (әк)
Кислород– әксішен (оттегі)
Клапан – бүркеншік
Кларнет– кіләрнет (күй құралы)
Класс– тап
Классификация– таптау (тапқа бөлу)
Классический – үлгілі
Классовая борьба – тап тартысы
Классовое расслоение– тапқа жіктелу
Клевер – жоңырышқа
Клевета– өсек, жала
Клей – желім
Клеймо – таңба
Клейстер – қамыр
Клерикализм– діншілдік, руқанишылық
Клетка– түйіршік (клетке)
Клещи – тістеуік
Клещ – кене
Клизма – кілізме
Климактерий – баладан қалу, кәрілік алды
Климактерический период – баладан қалу мезгілі
Климат – ауа райы
Климатическая станция – ауа райының ыстансасы
Климатология – ауа райының ғылымы
Климатотерапия – ауамен емдеу
Клин – сына
Клиника – кілинике
Клише– кіліше (жазу түсіргіш)
Клоун – қулықшы
Клуб – кілуп
Клык – азу
Ключ – бұлақ, кілт

Ключица– бұғана
Коалиционное правительство– құрама үкімет
Кобальт– көбелт
Ковыль – боз. көде
Ковыль-волосатик– селеу
Кодекс – кәдексі (заң жинағы)
Кодекс законов о труде – еңбек заң жинағы
Кожевенное производство – көн өндірісі
Кожевники– көншілер
Кожные болезни– тері ауруы
Кожсиндикат – тері сендикәт
Кожура – қабық
Козлебородик (козлицы) – қой желке, сүтті шөп
Койка – кірует
Коклюш– көк жөтел
Кокон – піле
Кокс– көкіс (қортқы көмір)
Колба– қолбы
Колебание– тербелу, діріл
Колено– тізе
Колесо сегнера – Сегінер айналмасы
Колит – шаншу
Количественное числительное– есептік сан есім
Количественный анализ – сан талдауы
Количество – мөлшер, сан
Колланс– талу
Коллега– жора
Коллегия– алқа
Коллективизация– бірлестіру, кәлектіптеу
Коллективное хозяйство (колхоз) – бірлескен шаруа, қалқоз
Коллективный договор– бірлестік шарт
Коллектор (физ.) – тасығыш, қуынатын бет (кәлектр)
Коллодий – кәлөди
Коллоидные растворы – кәлөйды ертіндісі
Коллоидная химия – кәлөйделі кимие
Коллоиды – кәлөйді
Колода (колодка,) – қалып
Колодец – құдық
Колониальная политика – отар саясаты
Колониальный вопрос – отар мәселесі
Колонизаторство– отаршылық
Колония – отар
Колонна – 1) түйдек (тізбек), 2) бағана
Колорит– реңк
Колосовые чешуйки – бас қабығы

Колос– масақ
Колассальный – орасан
Клубника – бүлдірген
Колчедан – қалқадын (менерал)
Кольчуга – сауыт
Команда – кәмәнді (жарлық)
Командир – кәмәндір (әскер басы)
Комар – сар маса
Комар анофелес – безгек масасы
Комбайн– кәмбәйн (егін орып жиятын мәшине)
Комбинаты– кәмбинат (өндіріс орындарын тұтастыру)
Комбинация – түйістіру
Комбинация промышленности – кесіптерді түйістіру
Комвузы (коммунистич. высш.учебные заведения)– жоғарғы дәрежелі
кәмүнестік мектеп)
Комедия– кәмедиө (күлкі)
Комендант – кәмендант (бастық)
Комета – құйрықты жұлдыз
Коминтерн (коммунистический интернационал) – кәмүнестік інтернатсенал
Комиссар – кемесер
Комиссариат– кемесерет
Комиссионный – кемесиелі (пайда ортақтық)
Комиссия – кемесие
Комитет по делам печати – баспа ісін басқаратын кәмитет
Комитет содействия – қолғабыс кәмитеті
Комический – күлкілі
Комментарий – мәндеу (сын беру)
Комментатор – мәндеуші (сын беруші)
Коммерсант – сәудегер (саудашы)
Коммерция (торговля) – сауда
Коммерческая корреспонденция – сауда тілшісі
Коммерческая тайна – сауда сыры
Коммерческий суд – саудашылық сот
Коммуна– кәмүн
Коммунальная санитария – қала тазалығын сақтау
Коммунально хозяйство – қала шаруасы
Коммунальный банк – қалалық бәнкі
Коммунальные предприятия – қалалық өндіріс орындары Коммунальный
отдел– қалалық шаруа бөлімі
Коммунар– кәмүн мүшесі
Коммунизм – кәмүнестік тұрмыс
Коммуникационная линия – қатынас жол
Коммуникация (сообщение) – қатынас
Коммунистическая академия – кәмүнестік әкедемие
Коммунистический манифест– кәмүнестік жар

Коммутатор– кәмүтетр
Комната – бөлме
Комок – жентек
Компактный – ұйысқан, тұтас (қоян қолтық)
Компас – көмпәс (тұстық)
Компиляция – құрама (әр кісінің пікірінен теріп жазған кітап)
Комплекс– көмпілексі
Комплексное число– шоғырлы сан
Комплексный метод– көмпілекіс әдіс
Комплектование– толтыру
Композитор – кәмпәзитір (күй шығарушы)
Композиция (литер.) – кәмпәзитсе (1) шығарманың жеке бөлімдер құрылысы
тізбесі, 2) кескін өнерінде түрлі бояуды біріктіру, 3) мүзике өнерінің бейнесі)
Компостер – көмпөстір (таңба басқыш)
Компресс – сормақты (денені суыту, болмаса жылыту)
Компрессор – кәмпірессер (ауа жиғыш мәшине)
Комплекция – дене құрылысы
Конвейер – кәнбейір (сырғыш-қозғауыш)
Конвекция – кәнбексе (өршіту)
Конвенция– кәнбенсе (мемлекет арасында болмаса шаруа мекемелері
арасында жасалатын шарт-келісім)
Конвертор– кәнвертір (айналмалы пеш)
Конвоир (конвой) – күзетші, қамбай
Конвульсия – тыртысу (жиырылу)
Конгломерат – құрама (қырық ру)
Конгресс – кәнгірес (қарапа)
Конгруетные фигуры – сайма-сай пішін
Конгруенция – сайма-сайлық (дәл келетіндік)
Конденсатор – қорландырғыш (кәнденсәтр)
Конденсация – кәнденсәтсие (буды не ғазды сұйыққа айналдыру)
Конденсирующая поверхность – қорландыратын бет (кәнденселейтін бет)
Конденсор (физ.) – кәнденсір (сәулені мол түсіргіш)
Кондуктор – кондоктыр
Коневодство – жылқы өсірушілік
Коневязь – керме
Конечная величина– шекті шама
Конечности – қол-аяқ (қанат-құйрық)
Коническая проекция – көністік сызық жоба
Конический скат– сүйір қия (найза қия)
Коническое сечение – көністік кесе бет
Конкретный– деректі, дәл
Конкретный труд– деректі еңбек
Конкуренция – бәсеке
Конкурс – бәйгі (жарыс)
Коннозаводство– жылқы зауыты

Конопля – кендір
Конопляное масло – кендір майы
Консерватизм– ескішілдік
Консерватор– ескішіл
Консерватория – кәнсерватөрие
Консервирование – кәнсербілеу (қақтау)
Консервная промышленность – кәнсербі кесібі
Консилиум – кәнселүм (ауру туралы дәрігер кеңесі)
Консонанс – көнсәнәнс (жұғымды үн)
Конспект – кәнспекті (ой желіісі)
Конспиративно – жасырын
Конституционализм – кәнститүтсешілдік
Конституционная хартия – кәнститүтселік әмір
Коституционное право– кәнститүтселік пұрсат
Конституционный контроль – кәнститүтселік бақылау
Конституция – негізгі заң (кәнститүтсе)
Конструкция– құрылыс
Консул– елші
Консульское право – елшілік пұрсат
Консультация– көнсүлтатсе (кеңес, кеңес беру)
Контакт– үйлесу (үйлес) жымдасу, қиюы кету
Континент (материк) – құрғақ жер (кәнтинент)
Контрабанда – бұқпа сауда (ұрлап өткізу)
Контрабандист – бұқпа саудагер
Контрагент – сертті әгент
Контрактация – шарттасу
Контратака – лақпа лап
Контрибуция – соғыс шығыны
Контрнаступление – қарсы ұмтылу
Контролер – бақылаушы
Конроль – бақылау
Конрольная комиссия – бақылау кемесиесі
Конрольная семенная станция – тұқым бақылау ыстансасы
Конрольные цифры – бақылау сипыр
Контромарка– көнтремәрке
Контр-разведка– қарсы шолыс
Контр-революционное преступление – төңкеріске қарсы қылмыс Контрреволюция– төңкеріске қарсылық
Конус– шошақ, сүйір, көніс
Конфедерация– одақ мемлекеттер
Конференция – кәнперенсе (өкілдер жиылысы)
Конфирмация – үкімді бекіту
Конфискация– кәнпеске
Конфликт– шекісу, жанжал
Концентрация– кіндіктестіру

Концентрация производства – өндірісті кіндіктестіру
Концентр– кіндік (кіндіктес)
Концентрические окружности – кіндіктес шеңберлер
Концентрический– кіндіктес
Концепция– кәнсепсие (ұғу, аңдау, түсіну сарасы)
Концерт– кәнсерт (сауық кеші)
Концессия– көнсессе (жал)
Конъюнктура– нарық (тартым)
Кординаты– кәрдинаттар
Координаты географические – жағырапиялық кәрдинаттар
Копер – көпер (мәшине)
Копировальная бумага – көшіргіш қағаз
Копия – көшірме
Копна – шөмеле (шемелей)
Копуляция (биол.) – көпүлетсе (ию-шағылысу)
Копчик – құйымшақ
Копыто– тұяқ
Копье– найза
Кора– қабық
Кора мозга– ми қабығы
Коралловые острова– маржан арал
Кораллы– маржан
Корень– тамыр, түбір
Корень боковой – жан тамыр
Корень ветвистый– тармақты тамыр
Корень главный – түп тамыр
Корень мочковатый – шоқ тамыр
Корень придаточный– қос тамыр
Корень простой – тармақсыз тамыр
Корень уравнения – теңдеу түбірі
Коридор– кәридөр
Корица– даршын (иісті қабық)
Коричневый– қоңыр
Корм– от (шөп)
Кормило– кеме құйрығы
Кормление скота– малды оттату, семірту (асырау)
Кормовые растения– мал азығы өсімдіктер
Кормовые травы – пішен шөптер
Кормушка– оттық (аран)
Корневая гниль– шірік тамыр (шірік түп)
Корневище– тамыр сабақ
Корневой волосок– тамыр түгі (шашағы)
Корневой чехлик– тамыр қабы
Корневые языки– түбір тілдер
Корнерезка– тамыр кескіш

Коробочка (землед.) – қауашақ
Коромысло – иін ағаш, күйенте
Корпорация – көрпәрәтсе (көп адамның бір мақсұтпен бірігуі)
Корпус – көрпіс (дене құрылысы, кеме асты, үй. әскер)
Корректный – мүлтіксіз, түзу
Корреспондент – тілші, қабаршы
Корреспонденция – қат-қабар
Кортиев орган – көрті мүше
Корысть – татау. дүниеқорлық (көңілімде татау жоқ, дүниеге қарамаймын)
Корь– қызылша
Коса – 1) мүйіс, 2) шалғы, 3) бұрым
Косая линия – қиғаш сызық
Косвенные убытки – жанама зиян
Косвенный вопрос (грамм.) – жанама сұрау
Косвенный налог– жанама салық
Косилка – шапқыш (мәшине)
Косинус – көсинүс
Косматый – сабалақ (барақ)
Космический – әлемдік, дүниелік
Космогония – әлем ғылымы
Космография – кәсмәғырапия (әлемді суреттеу)
Космология – кәсмалогие (бүтін дүниедегі табиғи көріністер жайындағы
ғылым)
Космополитизм – әлемді сүюшілік
Космос – әлем, жиян, бүтін дүние
Косоглазие (страбизм) – қыли көзді (шапраш)
Костная мука– сүйек ұлпасы
Костыль– балдақ
Костянка– сүйекті тұқым
Костяной жир– сүйек майы
Костяной клей– сүйек желім
Котловина– ой, қазан шұқыр
Кофе– көпі (шай)
Кохия– изен
Кошинель– далап
Коэффициент– кәйепесент (өсірме)
Коэффициент кубического расширения– кеңею кәйепесенті
Коэффициент линейного расширения– ұзару кәйепесенті
Коэффициент объемного расширения – көлемдеу кәйепесенті
Краеведение– өлке тану
Край– өлке
Крайний член– шекті мүше
Кран Даниэля– Дәнел шүмегі
Краска – бояу
Красная армия– қызыл әскер

Красная медная руда – қызыл бақыр тас
Краснокожие – қызыл тәнділер
Красные кровяные шарики – қызыл қан түйірі
Красный железняк– қызыл темір тас
Красный уголок– қызыл бұрыш
Красный флот– қызыл плот
Красный фосфор– қызыл поспыр
Красота– әдемілік (көркемдік сұлулық)
Красочная промышленность – бояу кесібі
Кратное– еселік
Крах– күйреу
Крахмал – кірахмал
Крашение– бояу (етістік «боямақ»-тан алынған)
Кредит– несие
Кредитор– аласылы
Крейсер – Кіресір
Крематорий– кірематор (өліні жандыру)
Кремень – шақпақ тас
Кремль – Креміл
Кремнезем – кремнезем (асыл тастың бір түрі)
Кремний– кремни (ғаз)
Кремометр– қаймақ өлшеуі
Креозол – крезөл (ысмаланың бір түрі)
Креозот– кірезет (қара майдың бір түрі)
Креолин – кірелін (к. зат)
Крепостной– қамалдағы, басыбайлы
Крепостная война– қамал соғысы (қамал бұзу)
Крепостное право– қамалдық ерік, басыбайшылық
Крепостное ховяйство – қамалдық шаруа, басыбайлы шаруашылық
Крепостной труд– қамалдық еңбек, басыбайлы еңбек
Крепостные пошлины – қамал раматы (басы)
Крепость – қамал
Крепость раствора– ерітіндінің қоюлығы
Крестец – жая
Крестовик– бүйі өрмекші
Крестьянин– мұжық, қара шекпен, қара шаруа
Кретинизм– шемендік
Кривая линия– қисық сызық
Кривизна– қисықтық, шалыстық
Криволинейное движение– қисық қозғалыс
Криволинейный угол – қисық сызық бұрышы
Кривые линии – қисық сызықтар
Кризис – дағдарыс
Криолит – кіреліт (кимиелік зат)
Криолитовое стекло – кіреліт шыны

Криптография – құпия жазу
Криптохризм (Аномания, инфантилизм)– мешелдік (мешеулік)
Кристалл – кірістал
Кристаллизационная вода – кірісталды су
Кристаллизация – кірісталдау
Кристаллическая структура – кірісталдық бітісі
Кристаллические сланцы– қабатты кірісталдар
Кристаллическое состояние – кірісталдық түрі
Кристаллогидраты – кірісталгідрет
Кристаллографическая ось – кірістал өзегі
Кристаллография – кірісталығырапия
Красталлоиды– кірісталойдылар
Кристаллофизика – кірістал пизике
Критерий– сын өлшеуіш, өлшеуіш (таразы, әделет)
Критика – сын, сынау
Критик– сыншы
Кримицизм – сындарлық
Критическая температура – ғаздық темперетір
Критическая философия – сындарлық пәлсапа
Критический – 1)сындар, 2) қысылшаң
Критическое давление – бастығырыла қысу
Критическое состояние – қысылшаң күй
Кровеносная система – қан жүрер
Кровеносные сосуды – қан тамырлары
Кровообращение – қан жүру
Кровопускание– қан алу (қан шығару)
Кровотечение – қан ағу
Кровохаркание – қан түкіру
Кровяное давление – қан қысымы
Кровяное удобрение – қанмен тыңайту
Крокодил– айдақар
Кролик – үй қоян
Кронштейн – тіреуіш
Круг– дөңгелек
Круглый – дөңгелек
Круговая порука – дөңгелек кепіл (ортақ кепіл)
Круговое движение – айналу
Кругозор– көз шалысы
Кружок– үйірме
Крупа – жарма (ақталған астық)
Крупный рогатый скот– сиыр
Крупорушка– ақтауыш (қауыз аршитын мәшине келі)
Крупозная пневмония – өкпе қабындысы
Крупчатка – күрпішеткі
Крупильный станок – ширатқы

Крученая нитка – ширатқы жіп
Крушение– қирау
Крылатка– ұшпа тұқымм
Крынка– саптаяқ
Крыша– шатыр
Кряква– барылдауық (үйрек)
Ксероформ– кісеропорым
Куб– текше
Кувшинка (цветок)– көз шешек
Кузнец– ұста
Кузнечик– шегіртке
Кузмичева трава– қызылша
Куколка (нукла)– қуыршақ
Кукуруза– жүгері
Кукушка– көкек
Кулинария– асшылық
Кулон– күлен
Кульминационный (пункт, апогей)– асқар (биік, шарықтау)
Культ– табыну
Культиватор– күлтібатыр
Культ мертвых– аруаққа табыну
Культ предков– ата аруағына табыну
Культура– мәдениет
Культурная революция – мәдениет төңкерісі
Культурное заимствование – мәдениет үлгісін алу
Культурное растение – екпе өсімдіктер
Культуртрегер– мәдениет таратушы
Куница– сусар
Купанье– шомылу
Купе– күпе (бөлме)
Купец– сәудегер (көпес)
Куплет– шумақ
Купля и продажа – сауда-саттық
Купол– күмбез
Купоны – құлақ қағаз
Купоросное масло – көкжар май
Купорос – көкжар (кіпіраз)
Курвиметр (картометр) – қарта өлшеуіш (қарта сызығын өлшеуіш)
Куриное просо– қонақ тары
Куроводство – тауық өсірушілік
Курорт– дауалы жер (күрерт)
Курс– оқу, күрс
Курсив – күрсіп (баспа белгісі)
Курчавка– түйе сіңір (шөп)
Курьер– шабарман (шапқыншы)

Курьерский поезд– жүйрік (отарба)
Куст– бұта, жөке
Кустарная промышленность – қолөнер кесібі
Кустарник– бұта
Кустарь– қол кесіпші
Куцый– шолақ

Л
Лабиринт– лаберент (құлақ үйрімі)
Лаборант – лабараторшы
Лаборатория – лаборатория
Лабораторный метод – лабаратор әдісі
Лава– жалын
Лавина – көшкін
Лавра антилопы– лабыр ағашы
Лагерь – ләгір (жатық)
Лаж – лаж
Лазарет – ауру қана
Лазутчик (шпион) – тыңшы
Лак– ләк (сыр)
Лакмус– лакмыс
Лаконизм– ықшамдылық
Лакрица (солодковый корень)– мия тамыр
Лама – ламайт (бүдді молдасы)
Ламентация (литер.) – күйік жыры
Лампада – шырақ (шырағдан)
Лампа Деви – Деве шамы
Ландыш – ландыш (інжір гүлі)
Ландшафт – ландышап
Лапидарный – келте (қысқа)
Лапидарный стиль– келте сөзді (тілді)
Лапти –шәрке, шарық
Лапчатка гусиная – бүлдірген жапырақ
Лассо – бұғалық
Ласточка – қарлығаш
Латифундия– алпауыттар жері
Латунь– жез
Лафет– ләпет (зеңбірек үсті)
Лебеда– алабота
Лебедка – шығыр
Левират– әмеңгерлік (жесірге иелік)
Левша – солақай

Легализация – заңдастыру
Легальный – заңды
Легенда– ертек
Легкие– өкпе
Легковоспламеняющийся – тұтанғыш
Легкоплавкие (сплавы) – тез балқығыштар
Легочная вена– өкпе тамыры
Ледники– мөңгі
Ледниковый период (лед. эпоха плейстоцен) – мұз дәуірі
Ледоход– сең (жүру)
Лезвие – жүз
Лейденская б.– лейден сауыт
Лейкемия– ақ қандылық
Лейтмотив (литер.)– ой әуені (ән әуені, ән аялғысы)
Лекало– – лекал (қалып, өрнек, сызық)
Лекарственные растения – дәрі шөптер
Лексика– сөз кені
Лексикография – сөз кенін әліптеу
Лексикология– сөз кенін тексеру ғылым
Лексикон (словарь)– сөздік
Лектор– дәрісші (лектір)
Лекционная система – дәрістік жүйе
Лекция– дәріс
Лен – кендір, зығыр
Ленинский сборник– Ленин шығармаларының жинағы
Ленинский уголок – Ленин бұрышы
Ленский расстрел – Лене қырғыны
Лента– таспа, құр
Ленточная пила– таспа тілгіш (ара)
Ленточный– таспалы
Лепесток– желек
Лепка – жабыстырма (жентек сүгірет)
Лес – орман (тоғай)
Лесная промышленность – орман кесібі
Лесная школа – орман мектебі
Лесной кодекс – орман заңы
Лесное хозяйство – орман шаруасы
Лесные насаждения – ағаш отырғызу (егу)
Лесоводство – орманшылық
Лесопильный завод – ағаш кесетін зауыт
Лесохимическая промышленность – орман кимиелік зауыт
Лесс – май топырақ
Летаргия– өлім ұйқы
Летаргический энцефалит – айналма (ми шайқалу)
Летательный аппарат – ұшпалы аппараттар

Летовка – жайлау
Летопись (анналы) – заман жазу
Летучая почта – ұшқыр пошта
Летучие пески – көшпелі құм
Летчик-наблюдатель – бақылаушы ұшқыш
Лечебница– емқана
Лечение– ем
Лещ – ақтабан
Лжесвидетельство – жалған куәлік
Либерал – азатшылдар (леберел)
Либерализм – азатшылық (еркіншілік)
Либретто – лібрет (күй мазмұны)
Ливень– нөсер (сел)
Ливер– ливер (аспап)
Лига – бірлік (лиге)
Лигатура – лигатір 1) екі металдың қосындысы; 2)жараны тігетін жібек жіп
Лигроин – лігерен (мұнай сіріндісі)
Лидер (вождь) – серке (көсем)
Лизис – қызуы қайту (бері қарау. Ауру туралы)
Ликвидация – ажырату (жабу, тарату)
Ликвидатор – ажыратушы
Ликвидация неграмотности – сауатсыздықты жою
Ликвидком – ажыратушы кемесие
Лимон– лимон (жеміс ағашы)
Лимонад – лимон (су)
Лимонная кислота – лимон қышқылы
Лимфа – сөл
Лимфатические сосуды (система) – сөл тамыры
Лимфодент (болезнь) – тілме (ауру)
Лингвистика– тіл ғылымы
Линейчатая поверхность – сызықты бет
Линейчатый спектр – сызықты іспектр
Линза– лензі
Линия железной дороги – теміржол сызығы
Линовальная машина – сызғыш мәшине
Линотип – линәтіп (әріп теретін мәшине)
Липа – жөке ағаш
Лирика – лірике (толғау, сарын, сыршылдық жыр)
Лирическая поэзия – сыршылдық жыр
Лирические жанры – лирикелі жанр (сыршылдық жыр түрі)
Лисохвост – мысыққұйрық
Лист – жапырақ
Листовка – ашық ауыз
Литейный завод – құйма зауыт
Литератор – әдебиетші

Литература – әдебиет
Литературная критика – әдебиет сыны
Литературная собственность – әдебиет меншіктігі
Литературное направление – әдебиет бағыты
Литературный прием– әдебиет тәсілі
Литературный язык– әдебиет тіл
Литературоведение – әдебиеттану
Литография – тасқа басу
Литр – литр (сұйық нәрсенің өлшеуіші)
Литье – құю (балқыту)
Лихорадка – безгек
Лицей – литсей
Лицо (грам.) – жақ
Личинка – құрт
Личинка муравьиного льва – тулық, қулық
Личное страхование – бас қамсыздыығы
Личность – жеке адам
Личный налог – бас салығы
Лишайник – тас қына
Лишение гражд. прав – азаматтығын жою
Лишение свободы – еркін айыру
Лишенцы– дауысы жоқтар
Лобзик– жұқа ара
Лобная кость – маңдай сүйек
Лог – сай, аңғар
Логарифмы– лағарыпым
Логика– логике (дұрыс ойлау)
Логическая речь – ақыл сөзі
Логическое определение– ақыл анықтауы (логике анықтауы)
Лодочка– қайықша
Ложбина– шұңғыл (өзек)
Ложе (ружья)– құндақ
Ложемент– ложемент (ор)
Ложный плод– жалған жеміс
Локальный (местный)– жергілікті, орындағы
Локомобиль– ләкәмабел (аптамабілдің бір түрі)
Локомотив (паровоз) – лакәмәтіп
Локтевая кость– шынтақ сүйек
Лом – сүймен
Ломаная линия– сынық сызық
Лоно – қойын (құшақ)
Лопасть – жапырақ құлақ
Лопатка– жауырын
Лось – лос (бұғы)
Лот– лот (3 мысқал, 12 ғырам)

Лотерея– алтарай
Лоток– қалақ
Лоцман – лосман (кеме жүргізушісі)
Лох – жиде
Лошак (мул)– қашыр
Лощение– қыру (жылтырлау)
Луг– тоғай
Лук – жақ (мылтық)
Лук – сарымсақ
Луковица – жуа
Лукоморье– теңіз қолтығы
Лук стеллера – қой жуа
Лук стройный– адам жуа
Лук татарский – ит жуа
Лук шуберта– у жуа
Лунатизм– есеңгіреу
Лупа – лупа
Луч– сәуле
Лучевая (к.)– білезік
Лучистая энергия – сәулелі қуат
Луч отраженный – шағылысқан сәуле
Лучи падающие– түскен сәуле
Луч переломленный – сынық сәуле
Лущение – түлеу
Лущильник– көпсіткіш (соқа)
Лыжа– шәңгі
Лыжник – шәңгіші
Льгота– жеңілдік
Льноводство– зығыршылық
Льномялка – зығырталқы
Льняная промышленность– зығыр кесібі
Льняное масло– зығыр майы
Любовь– ашықтық (жақсы көру)
Любознательность – білім таңсықтығы (білім жеңсіктігі) Любопытность–
әуесқойлық
Люмпен-пролетариат – азған прелетариат
Люцерна– беде
Люцерна американская– Әмеркән бедесі
Люцерна китайская – Қытай бедесі
Люцерна песчаная – құмдық беде
Люцерна хмелевидная – сарыбас беде
Ляжка – жамбас

М
Мавзолей– мавзелей
Магазин – мәгәзін
Магистраль– мағыстрал (ұлы сызық)
Магия (литер) – әпсін
Магма – мағма (жер астындағы жалынды заттар)
Магматические породы– мағмалы жыныстар (жер жарып шыққан
жыныстар)
Магнат– шонжар
Магнето– мәгнет мәшине
Магний– мәгни (мәгнез)
Магнит– мәгнет
Магнетическая индукция – мәгнит ықпалы
Магнитная ось – мәгнит шөлдігі
Магнитная стрелка – мәгнит тілі
Магнитно-электрическая машина – мәгнитті електрлегіш мәшине
Магнитные силовые линии – магнит талы
Магнитный железняк – магнит тас
Мажорный тон – лепірме үн
Мазь – сылау май
Мазь аверина – Әверін майы
Мазь от ожогов – күйік майы
Мазь политань – сынап майы
Мазь от чесотки– қотыр майы
Мазут – мазут
Маклер– маклір
Макроспоры– аналық шаңы
Максимум и минимум – ең көп, ең аз
Макушка (анат.) – төбе еңсе
Малахит– малақит
Малая берцовая – бөлекей жіліншіік
Малая колория – кіші кәлорие
Малолетний– жас бала (ес білмеген)
Мамля– сылбыр
Малый привал– ат шалдыру
Малярия – безгек
Мандарин – мәндәрін (Қытай әпелсіні)
Мандат– мандат (өкілдік қағаз)
Мандалина– мәндәлін
Маневр – орағытпа, орағыту

Маневрирование – орағыту
Манеж– мәнөж (ат сарай)
Манера– мәнер (әдіс, мінез, жүріс-тұрыс, іс туындысының ерекшелігі)
Манометр– мәнөметр
Мантесса– мәнтес
Мануфактура – кездәме
Мараловодство – марал өсірушілік
Марганец– марғаныс
Марс – Марс (планет)
Марсельеза – Марселез (төңкеріс жыры)
Маршал – маршал (әскер басы)
Марь – жалмаң құлақ
Маска– түс перде
Маскировка (военная) – түс өзгерту
Маслина– зейтүн ағаш
Масличное растение – майлы өсімдік
Маслобойная промышленность – май кесібі
Маслобойное производство – май өндірісі
М аслоделие – май жұмысы
Масляная краска – май бояу
Масляный газ – май ғаз
Масса (физ.) – маңыз
Массаж– сылау
Массив – сом, шомбал
Массив горный – тау қорымы (қорымды тау)
Массивные породы – сом жыныстар
Массовое производство – шомбалды өндіріс
Массовые сцены – сақына тобы
Мастер – шебер
Мастерская – шебер дүкені
Мастерство – шеберлік
Мастика – сылағыш (сылау, шайыр, сағыз)
Мастиковая смола – сағыз, шайыр (шайыр ысмала)
Масть– түс
Масштаб– маштап
Математика – мәтімәтике
Математическая величина – мәтімәтикелік шама
Математическая статистика - мәтімәтикелік санақ
Материал – мағлұмат
Материализм– затшылдық
Материк – құры (құрғақ)
Материковые острова – құры аралдар
Материнский род (матриархат) – аналық дәуірі (ру)
Материя– зат
Матка – жатын, атыр

Матовая поверхность – күңгірт бет
Матовое стекло – күңгірт шыны
Матрац– төсек (матрас)
Матрос– матрос (кеме қызметшісі)
Маховое колесо – тегеурін дөңгелек
Мачеха – өгей ене (шеше)
Мачта– діңгек
Мачта причальная– тұғыр
Машинное производство – мәшине өндірісі
Машиноиспытательная станция – мәшине сынау ыстансасы
Машинно-тракторная станция – мәшине трактыр ыстансасы
Машиностроение – мәшине жасау
Машиностроительная промышленнось – мәшине жасау кесібі
Маяк– мәйек (қарақшы)
Маятник – тербеншек (маятнік)
Мгла – мұнар
Мглистый – мұнарлы
Мгновенная сила – мезгеу күш
Мебель– жасау
Мегафон – мегепон (алыстан сөйлесетін)
Мед– бал
Медаль – медел
Медиана – медиан
Медиум – елші (қабаршы)
Медицинская помощь – дәрігер жәрдемі
Медицинское свидетельство – дәрігер куәлігі
Медник– бақыршы
Медный век – мыс дәуірі
Медный колчедан – бақырлы қалшадан
Медный купорос – тотыйан (көк дәрі)
Медь– мыс
Межа– шек, жік
Междометие– одағай
Междоусобица– ала ауыздық
Междоусобная война – өзара соғыс
Междуклеточный сок – ұяшық аралығының шырыны Международный
язык – бүтін ұлтқа ортақ тіл
Межевание– жер шегі анықтау
Межевые знаки – шек белгісі (жер шегінің белгісі)
Межплатнетные путешествия– планет саяқаты
Мезозойская эра – Мезазой дәуірі
Мел – бор
Меланхолия – жабығыңқы күй
Мелиоративные товарищества – жер өңдеу серіктігі
Мелиорация – өңдеу

Мелкие стихотворения – ұсақ өлеңдер
Мелодика (литер.) – меладике (сарын ырғағы)
Мелодия – мелодие (сарынды үн)
Мелодрама – меледырама
Мель (застой) – қойраң
Мембрана– уылдырық
Меморандум – мемерандум (естелік дәптер, елшілік қағаз)
Мемуары – заманқат (мемуар 1) көрген-білген, 2) ғылыми мақала)
Мена – айырбас
Мензула – мензіл (жер өлшейтін аспап)
Мензурка – мензүрке
Меновое хозяйство– айырбас шаруашылығы
Меновой фетишизм – сатармандыққа табыну
Менструация – етек кірі (айлық)
Меньшевик – меншебек
Меньше – кем, аз
Мера– өлшеу
Мергель– мергел
Мерзлота – тоң
Меридиан – мердиан (түстік)
Мерило – өлшеуіш
Мерило стоимости – құн өлшеуіш
Меринос– барақ жүнді қой
Меркурий– Мерку (пыланет)
Мерлушка– елтері
Мертвое пространство – өлі дала
Мерцание звезд – жұлдыздардың жымыңы
Меры пресечения – бұлтартпау шарасы
Меры социальной защиты – әлеумет қорғау шарасы
Местное хозяйство – жергілікті шаруа
Местный – жергілікті (орындағы)
Местный бюджет – жергілікті бүджет
Местный колорит – жергілікті реңк
Местный падеж – жатыс жалғау
Местожительство– тұрақ (тұратын орын)
Местоимение – есімдік
Местоименные слова– есімдік сөздер
Местонахождение – тұратын орны
Месторождение – кен шығатын жер (кен ошағы)
Месть– кек
Металл– метал
Металлические деньги – метал ақша
Металлический мышьяк – жылтыр мышыяқ
Металлография– метал жазуы
Металлоиды – металойдылар

Металлопромышленность– метал кәсібі
Металлообрабатывающая промышленность – метал шығару кәсібі
Металлотерапия – металмен емдеу
Металлургическая промышленность – метал табу кәсібі
Метаморфизм (геол.) – метаморпоз тау. жер (жыныстарының өзгеруі)
Метаморфические породы – метаморпозды жыныстар
Метаморфоз (зоол.) – метаморпоз (өсіп, өзгеру)
Метан – метан (батпақ ғаз)
Метафизика – құрғақ даналық
Метелка – шашақты
Метеорологические знаки– метіралогие белгілері
Метериологическая станция – метіралогие ыстансасы
Метеорология – метіралогие (әуе жағдайын тексеретін ғылым)
Метеоры– ақпа жұлдыз (метиор)
Метилоранж– шапақ түс
Метис (гибриды)– будан
Метисация– будандау
Метка– ен
Метод– әдіс
Методика– әдістеме
Методология– әдіс ғылымы
Метод целых слов– бүтін сөз әдісі
Метр (литер.) – өлшеу (метр)
Метр– метр
Ментранпаж– метіранпаж (жинаған әріпті реттеу)
Метрика– метрике (өлең өлшеу ғылымы)
Метронаш – метраном (аспап)
Метрополия– метірполие (отан қожасы)
Механика– меқанике
Механик– меқаникеші (тетікші)
Механизация труда, производства – меқаниктеу (тетіктеу) Механическая
сила– меқаникелік күш
Механическая смесь – жай қоспа
Меч– семсер
Мечевидный отросток– төстің ұшы
Миграция– жосу (жөңкілу, босу, ағылу)
Миграционная теория – жосу қисыны
Миграция капитала– капиталдың ағылуы (бір қолдан бір қолға жүгіруі)
Миграция населения – қалықтың жосуы
Мизантроп – кісі киік (адамға жуыспайтын, бәрін жек көретін) Мизинец–
шынашақ
Микроб – мекроп
Микробиология – мекробиологие
Микрометр – мекрометр
Микроорганизм– мекроптар

Микроскоп – мекрескөп
Микроскопическая анатомия – мекрескөптік анатомие
Микроспоры– аталық шаңы
Микротелефон – мекретелепон
Микрофон– мекрепон
Микрохимия– мекрокимие
Миллиграм – меліғырам
Милливольт – мелібөлт
Миллиметр – меліметр
Миллимикрон– мелімикрон
Милитаризм – соғысқұмарлық
Милитаристы– соғысқұмарлар
Милиция – мелетсе
Миля – мел (13/4 шақырым мөлшері)
Мимика – ым (міміке)
Мимоза – мимоз
Мина– мине
Миндаль– бадам
Минерал – менералогие
Минеральное топливо – менерал отын
Минеральное отопление – менералмен тыңайту
Минеральные воды – арасан су
Минеральные грязи– менералды сор
Минеральные кислоты – менералды қышқыл
Минеральный источник– менералды су (арасан)
Миниатюра – миниетір (сурет)
Минировать– мине салу
Министр – міністер (уәзір)
Миномет - мине атар
Миноносец– минелі кеме
Миалогия– миалогие ет бітісі жайындағы ғылым, анатомияның бір бөлімі
Мир – дүние, әлем, татулық
Мираж – сағым
Миркаль (литер.) – сопылық жыр
Мировая война– дүние соғысы (жиян соғысы)
«Мировая скорбь» – дүние зары (жиян күйігі)
Мировое хозяйство – дүние шаруасы
Мировоззрение – ой өрісі (дүниеге көзқарас)
Мироздание– әлем құрылысы
Миросозерцание – дүниетану
Миссионер – дін таратушы (дінге үндеуші)
Миссия– елшілік (миссие)
Мистерия – құлшылық жыры
Мистика– містике (тұрмыстан безінушілік)
Митинг – метінгі (жиылыс)

Митоз– митоз (айуанат пен өсімдіктер бойында болатын заттар)
Митрополит– метрапалит (руқанилер бастығы)
Миф – мип (қиялды ертегі)
Мифология– мипологие (қиялы ертегілер жинағы)
Мишень – нысана
Младенец– бөпе (бөбек)
Млекопитающиеся – сүт қоректілер
Млечный путь– құс жолы
Млечный сок – сүтсымақ шырын
Мнение– пікір (ой)
Мнимая единица– жалған бірлік
Мнимое число – жалған сан
Мнимый (фиктивный)– жалған, алдамшы (алдауыш)
Многогранный – көп жақтық
Многогранный угол– көп жақтық бұрыш
Многозначное число– көп сипырлы сан
Многоножки – көп аяқтылар (қырық аяқтылар)
Многополье (многоп. система)– көп танапты
Многоугольник– көпкіл
Многочлен– көп мүше
Множественное число (грам.)– көпше
Множимое– өсер
Множитель – өсіргіш
Множительный аппарат – көбейткіш аппарат
Мобилизация – жасақ жию
Мобилизационный отдел – жасақ жинау бөлімі
Могучий– азулы, мықты
Мода– моды
Модель– тұрпат (мәдел)
Модельник– мәделші
Модернизм (литер-)– мәдернелік (жаңашылдық)
Модуль – мәдүл (өлшеуіш)
Можжевельник– арша
Мозаика– мәзейік (әшекей)
Мозолистоногие – көнтабандылар
Мокрица– есекқұрт
Мокрота– қақырық
Молва– қауесе
Молекула– мәлекүл
Молния – нажағай (жай)
Молозиво – уыз
Молокан татарский –сүтті жапырақ
Молочай жерарда – сүттеген (шөп)
Молочное хозяйство – сүт шаруасы
Момент – кез

Монастырь – сопықана (манастыр)
Монета – теңге
Моногамия – жұбайылық (жұптық)
Моногенизм– біртектілік (бір нәсілділік)
Монограмма – манағырам (әріптердің қосылысы)
Монография – манағрапиа (ғылыми шығарма)
Монолит – сон, көзге түсетін
Монолог – монолок (жеке сөйлеу)
Моноплан – манапылан (ұшықыш
Монополия – манаполие (бір нәрсені ерекше иелікке алу)
Монотип – манатіп (баспа мәшинесі)
Монотонность – бір үнділік, бір қалыптылық (жалықтырарлық)
Монтаж – монтаж (1) мәшине құрылысы, 2) сақынада қойылған сурет, 3)
кино жинағы)
Монтер – мәнтөр (мәшине реттеуші, електрші)
Мопр– мопыр
Мораль– адамгершілік
Морально дефективный – дәне күш, қылықты
Мореплавание – теңіз кезу
Мореплаватель– теңіз кезуші
Морзе азбука– Мөрзе әліпбиі (телегірапта қолданатын Морзе шығарған
әліпбиі)
Морзе аппарат – кино жинағы (телегірам соғатын Мөрзе шығарған аппарат)
Морковник– сасыр
Морковь – сәбіз
Морская карта – теңіз картасы
Морская полынь– ақ жусан
Морские звезды – теңіз жұлдызы (теңізде жүретін жәндік)
Морские отложения – теңіз тұнбасы
Морские пути – теңіз жүзуі (жол)
Морские рейсы – теңіз жолдары
Морской бой – теңіздегі соғыс
Мортира– келте зеңбірек
Морфология – марпологие (1) сөз құрылысын тексеретін ғылым,
2)жәндіктердің ішкі, сыртқы түрін тексеретін ғылым)
Морщина – ажым
Моряк – сушы, кемеші
Москательные товары – мүскет тауар
Московское государство – Мәскеу патшалығы
Мост – көпір
Моська – қандес
Мотив – әуен
Мотивировка – әуендеме
Мотор – матор (мәшине)
Мотор –генератор – матор-генеретір

Мотоцикл – матасекіл
Мох – мүк
Мотыга – кетпен (кетпен-шот)
Моча– несеп
Мочевой пузырь – қуық
Мочегонное средство – несеп жүргізетін дәрі
Мочеиспускательный канал – несеп жүретін қанал Мочеотделение– несеп
шығу (бөліну)
Мочеполовые болезни – несеп ауруы
Мочеполовые органы – несеп шығатын мүшелер
Мочеточник – несеп жүрер (несеп тамыр)
Мочковатый корень – шоқ тамыр
Мошенничество – сығандық (бұзықтық)
Мощность – әлі
Мощный – әлді
Мощность машины – мәшине әлі (күші)
Мрамор – мәр-мәр
Мудрость– даналық
Мудрый – дана
Музей– мүзей (ескілікті нәрсені сақтайтын сарай)
Музей археологии и этнографии – арқиалогие-салт мүзейі
Музей изящных искусств– сымбатты өнер мүзейі
Музыка – мүзике
Музыкальная драма – мүзикелі дырама (күймен айтылатын дырама)
Музыкальное ударение – үн басымы
Музыкальный инструмент– мүзике құралы (күй құралы)
Музыкант – мүзикеші
Мукомольное производство – тиірменшілік өндірісі
Мукомольная промышленность – тиірменшілік кесібі
Мул (лошак) – қашыр
Мумификация – мумиелеу ( саудырату, қурату)
Мумия– мүмие (кептіріп сақтаған мәйіт)
Муниципализированное имущество– қала пайдасына арналған мүлік
Муравейник – құмырсқаның илеуі
Муравейный лев – қулық көбелек
Мускул – мүскіл
Мускулистый желудок– бөтеке
Мусор– сыпырынды
Муссон– мерзімді жел
Мутализм (биол.) – серіктесіп күн көру
Мутация (биол.)– тұқым (мұтатсе), қуа өзгеру
Мутизм (мутацизм)– тілсіздік (тіл қатпаушылық)
Мутовка – қалақ
Муфлон– таутеке
Муха (комнатная) – қара шыбын

Мухоловка– шыбын жер
Мучение– азап
Мушка– шіркей
Мыловарение– сабын былғау
Мыловаренная промышленность – сабын былғау кәсібі
Мыльное дерево– сабын ағаш
Мыльный клей– сабын желім
Мыльнянка– қалампыр шөп
Мыс– тұмсық
Мыс «Добрая Надежда»– «Игі үміт» тұмсығы
Мыслитель– ойшы (ойшыл, ойлаушы)
Мысль– Ой
Мышей– сынбырық (шөп)
Мышелов– күйкентай
Мышечная атрофия– ет сену (азу)
Мышечная ткань– ет өрнегі
Мышление– ойлау
Мышление в образах (литер) – бернемен ойлау
Мышцы– ет
Мякоть– кемік
Мяло (мялка)– талқы
Мясная – қасап
Мясник– қасапшы
Мясистый лист – қалың жапырақ
Мята – мәті
Мятеж – бүліншілік
Мятежник – бүлдіргіш
Мятлик – қоңырбас (шөп)
Мятник – жалбыз
Н
Набат – аттан
Набег – шабуыл
Набивка – жасау, толтыру
Наблюдатель – бақылаушы
Наблюдательная комиссия– бақылаушы кәмисие
Наблюдательный пункт– бақылайтын жер
Набор– теру
Наборщик– теруші
Набрюшник – қарын қап
Набухание – бөрту
Навес– өре

Навесный огонь – төбеден ату
Навигация – 1) су кезу, 2) су жолының ашылуы
Наводка– көздеу
Наводнение– тасқын
Наводчик – көздеуші
Навоз – көң (боқтық)
Навозная жижа – сыз, сары сідік
Навозохранилище– көң қора
Навык– дағды
Нагон– нәгөн (алтыатар)
Нагар– құрым
Наглядный– төндірмелі, көрнекі
Наглядный метод – төндірмелі әдіс
Наглядное обучение – төндірме оқыту
Наглядное пособие – төндірмелі құрал
Нагнетательный воздушный насое – үрме насос (сорап)
Нагнетательный водяной насос – баспа насос (сорап)
Награда– нәгірет (сыйлық)
Нагрудник – өмілдірік
Нагрузка – жүктеліс (жүктеу)
Надбавка– үстеу
Надежда– үміт
Надел– телім (үлес, сыбаға)
Надзиратель (смотритель) – қараушы
Надзор – қарау, бақылау
Надменный – асқақ, менменшіл
Надпись– тыс жазу (сырт жазу)
Надстройка– қалама
Наем– жал
Наемный труд– жалдама еңбек
Назначение– тағайындау, тәрбиелеу
Наибольший делитель– ең үлкен бөлуші
Наивный– аңқау (момын)
Наименование– аталуы
Наименьшее кратное– ең кіші бөлгіш
Наказание – жаза
Накануне– қарсаң (қарсаңында)
Наклонение (грам.)– рай
Наклонение (физ. мат.) – еңкейту
Наклонная линия– көлбеу сызық
Наклонная плоскость – көлбеу жазықтығы
Наклонность– бейімдік
Наковальня– төс
Наконечник– ұш
Накопление– қорлану

Накрестолежащие углы – айқыш бұрыш
Налет– басу (жабу)
Налог – салық
Наложение ареста на имущество – мүлікке тоқтау салу
Наложный платеж – төлеп алатын
Намагничивание – магниттеу
Намерение– месел, миет
Наместник – орынбасар (сәрдәр)
Нанести поражение– қырғын таптыру
Нанизм – қортық (мал туралы)
Нападение– бас салу
Напев– ән (күй)
Наперсник (литер.)– көтермеші, дос («шашбау көтеруші»)
Напильник– егеу
Напиток– сусын
Напластование (наслоение) – қатталу (қабатталу)
Напоминание– ескерту
Направление– бағыт (бет, жөн)
Например – мәселен
Нарастание (литер.)– дамыту
Наречие– үстеу
Наречие (языка)– шибе
Нарзан– Нарзан (арасан су)
Нарицательная цена акции – әксиенің өз бағасы
Нарицательные имена – жалпы есім
Наркодиспансер – наркодиспансір
Наркоз – елтіту (талдыру, ұйықтату)
Наркоминдел – сыртқы іс кәмесереті
Наркомпочтель – пошта телегірап кәмесереті
Наркомпуть – жол қатынас кәмесереті
Наркомторг – сауда кәмесереті
Наркотин– елтіткіш (ұйқы дәрісі)
Наркотическое вещество– елтіткіш заттар
Наркотическое растение – елтітпе өсімдіктер
Народная драма (литер.) – қалық дырамасы
Народная литература (народная поэзия) – қалық әдебиеті
Народная песня – қалық жыры
Народник – жұртшыл (қалықшыл)
Народничество – жұртшылдық (қалықшылдық)
Народное хозяйство – қалық шаруасы
Народные размеры (литер.) – қалық әдебиетінің өлшеуі
Народный комиссариат внутренних дел– ішкі іс кәмесереті Народный
комиссариат земледелия – жер-су кәмесереті
Народный комиссариат здравоохранения – ден-саулық сақтау кәмесереті
Народный комиссариат просвещения – оқу (ағарту) кәмесереті

Народный комиссариат труда– еңбек кәмесереті
Народный комиссариат финансов – ақша кәмесереті
Народный комиссариат юстиции – заң кәмесереті
Народный следователь– қалық тергеушісі
Народный судья– қалық биі
Народный университет – қалық өніберсеті
Народный язык – бұқара тілі
Народоведение (энтография) – қалық тану
Наружная трубка – сыртқы керней
Наружные цветочные чешуйки – шешектің сыртқы қабыршағы Нарывные
газы – күйдіргі ғаз (улы ғаз)
Насадка – қондырма
Население – жұрт (ел)
Насекомые – құрт-құмырсқа
Насиживание– басу (балапан шығару)
Насилие – күштеу, зорлау
Наследие– мұра
Наследник – мирасқор, мұрагер
Наследное имущество – мирастық мүлік
Наследователь– мирас қалдырушы (мұра қалдырушы)
Наследственные болезни – мирасты аурулар (тұқым қуалаған ауру)
Наследственность – тұқымғы тарту (тұқым қуалау)
Наследство – мирас
Насмешка (литер.) – сықақ
Насморк– тымау
Насос – насос (сорап)
Наставление – насиқат
Настроение – еңсе (көңіл күйі, ұнжырға, кейіп)
Наступательный бой – ұмтыла соғысу
Насыпь– үйме
Насыщенный – қанық
Насыщенный пар – қанық бу
Насыщенный раствор – қанық ерітінді
Натариус – натарус
Натрий – натыр (метал)
Натура – натыр (табиғат, мінез, құлық)
Натурализация – натырлау
Натурализм – натыршылық
Натуралист – натыршы (табиғатты зерттеуші, табиғатты суреттеуші)
Натуралистический стиль– натұрлы істел
Натуральная заработная плата– натұрлы еңбек ақы
Натуральное хозяйство – натыр шаруа (піспеген шаруа) Натуральные
налоги – натыр салық
Натуральные повинности – натырлы міндеттер
Натуральный доход – натырлы кіріс

Натуральный лагарифм – нағыз лоғарыпым
Натуральный обмен – натырлы айырбас
Натуральный ряд чисел – сандардың дағдылы қатары Натурфилософия–
натыр пәлсепе
Натурщик (ца) – натыршы
Натюрморт– өлі табиғат
Наугольник – бұрыштық
Наука – ғылым
Научная ассоциация Востоковедения – күншығысты зерттейтін ғылым
ұйымы
Научная организация труда – еңбекті ғылыми түрде ұйымдастыру
Научная поэзия– ғылыми жыр (пәйезие)
Научное описание – ғылымды әліптеме
Научно-исследовательский институт – ғылымды зерттеу үністеті
Научный роман – ғылыми роман
Научный социализм – ғылыми сатсиалшылық
Научный труд – ғылыми еңбек
Нафталин – нәптәлін
Нафтеновые кислоты – мұнай қышқыл
Нафтены – нәптен (мұнай)
Нафтол ы– нәптел
Национализация земли – жерді мемлекеттікілендіру
Национализация промышленности– өнерлі кесіпті мемлекеттікілендіру
Национализм– ұлтшылдық
Национализированное имущество – қалықтікіленген мүлік Национальная
политика – ұлт саясаты
Национальное самоопределение – ұлт еркіндігі
Национально-коалиционная партия – ұлт бірлік партиясы
Национально-культурная автономия– ұлт мәдениет аптаномиесі
Национально – территориальная автономия – ұлт жерлік аптаномиесі
Национальное меньшинство – аз ұлттар
Национальное формирование – ұлт әскерін құру
Национальный вопрос – ұлт мәселесі
Национальный конгресс – ұлт кәнгіресі
Национальный совет – ұлттар кеңесі
Начальник – бастық
Начальник караула – қарауыл бастығы
Начальник штаба армии – әскер штабының бастығы
Начальное обучение – бастап оқыту
Начертательная геометрия– пішіндік геометрие
Нашатырь– мұсатыр
Нашатырно - анисовые капли– мұсатыр әніс тамшысы
Нашатырный спирт – мұсатыр спірт
Нашествие – жорық
Наяву – өңінде (өң, ояу)

Небесная сфера– көк айдыны
Небесные координаты – аспан (көк) кәрдинаттары
Небесный свод – көк күмбезі
Небо– көк
Небо– таңдай
Небоскреб– зеңгер үй
Невежда – надан
Невменяемость– жазадан тысқары күй
Неврастения – жүйке бұзылу
Невроз – (жүйке ауруы)
Неврология– жүйке ғылымы
Неврон – неврон
Невропатология – жүйке ауруы ғылымы
Негатив – негетіп
Негашеная известь– сөнбеген ізбес (әк)
Негритянский вопрос – зеңгі мәселесі
Негры – зеңгі
Недвижимость (юрид.) – өлі мүлік
Недееспособный – жарым
Неделя– жұма
Недоимка– берімсек
Недокись – тұтық
Недоуздок– ноқта
Недра– кен
Незаконнорожденный – некесіз туған
Незначительный – болмашы
Неизвестное уравнение– белгісіз теңдеу
Неизменность – жазық
Нейрология – нейралогие (жүйке торабын тексеретін ғылым)
Нейрон– нейрон
Нейтралитет – битарап, әрелік
Неквалифицированный труд – ысылмаған еңбек
Некробиоз (биол.) – некребиоз
Некроз– некроз
Некролог– некролөк (өлік туралы қабар беру)
Некромантия (этнография) – аруақ шақыру
Нектон – суда жүзуші жәндіктер
Нельма– ақ балық
Немедленно– дереу
Немой обмен– мылқау айырбас
Неоарктическая область– жаңа дүние обылысы (солтүстік Әмерике)
Необратимые процессы– қайта айналмайтын өзгеріс
Необходимое рабочее время – күн көріс еңбегінің мезгілі Необходимый
продукт – күн көріс азығы
Необходимый труд– күн көрістік еңбек

Необходимость (философия) – қажеттік (тіршілік қажеттігі)
Неоимпрессионизм – жаңа әсершілік
Неокантианство – жаңа кантшылдық
Неоламаркизм (биол.) – жаңа ламаркешілдік
Неоламаркизм (биол.) – жаңа тас дәуірі – неолит
Неологизм – жаңа сөзшілдік (сонышылдық)
Неорганическое вещество – өзексіз зат
Неоплатонизм– жаңа аплатоншылдық
Неопределенное местоимение – танықтау есімдік
Неопределенности (мат.) – күмәнді
Неорганическая химия – өзексіз кимие
Неороматика (неороматизм)– жаңа сырыншылдық
Неотропическая область – жаңа ыстық обылыс (оңтүстік-орталық Әмерике)
Непобедимый– жеңілмейтін
Неповиновение – тыңдамау, көнбеу (бағынбау)
Неподвижность – сылбырлық
Неподвижный блок – байлаулы бүлек (ұршық)
Неполированная поверхность – бұдыр бет
Неполное уравнение – олқы теңдеу
Непарнокопытные – бітеу тұяқтылар
Неплатежеспособность – төлей алмайтындық
Непознаваемое (филос.) – ұғылмайтын (күндікті)
Непорочное зачатие – қайыптан шығу (басталу)
Неправильная дробь – тегіс жарнақ
Неправосудный приговор – әділетсіз үкім
Непреодолимая сила юрид.)– бой бермейтін күш
Непрерывная дробь – үздіксіз жарнақ
Непрерывная пропорция – үздіксіз теңара
Непрерывная функция– үздіксіз пүнксие
Непрерывное поточное производство – үртіс өткізбелі өндіріс (сатылы
өндіріс, бір қолдан бір қолға өткізбелі өндіріс)
Непрерывное производство – үртіс өндіріс (үздіксіз өндіріс)
Неприкосновенный запас – тимейтін қор
Непроводни к – кедіргі, өткізбес
Непрозрачный – мөлдір емес
Непроизводительное потребление – өндіріссіз тұтыну (жатып жұмсау)
Непроизводительный труд – өнімсіз еңбек
Непроницаемость – сыйымсыздық
Непроходимость кишок – шек түйілу
Непроходимый – ине өтпес, өткелсіз
Нептун – Нептүн (пыланет)
Нептунизм – нептүншілік (тау-жер жынысының асылы мұқит суынан
алынды деушілер)
Нептунисты –нептүншілер
Неравенство – теңсіздік

Неравномерное движение – айнымалы қозғалыс
Неравномерно-замедлительное движение – айнымалы бәсеңдеме қозғалыс
Неравномерно-ускоренное движение – айнымалы үдеме қозғалыс Нерв–
жүйке
Нервная система – жүйке жүйесі
Нервная ткань – жүйке өрмегі
Нервные болезни – жүйке ауруы (жел ауру)
Несветящиеся лучи – түнек (күнгірт сәуле)
Несимметрично – сабақтас емес (пішін, сызықтар)
Несменяемость – ауыспас (ауыспайтын, ауысусыз)
Несовершеннолетний –жасы толмаған (кемелге жетпеген)
Несознательность(юрид.) – білместік
Несоизмеримые величины– өлшеусіз шамалар
Несостоятельный– ауқатсыз
Несчастный случай – тосын бәле
Нетрудоспособность – әжетке жараусыздық
Нетто – нетто (нәрсенің таза салмағы)
Нетто-бюджет– таза бүджет
Неудача – сәтсіздік (еңбек ештік)
Неудобные земли – жарамсыз жер (жыртуға қолайсыз жер)
Неуклюжий– топас (ардаң)
Неурожай– егін шықпау (астық шықпау)
Неустойка – сертті айып
Неустойчивое равновесие– орнықсыз жай
Неустойчивое соединение (хим.) – тұрлаусыз қосылыс
Нефрит – неприт (менерал)
Нефролитиаз – непрелитәз (бүйрек қиыршығы)
Нефтепровод – мұнай айырғыш
Нефтепродукты – мұнай заттары
Нефтесиндикат – мұнай сіндикәт
Нефтяная промышленность – мұнай кәсібі
Нефтяной газ – мұнай ғаз
Нефтяной эфир– мұнай епір (май)
Нефть– мұнай
Нефундированный доход – жалаң түсім (қоры жоқ түсім-кіріс)
Нефундированный заем– жалаң қарыз (қоры жоқ қарыз)
Нивелир – небілір (жер өлшеу құралы)
Низшие растения и животные – аяқ өсімдік пен айуанаттар
Никелирование –(некілдеу)
Никель– некіл (бедер)
Никотин – никөтін
Нимфомания (биолог.) – күйіт (күйітті ауру)
Нистагм– жыпық (қапалақ көз)
Нитратин– нетретін (дәрі)
Нитраты– нетрет (азатты тұз)

Нитрилы– нетрел (дәрі)
Нитрификация – нетрлеу
Нитробензол – нетребензол (сұйық зат)
Нитроглицерин– нетрекүлсерен (сұйық зат)
Нитросоединение– нетрлі қоспа
Нитчатки (ришта, филария)– оқыра (құрт)
Нищета – тіленшілік
Нобелевские премии – Нөбіл сыйы (атақты депламаттар мен жазушыларға,
ғалымдарға жыл сайын берілетін сый)
Новатор – сонышы
Новелла– нобелле (кіші әңгіме)
Новый свет (Америка и Австралия)– жаңа дүние
Ногтоеда – күбірткі (құрт)
Ножны– қын (қынап)
Ноздри – танау
Номады – көшпелі жұрт (бақташы)
Номенклатура– атау жинағы
Номер (нумір)– нөмір
Номинал – нөминал
Номинализм – атшылдық (атаушылық)
Номинальная заработная плата – санды жал ақы
Номогенез – жәндіктердің дамуы
Номография – номоғырапиа (есеп ғылымы)
Нонус – нонус (маштап өлшеуіш)
Нора– ін
Норма – нормы (өлшеуіш, ереже, шек, қағида)
Норма выработки – іс нормысы
Норма зароботной платы– еңбек ақы нормысы (табыс нормасы)
Нормаль– нормал
Норма прибавочной стоимости – қосымша құн нормысы
Норма прибыли– пайда (түсім) нормысы
Норма процента – пұрсент нормысы
Норов – арын
Нота – ноты (депламаттық қат, ән-күй жазуы)
Нормальный раствор – дұрыс ерітінді
Нормализация– нормылау (нормыға түсіру)
Нормативный – нормылы (қағидалы)
Нормированные продукты– нормыланған азық
Нормы застройки – соғу нормысы
Носилка – табыт, тең
Носовая кость – мұрын сүйек
Носовая полость – кеуілжір (кеңсірік, саңырық)
Носовая часть – тұмсық жағы
Носорог– мүйізтұмсық
Ночлежный дом – қоналқа үй

Ночной труд– түнгі еңбек
Нрав – құлық
Нравов комедия (литер.)– құлық кәмедиесі
Нравственность – адамгершілік
Нуклеины – нүклен (кимиелік зат)
Нуль– нөл
Нумизматика – нөмізматике
Нырок– шүрегей (үйрек)
Нюнька – қара өлең (шөп)
О
Оазис– көгәл
Обаяние – алапат
Обаятельный – алапатты
Обвал – көшкі
Обвинитель – айыптаушы
Обвинительное заключение – айыптау қорытындысы
Обвиняемый – айыпталушы
Обезземелие крестьян – қара шаруаны жерсіз қалдыру Обезоружение –
қарусыздандыру
Объект – зат, нәрсе, дүние
Объективный – нәрселік
Объект прав – жолдық
Объем – көлем
Объемляющая линия – қоршаулық сызық
Обескровливание – қансыздандыру
Обжалование – шағым қылу (шағу)
Обжиг (технич.) – күйдірме
Обжора– обыр
Обзор– шолу
Обкуривание– ыстау
Областной исполком– обылыстық атқару кәмитет
Область (науки) – жүз
Облегченная рысь (воен.) – жортақ
Облигационный заем – қарыздық әблигәтсе
Облигация– әблигәтсе
Облик– бшінеу
Обломочные породы (геол.) – сынық жыныстар
Обман– алданыш
Обмен– айырбас
Обморок – талу
Обнародование – елге жариялау

Обобщение– жалпылау
Обобществление– қоғамдастыру
Обогащение (горное дело) – байыту (қорландыру)
Обод – име
Ободовый ремень– шеңбер қайысы
Обоеполые – екі жынысты (қос жыныс)
Обозрение – көру
Обойма – оқ тізер
Обойма ствола – оқ ұя
Оболочка – қағанақ, қабық тыс
Обоняние– иіскеу сезімі
Обонятельный нерв – иіскеу тамыры
Оборона – қорғану, қорғау
Оборонительная зона – қорғау алқасы
Оборонительная позиция – қорғау бекініс
Оборонительные блиндажи– қорғаныс күрке
Оборот дела – іс айналысы
Оборот капитала – капитал айналысы
Оборот речи – сөз толғауы
Оборотный капитал – айналмалы капитал
Оборудование– жабдықтау
Оборудование позиции – бекіністі жабдықтау
Обособление – жекелеу
Обособленный– жекелеу
Обработка – жөндеу, өңдеу
Обрабатывающая промышленность – өңдеу кесібі
Обработка металлов – метал қорыту
Обработка почвы – жер құйқасын өңдеу
Образ – берне
Образец– өрнек
Образная поэзия– бернелі жыр
Образная речь – бернелі сөз
Образцовый – өрнекті
Обрамленное построение (литер.)– шырғалап құру Обрамляющая новелла
(литер) – шырғалы нөбелле (әңгіме)
Обратимые процессы – қайталайтын өзгеріс
Обратная сила закона – заңның кері күші
Обратное развитие – кері өркендес
Обратно пропорциональный – кері құрылымдас
Обращение (литер.)– арнау
Обращение (грам.) – қаратпа сөз
Обрез– кесік
Оброк – бай салығы
Обруч– шеңбер, құрсау
Обряд– ғұрып, салт

Обрядовые песни – салт өлеңдері
Обсеменение лугов– пәйектерді ұрықтандыру
Обсерватория – әбсербаторие
Обсервация (наблюдение)– бақылау
Обскурант – қараңғылықты сүюші
Обскуратизм – білімге қарсылық (мәдениетке қарсылық)
Обследование – тексеру
Обслуживание – қызмет ету
Обувь – аяқ киім
Обучающий – үйретуші
Обучение– үйрету (оқыту)
Общее достояние – ортақ мүлік
Общее кратное – ортақ бөлінуші
Общее наименьшее краткое– кіші бөлінбе
Общество животных – айуанаттар қоғамы
Общества сельско-хозяйственные – ауыл шаруашылық қоғамы
Общественная защита – әлеуметтік қорғаушы
Общественник– қоғамшыл
Общественное питание – қоғам қоректенуі
Общественное порицание – әйгілі сөгіс
Общественно - опасное дело – әлеуметке қауыпты іс
Общественность – жұртшылық (қоғам)
Общественный обвинитель – қоғам айыптаушысы
Общественный (социальный) роман (литер.) – әлеуметтік роман
Общественный строй – қоғам құрылысы
Обществоведение– қоғам тану
Общество – қоғам
Общество взаимного кредита – өзара қарыздасу ұйымы
Общество «Долой неграмотность» – «Сауатсыздық жою» ұйымы
Общество «Друг Детей» – «Балажандар» ұйымы
Общество «Друзей советского кино» – «Кеңестік кино достарының» ұйымы
Общество «Друзей радио»– «Радиошылар» ұйымы
Общество изучения Казакстана – Қазағыстанды зерттеу қоғамы
Общество историков-марксистов – мәрксшіл-тариқшылар ұйымы
Общество старых большевиков – ескі бәлшебектер ұйымы
Общий– ортақ, жалпы
Общий делитель– жалпы бөлгіш
Общий наибольший делитель – ұлы бөлгіш
Общий член разложения – жайманың жалпы мүшесі
Общинный порядок землепользования – жерді ортақ пайдалану тәртібі
Обыск – тінту
Обычай – әдет, ғұрып
Обычное право – әдет заңы
Объявление– жарнама
Обязанность– міндет

Обязательное обучение – міндетті оқытыс
Обязательное постановление – міндетті қаулы
Обязательство – міндеткерлік
Объяснение– түсіндіру, баяндау
Объяснительная записка – баян қат
Овация – қошемет
Овес– сұлы
Овес метельчатый – бұтақты сұлы
Овод (лошадин.) – бүгелек
Овод бычачий – сәйгел
Овод овечий– оқалақ
Овощи – жасыл
Овсяница – көк бетеге
Овсяница красная – ой бетеге
Овсяница тростнико-водная – құрақ бетеге
Овцеводство – қой өсірушілік
Овчина– қой терісі
Оглашение – әшкерелеу, паш қылу (естірту)
Оглобля – жетек, дерте
Огневая завеса– бүркей атыс
Огневая преграда – кедергі атыс
Огнемет– оқшашар (күйдіргіш)
Огнетушитель – өрт сөндіргіш
Огнеупорный – отқа берік (күймейтін)
Огонь навесный– төбеден түсіре атыс
Огораживание – қоршау
Огород – бау
Огородничество – баушылық
Огурец – қияр
Ода – дәріптеме (мақтау өлең)
Одаренность (психол.)– дару, дарығандық
Одеколон – әдикүлән (иіс су)
Однодольный – дара дәнді
Однодомный – бір ұялы (бір үйлі)
Однопокровые (ботан.) – бір қабықты
Однополые– бір жынысты
Однородная величина – тектес шама
Однородное тело– бір затты нәрсе
Односторонний– сыңаржақ
Одночлен– бір мүшелік
Одомашение – үйде үйрету (айуанат туралы)
Одуванчик– бабы
Одухотворение – жандандыру
Одышка – демігу
Ожерелье– алқа

Ожог– күйік
Ойкосное хозяйство – үйлік шаруа
Окалина– қақ
Океан– ұшан-теңіз, мұқит
Океанография – су жағырапиясы
Окись – тотық, тот
Окисление– тотығу
Околосердечная сумка – үлпершек
Окраина – төңірек (түкпір)
Окрестность– маңай
Округ – өкірік, аймақ
Окружение географическое – жағырапиялық шеңбер
Окружность – шеңбер
Оксюморон (литер.)– кері көріктеу
Октава – өктәбе
Окуляр – көздік
Окунь – ала бұға
Окучка – көмбелеу
Оленеводство – бұғы өсірушілік
Олень– бұғы
Олифа– кендір майы
Олицетворение– меңзеу
Олово– қалайы
Ольха– қара ағаш
Оманимы– адас сөздер
Омач– тіс
Омоложение– жасарту
Омоним (литер.) – әмөнім (дыбысы бір, мағынасы басқа)
Онтогения (биол.)– толу
Онтология– анталогие
Опал– опал (меберал)
Опасение– қауыптану
Опека– бағу, қамқорлық
Опекун– қамқор
Опера– опера (мүзикелі жыр)
Операционная линия – майдан сызығы
Операционный год – қызмет жылы
Опечатка– қата басылу
Описание– әліптеу (әліптеме)
Опись– тізбек
Оплодотворение– ұрықтану
Опоек – бұзау жылбысқасы (жас бұзау терісі)
Опора– тіреу, сүйеу, (демеу, медеу, тірек)
Опорный пункт – тірек жер (демеу)
Оправдание– ағарту

Определение – анықтама
Определение (грам.) – анықтауыш
Определение (судеб.) – ұйғару
Определительное местоимение –шектеу есімдік
Определитель – анықтаушы
Оппонент – (қарсы сөйлеуші)
Опросный лист– сұрақ қағаз
Опрыскиватель (пульверизатор) – бүріккіш
Оптика– өптике
Оптимизм – игішілдік
Оптическая ось – өптике сызығы
Оптический нерв – көз тамыры
Опушка леса– орман жиегі
Опыление – шағылысу
Опыт – тәжірибе
Опытные сельскохозяйственные станции – ауыл шаруасының тәжірибе
ыстансасы
Опьянение – мастану (елту)
Оранжевый – жосаны
Оратор– шешен
Ораторское слово– шешендік сөз
Орган (член)– мүше
Орган пищеварения – асқазан
Организатор – ұйымдастырушы, құраушы
Организация– ұйым
Организм – өзектік (мүше, мүшелік)
Органический мир – өзекті әлем
Органический состав капитала – кәпиталдың аралық құрылысы
Органическое вещество – өзекті зат
Органы речи– сөйлеу мүшелері
Органы чувств – сезім мүшелері
Орден – өрден
Орден красного знамени – қызыл ту ордені
Ордер – өрдір
Орел– бүркіт
Орех – жаңғақ
Ореховое дерево – жаңғақ ағашы
Ореховое масло – жаңғақ майы
Ореховый жук – жаңғақ қоңыз
Орехотворник (зоол.) – жаңғақшы
Оригинал – түпнұсқа
Оркестр – әркестр
Орлан – самырық
Орография – ароғырапия (жер бетін әліптеу)
Орошение– суару (жер суару)

Ортодоксальный марксизм – шын марксшілдік
Орудие – құрал қару
Орудие производства – өндіріс құралы
Орудие труда – еңбек құралы
Оружейная мастерская – қару соғатын дүкен
Оружие – мылтық
Орфография – еміле (арпағырапия)
Оса – сона
Осадок – тосап
Осадочные породы– шөкпелі жыныстар
Освещение – жарық
Освобождение (юрид.)– босату
Оседлость– отырықшылық
Осина– терек
Осколок снаряда– доп сынығы
Оскорбление (юрид.)– қорлау, кеміту
Оскорбление на словах (юрид.) – тіл тигізу
Оскорбление действием (юридическ.) – қол тигізу
Осленок– қодық
Осмос– осмос
Основа – негіз, табан, ірге
Основное свойство – негізгі қасиеттер
Основное соединение– негізгі қосылыс (ким. атау)
Основной капитал – түп кәпитал
Основной окисел– сілтілік тотоық
Основание уровня – жатықтық табаны
Особое мнение – жеке пікір
Особое назначение – төтенше жұмсалу
Особое совещание – ерекше мәжіліс
Особый– ерекше, жеке, төтенше
Особый отдел – төтенше бөлім
Особый отдел Г. П. У. – мемлекет саясат басқармасының төтенше бөлімі
Осока – ыраң от
Осокорь – қара терек
Оспа– қорасан, шешек
Оспа овец – күл
Оспопрививание – шешек егу
Остаток (разность)– қалдық (айырым)
Остный отросток, лопатка – жауырын басы
Остров– арал
Острогубцы – сүйір қшықаш
Острое отравление– күрт улану
Острый угол – сүйір бұрыш
Осязание – ет сезімі
Ось – кіндік, шөлдік

Отбывание воинской повинности – әскерлік міндетін атқару
Отвердевание– қату, қатаю
Отверстие– тесік
Отвертка – бент ашқыш (бұранда кілті)
Ответственность – жауапкерлік
Отвлеченные числа– дерексіз сандар
Отвлеченный – дерексіз
Отглагольное имя – есімше
Отдел– бөлім
Отечество (родина) – отан
Откармливание – семірту (оңалту)
Отопление– жылыту
Отрасль– тарау
Отрывистая речь (литер.) – үздік сөз
Отступление – шегіну
Отхожие промыслы – жүгірме кесіп
Отчим– өгей әке
Офталмометр – көз өлшеуіш
Офтолмоскоп – апталмаскеп (көз тексергіш)
Охлаждающие смеси– томыртқалау
Охота– аң
Охра – жоса
Охрана материнства и младенчества – ана мен баланы қорғау
Охрана памятников старины – ескілік салтанатын сақтау
Охрана природы– табиғатты қорғау
Охрана труда – еңбек қорғау
Охранная грамота – сақтау куәлігі
Охранное отделение – қорғау бөлімі
Очаг – ошақ
Очередь– кезек
Очерк– барлау
Очки – көзілдірік
Ошейник – қарғы
П
Пагона– бөген
Падеж (грам.)– жалғау
Падеж (зоот.)– өлет
Падчерица – өгей қыз
Пай– жарна
Пал (палы)– өрт
Палата– палата

Палата депутатов – өкілдер палатасы
Палата лордов– ақ сүйектер палатасы
Палата общин– бұқара палатасы
Палата труда– еңбек палатасы
Палач– жәлләт
Палеарктическая область– ескі дүние обылысы (Ауропа, Әзие, Априқа)
Палеоарнтропология – палентрапалогие (адамның тариқы нәсілін зерттейтін
ғылым)
Палеоботаника – жексенді өсімдік
Палеография– пәліғырапия
Палеозойская зра– пәлезой дәуірі (тариқы заман)
Палеолит– ескі тас дәуірі
Палеонтология– пәлентологиә
Палиосибирцы – ескі Сібір қалқы
Паломничество– тауап
Пальба – жаудырату
Пальцы – саусақтар
Памфлет – пәмпілет
Память – жад, ес, қатер
Паника – бөрігу (үрку)
Панихида – жаназа
Панорама – панарам
Пансион– пәнсион
Пантомима– ымдасу
Панцырь – кіреуке, сауыт
Пар– бу
Параграф– тарау
Пародия– пародие (елік)
Парадокс– ылақпа
Паразит– паразит
Паралич – паралыш
Параллелизм (литер.) – жарыстыру (тізбектеу)
Параллелограм– қиықша
Параллельное построение (литер.) – қатарлап құру
Параллельное соединение (элементов)– қатарынан тізу Параллельные
линии– қатар сызық
Параллельные лучи – қатар сәуле
Пара сил – қос күш
Парафин – парапін
Парафиновое масло – парапін майы
Парашют– қалытқы
Паритет – тең бағалы (паритет)
Парк– бақ
Паркетчик– еден төсеуші
Парламент (сейм) – парламен (құрылтай)

Парламентаризм – парламеншілік
Паровая машина– бу мәшине
Паровая турбина– бу тұрбасы
Паровое отопление – бумен жылыту
Паром– бұрам
Парно перистый – қос жапырақты
Парораспределитель– бу таратқыш
Пароход– кеме
Парта– парта
Партизан– аламан (партизан)
Партизанская война – аламан соғысы
Партийная этика – партиялық құлық
Партия – партия
Партнер– серік
Партшкол – партиялық мектеп
Парус – желкен (желдік)
Парцелярное земледелие – ұсақ егіншілік
Парча (материя) –қамқа
Парша – таз
Парящий полет– сүзе қалқу
Пасека– пәсек (ара ұясы)
Пасечное хозяйство – бал шығару шаруасы
Паспорт– паспырт
Пассажир – пасажар (жолшы)
Пассив– пәссіп
Пастбища – жәйілім
Пастбищная система хозяйства – жәйілыстық шаруа
Пастеризация – қыздыру
Патетический – қызба, толқыма
Патефон– пәтепон
Патология – патологие
Патранташ– оқшантай
Патриарх – ақсақал
Патриархат (отцовский род)– ақсақалдық дәуір (ру)
Патримональный – рулық
Патриот – отан сүйгіш (отаншыл)
Патриотизм– отаншылдық
Патрон– патырон
Пауза– тыныс
Паук (комнатный)– өрмекші
Паук-крестовик– ақ - бүйі
Паукообразные – өрмекші тәрізділер
Паунир – қу кедей (қара қасқа кедей)
Пауперизм – кедейлік (қайыршылық)
Паутина– өрмекшінің ауы

Пафос – күйлену (күйіне келу, шабыттану, елігу) шап (шат)
Пациент– қорен
Пацифизм – бейбітшілік
Паяльная вода– дәнекер су
Паяльная лампа – дәнекерлеу шам
Паяльная трубка – дәнекер түтік
Паяльник – дәнекерлеуіш
Паяние – дәнекерлеу (қалайылау)
Педагог – тәжірибеші, оқытушы
Педагогика – педәгөгике
Педагогические учебные заведения – педәгөгикелік оқу орындары (тәрбие
мектептері)
Педагогические факультеты – педәгөгике пәкүлтеттері
Педант– түйтікшіл
Педология – педалогие (бала тәрбиелеу ғылымы)
Пейзаж – пейзаж (табиғи сурет)
Пек – ысмала тортасы
Пена– көбік
Пение – ән
Пенитенциарная система – тұтқын түзеу жүйесі
Пепсин – қарын бүрі
Пептон– пептон
Первичная кора– жұқа қабық
Первичный– бастапқы
Первобытное общество – алғашқы қоғам
Первобытный – алғашқы
Первое лицо (грам.) – бірінші жақ
Первый интернационал – бірінші ентірнатсанал
Пергамент – жарғақ
Перебежка – қашып шығу
Перевал– асу
Перегной – көң, шірінді
Перевод– аударма
Переводчик – тілмаш
Переворот– аударыс
Передаточная часть машины– жалғастырушы бөлім
Передаточный механизм– жалғастырма тетік
Передвижные библиотеки – көшпелі кітапқана
Передвижной театр – көшпелі тиәтр
Переживание– дәурен
Пережитки – сарқыт, сарқыншақ
Перезалог – ыдыратпа, кепілдік
Перекати-поле – қаңбақ
Перекись– дат
Перекладина– маңдайша

Перекрестное опыление – айқас шағылыс
Перекрестный – айқыш
Перекресток – жол түйіс
Перелет– асып кету
Переложная система-аудармалы жүйе
Перелой (триппер)– соз
Перелом– сынық
Перемена– тыныстау, ауысу
Переменные звезды – құбылмалы жұлдыз
Переменный капитал – өспелі ауыспалы кәпитал
Переместительное свойство – алмасу қасиеті
Перемирие – уақытша бітім
Перенаселение – жақ жұты
Переносное значение (литер.) – ауыстырылмалы мән
Перепелка-бытпылдық (бөдене)
Переписчик- көшіруші
Перепись – санақ
Переплетение – тоқу, өру
Переплетное производство –тоқыма өндірісі
Переплетчик– тұрымтай
Перепонка – уілдірік
Перепончатое крыло – жарғақ қанат
Перепончатокрылые – жарғақ қанаттылар
Переправа– өткел
Перепроизводство – асқын жасау
Пересекающая линия– қима сызық
Переселение – ауру, қоныс аудару
Перестановка – алмастыру
Перестроение – қайта жасау
Переутомление – қажу
Переход в наступление – ұмтыла басу
Переход количества в качество – санның сапаға ауысуы
Периметр – жиек
Период – дәуір, мезгіл
Периодическая дробь – оралымды бөлшек
Периодическая речь – ырғақ сөз
Периодически – ауық-ауық
Период колебания– тербеліс мезгілі
Перманентный– үнемі, үздіксіз
Перипетия (драмат.) – өзгеріс (жаңалық)
Перископ – періскөп
Периферические нервы – шет тамыр
Периферия– шет, бұтақ (тарам)
Перифраз – бүкпелеу
Перпендикулярная линия – көлденең сызық

Перпендикулярное направление – кесе жол
Персепция– персепсие
Персик– темір тіке
Персонаж (литер.) – шығарманың адамдары (персанаж)
Персонал– кісі (персенал)
Перспектива – болашақ
Перхоть – қайызғақ, қайыз
Песня - өлең, жыр
Пессимизм– күйікшілік
Пестик– аналық (жатын)
Песчаная почва– құмдақ
Песчаник– жарық тас
Песчаный овес – қияқ
Петлица– ілгек
Петролум– петірәлүм
Петух– қораз
Пехота – жаяу әскер
Печаль– уайым (қайғы)
Печатный лист– баспа табақ
Печень– бауыр
Пещера – үңгір
Пианино– күй сандық (пиәнино)
Пиво – сыра
Пивоварение – сыра қайнату
Пигмент– бояу (түс)
Пик– шың
Пика (копье)– найза
Пиктография– сурет жазу
Пила– ара
Пипетка– тамызғыш
Пирамида– пирәмит
Пирог– бәліш
Пирометр– пирометр
Писатель– жазушы
Письменность– жазу
Письменный приказ– жазба жарлық
Питание – қорек
Питательное вещество– сіңімді азық
Питьевая вода– ауыз су
Пишущая машина– жазу мәшинесі
Пища– тамақ, ас
Пищеварительный аппарат– ас қорытқыш аппарат
Пещеварение – ас қорыту
Пищевкусовая промышленность – дәм-тамақ кесібі
Пищевод– өңеш

Пиявка – сүлік
Плавание– қалқу, жүзу
Плавка металлов – металдардың балқуы
Плавление– балқу
Плавунец– мешін (қоңыз)
Плакат– пылакат
Пламя – жалын
План – жоспар
Планета– пыланет
Планиметрия – пыланиметрие
Плантация– пылантатсе (егіншілік)
Плантатор-пыланташы
Планшет– пыланшет
Пласт– қат (қабат)
Пластика– пыластике
Пластырь –быласыр
Плата – ақы, құн
Платежеспособность– төлеуге шамасы келетіндігі
Платина– ақ алтын (пылатын)
Плаврит (Грант, том 32, стр. 342) – өкпе қабығы
Племя – ұлыс
Пленум– піленүм
Плеоназм (литер.) – қос-қабаттау (шыбатпа)
Плеохроизм– түрлі түстілік
Плетение -өру
Плетеница– өрім
Плечевая кость- қар (тоқпақ жілік)
Плеяды– үркер
Пловучая мина – қалқыма мине
Пловучий мост – қалқыма көпір
Плод– тұқым, жеміс
Плодник – тұқымдық
Плодоводство – жеміс өсірушілік
Плодовые деревья – жеміс аағаштары
Плодолистик – тұқым жапырақшасы
Плодосмен– ауыстырылмалы егіс
Пломба – пыломбы
Плосковогнутая линза – жары ойыс лензі
Плосковыпуклая линза – жары дөңес лензі
Плоскогорие– үстірт
Плоское зеркало – жазық айна
Плоскость – жазықтық
Плот– сал
Плотина– тоған
Плотник – үйші (балташы)

Плотность – тығыздық
Плотность электричества– електр тығыздығы
Площадь– алаң
Плуг – сабан
Плюсня– топай
Победитель – үстін
Повальная болезнь – қырғын ауру (індет)
Повальное воспаление легких крупного рогатого скота – ала өкпе
Повальный выкидыш – қызыл шу
Повальный цереброспинальный менингит – делбе
Повар– асшы
Поведение – мінез
Повелительное наклонение – билік рай
Поверенный – өкіл
Поверка– түгендеу, тексеру
Поверхностное натяжение – кілегей
Поверхностный– ұшқары, үстірт
Поверхность – жазықтық, бет, үст
Повествование – әңгімелеу (әуезелеу)
Повестка – шақыру қағаз
Повесть– роман
Повешение– асу
Повилика– жалаңаш шырмауық
Повинность– міндет
Повод (предлог) – сылтау
Поворотный механизм - бұрама тетік
Повременная плата– мезгілдеп төлеу
Повторение (литер.) – қайталау
Поглащательная способность – сіңіре алатындық
Поглощение лучей – сәуле сіңіру
Поговорка– мәтел
Погода – күн райы
Погром – талқандау (талан-тараж)
Подбор – сұрыптау (іріктеу)
Подвижной блок – жылжыма ұршық (бүлек)
Подвода– ылау
Подводная лодка– сүңгуір қайық
Подводчик– ылаушы
Подвздошная кость – жамбастың қалақ басы
Подделка – қолдан жасау
Подъемные машины– жүк мәшинесі
Поденщина– күндеме (жал)
Подзол (подзолистая почва)– сұр топырақты құйқа
Подкова – таға
Подлежащее– бастауыш

Подлог– өтірік
Подмаренник– май-шағыр
Подмастерье –жалшы шебер
Подобные фигуры– ұқсас пішін
Подпилок – егеу
Подписные листы на акции – әксиелік қат
Подпочва – топырақ
Подражание – іліктеу
Подростки – жеткіншектер
Подряд – бөдірет
Подрядчик – бөдіретші
Подсолнечник – күнбағыс
Подсолнечник – күнбағыс
Подсолнечные капли – күнбағыс тамшысы
Подстрекательство – азғыру, арандату
Подсудимый – айыпкер
Подсудность – қарау (тілсіздік)
Подушка электромашины – електр мәшиненің үйкемесі
Подходящий – жуықтас, қосалқы
Подчинение (грамм.) – бағыну, бағынбалы
Пожарная охрана – өрттен сақтау
Пожарные дружины – өрт сөндіруші
Пожарные машины – өрт сөндіргіш мәшине
Пожилой – мосқал (сары қарын)
Позвонки – омыртқа
Позвоночник (позвоночный столб) – бел омыртқа
Поземельное обложение – жер салығы
Позитив – пазетіп
Позитивная философия – пазетіп пәлсепесі
Познание – білім
Позумент – зер
Показание (судеб.) – көрсету, түсіндіру
Показатели конъюктуры – нарық көрсеткіш
Показательные процессы – үлгілі сот
Показатель переломления – өптикелі тығыздық (тығыздық көрсеткіш)
Показатель прогресии – еселік дәуірлеу (дәуірлеу көрсеткіш)
Показатель степени – дәрәжә белгісі (дәрәжә көрсеткіш)
Покатость – құлама, ылди
Покой – тыныштық
Поколоние – үрім бұтақ
Покос – шабын
Покровительство – сая
Покрывало – жамылыш
Покушение – оқталу (жарану)
Пол – жыныс

Полевицы – су-оты
Полевой штат – қыр тас
Поле зрения – көз алды
Поле сознания (психол.) – ой көлемі (сана өрісі)
Полемика – айтыс, талас
Поливное земледелие – суармалы егін
Полигамия – көп некелі
Полигиния (множество) – көп қатынды
Полглот – көп сөз білгіш
Полиграфическая промышленность – баспа ісінің кесібі
Полированная поверхность – тегіс бет
Полировка – тегістеу, жылтырау
Полипласт – тізбе бүлік (ұршық)
Политеизм – көп құдай шылық
Политехникум – пәлитеқникүм
Политехническое образование – пәлитеқникелі оқу
Политическая экономия – пәлит екәномие
Политическое преступление – саяси қылмыс
Политорганизатор – саясаттық ұйымдастырушы
Полиция – пәлитсе
Полк – қол
Полка – сөре
Полковник – қол басы
Полное внутреннее отражение – сәуленің мөлдір беттен шағылысуы
Полное колебание – тұтас беттеліс
Половая железа – бел безі
Половая зрелость – ер жету, бой жету
Половинное колебание – жарты тербеліс
Половщик – иденші
Положение (литер.) – күй
Положительная величина – дұрыс шама
Положительная степень (грамм.) – жай шырай
Положительное электричество – оң електр
Полотно – кенеп
Полтавка – ақ бидай
Полублагородные металлы – шала асыл металдар
Полуостров – түбек
Полупрозрачный – шала мөлдір
Полынь – жусан
Полынь римская – сірәлжін
Полюс (физ.) – пөліс
Поляна – алаңқы
Поляризация элемента – електр күшінің сөнуі
Полярная звезда – Темірқазық
Полярная ночь – пөлістік түн

Полярное сияние – пөлістік жарқырау
Полярные страны – пөлістік жақ
Полярные экспедиции – пөлістік екіспедитсе
Полярный круг – пөлістік шеңбер
Помада – далап
Помещик – алпауыт
Помилование – кешірім
Понос – іш жүру
Понятие – ұғым
Понятой – айғақ
Поперечная пила – жалпақ ара
Поперечные волны – иірілме толқын
Поперечный масштаб – көлденең маштап
Попечительство – қамқорлық
Поповник – сарбас жусан
Попона – жабу
Попугай – тоты
Популярирзация – әйгілеу
Популярный – әйгілі, білікті
Попутчик – жол-бике
Пороги – босаға
Порода – тұқым, жыныс
Пороки враждебные (биолог.) – туысынан болған кесел
Пороки приобретенные – жүре болған кесел
Порошок – ұмтақ, үгінді
Порт – порт
Портной – киім тігуші
Портфель – партпел
Порука – кепіл
Поручение – аманат, тапсыру
Поручитель – кепіл
Поршень – піспек
Порядок – тәртіп, ірет
Порядковое числительное – іреттік сан есім
Посвящение– арнау
Посев– шашу
Поселок (деревня, село, поселение)– пөселке
Послание (литер.) – тарту
Последовательное соединение элементов – жүлгелі тізу
Последовательность - жүлгеліік
Последствие– аяғы, салдары
Последующий член (пропор.) – жалғас мүше
Пословица –мақал
Пособие– көмек
Пособник– көмекші

Посредничество – дәнекерлік
Постановление – қаулы
Постоянная величина – тұрлаулы шама
Постоянный капитал – тұрлаулы кәпитал
Постоянство веса (закон, сохран, веса)– салмақ тұрақтылығы Постоянство
состава (закон)– құрылыс тұрақтылығы
Поташ– сақар
Поташник – түйе қарын
Потенциал – пөтенсел
Потенциальная сила – пөтенселі күш
Потенциальная энергия– пөтенселі қуат
Потомок – ұрпақ
Потомство – әулет
Потоп –торап
Потребительная стоимость – тұтыну құны
Потребление – тұтыну
Потребность – керек
Похвальная речь– қошемет
Поход – жорық
Походное охранение – жортуыл күзеті
Похоть – күйіт
Почва – құйқа (жер құйқасы)
Почвенные исследования – жер құйқасын зерттеу
Почвоведение – жер құйқасын тану
Почта – пошта
Пошивочная мастерская – тігін дүкені
Пошлина – баж, рамат
Поэзия – ақындық сөз (пәйезие)
Поэма– пойеме (ұзақ жыр)
Поэт - ақын
Поэтический образ– жыр бернесі (ақындық сөз бернесі)
Поэтическое определение – ақындық анықтауы
Поэтическое творчество – ақындық сөз туындысы
Пояс – үйек
Поясница– бел (белдеме)
Поясные позвонки – бел омыртқа
Правило – ереже
Правильная дробь – дұрыс бөлшек
Правильный многогранник – тең жақтық
Правительство(власть) – үкімет
Правление – басқарма
Право – пұрсат (жол)
Право застройки – үй орнату жолы
Правописание (орфография) – еміле
Право регресса– қайталау жолы

Право собственности– мүлік меншіктік жол
Правосознание – заң санасы
Прадед – баба
Практика – іс, тәжірибе
Практическая философия– тұрмыс пәлсепесі
Практический урок– тәжірибелі сабақ
Превозносить – дәріптеу
Превосходная степень (грам.) – таңдаулы шырай
Превращение– ірілеу
Превышение власти – әкімшілік шегінен шығу
Преграда (литер.) – кедергі
Предельное значение– шектік мән
Предисловие – дәйектеме, сөз басы
Предикат (литер.) – тақырыптама
Предложение (грам.) – сөйлем
Предложение – ұсыныс
Предмет роскоши – салтанат бұйымы
Предплечье – білек
Предплюсна – топай сүйек
Предпосылка – тиянақ
Предприятие – кесіп орны
Предрассудок – ырымшылдық
Председатель– аға
Предсказание – болжау сәуегейлік
Представитель (уполномоченный)– өкіл
Представление – елестету, суреттеу (ойға келтіру)
Предыдущий член (пропорции) – алғы мүше
Преемственность – ауыспалық
Президент – пірзидент (топпасы)
Президиум – пірезидүм
Преломление– сыну
Преломление лучей – сәуленің сынуы
Премия– сый (бәйге)
Прение– айтыс
Препарат – пірепарат
Преподавание – сабақ беру
Препроводительная бумага – жолдама қағаз
Прерыватель (электр.)– үзгіш
Пресмыкающиеся – бауырынан жорғалаушылар
Пресс– қыспақ
Преступление –қылмыс, жазық
Претенциозность – зор кеуделік
Прибавочная стоимость – қосымша құн
Прибавочное рабочее время– қосымша жұмыс мезгілі
Прибавочный продукт – қосымша сүме

Прибавочный труд – қосымша үстеу жұмысы
Приблизительно – ақпанды
Прибыль – пайда
Привал– түстеніс
Приведение подобных членов – қуынды тең ара
Привелегия– ерекшелік, артықшылық
Приветствие – құттық сәлем
Прививка – егу
Приговор – үкім
Приданое– жасау
Придаток яйца – ен сағағы
Придаточное предложение– бағыныңқы сөйлем
Придаточное дополнительное предложение – толықтауыш бағыныңқы
сөйлем
Придаточное определительное предложение – анықтауыш бағыныңқы
сөйлем
Придаточное предложение образа действия–
сын пысықтауышының
бағыныңқысы
Придаточное
предложение
обстоятельства
времени
–
мезгіл
пысықтауышының бағыныңқысы
Придаточное предложение обстоятельства места– мекен пысықтауышының
бағыныңқысы
Придаточное предл. причины – себеп пысықтауышының бағыныңқысы
Придаточное предл. цели - мақсат пысықтауышының бағыныңқысы
Придаточный корень – жанама тамыр
Придворные – саятшылар, нөкерлер, көтермешілер
Прием– тәсіл, әдіс
Приз– жұлды (жүлді)
Призма – призме
Призматический бинокль – призмелі дүрбі
Признаки делимости – бөліну белгісі
Признание– 1) тану, 2) мойнына алу
Приказ– жарлық, әмір
Прикладная механика– астарлы меқанике
Прикладные науки – астар ғылым
Прилагательные – сын есім
Прилагательные качественные (грам.) –сыр сыны
Прилагательные относительные (грам.)– тек сыны
Прилив– тасу
Приливы и отливы– толу, солу (тасу, қайту)
Приличие– сипаттық
Приложение – қосымша
Прима– прима
Пример– өнеге, мысал, тәлім
Примечание– ескерту

Примиренчество – арашалық
Примитивный– топас, дөрекі
Примус– примус
Принадлежность – тәуелді
Принудительная работа – еріксіз жұмыс
Принудительное лечение – зорлап емдеу
Принудительный залог – беделді етіс
Припадок – есеңгіреу
Принцип – бет, тиянақ, негіз
Припев (литер.) – қайырма
Приплод – төл
Приращение- өсім
Природа – табиғат
Природные условия – жаратылыс жағдайы
Природоведение – табиғат тану
Прирост населения – қалық өсуі
Присвоение– меншіктеу
Приспособление – икемдеу, ыңғайлау
Пристрастие– бұру
Присяга-ант
Приток– сала
Притяжательная форма (грам.) – оңаша тәуелдеу
Притяжение (принадлежность) – тәуелді
Приход– кіріс
Прицельный– көздемелі, нысаналы
Причина– себеп
Причинность– себепкерлік
Причитание– сыңсу (жыр)
Приют – жетім қана
Пробка– тығын
Пробирка– пүребірке
Проблема (задача) – мәселе
Прованское масло– Пәревен майы
Провизия– азық
Провинция – түкпір, аудан
Провинциализм – бөлек сөзшілдік
Проводник (физ.) - өткізгіш
Провокатор– арандатушы, ұрындырушы
Провокация – арандату, ұрындыру
Проволока – сым
Программа – пыроғырам
Прогресс – үдеу
Прогрессивная система – үдемелі жол
Прогрессивный паралич – үдемелі паралыш
Прогрессия– дәуірлеу

Прогулка– сейіл, серуен
Продажный –сатарман, сатымсақ
Продналог– азық салығы
Продовольственная аренда – азық әрендесі
Продовольственная норма – азық нормы
Продовольственный вопрос – азық мәселесі
Продольные волны – ығыстырма толқын
Продукт – сүме, азық, өнім
Продуктивный– өнімді
Продукция – сүме
Проект – жоба
Проекционный аппарат– жобалама (жобалаушы аппарат)
Проекционный фонарь – жобалаушы панар
Прожектор – нұрландырғыш
Проекция– жоспар
Прожиточный минимум – ішіп жем (күн көріс азығы)
Проза (прозаическое произведение)– қара сөз
Прозрачный – мөлдір
Произведение (матем.) – өсінді
Произведение (литер.) – шығарма
Производительность труда – еңбек өнімділігі
Производительные силы– өндіріс күші
Производная пропорция – туынды тең ара
Производственная комиссия – өндірістік кәмесие
Производственная практика – өндірістік тәжірибе
Производственно-трудовые артели – өндіріс-еңбек әртелдері
Производственное отношение – өндіріс қатынасы
Производственное совещание – өндіріс кеңесі
Производственный план – іс (өндіріс) жоспары
Производство – өндіріс
Производство (дел)– (іс) жүргізу
Произвол – өкімдік (өктемдік)
Происхождение– тек, жете
Проказа – алапес
Прокатка металла– темір қақтау (метал қақтау)
Прокатные пункты-мәшине құрал байнасы
Прокурор– пүркәрөл
Пролетарий– пұрылтариат
Пролетарская демократия – пұрылтариат бұқарашылдығы
Пролив– қылы
Пролог– пыролок
Промбанк– кәсіп банкісі
Промбюро– кәсіп бұйрасы
Промысел (профессия)– кесіп
Промысловый налог– кесіп салығы

Промышленная буржуазия – кесіпші байлар табы
Промышленная революция– кесіп төңкерісі
Промышленность– өнерлі кесіп (кесіп)
Промышленно-финансовый план – кесіп ақша жоспары Промышленный
капитал– кесіп кәпиталы
Пропаганда – үгіт
Пропорциональный – құрылымдас
Пропорция – тең-ара
Просо– тары
Простая машина – жабайы мәшине
Простая форма обмена – айырбастың жабайы түрі
Проституция – жез өкшелік (жәләб)
Простое именованное число – бір деректі сан
Простое тело – жабайы текті нәрсе (бір текті нәрсе)
Простое число – жіксіз сан
Простой – жабайы
Простой корень – тармақсыз тамыр
Простой труд– жабайы еңбек
Пространство – кеңдік (көлемдік)
Пространство, насыщынное паром– қанық көлемдік
Простуда – суық тию
Простые скобки – жай қоршау
Протекционизм, покровительство– саяшылық (панашалық)
Протест – наразылық
Противогаз – ғаз қайтарғыш
Противогазовая оборона– ғаздан қорғану
Противодействие – қырысу (қарыс тұру)
Противопоставление (литер.) – қарсыластыру
Противоядие – у қайтару
Проток – өзен, ағыс
Протокол– пұртакол
Протокол заседания– мәжіліс қат
Проточный – ағынды
Протоплазма – шарана
Профессиональная пригодность – іске жарамдылығы
Профессиональное образование – кесіп оқуы
Профессиональное отравление – кесіп салдарынан улану Профессиональные
болезни – кесіптен болған ауру
Профессия – кесіп
Профессор – пыропессір
Профиль – қырын
Профсоюз – кесіпшілер одағы
Процент– пырасент (өсім)
Процентная норма– пырасенттік нормы
Процесс – жүріс, ағым

Пружина – серіппе
Пружинные весы – серіппелі таразы
Прядильная фабрика – иірім пәбірігі
Прядильные растения – иірілетін өсімдіктер
Прямая линия – түзу сызық
Прямая наводка– төтелей көздеу
Прямой налог – төте салық
Прямой угол – тік бұрыш
Прямолинейное движение– түзу жөнді қозғалыс
Прямоугольный параллелепипед – сандықша
Прямоугольный треугольник– тік бұрышты үшкіл
Прямоугольный четыреугольник – тік төрткіл
Психически неуравновешенный – жарым ес
Психическое состояние– ес, күй (жан күйі)
Психология – псиқалогие (жан жүйесі)
Птичья гречиха – қызыл тамыр
Публицистика – жұртшылдық (қоғамшылдық)
Публичный торг – жария сауда
Пудра – опа
Пузырь – көпіргіш
Пульверизатор – бүрікпе
Пуля – оқ
Пункт– байна
Пунктир– нүкте сызық
Пунктирная линия– нүкте сызық
Пуповина– кіндік
Пустота – қуыс
Пустынно-степная почва – шөл жер құйқасы
Путевые заметки – жол әліптемесі
Путешественник– саяқатшы
Путешествие (литер.)– саяқат
Путница– таралғы
Пух – мамық
Пучок лучай – шоқ сәуле
Пушка – зеңбірек
Пшеница – бидай
Пыль– тозаң, шаң
Пыльниковое гнездо – тозаң ұясы
Пыльниковый мешок – тозаң қабы
Пыльца – тозаң
Пыльцевые гнезда – тозаң ұясы
Пырей– бидайық
Пьяница – маскүнем
Пясть –саусақ
Пятки– май өкше

Р
Рабочий – жұмысшы
Рабоче-крестьянская инспекция – жұмысшы қара шаруа бақылау ініспексиесі
Равенство- бара-барлық, теңдік
Равнение– тегістелу
Равнина– жазық
Равнобедренный треугольник – тең бүйірлі үшкіл
Равновесие– тең
Равнодействующая сила – тең күш
Равномерное движение– бір қалыпты қозғалыс
Равномерно замедлительное движение – бір қалыпты жайылма қозғалыс
Равномерно ускоренное движе ние– бір қалыпты үдеме қозғалыс
Равносильный уравнения –мәндес теңдеулер
Равносторонний треугольник – тең қабырғалы үшкіл Радиоактивное тело–
радиленгіш зат
Радий– ыради
Радикал– радикәл
Радиус– рәдиүс (өріс)
Радость – қуаныш, сүйініш
Радужная оболочка – түсті қабық
Раз– қабат
Разбой– жабу (талау)
Разбор– тексеру, қарау
Разбросный посев– жайма егін
Разведка– шолу
Разведочная работа– шолу жұмысы
Развернутая форма обмена– айырбастық толық түрі
Развитая форма обмена– айырбастық жетілген түрі
Развитие– өркендеу (өсу, өну, даму)
Развитие с неполным превращением – шала түрленіп өсу
Развитие с полным превращением– толық түрленіп өсу
Разврат – бұзықтық, ойнас, өтірік
Развязка (литер.) – шешу
Разгром – ойран қылу
Раздел – айырық
Разделенке труда - еңбек бөлу
Раздражение – шіміркену
Раздробление –ұсату
Разложение – айыру, бытырау, шіру
Разложение на множителей – өсіргіштерге жіктеу
Разложение сил– күштің ажырасуы

Размах колебания –тербелістің құлашы
Размер – мөлшер
Размер (литер.) – өлшеу
Размещение – орналастыру
Размножение – өсіп-өну
Размотка коконов кустарем– жібекшінің пілетра қатуы Размыкать –үзу
Разновидность- әр түрі
Разнородное тело - әр затты нәрсе
Разностная пропорция – айырымдық тең-ара
Разность – айырым, қалдық
Разночинец– қырық ру
Разработка – ұсақтау
Разрешение– рұқсат
Разряд – қатар, рет
Разряд с треском (физ.) – дыбысты жабырау
Разряды единиц –сан дәрежесі
Разум – ақыл
Разъяснение– байналау (түсіндіру)
Район – аудан
Рак– қылтамақ, жегі, шаян
Ракетник – шілік
Раковина– тана қабық
Раковинный известняк– қабыршақты ізбес тас
Рамка повествования – әңгімелеу шырағы
Раны– жара
Раса– нәсіл
Раскладка – таратып салу (бөліну)
Расположение многочленов– көп мүшеліктердің орналасуы Распределение –
үлестіру, орналастыру
Распределительная комиссия – орналастырушы кәмесие
Распределительное свойство – жекелеу қасиеті
Распоряжение – бұйрық
Рассадник – тұқымдық
Рассказ – әңгіме
Рассказчик – әңгімеші
Рассомаха – сусар
Рассудок – зейін, ес
Рассуждение– байымдама
Растительность– түк, өсімдік
Раствор– ерітінді
Растворение – еру
Раствор извести– ізбес суы
Растворимое (вещество) - еріме
Растворимость – ерігіштік (ким. атау)
Растворитель– ерітпе

Растрата– рәсуа (ысырап, рия)
Растратчик – рәсуашы (ысырапшы)
Растерянность – сасу
Расточительность – шашпалық
Расширение тела – ісіну
Расходящиеся лучи – шашыранды сәуле
Рациональный – өлшемдес
Рашпиль– түрлі
Реакция (псих, полит.) –қайталау (кертартпа)
Редакция – қарысу, тектесу
Реакция вытеснения – қуа тектесу
Реакция нейтрализации- аралық тектесу
Реакция разложения – айрыла тектесу
Реакция соединения – қосыла тектесу
Реальная (наука) – деректі (ғылым)
Реальная плата – ақының сапасы
Ребро – қыр (бүйір), қабырға
Реброфигуры – шынының қыры (бүйірі)
Ревизия– тексеру
Реввоенсовет – әскерлік төңкеріс кеңесі
Ревматизм – сарсу, құяң
Револьвер– тапанша
Регистрация– қаттау
Регресс– кер кету
Регрессивный налог – кер салық
Регулы – етек кірі (әйелдің етегі сыну)
Регуляция– реттеу
Редакция– басқарма
Режим –тәртіп
Резолюция– қарар
Резонатор– дыбыс көтергіш (көмей)
Резонанс– резонанс (көтеріңкі дыбыс)
Результат– нәтиже
Реквизиция– төлеп алу
Религиозное чувство– дін сезімі
Религиозный – діншіл
Религия– дін
Ремарка– ремарке
Ремесленник – шебер
Ремесло– шеберлік
Рента– ренті
Рентгеновы лучи– Рентген сәулесі
Репетиция– пысықтау
Реплика (литер.)– қарсы сөйлеу
Ресница – кірпік

Республика– респүблике
Ресурсы – қорда
Ретина– көз астары (астар)
Реторта– реторті
Реформа– өзгеріс
Рецензия– қысқа сын
Речка –жылға
Речная система– өзен саласы
Речные долины– өзен аңғары
Речь– сөз, сөйлеу
Речь стихотворная - өлең сөз
Решающий– шешуші
Решение– билік (шешу)
Решетка- керме
Решетчатая пластинка– кеңсірік (кеуілжір)
Ржавчина– тот
Ржаная мука– қара ұн
Рис– күріш
Риск– тәуекел
Рисунок– сурет
Ритм– ырғақ
Ритм жизни - өмір ырғағы
Ритм речи– сөз ырғағы
Риторический вопрос– ақын сұрағы
Риторическое обращение– ақын арнауы
Рифма– ұйқас
Рифмовка– ұйқастырма
Ровесник – жасыт, құрдас
Роговая оболочка– мөлдір қабық
Роговой сучок - шұбар бұтақ
Рогожа – жөке
Рогоз– қоға
Род– ру, ну
Родиноведение – Отан тану
Родительный падеж – ілік жалғау
Родник – қайнар
Родовое понятие – ну ұғымы
Родство – туысқандық
Рожа – тілме (ауру)
Рожь– қара бидай
Рожь озимая – қысқы қара бидай
Рожь яровая – жазғы қара бидай
Рой (зоол.) - үйір
Рок (судьба) – тағдыр
Роман – роман (ұлы әңгіме)

Романс– романс
Романтическая баллада – сарыншылдық баллады
Романтическая поэма – сарыншылдық пайеме
Романтический стиль – сарыншылдық істел
Ромашка – жемтау
Ромб– ромып
Роса – шық
Рост– бой
Ростовщик– өсімқор
Ростовщичество – өсімқорлық
Рота – лек
Ртуть – сынап
Рубанок – қол сүргі
Рубеж – шек
Рубин– лағыл
Руда – кен (ну)
Рудник – кен ошағы
Рукав – тарау
Руководство– басшылық
Рулетка – үрілет
Рупор– дабыра (рупыр)
Русло – арна
Русло реки – өзен арнасы
Ручной труд – қол ісі
Рыболовство – балық аулаушылық
Рыжий – жирен
Рыльце – аналық аузы
Рынок – базар
Рыночная цена – базар нарқы
Рысь – сілеусін
Рыхление – қопсыту
Рыцарь – сері
Рычаг– бұрау
Рычаг первого рода – жай бұрау
Рычаг второго рода – бастырық бұрау
Рябчик – құр
Ряд – қатар, рет
Рядовая сеялка – қатарлай сепкіш
Ряд равных отношений – тең аралар тізбесі
С
Сабля– қылыш

Саботаж – енжарлық (енжар)
Саван – кебін
Саврасый –құла
Сажень – таяқ, сажын
Сайгак– өртең (сайғақ)
Сайгачья трава – ит-бас
Салат – мәрел
Салициловая кислота – сәлітсел қышқыл
Салициловый натр– сәлітсел натыры
Самец – арлан, еркек
Самка – ұрғашы
Самоопыление– өздігінен шағылысу
Самооплодотворение – тұқымдану
Самоосадочная соль– байланды тұз
Самородный металл – таза метал
Самосветящееся тело– жарқырауық нәрсе
Санитария– тазалық сақтау
Сантиментализм– күйрекшілдік
Сап– маңқа
Саранча– шегіртке (көк қасқа шегіртке)
Сарказм – мазақ
Саркома – жаман жара
Сатира– мысқыл
Сатрап – даруға (сатырап)
Сафьян – сапыйан
Сбор – алым
Сброд – құлама
Сведения – мағлұмат
Свекла– пазы (шөгіндір)
Сверло– тескіш, үскі
Сверчок– шілделік (қара шегіртке)
Сверхурочный – мерзімнен тыс
Свет – жарық
Светильный газ – шырақтық ғаз
Светский – дүниелік
Светящееся тело– жарық нәрсе
Свидетель – куә, айғақ
Свинка (заушница) – шықшыт без шошуы
Свинцовый блеск – қорғасын тас
Свинцовый уксус – қорғасынды сірке (суы)
Свирель– сыбызғы
Свита – нөгер саятшы
Свободное искусство – еркін өнер
Свободное ребро – телшік (қабырға)
Свободное электричество – теппелі електр

Свободный член – бос мүше
Свод– күмбез
Свойство– сипат, қасиет
Свояк – бажа
Связка Бертена– ұршық байланысы
Связка чашечки – тобық байланысы
Связное электричество – тартпалы електр
Связь – байланыс, қатынас
Священник – иман (қалпе)
Сделка– келіс
Сдельная плата– іс басына төлеу
Север. Арктический полюс – солтүстік пөліс
Север – солтүстік
Северный полюс – солтүстік пөліс
Севооборот – нәубетті егіс
Седалищная кость – жамбас сүйек
Седло – ер
Сезон – маусым
Сек – секеніс (сек)
Секреция– без дымы
Секста – секісте
Секунда– сүйкент
Секундометр– сүйкенттік
Селезенка– талақ
Селекция – тұқым асылдандыру
Сельское хозяйство– ауыл шаруасы
Сельско-хозяйственная опытная станция – ауыл шаруашылық тәжірибе
ыстансасы
Семейный роман– үй ішінің романы
Семена хлопка – шит
Семья – үй іші
Семя– тұқым
Септима – септиме
Сердцевина– өзек
Серебро– күміс
Серебряный блеск – күміс тас
Серна– киік (елік)
Серная кислота – күкірт қышқылы
Сернистая кислота – күкіртті қышқыл
Сернистое железо – күкіртті темір
Серный цвет – майда күкірт
Сероводород – күкіртті су
Серп – орақ
Сессия– сессие
Сетчатка – тор

Сетчатокрылые– торқанаттылылар
Сеть (ветвь) – бұтақ
Сеялка– сепкіш
Сжимаемость – сығымдылық
Сибирская язва – жамандат, күйдіргі
Сила – күш
Сила воли – ерік күші
Сила звука – дыбыс күші
Силлогизм– қазыий (сабақтау)
Силок– тұзақ
Символ – бейне
Символизм – бейнешілік
Символика– бейнелеме
Симметрия – нақыс (андам)
Симпатия (психол.) – сүйкім
Симпатические нервы – дағдылы тамыр
Синий– көк
Сингармонизм – үндестік
Синдикат– сіндикәт
Синоним – мәндес сөз
Синтаксис– сөйлем жүйесі
Синтез (синтетический) – ұластыру
Синус – синус
Сирена – сирен
Сирота – жетім
Система– жүйе
Система уравнения – теңдеу жүйесі
Систематизация – жүйелеу
Сито – елеуіш, елек
Сифилис – сипіліс, теңге қотыр
Сифон– сипон
Сказ (литер.) – айту
Сказатель – жырау, ертекші
Сказка – ертегі
Сказуемое (грам.) – баяндауыш
Скала– құз (жартас)
Скалистые горы – шатқыл тау
Скелет – қаңқа (тұрпат)
Скипидар – іскеметер
Скирд – мая
Склеротика – қауыз (көз қауызы)
Склон– беткей (құлама)
Склонение – қисаю
Склонение (грам.) – септік жалғау (септеу)
Склонность (наклонность) – икімдік

Скобка – қоршау
Скобы – тұтқа
Скорость – шапшаңдық
Скорпион – шаян
Скотоводство – мал өсірушілік
Скребок – қырғыш
Скрещивание – будандау
Скрипка – скірепке
Скрытая теплота – жасырын жылылық
Скрытая теплота кипения– қайнаудың жасырын жылылығы
Скрытая теплота испарения – кебу жылуы
Скрытая теплота плавания– балқу жылуы
Скряга – қарау
Скуловая кость – бет сүйек
Скульптор – сымбатшы
Скульптура– сымбат өнері
Скупой – сараң
Скупщик – алып сатар
Слава – даңқ
Слагаемое – қосылма
Слагаемое первое – қосар
Слагаемое последующее– қосылар
След– із
Следователь – тергеуші
Следствие – тергеу, салдар
Слепота – соқырлық
Слесарь– іслесір (ісмер дәнекерші)
Сливки – қаймақ
Слизкий – жыбысқа, кілегей
Слизистая оболочка – шырышты қабық
Слизь – кілегей
Слитное предложение– сабақтас сөйлем
Словарь– сөздік
Словесность– асыл сөз (сөз өнері)
Словесный параллелизм– сөз түйдегі
Слово – сөз
Словоизменение– сөз өзгерту
Словообразование – сөз тудыру
Словораздел– сөз айырғыш
Словосочетание – сөз ұнасымы (сөз қиюы)
Слог– буын
Слог (стиль)– тіл
Сложение – қосу
Сложное вещество – құранды зат
Сложное именованное число – жиынды арнаулы зат

Сложное тело – әртекті нәрсе
Сложно-лакричный порошок – ләкріс үгіндісі
Сложные горные породы – келелі жер жынысы
Сложные проценты – еселі пұрасенттер
Сложный – күрделі
Сложный лист – шоғыр жапырақ
Слой– қабат, қат
Слух – сыбыс
Слуховое отверстие – құлақ қуысы
Случайный – соқпа
Слюда– қайыршық тас
Слюда белая – ақ шақпақ тас
Слюда черная– қара шақпақ тас
Слюна– сілекей
Смачивание- жұғу
Смежная рифмовка – тізбе ұйқас
Смежный – сыбайлас
Смежный угол – сыбайлас бұрыш
Смена – ауысу
Смерть – ажал
Смесь – қоспа
Смета – ісметі
Смешанная дробь – аралас бөлшек
Смешанное соединение – аралас қосылыс
Смешанное объединение элементов – елементтерді аралас тізу Смешанное
число – аралас сан
Смола – ысмала
Смородина – қарақат
Смысл– мағына
Сноп– бау
Собственник – мүлік иесі
Собственность – меншік
Собственные имена – жалқы есім
Событие – оқиға
Совершенство – кемел
Совершеннолетний – кемелге келген (әжетке жараған)
Совет – кеңес
Советник– ақылшы
Совещание – кеңесу (кеңеспе)
Совещательный – кеңесші
Совнарком– қалық кемесерлер кеңесі
Совокупление– шағылысу
Совокупность – шоғыр, жиынтық
Современник– замандас
Совхоз– кеңес шаруашылығы (сапқоз)

Согласование – мәміле (орайластыру)
Соглашатель– мәмілеші (орайшы)
Сода – сода
Содержание – мазмұн
Содержание понятия – ұғым мазмұны
Содюра – ақ-мия (есек-мия)
Соединение– қосылыс
Соединительная оболочка – қоспа қабық
Сознание – сана
Сознательный – саналы
Сок – шырын
Сокол– сұңқар
Сокращение– қысқарту, ықшамдау
Соленоид – шырмауық (сым)
Солерос – қызыл сортаң (сар сортаң)
Солецизм – жатшылау
Солидарная ответственность – ортақ жауаптылық
Солнечная система – Күн қотаны
Соловей – бұлбыл
Солодка – мия
Солома– сабан
Солонцовая почва – сортаң топырақ
Соль– тұз
Соляная кислота – тұзды қышқыл
Солянки – сортаң шөп
Сом – жәйін
Сомнение – дүдәмәл, күмән, күдік, шүбә
Сомножитель – өспе
Сообразительность – байымдылық, байыптылық
Соображение– байып, байым
Сообщение – білдіру
Сообщающиеся сосуды – қатынасты ыдыс
Соответствие – сәйкес
Соотечественник – отандас
Соперник – күндес
Сопоставление – салыстыру
Сопротивление – қарсылық
Сопротивление проводника– өткізгіш тұтқырлығы
Сопряженное число– түйіндес сан
Сорная трава– арам шөп
Сосед– көрші
Сослагательное наклонение– шартты рай
Сословие (каста)– сой
Сосновый шелкопряд – қарағайдағы жібек құрты
Состав– құралыс

Состав суда– сот адамдары
Составляющие силы – құрасын күш
Составное число– жікті сан
Составное именованное число– әр деректі сан
Состояние – күй, түр
Состязание – қайым, жарыс
Сосуд– түтікше (ыдыс)
Сосудистая оболочка – тамырлы қабық
Сотрудничество – еңбектестік
Соха – соқа
Соцветие – шоғыр шешек
Социализм– сатсиалшылық
Социалистический сектор – сатсиалдық тарау
Социальное страхование – әлеуметтік қамсыздандыру
Социальный роман-См. общест. роман
Социология – әлеумет ғылымы
Сочетание – ұнасым қию
Сочетательное свойство– теру қасиет
Союз – одақ
Спайка – дәнекер
Спектакль – іспектакіл, сауық кеші
Спектор– іспектір
Спектральный анализ – іспектірлеп талдау
Спектор испускания – шығару іспектірі
Спектор непрерывный– үздіксіз іспектір
Спектор поглощения– жұту іспектірі
Спектор прерывный – үзбелі іспектір
Спектрограф – іспектір жазу
Спектрометр – іспектір метір
Спектроскоп – іспектірескеп
Спектрофотометр – нұрлы іспектір өлшеуіш
Спекуляция – жалдаптық сатым-сақтық
Спиритуализм – үрейшілдік
Сперматозоид – аталық ұрық (іспермәтозойді)
Спермин– іспермін (дәрі)
Специалист– маман
Специально (специальный)– дербес
Спешно – суыт, асығыс
Спинной мозг– жұлын
Спинный хребет– бел жота
Спиральная или извилистая линия– ирең сызық
Список – тізім
Сплав – қоспа, құйма
Сплошной спектор – тұтас іспектір
Сплетня– өсек

Сплошной рядовой – тұтас қатарлы
Спора– өскін
Спорт – ыспорт
Способ– тәсіл
Способность– зеректік
Справка – түсіндірме, түсіндіріс
Справочник – түсіндіргіш (білдіргіш)
Спрос – сұрау
Спряжение (грам.) – жіктеу (жалғауы)
Сравнение – салыстыру, теңеу
Сравнительная степень (грам.) – таңдаулы шырай
Среда – орта, ара
Средина (промежуток) – аралық
Средний член– орталық мүше
Средние величины – орта шама
Средний залог– салт етіс
Средство– шара, ылаж, амал, қаражат, қаржы
Средство (производство)– қаржы
Средство (валентность) – іліктік
Срок– амал, мерзім, мәулет, мұрсатана
Сростнолепестной – тұтас желікті
Срочно – тығыз мерзімді
Срочные взносы – мерзімді жарна
Ссуда – қарыз (көмек)
Сталагмит – істалагміт
Сталактит– істалактіт
Сталь – болат
Станок– ыстанок
Стан ци я – ыстанса
Старина (былина) – ертегі жыр
Статистика – санақ
Статистические данные – санақ мағлұматы
Статья- мақала
Сатчка – лоққы жұмыс тастау
Ствол– сояу
Стекловидная влага – ұйыма
Степень – дәреже
Степень сравнения (грам.) – шырайлар
Степь – дала
Стереометрия– істереметрие
Стержневой корень– сояу тамыр
Стиль (литер., архитектура) – істел
Стиль литературный– әдебиет істелі
Стиль словесный – сөз істелі
Стилистика– істелестике

Стилистический прием– істел әдісі
Стихийное бедствие – тілсіз апат
Стихия (стихийная сила) – тілсіз күш
Стихосложение – өлең шығару
Стихотворение – өлең
Стоимость – құн
Столетие– жүз жыл (ғасыр)
Столица – астана
Столяр– ағаш шебері
Столярная работа– ағаш жұмысы
Стопа (литер.) – бунақ
Стороны (судеб.)– тарап (екі жақ)
Стороны (фигур) – қабырға (бүйір)
Стоячие волны– тынба толқын
Страдательный залог – ырықсыз етіс
Странник – жиангез
Страны света (Азия, Австралия, Америка, Африка и Европа) – дүние жүзі
Страсть – ынтық, құмарлық
Страхование – қамсыздандыру
Страхователь – қамсызданушы
Страховая премия – қамсыздық салығы
Страховая сумма – қамсыздық сомасы
Страховой полис – қамсыздық қат
Страховой случай – қатер
Страховщик– қамсыздаушы
Стрелка – тіл
Стрелочник – жол бұрушы
Стрельба – атыс
Стремление– талап (талпыну, ынта, ұмтылу)
Строгая изоляция– оңаша қатаң ұстау
Строение– бітісі
Строй– құрылыс
Стропила– қиық
Строфа (куплет)– шумақ
Строфическая рифмовка– шумақ ұйқасы
Струбанка – жуандық өлшеуіші
Струг– сүргі
Струя – андыз
Студень– шырыш
Ступенчатое построение (литер.) – сатылап құру
Ступень– басқыш
Ступица– күршек
Ступня – аяқ басы
Субсидия– қаржы
Субстанция– субыстанса

Субъект прав – пұрсат (жол) иесі
Суглинок– саздақ
Сугроб– кесе қар (омбы қар)
Суд – сот
Суд высшей инстанции – жоғарғы дәрежелі сот
Судебный исполнитель– билік орындаушы
Судебный приказ – сот бұйрығы
Судебная пошлина– сот алымы
Судьба– әзел, тағдыр
Судья– би
Суеверие– ырымшылдық
Сукно– шұға
Суляровое масло– сүлер майы
Сумасшедший– мәжнүн, нақұрыс
Сумбурный– быдық
Сумерки– іңір
Сумка– дорба, сомке
Сумма– (қосынды, жиынды
Супесь – құмайт
Супруги– жұбай
Сурок– суыр
Сурьма– сүрме
Суслик– саршұнақ (тышқан)
Суставы пальцев – 1) саусақ буындары; 2) башпай (бақай); 3) буын
Суточный наряд– тәулік санат
Сухожилие– тарамыс, сіңір
Сухопарый– көбең
Сучек– қызыл жүйрік
Существительное (имя)– зат есім
Существительное от имен прилагательных– затсымақ сын
Существование– тіршілік, күн елту
Сущность– асылы
Схема– нобай (долбар)
Схематический– нобайлы (долбарлы)
Сходящиеся лучи– тоғыспа сәуле)
Сцена– сақына
Сценический образ– сақына бернесі
Сцепление– ілініс
Счет– есеп
Счетоводство– есеп жүргізу
Счисление– санау (есептеу)
Сырье– шикі зат (тері терсек, жүн-жұрқа)
Сычуг– ұлтабар
Сыщик – жоқшы, ізші
Сюзерен – бектер бегі

Т
Таблица– кесте
Тавро– таңба
Таз– жая
Тайна– сыр
Такса– тәксі
Тактика– әдіс, тәсіл
Талисман – тылсым
Тальк– тәлік
Тамариск– жыңғыл
Тангенс– тангенс
Таракан– тарақан
Тарантул– бүйі
Тварь– мақлұқ
Твердое тело– қатты нәрсе
Творчество– тудырма
Тезис– тұрлау
Текстильщик– тоқушы
Текущий счет– ағымды есеп
Тела природы– табиғат нәрселері
Телеграф– телегірап
Телеграмма– телегірәм
Телескоп– телескөп
Тело– нәрсе, дене
Тема– тақырып
Темное тело– күңгірт нәрсе
Температура– темперетір (жылылық)
Темянная кость – төбе сүйек
Тенденция – бет алыс
Тень– көлеңке
Теорема– түйін (берне)
Теория– қисын
Теория вероятности – болжау қисыны
Теория литературы (словесности) – әдебиет қисыны
Теология – дін жүйесі
Тепловые машины– от мәшине
Теплоемкость– жылу сыйымы
Теплопроводность – жылу өткізушілік
Теплопроводная машина – жылылық мәшине
Теплота – жылылық (жылу)
Термин – пән сөзі (атау)

Термический коэффициент давления газов – ғаздардың серпімдік өсімі
Термометр – термеметір
Термоскоп – термескөп (жылылық өзгерісін анықтайтын аспап)
Территориальные части– жергілікті әскер
Тесто– қамыр
Тесть – қайын ата
Тетерев – шіл
Тетрадь– дәптер
Техника – теқника
Технические культуры – теқникелі өсімдіктер
Технический аппарат– кеңсе қызметкерлері
Технология – теқнике ғылымы (теқнологие)
Течение – ағын
Теща – қайын ене
Тигель – қазаншық
Тигр – жолбарыс
Тип – кейіпкер
Типец – мық бетеге
Типография –баспақана (сызықша)
Тирания– қаталдық
Тире – қосарлық сызық
Тиф – сүзек
Тихий разряд (физ.) – дыбыссыз жамырау
Ткань – ұлпа
Ткацкая фабрика – тоқыма пәбірік
Товарищество – серіктік
Товарищество паевое– жарналы серіктік
Товарная продукция – тауарлық сүме
Тождество– бірдейлік (ұқсастық)
Тождественный – бірдей
Ток – ағын (ток)
Толкование – мағына беру
Толпа – топ (сүрме топ)
Толстая кишка – бүйен
Том – том
Топаз – сары жақұт
Топография действия (литер.) – оқиға орны
Тополь – тораңғы
Торговая промышленность– сауда кесібі
Торговец –сәудегер
Торговый капитал – сауда кәпиталы
Тори– төри
Торн– мойыл
Торф – шым тезек
Точка– нүкте, ноқат

Точка замерзания – қату суықтығы
Точка книжная – қайнау жылылығы
Точка опоры– тіреу нүкте
Точка плавления – балқу жылылығы
Точка приложения силы – күш түскен нүкте
Точка росы – шық түсу жылылығы
Точка таяния – еру жылылығы
Точка фокуса – тоғыс (нүкте)
Точка наводки – дәлдеу нүктесі
Точность – дәлдік
Тощий– арық
Трава– от, шөп
Трава Кузьмина – қызылша
Трагедия– трәгедие (қайғы күйік)
Трапеция – қостабан
Традиция– салт (жора)
Транспорт– қатынас көлік (тыранспорт)
Транспортир– бұрыштық
Траншея– ор
Траурный– қаралы
Трахома– басыр
Трензель– ауыздық
Трест– тірес
Третейская запись– қалау қат
Третейский суд– қалаулы сот
Третье лицо (грам.)– үшінші жақ
Треугольник – үшкіл
Трехпольная система – үш бөлікті егіс
Трехгранная призма – үш қырлы пірізме
Трехчлен второй степени – екінші дәрежелі үш мүшелік
Триппер – соз
Три состояния тела – нәрсенің үш күйі
Траектория – оқ ізі
Тропа– соқпақ
Тропические пальмы – бәйтерек
Тропы (литер.) – теңеу
Трубка – түтік
Труд– еңбек
Трудовая заимка – еңбек қонысы
Трутень– еркек ара
Трясогузка– шыпшық
Туберкулез– құрт ауру
Тупик– тұйық
Тупой– топас
Тупой угол– доғал бұрыш

Тутовое дерево– тот ағашы
Тутовый шелкопряд– жібек құрт
Тушканчик – қос аяқ
Тыл – сырт желке
Тычинка – аталық
Тюлень – ит-балық (түлен)
Тюльпан – бәйшешек
Тюльпан шеренка (подснежник) – қызғалдақ
Турбина – түрбен (үрмелі мәшине)
Тягучий – созылғыш
Тяжба– дау
У
Убежище– пана
Убойный пункт– соғымқана
Убыток– зиян
Уважение– кәдір (қадыр), сый
Увлечение – елігу
Угарный газ– иіс ғаз
Углекислый газ – көмір қышқыл ғаз
Углерод– көміртегі
Угол– бұрыш
Угол зрения– көз шалымы
Угол падения – сәуленің түскен бұрышы
Угол переломления– сәуленің сынған бұрышы
Угол отражения– сәуленің шағылған бұрышы
Уголовная политика – қылмыс саясаты
Уголовное дело– қылмыстық іс
Уголовное преследование– қылмысты қудалау
Уголовно-процессуальный кодекс– қылмыстық істерді жүргізу заңы
Уголовный кодекс– қылмыс заңы
Уголь– көмір
Ударно– екпінді
Удельный вес – ауырлық, салмақ
Удельный объем– қарам
Удивление – таңырқау
Удобрение– тыңайту
Удочка– қармақ
Удушливый газ – улы ғаз (булықтырма ғаз)
Уезд– үйез
Узел – бунақ түйін
Узкий – тар, қысық

Узнание (литер.) – білу (аңдау)
Узор– әлеміш
Указание– нұсқау
Уклонение– бұлтару, ығысу
Укор– сүкі
Украшение– зейнет
Укрепление– бекіту
Уксус – сірке
Улей– ұя (араның ұясы)
Улитка– құлақ иірімі
Ультиматум – үлтимәтім (кескен серт)
Ультра фиолетовый – бауыр күлгін
Ум – ақыл
Уменье– істей білу
Уменьшаемое– азаяр
Умножение– өсіру
Умозаключение-ой қорыту (топшылау)
Умственный труд– ой еңбегі
Умственно-дефективный – кем ақылды (жарым есті)
Умысел– ниет (қастық)
Умышленно– әдейі, жорта, қасақана
Униве рситет– өніберістет
Унтер-офицер– үнтір әпесер
Упланд– ұплант (Әмерике мақсаты)
Уподобление – ұқсату
Управление (правление) – басқарма
Управляющий – басқарушы
Упражнение – жаттығу (дағдылану)
Упругий – серпімді
Упру гость – серпімділік (серпімді )
Уравнение – теңдеу
Уравнение степени – дәрежелі теңдеу
Уравнение высших степеней – жоғарғы дәрежелі теңдеу
Уравнавешивающая сила– өрел күш
Уран – уран (метал)
Уровень – жатықтық, тегістік
Усадебный участок – ірге қоныс
Усеченная пирамида – кескі пирәмит
Усеченный конус – кескі шошақ
Усиление (градация) – өрбіту (өршіту)
Условие – шарт
Условие (обстоят.)– жағдай
Усложнение – күрделену
Условное наказание – шартты жаза
Усовершенствование – жетілдіру, жетілу

Усовершенствованный – кемелденген
Устав – ұстап
Устойчивое равновесие – орнықты жай
Устойчивое соединение – тұрлаулы қосылыс
Устойчивый – тұрақты, табанды
Уступка – ырайласу (кішілік істеу)
Устье – саға
Утверждение – бекіту
Утилитарный – пайдалы
Утопический роман – үміт романы
Утопия – үмітті қиял
Ухаб – оқап
Уход– күтім
Уховертка – қысқаш құйрық
Участие – қатыс
Участковый порядок землепользования – жерді танаптап пайдалану тәртібі
Участок– танап
Учебный предмет – пән
Учение – оқу
Ученый – оқымысты, ғалым
Учредитель – құрушы
Учреждение – мекеме
Учет векселей – бексіл есебін айыру
Ушиб – мертік
Ущелье– жықпыл
Ф
Фабрика – пәбірік
Фабричное производство – пәбірік өндірісі
Фабрично-заводский комитет – пәбірік –зауыт кәмитеті
Фагоцитоз– обығыр
Фаза – дәуір
Фазан – қырғауыл
Факел – шамдал (шырағдан)
Факт– болмыс (пәкті)
Фактор – себепкер
Факультет – пәкүлтет
Фаланга– бұзау бас бүйі (палаңгі)
Фальсификация- бояма, қоспа
Фальцовка – ыңғуыр (үңгуіш)
Фальшивая монета– бояма ақша
Фальшивый – жасама, бояма жалған

Фанера – жұқа тақтай
Фантазия – пантазие (құрғақ қиял)
Фантаскоп – сықырлы панар
Фантастический роман – қиялы роман
Фантастические элементы (литер.) – қиялы сурет
Фармакология – пармакалогие
Фарс – парс (күлкілі пиесе)
Фартук – белдемше
Форфор – пияла
Фасция – шандыр
Фатализм– тағдірге сену
Фаянс – қыш (кәрден)
Федерация– құрама
Фельдшер – пелшір
Фельетон– пелетөн
Фенол – пенөл (кәрболке қышқылы)
Фенол-фталеин – пенөл петәлеин
Феодал – бек
Феодализм – бек дәуірі
Ферменты – ұйытқы (пермент)
Фетишизм – табынушылық
Фехтование – сайысу
Фиалка – манта
Фигура– пішін
Фигуральные скобки – буынды қоршау
Физика – пизике
Физиография – табиғат жағрапиясы
Физиология – пизиалогие (тән тірлігі)
Физиономика– келбет ғылымы
Физическая смесь – араласпа
Физические изменения – пизикелі өзгеріс (сыртқы өзгеріс)
Физический мир – тысқы дүние
Физический труд – қара жұмыс
Физическое воспитание – тән тәрбиесі
Физическое лицо – кісі
Фиктивный (мнимый)– жалған (алдамшы)
Филантропизм – кісі сүюшілік
Филенка – қарғаша
Филология – пилалогие (әдебиет-тіл ғылымы)
Философия – пәлсапа
Фильтр – сүзгі
Финал– пинал
Финансовый капитал – ақша кәпиталы
Финансист – ақшашы
Финансы – ақша

Финик – құрма
Финиковое дерево – құрма ағашы
Фиолетовый – күлгін
Фирма– перме
Фирн– мұздақ
Фисташки– пісте
Фитиль– білте
Фитогеография (бот. геогр.) – өсімдік жағрапиясы
Фитопатология – өсімдік ауруы
Фитотомия – өсімдік анатомиясы
Фитофизиология – өсімдік пизиалогиесі
Фитохимия – өсімдік кимиесі
Флегмона – талаурату
Флективные языки – қопармалы тіл
Флинглас– қорғасынды шыны
Флюгер – желдік
Флюсы– ерткі
Фокус – тоғыс
Фольклор– ауыз әдебиет
Фонарь– панар
Фонд– қор
Фонетика– пәнетике (дыбыс жүйесі)
Фонтан– пантан
Фонограф– паноғырап
Форма – түр, қалып, пормы
Форма изложения – мазмұндау түрі
Формалин– пармалін
Формальный– қалыпты түрі (пормасы)
Форма хозяйства – шаруа түрі
Формула– өрнек (пормул)
Форма двойных знаков – қос белгінің өрнегі
Формула разложения– жәйма өрнек
Форточка– дем ауыстырғыш
Фосген – пөскен (ким. зат)
Фосфор – поспыр
Фосфорит – поспыр тас
Фосфорно-кислая известь – қышқыл поспырлы ізбес
Фотограф – патағырапиеші
Фотографический аппарат – патағырапие аппараты
Фотография– патағырапие
Фракция– пыраксие (ерекше кеңес)
Франт – кербез
Фронт – майдан
Фруктовая вода – мия суы
Фруктовый сад мия бақшасы

Фрукты – мия
Фуганок– қима сүргі
Фундамент – ірге
Функция – қызмет
Фунт – қадақ
Фурма – үрлеу түтік
Футбол – доп
Футуризм– путіршілік
Х
Халатность– немқұрайдылық
Характер– мінез
Характеризовать– мінездеу, сипаттау
Характеристика– мінездеме
Характеров комедия – мінез кәмедиесі
Хвойный лес– қалқанды ағаш
Хворост– шөмшек
Хвостец – құйыршық
Химик – кимиеші
Химическая реация – кимие айқасы
Химическое изменение – кимиелі өзгеріс
Химическое разложение– кимиелі айырыс
Химическое соединение – қосылыс
Химическое средство – анда
Химическая оборона– иістен қорғану
Химический – кимиелі
Химия – кимие
Хинин – кинін
Хищник– жыртқыш
Хлебозаготовка– астық дайындау
Хлебороб– егінші
Хлопковая промышленность – мақта кесібі
Хлопководство – мақташылық
Хлопководческая кооперация – мақта кәперетібі
Хлопковое масло – шит майы
Хлопок – мақта
Хлопок волокно – келеп майы
Хлопок после трепалки– сабалған мақта
Хлопок после чесальной машины – түткен мақта
Хлопок сырец – өлі мақта (шитті мақта)
Хлопчатник – мақта өсімдігі
Хлор – қылор

Хлористый азот – қылорлы азот
Хлористый барий – қылорлы бәри
Хлориртый кобальт – қылорлы көбелт
Хлористый натрий– қылорлы натыр
Хлорофилл – қылоропил
Хлороформ– қылоропорым
Хмель– құлмақ
Хозяин– ие
Хозяйство – шаруа
Хозяйственное преступление – шаруашылық қылмыс
Хозяйственные расходы – шаруашылық шығын
Холера– оба
Холерное оружие оқсыз қару
Холодильник – тыңазытқыш
Холодный пояс – суық үйек
Холм – адыр, дөң (қырқа, қырат)
Хомоты – топса темір
Хомяк – қара бауыр
Хорек – сас күзен
Хотение– көңіл соғу (аңсар)
Хребет – жота
Хром – құром
Хроматизм – талданғыштық
Хроматическая оберрация– талдану бұлдырығы
Хроническое отравление – улану
Хроническая болезнь – үйреншікті ауру
Хронометр– құронометр
Хруст– күтір
Хрусталик – шүжегей (бұршақ)
Хрящ– шеміршек
Художественная литература – сырлы әдебиет
Художественная правда – сыр сындығы
Художественная речь (слово) – сырлы сөз
Художественное единство– сыр түйіні (сурет түйіні)
Художественное описание – сырлы әліптеме
Художественное произведение– сырлы әліптеме
Художество– сыр
Художник– сыршы
Хулиганство– бейбастақтық
Хутор– отар
Хуторский порядок землепользования– жерді отарлап пайдалану тәртібі

Ц
Цветной луч– түсті сәуле
Цветок– гүл
Цветок ржи – қара бидай шешегі
Цветок хлопка– мақта шешегі
Цветоножка– тұғыр
Цедило– сүзгі
Цезий – сези
Цезура (литер.)– кезең
Целительный– дауалы
Целое– бүтін
Цель– мақсат
Цемент– семент
Цена– баға, нарық
Цензор– сензір
Ценность– құн бағалы зат
Центнер– сентнер
Центр– орталық (кіндік)
Центральный– орталық
Центробежная сила – делегей күш
Центростремительная сила– үйірме күш
Центропромышленные области– ірі кесіп обылысының орталығы
Центр тяжести – салмақ кіндігі
Цепь – шынжыр
Церий – сери
Цех – шеберлер одағы (сеқ)
Циан – сиән (түссіз ғаз)
Цилиндр– селіндір
Цинк – тініке (мырыш)
Цинковая мазь – тініке (мырыш) майы
Цинковый купорос – мырышты көк жар
Цинубель – ара сүргі
Циркуль – жезбе (серкүл)
Циркуляр– бұйрық
Цифра – сипыр
Цинга – құр құлақ
ЦК партии– партияның оралық кәмитеті
Цытвар (полынь) – дермене
Цытварное семя – дермене гүлі

Ч

Чайка – шағала
Чалый – бурыл
Чан – дағара
Частица – бөлшек
Частная жалоба – жеке шағым (айрықша арыз)
Частная собственность – меншіікті мүлік (жеке мүлік)
Частное– бөлінді
Частное значение – жеке мән (дербес мән)
Частное лицо – жеке адам (жай кісі)
Часть – бөлім
Чашелистик – тостаған жапырақ
Чашечка колена – тобық
Чек– шек
Челка– кекіл
Человеческий род – адам зат
Человечество – адам баласы
Человечность – адамшылық
Челюсть – иек (жақ сүйек)
Чемпион – жұлды алған
Червь – құрт
Черемуха – мойыл
Черенковая сера – жіліншік күкірт
Череп – бас сүйек (қу бас)
Черепаха – тас бақа
Чересполосица – аттама (егіс)
Чересполосное землепользование – жерді аттамалы пайдалану
Церешок – жапырақ сабағы
Чернозем – қара топырақ
Черносотенец– қара жүз
Чесальная машина – түткіш мәшине
Чесотка – қотыр
Четыре времени года – жылдың төрт мезгілі
Четыреугольник – төрткіл
Чечевица – таспау жапырақ
Чешуйчатокрылые – қабыршақ қанатты
Чин – шен
Чинар – шынар
Числитель – алым
Числительное(грам.) – сан есім

Числовая фигура – сан тұлғасы
Чистка – тазалау, тазарту
Чистота – тазалық
Член – мүше
Членистоногие – буын аяқтылар
Членистохоботные – буын тұмсықтылар
Члены предложения – сөйлем мүшелері
Чрезвычайный (исключительный) – төтенше (ерекше)
Чтение – оқыма
Чувство – сезім (көңіл)
Чувство самосохранения – қорғану түйсігі
Чугун – шойын
Чудо – керемет
Чума– шума (қырғын, бықпырт)
Чума рогатого скота – қарасан, мәлік
Чумазый – жағал
Чучело– тұлып (қарақшы)
Ш
Шакал– шағал
Шанкр– шәңкір
Шар– шар (доп)
Шарнир– топса
Шафран– запыран
Шахта- шақты (шәкті)
Шахтер– шәкші
Шелк – жібек
Шелковая вата– ұлпа жібек
Шелковая пряжа– жібек келеп
Шелковая ткань – жібек мата
Шелководство– жібекшілік
Шелк сырец– өлі жібек
Шеркебель– имек сүргі
Шероховатость– бұдыр
Шершень– айғыр ара
Шест– сырық
Ширина винта– бұрандының ені
Широкорядный – кең қатарлы
Широта– ендік
Шкала– термометр тақтайы (ысқал)
Школа– мектеп
Шмель –түкті ара
Шомпол – сүмбі

Шопот– сыбыр
Шорник– дауысшы
Шпионаж– жансыздық, тыңшылық
Шпион – тыңшы
Штат служащих – қызметкер саны
Штатив– ыштатып (үш аяқ)
Шетив с лапками – қаптырмалы іштәтіп
Штраф– айып
Шурин – қайын аға
Шутка- әзіл (ойын)
Щ
Щавель – қымыздық
Щавель конский – ат-құлақ
Щелочь – сілті
Щелочная реакция– сілтілене тектесу
Щетина– шошқа қылы
Щетенник зеленый– ит қонақ
Щетка (электр. маш.) – қалақ
Щит – қалқан ықтырма
Щука– шортан

Э
Эбонит – ебеніт
Эволюция – даму
Эвростатика – сөйлесу (әңгімелесу)
Экватор – белдеу
Эквивалент – балама
Экзамен – ымтиқан
Экономист– шаруа маманы
Экономия– екәнөмие (үнем)
Экран– екіран
Экскурсия (прогулка) – серуен
Эксперт– сарапшы
Экспертиза– сарап
Эксплоатация– қанау
Эксплоатационная работа– пайдаға асыру жұмысы
Экспозиция – екіспазетсе

Экспорт– екіспорт (асыру)
Экспроприация – иеліктен тайдыру (тартып алу)
Экстаз– шабыт
Экстренный– қысылшаң (тығыз)
Эксцентрик – ауыс кіндік
Электричество – електір
Электрический разряд– електір жамырауы
Электрические силовые линии – електір талы
Электрическая цепь– електір жолы
Электрическая лампа– електір шамы
Электрическое поле– електір майданы
Электродвижущая сила – електірдің ағын күші
Электроемкость– електір сыйымы
Электролиз – електірлиз
Электролит– електірлит
Электрометр– електірметр
Электроскоп – електірскөп
Электрофор– електірпор
Электрофорная машина – електірпор мәшине
Элемент – елемент (мүше, тәк)
Элементарный– жабайы қарапайым
Эллипсис – сөйлем ықшамдығы
Эмаль– бедер
Эмблема – белгі
Эмпирический – тәжірибелі
Эмпиризм – тәжірибешілік
Эмиссия – еміссе
Эмоция– сезім
Энергия – қуат
Энзим – ензім
Эндутелия – астар ұлпа
Эпиграмма – келеке
Эпидемический отряд – індетке қарсы жасақ
Эпизоотия– індет
Эпилепсия – қояншық
Эпос – епос (қыса)
Эпоха – заман
Эпоха возрождения – ояну дәуірі
Эпителиальная – сыртқы ұлпа
Эпитет – көріктеу (ажарлау)
Эра – зааман (күн)
Эскадрон– ескәдірон ату қосы)
Эстетика – көрік ғылымы (естетике)
Этаж – қабат
Этилен– етілен (түссіз ғаз)

Эфир – епір
Эфирно-валериановые капли – бәлериән тамшысы
Эхинокок – бауыр құрт
Эхо – жаңғырық
Ю
Юбилей– мереке
Юг – оң түстік
Южный полюс – оңтүстік пөліс
Юмор – қулық

Я
Яблоня– алма ағаш
Явление– құбылыс
Ягода – жеміс
Ядро – дән
Язва– жара
Язык– тіл
Яйцеклад– сүңгі
Яичко– ен
Яичник – уілдірік (тұқымдық)
Яма – шұңқыр
Янтарь – жантар
Ярмо– мойын ағаш
Яровой– жазғы егіс
Ясень – қыл мойын (қызылтақ)
Ячмень – арпа
Ящур– аусыл
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А
Аберрация – бұлдырлық
Аборт – бала түсіру
Абсолютизм (неогр. монархия) – қайырусыз патсалық
Абсолютный – даусыз, жеке, дара
Авангард (войска) – алғы әскер
Аванпост – алдағы күзетші

Аванс – абансы
Авария – зиян
Авиахим - әуе кемие
Австралия – Абстралие
Автомат – аптамат
Автомобиль – аптамабіл
Автомобилист – аптамабілші
Авторитет – бедел
Агент –агент
Агентурная разведка – жансыз баршы
Агитация – үгіт
Агитпроп. – үгіт насихат бөлімі
Агитсуд – үгіт соты
Аграфия – жазуды ұмытып қалу
Агроном – шаруа маманы
Администрация - әкім
Адмирал – адмирал
Адская машина – ажал машинасы
Ад`ютант – атұлтан
Азимут – азимут
Азия - Әзие
Азот – азот
Академия - әкедемие
Академическая речь – білім сөз
Акация – қараған
Аквариум – су қора
Акроматика – сөйлеу
Аксиома – тиянақ
Акт - әкті
Акт гражданского состояния – азаматтық қалып заңы
Актив – актип
Активный – белсенді
Актиноминоз – шынжара, шығу
Актовая книга - әкті кенегесі
Актуальная теория – амалдық қисын
Акустика – дыбыс тану
Акция - әксие
Акционерное общество - әксиелі серіктік
Алмаз – алмас тасы
Алгебра – алжебір
Алебастр – алебастр
Алимент – тауқымет, напақа
Алкоголь – есірткіш
Аллегория – бернелеу
Аллюминий - әлімін

Амальгама – амалғам
Амбразура – қорған тесік
Амбулатория – емқана
Америка - Әмерике
Аммиак – мүсәтір ғаз
Ампер – әмпір
Амперметр - әмпір метір
Амплитуда – құлаш
Анализ – талдау
Аналогия – сияқ
Анатомия – тән жүйесі
Английская болезнь – ит тіс
Аннемализм – жандандырушылық
Анемия – қан аздық
Анод – анод
Анодный электрон – аонд електыроны
Аномалия – жаңылыс
Антипатия – сүйкімсіздік
Антитеза (лит.) – шендестіру
Антропология – антропологие
Аорта – қолқа
Апелляция – үстеме
Аппарат – құрал
Апперсепция – аперсепсие
Аптека – дәрі қана
Арбитражная комиссия – аралық кемесие
Аргумент – дәлел
Аренда – жал
Арест – қамау
Арьергард – артқы әскер
Аристократия – ақ сүйек
Арифметика – сан жүйесі
Арифмет. действие – есеп амалы
Арифметическая прогрессия – айырымдық дәуірлеу
Арифметическая средина – айырымдық орта
Арматура – арматыр
Армия - әскер
Арсенал – қару қоймасы
Артель - әртел
Артерия – күре тамыр
Артиллерия – зеңбірек
Артиллерийская школа – зеңбірекші мектебі
Артиллерийская мастерская – зеңбірек дүкені
Артист - әртес
Архаизм – көнешілдік

Архив – ескі іс қана
Архипелаг – топ арал
Архитектор – сәулет өнерпазы
Архитектура – сәулет өнері
Асперин - әсперін
Ассигнация – қағаз ақша
Ассоциация – іліктік
Астрономия – аспан тану
Асфальт - әспалт
Атавизм – тегіне тарту
Атлас – атлас
Атмосфера – ауа
Атом – атым
Аттестат – куәлік
Аттестация – куәландыру
Аудитория – дәрісқана, тыңдаушы әлеумет
Аукцион – төрік
Африка - Әпірике
Афозия – тілсіздік
Аэродром – айырпылан майданы
Аэронавтика – қалықтама
Аэроплан – айырпылан
Аэростат – айырастат
Б
Багор – шот аяқ
Бадья – қауға
База – қор
Базис - тіреу, тірек
Байбак – балпан
Бак – бәк
Боклога – жан торсық
Бактерия – бәктері
Баллада – баллад
Балласт – салмақ
Балластика – бәлестике
Балласт. приборы – бәлестике құралы
Балласт. маятник – бәлестике ырғағы
Баллон – ғаз сауыты
Баланс – баланыс
Банда, бандит – басбашы
Банкет – қошемет, далда
Банк – бәнкі
Банкнот – бәнкі-нот

Банковый билет – банкі белеті
Баржа – тіркеу кеме
Барак – жаппа
Барка – жүк кеме
Барьер – таған
Баррикада – шеп
Баркас – еспе кеме
Барометр – барометір
Барщина – бек жұмысы
Бассейн – алап
Бастион – қорған мұнарасы
Батальон – қосын
Батарея – зеңбірек қосыны
Батрак – малай
Башлык – жалбай
Башня – мұнара
Бацилла – батсыл
Бегущие волны – жылжыма толқын
Безвестное отсутствие – дерексіз жоғалу
Бездействие власти - әкімшілікті атқармау
Безконечный – шексіз
Безконечная геометрическая прогрессия – шексіз еселік дәуірлеу
Безконечный ряд чисел – санның шексіз тізбегі
Безпристрастность – туралық
Безразличное равновесие – талғаусыз жай
Безразличный пояс – талғаусыз үйек
Безсознательное мышление – санасыз ойлау
Безхозяйное имущество – иесіз мүлік
Белая акация – боз қараған
Белила – ақ сыр
Белогвардейцы – ақ әскер
Белок – көздің ағы, уыз
Белые кровяные шарики – ақ түйіршік
Белый тополь – ақ тораңғы
Белуга – қорытпа
Бензин – бензін
Береза – қайың
Бертолетовая соль – бертолет тұзы
Бертолетовый порох – бертолет дәрісі
Беспечность – бійғамдық
Бетон- бетон
Бешенство – құтыру
Бивак – дала қоналқасы
Биквадратное уравнение – қос шаршы теңдеу
Бинокль – қос дүрбі

Бином – бином
Биномиальный коэффициент – бином өспелері
Бинт марлевый – сүзекі таңғышы
Биография - өмір баяны
Биология – тірілік тану
Биржа – берже
Биржевик – бержеші
Биржевый маклер – берже делдалы
Битва (бой) – соғыс
Бытье – болмыс
Благо – игілік
Благозвучие слога – тіл әуезділігі
Благородный металл – асыл метал
Блестящее тело – жылтырақ бұйым
Ближайший начальник – таяу бастық
Блок – ұршық
Блокада – қамау
Блокгауз – ағаш қорған
Бобина – төре шек
Бобр – құндыз
Боевая линия - әскер желіісі
Боевое столкновение – жау қағысуы
Боевой порядок – соғысқа дайындық
Боевой участок – соғыс ауданы
Боковой – бүйір, жанама
Боковой отряд – жанама жасақ
Бойня – сою қана
Бойскаут – бойысқауыт
Больница – ауруқана
Большая калория – ұлы калорый
Больше – артық
Большевик – бәлшебек
Бомба – бомбы
Бомбардировка – зеңбірек астына алу
Бомбамет – зеңбірек атушы
Борьба – тартыс, талас
Борьба за существование - тіршілік таласы
Борная кислота – бора қышқылы
Борный вазелин – боралы бәзелін
Борт – кемер
Ботаника - өсімдік тану
Ботфорт – шалбар етік
Боцман – ботысман
Брантфахта – күзетші кеме
Браунинг – браунік

Брезент – бірезен
Брешь – ойық, тесік
Бригада – қозар
Бриллиант – бірілиант
Брожение – ашу
Бронебойня – сауыт бұзар
Броневой автомобиль – сауытты аптемебіл
Броневой поезд – сауытты от арба
Броня, бронь – сауыт
Бронза – қола
Бронзовая колодка – қола діңгек
Бронхи – кеңірдек
Бросовой экспорт – төкпе асыру
Бугорчатка легких – көкірек ауру
Будка – күрке
Буксир – жетек
Буйвол – тағы сиыр
Бунт – бүліншілік
Бурый железняк – қоңыр темір тас
Бурый уголь – қоңыр тас көмір
Буссоль (компас) – құбыланама
Буржуа – бай
Бухгалтер – бұғалтыр
Бухгалтерия – есеп жүргізу
Бухта – шыған
Буфер – мүйіс
Бюрократизм – кеңсешілдік
В
Вагон – бәгөн
Вагонетка – бәгөншік
Вазелин – бәзелін
Валек – бәлек
Варваризм – жатшылдық
Ватерпас – бәтерпас
Введение – таныстыру
Ведомство – қарамақ
Ведомость – қаттама
Век (как столетие) – ғасыр
Вексель – бексіл
Вектор – бағытты шама
Великий человек – дана
Велосипед – белесепед
Велосепедист – белесепетші

Величина – шама
Вена – көк тамыр
Венерическая болезнь – жіңішке ауру
Вентиляция – дем тартар
Венчик – күлте
Вера – нану, наным
Верба – құба тал
Веретенное масло – ұршық майы
Вертикальная линия – тік сызық
Вертикальное направление – тік жөн
Вертикальные углы – тұстас бұрыштар
Вес – салмақ
Веселие – шаттық
Весомость – салмақтылық
Весы – таразы
Весы с коромыслом – күйентелі таразы
Ветла – ешкі тал
Ветеринария – мал дәрігерлік
Ветеринарный врач – мал дәрігер
Ветеринарный устав – мал дәрігерлік ұстабы
Ветеринарный участок - мал дәрігерлік ауданы
Ветеринар фельдшер – мал бершіл
Вехи – қарақшы
Вещество – зат
Вещное право – мүліктік жол
Взрыв – қопарма
Вид – түр
Видовое понятие – түр ұғымы
Виноград – жүзім
Виннокаменная кислота – жүзім қышқылы
Винт – бұранда
Винтовый вырез – бұранда ойы
Винтовый выступ – бұранда қыры
Винтовка – бес атар
Виток – шырмауық
Вклад - салым
Вкус (литер.) – талғау
Власть - әкім, әкімшілік
Влечение – елігу
Внешнее сопротивление – сырт тұтқырлығы
Внешнее чувство – сыртқы сезім
Внешнее на крест лежащие углы – сыртқы айқыш бұрыштар
Внимание – ілтипат, назар
Внутреннее сопротивление – елементтің өз тұтқырлығы
Внутреннее на крест лежащие углы – ішкі айқыш бұрыш

Внутреннее чувство (переживание) – көңіл сезімі
Вогнуто выпуклая линза – бірыңғай дөңес линзы
Вогнутая линза – ойыс линзы
Вогнутая поверхность – ойыс бет
Вогнутое зеркало – ойыс айна
Водоносные пласты – сулы қабат
Водопад – сарқырама
Водород – су тегі
Водораздел – жон
Водяной насос – су тартқыш
Водянистая влага – көз суы
Водянка – бетеге
Военнослужащий - әскерлік қызметші
Военно-полевой суд – майдан соты
Военно-санитарное ведомство - әскер тазалық қарамағы
Военно-учебное заведение - әскер мектебі
Военно-химическое дело - әскер кемие ісі
Военный суд - әскерлік сот
Военно-транспортный суд - әскерлік керуен соты
Возбуждение дела – іс қозғау
Возвратная пружина – теппелі серіппе
Возвратное уравнение 4-ой степени – 4-інші дәражалы қайтарма теңдеулер
Возвышенность – қырқа
Воздухоплавание – ұшу (әуе кезу)
Воздухоплаватель - әуе кезер
Воздухоплавательный отряд – ұшар жасақ
Воздух, насыщенный паром – буға тойған әуе
Воздух - әуе
Воздушное наблюдение - әуеден бақылау
Воздушная разведка – ұшар баршылық
Воздушный бой - әуе соғысы
Воздушный флот - әуе кемесі
Воздушный шар – айырыстат
Воздушный насос – ғаз тартқыш
Водяной насос – су тартқыш
Воззвание – үндеу
Войсковая часть - әскер бөліімі
Волокно – тал
Волнение (души) – демігу
Волновая теория – толқын қисыны
Вольт – бөлт
Вольтметр – бөлт метір
Вольтова дуга – бөлт доғасы
Вольнонаемный – жалдама
Волчья яма – қамба

Воля – ерік
Воображение – қиял
Вооружение – қару-жарақ
Вопрос – мәселе, сауал
Вопрошение – сауалдау
Воронка – бөренке
Ворсинка – бүр
Ворот – шыыр
Восклицание – леп
Воспаление – талаурату
Воспаление дыхательных путей – тыныс, дем жолдарының талауратуы
Воспаление почек – бүйрек талауратуы
Воспаление слепой кишки – бүйен талауратуы
Воспитание – тәрбие
Восприятие – түйім
Воспроизводство – ауанды жасау
Восприимчивость к болезни – аурымталдық
Воспоминание – жад ету
Восстание – көтеріліс
Восток – шығыс
Восторг – масаттану
Восходящий – үдеме
Восходящяя прогрессия – үдеме дәуірлеу
Впадина – шоқыр
Впадина волны – толқын шайы
Впечатление – тоқу, әсер
Вращательное движение – үйірілме қозғалыс
Вред – залал
Всасывающий воздушный насос – сорма ғаз тартқыш
Всасывающий водяной насос – тартпа сорап
Вселенная - әлем
Всеобуч – жалпы үйретіс
Всероссийский – жалпы ресейлік
ВЦИК – жалпы ресейлік кеңес кәмитеті
Воспоминание – еске түсіру
Встречное исковое заявление – қарсы ақы сұрау арызы
Вторичная кора – астар қабық
Втулка – төлке
Вулкан – жанартау
Выбрасыватель – ырғытқыш
Вывод – қорыту
Выводная трубка – шүмек
Выговор – сөгіс
Выгодоприобретатель – игілік көруші
Выдра – қама

Вызывная кнопка – шақыру түйме
Вымогательство – қорқытып алу
Вымпел – бемпел
Вынесение решения – билік айту
Выпуклая линза – дөңес бет
Выпуклое зеркало – дөңес айна
Выписка – көшірме
Выпуклый – дөңес
Выпускная цена акций - әксиенің шығару бәсі
Выравниваться – тегістелу
Выражение - әлпет, лебіз
Выразительное чтение – мәнерлі оқу
Высота звука – дыбыстың жіңішкеліігі
Выставка – көрініс
Высота наклонной плоскости – көлбеу жазықтығы
Высота прицела – қарауыл тұрқы
Выстрел – тарсыл, ату
Выстрелить – ату
Выстроиться, выстраиваться – тізілу, сап тізу
Высшая мера наказания – ең ауыр жаза
Высшее желание – асыл тілек
Высший член – жоғары мүше
Высший центр мозга – мидың ақыл тетігі
Вытягивание – созылу, жазылу
Вытяжная труба – сорма түтік
Вычитание – азайту
Вычитаемое – азайтқыш
Вязь – қара – ағаш
Вьюк – тең

Г

Гавань – кеме ықтырмасы
Газ – ғаз
Газ удушливый – иісті ғаз
Газ ядовитый – улы ғаз
Газовое отверстие – ғаз тесігі
Газомет – ғаз шашар
Газообразное тело – ғаз тәрізді нәрсе
Гайка – тығырық
Галилеево труба – Галилей дүрбісі
Галлюцинация – елес
Галоп – шоқырақ

Галопировать – шоқыту
Галун – оқа
Гальваническая батарея – елемент тізбегі
Гальванический элемент – Гальван елементі
Гальвонометр – галбанметр
Гальваноскоп – галбаніскоб
Гармония – келістік
Гарниц – карніс
Гаубица – келте зеңбірек
Гаупвахта – абақты
Гашеная известь – сөнген ізбес (әк)
Гвардия – ірік әскер
Гейзер – ыстық бұлақ, арасан
Гелий – ілі
Гемоглобин – қан іреңкі
Генерал – жанарал
Генеральное сражение – ұлы соғыс
Генеральный штаб – ұлы ыштаб
Генетический – туынды, қума
География – жағрапия
Геометрия – пішіндеме
Геометрическая средина – еселік орта
Гербарий – гербар
Герб – таңба
Гербовый сбор – таңба алымы
Герметический – саңылаусыз
Гибель – апат
Гигиена – саулық сақтығы
Гигроскопическая вата – сықырлақ мақта
Гидравлический пресс – су қысқыш
Гидродинамика – гидродинамик
Гидроплан – гидроплан
Гидропресс – су қыспақ
Гидростатика – гидростатике
Гидропатия, гидротерапия – сумен емдеу
Гидротехника – су өнері
Гидротехник – су өнерпазы
Гимнастика – шынықтау
Гипербола - әсірелеу
Гипотеза – болжау, жору
Гипноз- ұйыту
Гипотенуза – қиғаш сызық
Гипс – гәж
Гиря – кір
Глава – буын

Главарь – бас, бастық
Главнокомандующий – ұлы әскер басы
Главный доктор – ұлы доқтыр
Главный фокус – ұлы тоғыс
Глазомер – көз мерзімі
Глазомерная съемка – көз мерзімінше
Глазурь – кіреуке
Глауберова соль – глаубер тұзы
Глина лепная – иленгіш саз
Глинистые сланцы – жақпақты саз
Глинисто-солонцоватая почва – тақыр жер
Глинистая почва – саздақ
Глисты – жылан құрт
Глицерин – күлсерен
Глобус – глобус
Глухонемота – мылқаулық
Глыба – ірі тас (кесек)
Гнев – ашу
Гнейс – гінейіс
Гниение – ішіру
Гнилистно-гнойное заражение – ушығу
Годовой отчет – жылдық есеп
Головня – қастауыс
Голубой – көгілдір
Гонец – шабарман
Гора – тау
Горе – қайғы
Горизонт – көк жиек
Горизонтальная линия – жатық сызық
Горизонтальное направление – жатық бағыт, жөн
Горное дело – кен жұмысы
Горная цепь – тау тізбегі
Горные породы – тау жынысы
Горный хрусталь – су тас
Горный проход – кезең
Горный промысел – кен кәсібі
Горнопромысловая работа – кен кәсібі жұмысы
Горнопромышленник – кен кәсіпкері
Горчица – гәршес
Государство – мемлекет
Государственный герб – мемлекет таңбасы
Государственный бюджет – мемлекет бүджеті
Грабеж – талан-тараж
Грабить – талау
Градус – градус, дәража

Градусная сеть – градус торабы
Гражданин – азамат
Гражданский кодекс – ақы заңы
Гражданско- процессуальный кодекс – ақылы істерді жүргізу заңы
Гражданская война – тап соғысы
Гражданское право – ақылық жол
Гражданская власть – ел әкіімшілігі (ел әкімі)
Гражданский оборот – алыс-беріс
Грамматика – тіл танытар
Граммофон – гермепон
Грань – жақ, шек, шек-ара
Гранит – шұбар тас
Граница – шек-ара
Графит – көмір тас
Грамм – ғырам
Гребень волны – толқын жалы
Гремучий газ – күркіреуік ғаз
Гриф – құмай, таз қара құс
Громоотвод – жай тартар
Грубая наводка – мегзей көздеу
Грубая неосторожность – жөнсіз салақтық
Грудная клетка –
Грудная полость –
көкірек
Грунт – жер қыртысы
Грунтовая дорога – қара жол
Группа – топ (шоғыр)
Групповой метод обучения – топтап үйрету әдісі
Грыжа – жарық
Гуманитарная наука – адамшылық ілімі
Гуманность – мейірімділік
Гумма папула – мерез ісік
Гуммозный сифилис – мерез
Гурт скота – қорамал
Гусеница – қырық буын

Д
Давление – қысу
Давление атмосферы – ауаның қысуы
Давность – ескіру, көнелік, ескілік
Дальновидность – қырағылық
Дальнозоркий – алыс көргіш
Дамба – бөгет
Дань – жасақ

Дарение – сыйлау
Дар – сый, сыйлық
Дарование – озаттық
Даровитый – озат
Дать директиву – бағдарлау, бағдар көрсету
Дать залп – қосыла ату
Двигатель – тартар, қозғаушы
Двигатель внутреннего сгорания – ғаз машина
Двигательный центр мозга – мидың қозғаушы тетігі
Движение – қозғалыс
Двойное движение – кезек қимыл
Двояко вогнутая линза – қос ойыс линзы
Двояко выпуклая линза – қос дөңес линзы
Двухзначное число – екі сипырлы сан
Двууглекислая сода – сода
Двугранный угол – екі жақты бұрыш
Двухдомный – екі ұялы
Двухсторонний договор – екі жақты шартты уәде
Девственность – қыздық
Дегенерация – азу
Деградация – кему
Дедуктивный – жалқылама
Дедукция – жалқылау
Дееспособный – естияр
Дежурная камера суда – көмек сот
Дезертир – қашақ
Дезинфекция – аластау
Дезорганизация – бұзылыс
Действующая армия – соғыстағы әскер
Декларация – жарлық
Декрет – декрет
Делегат - өкіл
Деление – бөлу
Делимое – бөлінер
Делитель – бөлгіш
Дела особого производства – айрықша жүргізілетін істер
Делать набег – шабуыл жасау
Делопроизводство – іс жүргізушілік
Делопроизводитель – іс жүргізуші
Дельта - өзен саласы, жырық
Демобилизация - әскерді тарату
Демократия – бұқара
Демократ – бұқарашыл
Демокрационная линия – шек
Демонстрация – қыр көрсету

Деньги – ақша
Депозит – депезет
Десятичная дробь – ондық бөлшек
Десятичные логарифмы – ондық логарифмдер
Действеи - әрекет, амал
Диаграмма – диағырам
Диагональ – қия сыздық
Диамагнитные тела – шала магниттенетін нәрселер
Диаметр - өре
Диаграмма – бауырша ет
Дивидент – пайда сыбаға
Дидактика – дидактике
Динамо машины – електр өндіргіш машина
Динамит – динамит
Дирижабль - діржебіл
Директива – бағдар
Директор – деректір
Дискуссия – айтыс
Дислокация – қоныс талдау
Дисперсия – талдану
Дистанция – арасы
Дисциплина – тәртіп
Дисциплинарная мера – тәртіптік шара
Дисциплинарная коллегия – тәртіпті алқа
Дисциплинарное преследование – тәртіпше қудалау
Дифтерит – дептерит
Дифференциальная рента – көстенше ренте
Диффузия – диппоз
Длина – тұрық
Длина волны – толқын тұрығы
Добро – ізгілік
Добывающая промышленность – табушы кәсіп
Доверенность - өкілдік
Доверие – сенім
Доверитель – сенуші, өкілдік беруші
Договор – шартты уәде
Догмат – тірек
Дознание – анықтама
Доисторический – тарихтан арғы
Доклад – баяндама
Доказательство – дәлел, ыспат
Доктор – доқтыр
Документ – ыспаттама
Долгота – ұзындық
Должник – бересілі

Должность – қызмет, орын
Должностное лицо – қызмет адамы
Долина – аңғар
Доля – сыбаға (үлес) домашние животные – үй жануарлары, аюандары
Домна – қорытқы пеш
Дополнение – толықтыру
Дотация – үстеме
Доход – түсім
Драма – айтыс-тартыс
Древность – ескілік
Древний – ескі
Дробь – бөлшек, жарнақ
Дрожжи – ашытқы
Дуб – емен
Дубликат – екінші нұсқа
Дух - үрөй
Духовный – дінгер
Душевная сила – жан қуаты
Душевные болезни – алмасу
Дюна – құм төбе

Е
Европа – Жауропа
Единая трудовая школа – баулу мектебі
Единая система – бірыңғай жүйе
Единица – бірлік
Единица мер - өлшеуіш
Ель – ағаш
Емкость – сыйым
Естественный – жаратынды
Естественный магнит – магнит тас
Естественный ряд чисел – сандардың дағдылы реті
Естествознание – табиғаттану

З
Забастовка – іс тастау
Заблуждение – адасу
Заведано – біле тұра
Заведывание – меңгеру
Заведывающий – меңгеруші
Завещание - өсиет
Завещатель - өсиетші, өсиет етуші
Завод – зауыт

Завязь – жатын
Задаток – задетке
Задача – есеп
Задвижка – қыстырық
Задержка – кідіріс
Заем – қарыз
Заемщик – қарыздар
Заказчик – іс, бөдірет беруші
Закон – заң
Законная сила – заң күші
Заключение – қорытынды
Залив – шығанақ
Залоговый акт – кепіл актісі
Залогодержатель – кепіл салушы
Залог – кепіл
Замедленное движение – жайылма қозғалыс
Замкнутая цепь – тұтас жол
Замыкать (физ.) – тұтастыру
Запад – батыс
Запас – қор, сақтық
Запасный капитал – сақтық капитал
Запасной судья – қосалқы би
Запятая – үтір
Записки, мемуары – заман қат
Запись – қат
Запрещение – тыю
Запродажная запись – саттық қат
Заработок – табыс
Заработанная плата – еңбек ақы
Заразная болезнь – жұқпалы ауру
Заржаветь – тоқтату
Заря – таң
Заряд – атым, оқ дәрі
Заряжать – оқтау
Зародыш – бітік
Заряжение электричеством – электрлену
Засада – таса
Заседание – мәжіліс
Заседатель – қосшы би
Заслон – қалқа
Застежка – ілгек
Застройка – үй орман (қора қопсы)
Заступ – темір күрек
Затылок – желке
Затыльник – шүйде

Зацеп, зацепка – ілмек
Зачатие – бала біту
Защитник – қорғауыш
Защитный цвет – пана түс
Заявление - арыз
Звено (звения) – буын
Звук – дыбыс
Зебу - өркешті сиыр
Зеленый – жасыл, көк
Зеленое мыло – көк сабын
Земледелие – егіншілік, диқаншылық
Земледелец – егінші, диқаншы
Землетрясение – жер сілкіну
Земельный кодекс – жер заңы
Землеустройство – қоныстандыру
Землепользование – жер мен пайдалану
Зенги – зеңгі, сиыр
Злой умысел – жауыз ниет, бұзық ниет
Злоупотребление властью - әкімшілік қиянаты
Знак – белгі
Знаменатель – бөлім
Знание – білім
Знамя – ту
Значение – мән
Золото- алтын
Зона – алап, өлке
Зрачек – қарашық
Зубная эмаль – тіс кіреукесі
Зубчатое колесо – тісті тегермеш
Зубные капли – тіс дәрісі

Ж
Жалоба – арыз, шағым
Жаркий пояс – ыссы үйек
Желание – тілеу, тілек
Железа – без
Железы с внутренней секрецией – қанға құятын бездер
Желтая охра – сары сыр
Желтое пятно – сарышық
Желток – сары уыз
Желтый – сары
Желтуха – сары ауру
Желудочно-кишечный катарр – ішек-қарын талауратуы
Желудочный сок – қарын суы

Желчь - өт
Жемчуг – меруерт
Живопись – кескін өнері
Животное – жануар
Жидкость – сұйық нәрсе
Жилка – жапырақ тарамыс
Жировая ткань – май ұлпа
Жирооборот – құрғақ ауыс
Жрец – абыз
Журнал – кенеге
Журнал входящий – кіріс кенегесі
Журнал выходящий – шығыс кенегесі

И
Ива – қызыл ағаш
Игла – ине, тебен
Игнорировать – елемеу
Идеал – арман
Идеология – салт-сана
Идея – мұрат, ой
Известие – қабар
Известить – қабарландыру, құлақтандыру
Известь – ізбес, әк
Известняк – ізбес тас, әк тас
Известковая ткань – ізбес ұлпа
Известковое молоко – ізбес, әк араласпасы
Извлечение корня – түбірін табу
Издержка – шығын
Изложение – мазмұндау
Измена – айну
Изменчивость - өзгергіштік
Измерение - өлшеу
Изнасилование – күштеу
Изобретение – ойлап шығару
Изолированный проводник – қорытпа
Изоляция – оңашалау
Изолятор – қоршау
Исследовать – зерттеу, тексеру
Изумруд – зүмірет
Изящное искусство – көрік өнері
Иллюзия – алданыс
Именованное число – деректі сан
Именной список – ат тізімі (атаулық)
Империализм – жиангершілік

Империзм – тәжірибашылдық
Имущество – мал-мүлік
Имущественный наем – мүлік жалдау
Имущественное страхование – мал-мүлік сақтығы
Инвалид – кәріп
Инвентар – көлік-сайман
Инверсия – қадағалау
Индукция – жалпылау
Индуктивный – жалпылама
Индивидуализм – даралық
Индукция токов – ағын ықпалы
Индукция – ықпал
Индуктор румкорфа – румкорыб аспабы
Инерция – екпін
Инертность – селсоқтық
Инженер – енженер
Инженерный парк – енженерлік қойма
Иноземцевы капли – инозем дәрісі (іш ауырғанда ішеді)
Иностранная валюта – шет мемлекет ақшасы
Инспектирование – инспектеу
Инспекто – инспектір
Инспекция – инспексие
Инстанция – саты
Институт – үністеті
Институт психиотрической экспертизы – ес сарабының үністеті
Инструктор – нұсқаушы
Инструкция – нұсқау
Интервал – жабсар (ара)
Интерес – мүде, пайда, дақыл
Интенсивный - өкімді
Интернационализм – интернатсионалдық
Интернационал – інтернатсанал
Интерференция – толқын түйісі
Информация – деректеме
Ифракрасный – сауыр қызыл
Иодная настойка – иот уыты
Иод – иот
Иррациональный – одағай
Иск – ақы сұрау (талап)
Исключительный – төтенше
Ископаемый – кен
Искусство - өнер
Искуственный – жасанды
Искуственный магнит (намагниченная жел. сталь) – магниттенген (темір)
болат

Испарение – кебу
Исполннение – орындау
Исполнитель – істеуші, орныдаушы
Исполнительный лист – билік қат
Исправит. Трудовой кодекс – тұтқын түзеу заңы
Истец – талапкер
Истина – шын, шындық
Исток реки - өзеннің басы
История – тариқ
Историческая поэма – тариқи қисса
Исторический материализм – тариқи затшылдық
Истребитель – қыран
Источник тока – ағын көзі
Истязание – қинау
К
Кабальная сделка – қысаң келіс
Кабель – кәбел
Кабинет – кәбинет
Кавалерия – атты әскер
Кадр – ұйытқы
Казарма – қазарма
Казна – қазына
Казначей – қазынашы
Казнь - өлім жазасы
Каланча – қаланша
Калека – жарымжан
Календарь – кәлендір
Калория – кәлөрі
Камбий – шел қабық
Каменная соль – шынық тұз
Каменный уголь – тас көмір
Каменная порода – тау жынысы
Камера – кәмір
Камертон – кәмертон
Камфора – қампара
Камфорная мазь – қампарлы сылаумай
Камфорное масло – қампарла май
Камфорный спирт – қампарлы іспірт
Канава - өр
Канал – қанал
Кандалы – бұғау
Канифаль – шайыр
Канонада – зеңбіректеу

Канцелярия – кеңсе
Канцелярский сбор – кеңсе алымы
Каолин – ақ саз
Капиллярность – сіңімділік, қылдық
Капилляр- қыл ыдыс
Капитал – капитал
Капитализм – капиталшылық
Капиталист – капиталшы
Капиттальный ремонт – толық түзету, жамау
Капитуляция – мойындау
Капсуль – кәпсөл
Капуста – кәрпүсте, кәпүсте
Карантин – карантін
Караул – қарауыл
Карьер – шабыс
Карьерист – мансапқор
Карта – қарты
Касса – кассы, касты
Кассация – жолдама
Кассир – кәстір
Каста –сой
Касторовое масло – кәстормай (іш жүргізеді)
Категория – дәража
Катер – кемелік
Катет – қар
Катод – катот
Катодные лучи – катот сәулесі
Катодный электрон – катот електроны
Каток – тайғанақ
Катушка – ұршық
Кашевар, повар – қазаншы
Качество – сын
Каюта – кайұт
Квадрат - шаршы
Квадратное уравнение – шаршылық теңдеу
Квадратные скобки – тік қоршау
Квалификация – жіктеу
Квалифицированный труд - өнерлі еңбек
Квартира – бәтер
Кварц – ақ тас
Квитанция – кібітенсе
Керосин – жер май
Киль – төс, кіл
Километр – километр
Кинжал – қанжар

Киноварь – сыр
Киноматография – кино
Киноматографический аппарат – кино аспабы
Кипарис – сауер
Кислая известь – қышқыл ізбес, әк
Кислород – отттегі
Кислота – қышқыл
Класс – таб
Классификация – табтау
Классический – үлгілі
Клевете – жала
Клеймо – таңба
Клейстер – қамыр
Клен – үйенкі
Клетка – түйіршік
Климактрический период – баладан қашу дәуірі
Климат - әуе райы
Клубника – бүлдірген
Книга – кенеге
Кнопка – түйме
Князь – бек, кінәз
Ковкий – соғылмал
Ковкость – соғылмалдық
Ковыль – көде
Колебание – тербелу
Колесо – тегермеш
Коллегия – алқа
Коллекция – кәлексие
Коллектив – бірлестік
Коллектор (физика) – тасығыш, қуынатын бет
Колодка - қалып
Колонизаторство – отаршылдық
Колония – отар
Колонна – түйдек
Колос – масақ
Кольцограмма – ғырам сақинасы
Кольчуга – сауыт
Команда – жарлық
Командир армии - әскер басы
Комиссар – кемесер
Комиссионный – пайда ортақтық
Комиссия – кемесие
Комуна – ортақтық
Коммунальный отдел – қалалық шаруа бөлімі
Коммунизм – ортақшылдық

Коммунистический интернационал – ортақшылдық інтернатсианалы
Коммунистический манифест – ортақшылдық жар
Коммутатор – көмітетір
Компас – тұстық
Комплексное число – шоғырлы сан
Комплектование – толтыру
Конвоир, коонвой – күзетші, қамбай
Коневязь – керме
Конденсатор – қорландырғыш
Конденсирующая поверхность – қорландыратын бет
Кондуктор (физ.) – қорытпа
Конический скат – сүйір қия
Конкретный – дәл
Конкуренция – бәсеке
Кооператив, кооперация – кәперетіб
Конспект – нобай
Консерватизм – ескішілдік
Конституция – негізгі заң
Конструкция – құрылыс
Контакт – үйлесу
Контрагент – сертті агент
Контрабанда – ұрлап өткізу, ұрлық сауда
Контрабандист – ұры сәудегер
Контратака – қарсы ат қойыс
Контрнаступление – қарсы ұмтылу
Контрреволюция – қарсы төңкеріс
Контрреволюционные претсупления –төңкеріске қарсы қылмыс
Конус – шошақ
Конфискация – тегін алу
Концентрация – үйілу
Концентрический – кіндіктес
Кон`юктура – нырық
Кораллы – маржан
Корень – түбір, тамыр
Кормило – кеме құйрығы
Коромысло – күйенте
Корневой волосок – тамыр түгі
Корневой чехлик – тамыр қабы
Корысть – дүниеқорлық
Кортиев орган – корти мүшесі
Коса – қолтық
Косая линия – қиғаш сызық
Косвенные убытки – жанама зияян
Косвенный налог – жанама салық
Cosin – косинус

Cosjc – косегеніс
Cotg – котангеніс
Костянка – сүйекті тұқым
Котловина – қаран соқыр
Койка – кереует
Коэффициент - өсірме
Коэффициент кубического расширения – кеңейту
Коэффициент линейного расширения – ұзындық тән өсімі
Коэффициент об`емного расширения – көлем тән өсімі
Краевой показательный венерический диспансер – жіңішке аурудың
қазағыстандық үлгілі деспансірі
Край - өлке
Крайний член – шеткі мүше
Крансный – қызыл
Красные кровяные шарики – қызыл қан түйірі
Красный железняк – қызыл темір тас
Красная медная руда – қызыл бақыр тас
Кратные – бөлінгіш
Кредит – несие
Кредитор – аласылы
Кремень – шақбақ тас
Крепость – қорған
Крестьянин – мұжық, қара шекпен, қара шаруа
Криволинейное движение – қисық жөнді қозғалыс
Кризис – дағдарыс
Кристал – кіристал
Критика – сын, сынақ
Критическая температура – ғаздану жылылығы
Кровеносная система – қан жүрер
Кронштейн – тіреуіш
Круг – дөңгелек
Круговое движение – айналу
Кругозор – көз майданы
Крупц – баспа
Круппозная пневмания - өкпе қағындысы
Крылатка – ұшпа тұқым
Крынка – саптаяқ
Куб – текше
Кувшин (цветок) – көзе шешек
Кулон – кулон
Культ – табыну
Культура – мәдениет
Кукуруза – жүгері
Купля продажа – сауда саттық
Кустарник – бұта

Курс (школа) – оқу, күріс
Курс (денег) – нарық

Л
Лабиринт – лаберент, құлақ иірімі
Лаборатория – лабаратыр
Лава – жалқын
Лавина – көшкі
Лавра антилопы – лабыр ағаш
Лаж –лаж
Лазарет – ауруқана
Лаконизм – ықшамдау
Ландшафт – көрікті жер, көрік
Латунь – жез
Легенде – ертек
Легковоспламеняющийся – тұтанғыш
Лезвие – жүз
Лейденская банка – лейден сауыты
Лекало – лекал
Лента – тасба, құр
Ленточный – тасбалы
Лепесток – желек
Лепка – жентек сүгірет
Лес – орман
Лесс – сары топырақ
Летопись – шежіре
Летучая почта – ұшқыр пошта
Летчик-наблюдатель – бақылаушы ұшқыш
Лечебница – емқана
Лещ – ақтабан
Ливер – либер
Ликвидация – тарату, ажырату, жабу
Ликвидатор – ажыратушы
Ликвидком – ажыратар кемесие
Лилия – тұңғиық
Лимонная кислота – лимон қышқылы
Лимфа – сөл
Лимфатические сосуды – сөл тамыр
Линейчатый спектр – сызықты іспектір
Линза – линзі
Липа – жөке
Лирика - толғау

Лирическая поэма – толғаулы сөз
Литератор - әдебиетші
Литературно-худ. эпос – жазба қысса
Лихорадка – безгек
Лицей – литсей
Личное страхование – бас сақтығы
Лишение гражд. пав – азаматтығын жою
Лишение свобоы – еріктен айыру
Лишайник – тасқына
Лобовая атака – бетпе-бет ат қойыс
Лограифмы – лоғарипым
Логика – ой жүйесі
Лодочка – қайықша
Ложе (ружья) – құндық
Ложемент – ложемент
Локомотив, паровоз – лөкеметеб
Ломаная линия – (ирек) сызық
Лось – бұғы
Лоток – қалақ
Лоцман – лоспан
Луг – тоғай
Лупа – лұпа
Луч – сәуле
Лучеиспускание – сәуле шығару
Любовь – мақаббат, жақсы көру
Любознательность – білім таңсықтығы, білім жеңсіктігі
Любопытность - әуесқойлық
Лыжа – шаңғы
Лыжник – шаңғышы
М
Магазин – мәгәжін
Магнетизм – магнит
Магний – магний
Магнит – магнитті темір, болат
Магнитная стрела – магнит тілі
Магнитная ось – магнит шүлдігі
Магнитная индукция – магнит ықпалы
Магнитное поле – магнит майданы
Магнитно-электрическая машина – магнитті машина (электрөндіргіш машина)
Магнитные силовые линий- магнит талы
Магнитный железняк – магнит темір тасы
Мазь аверини - әуерін майы

Мазь от ожогов – күйік майы
Мазь от чесотки – қышыма майы
Мазь политань – сынап майы
Мазут – мазот
Малая калория – кіші калори
Малахит – малақит
Малолетний – жас бала
Малый привал – ат шалдыру
Маневр – орағытпа
Маневрирование – орағыту
Манеж – ат ойнағы
Манометр – манометір
Мантисса – мантисса
Марганец – марганыс
Марля – сүзекі шүберек
Масса – маңыз
Массив – сом, шомбал
Массивные породв – қалың жер жынысы
Маска – маскы (перде)
Маслика – зейтүн ағашы
Мастер – шебер
Мастерская – ұста дүкені
Масштаб – маштаб
Материя – зат
Материализм – затшылдық
Математика – шама тілі
Математическая величина - өлшемді шама
Материал (вещь) – зат
Материальное богатство – ауқат
Материк - құры
Матка – жатын, жатыр
Матовая поверхность – күңгірт бет
Матовая стекло – күңгірт шыны
Матрац – төсек
Маховое колесо – тегеурін дөңгелек
Мачта – сырық
Маяк – сөре
Мебель – жасау
Медь – мыс
Медицинская помощ – дәрігерлік көмек
Медицинское осведительствование – дәрігер куәлігі
Медны колцедан – бақырлы көлшедән
Межа – меже, шек
Междоусобица – ала ауыздық
Междоусобная война - өз ара соғыс

Мел – бор
Мелиорация - өңдеу
Мель – қайнар
Мембрана – уылдырық
Мена – айырбас
Мензула – мензіл
Мензурка – мензурке
Меновое хозяства – айырбас шаруашылық
Меновой фетишизм – тауарға, ақшаға табыну
Меньшевик – меншебік
Меньше – кем
Мера пресечения – бұлтартпау шарасы
Мера социальной защиты - әлеумет қорғау шарасы
Мергель – мергел
Мердиан – түстік (мердиан)
Местный – жергілікті
Место – кен шығатын жер
Металл – метал
Метафора –ауыстыру
Метафизика – құрғақ даналық
Метан – метан (батбақ ғаз)
Метод - әдіс
Методика - әдістеме
Метонимия – алмастыру
Механика – тетік ілімі
Механическая сила – тетікті күш
Механическое искусство – тірнек өнері
Микроб – мекроб
Микротелефон – мекрателепен
Микроскоп – мекрескөб
Микрофон – мекрепен
Милетаризм – жаугерлік
Милиция – мелітсе
Миллиметр – меліметір
Мина – мине
Минерал – менерел
Минеральный источник – арасан (менералды су)
Минировать – мине салу
Миномет – мине ату
Миненосец – минелі кеме
Мир – дүние, әлем
Мироведение – табиғат тану
Мировозрение – дүние тану
Минералогия – минерал тану
Мишень – нысана

Млечный путь – құс жолы
Млечный сок – сүтсымақ шырын
Мнение – пікір
Мнимое число – жалған сан
Многогранник – көп жақтық
Многогранный угол – көб жақты бұрыш
Многозначное число – көб синарлы сан
Многоугольник – көпкіл
Много член – көп мүше
Множимое - өсер
Множитель - өсіргіш
Мобилизация – жасақ жию
Мобилизационный отдел – жасақ жию бөлімі
Модель – тұрпат, үлгі
Можжевельник – арша
Молекула – мәлекүл
Монета – теңге
МОПР– жұрт жұрттың төңкеріс құрбандарына көмек ұйымы
Мораль – адамгершілік, құлық
Морально дефективный – кеміс құлықты
Мореплавоние – теңіз кезер
Морской бой – теңіздегі соғыс
Мортира – келтеше зеңбірек
Мотор – мотор
Мошенничество – алдауыштық
Мошонка – шонтай
Мочковатый корен – шашақ тамыр
Мрамор – мырамыр
Мудрый – дана
Музыка – күй
Музыкант – күйші
Мул лошак – қашыр
Муниципализированное имущество – қаланікіленген мүлік
Муссон – мерзімді жел
Мох – мүк
Мысль – ой
Мыс – тұмсық
Мыт – сақау
Мышление – ойлау
Мята – миата
Мякоть – кемік
Мятежник – бүлдіргі
Мясные продукты – ет азық
Н

Набат – аттан
Набег – шабуыл
Набивка – жасау, толтыру
Наблюдатель – бақылаушы, байқаушы
Наблюдательная комиссия – байқаушы кемесие
Наблюдательный пункт – бақылайтұн жер
Наблюдать – бақылау, байқау
Наблюдательная станция – бақылау ыстанса
Набор – теру, тізу
Наборщик – теруші, тізуші
Набрюшник – қарын қап
Навес - өре
Навесный огонь – төбеден түсіре ату
Навигация – су кезу
Наводка – көздеу
Наводнение – тасқын
Наводчик – көздеуші
Нагар – құрым
Наглядный – көрнекі
Нагнетательный воздушный насос – үрме сорап
Нагнетательный водяной насос – баспа сорап
Наготове – дайын
Награда – нагрет (сыйлық)
Нагрудник - өмілдірік
Надбавка – үстеу
Надежда – үміт
Надел, доля – сыбаға, үлес
Надзор – қарау, бақылау
Надсмотрщик – қараушы
Наем – жал
Наказание – жаза
Наклонная плоскость – көлбеу жазықтық
Наклонение – еңкейту
Наклонность – бейімдік
Наковальня – төс
Наконечник – ұш
Накопление – қорлану
Накрестлежащие углы – айқас бұрыш
Налет – басу
Налог – салық
Наложение ареста на имущество – мүлікке тоқтау салу
Намагнитить – магниттеу
Нанести удар – соғу
Нанести поражение – қырғын таптыру
Нанять – жалдау

Нападение – бас салу
Напоминание – ескерту
Направление – жөн, бағыт
Направленная величина – бағытты шама
Направляющий – бағыттаушы
Например – мәселен
Нарицательная цена акции - әксиенің өз бәсі
Народный комиссариат Внутренних Дел – Ішкі істер кемесереті
Народный комиссариат Земледелия – жер-су кемесереті
Народный комиссариат здравохранения – саулық сақтау кемесереті
Народный комиссариат Просвещения – оқу (ағарту) кемесереті
Народный комиссариат Труда – Еңбек кемесереті
Народный комиссариат Финансов – ақша кемесереті
Народный комиссариат Юстиции – заң кемесереті
Народный следователь – қалық тергеушісі
Народный судья – қалық биі
Наружная трубка – сыртқы керней
Наряд – санат
Наряд караулов – қарауыл санат
Наследователь – мұра қалдырушы
Наследник – мирасқор, мұрагер
Наследственное имущество – мұралық мүлік
Наследство – мұра
Наследственность – тұқымға тарту
Насмешка – ысқақ
Насыпь – үйме
Настроение – күй
Наступательный бой – ұмтыла ұрыс
Насыщающий пространство пар – қандырма бу
Насыщенный – қанған, тойған
Насыщенный расствор – қанған ерітінді
Натр – натыр
Натуральный логарифм – нағыз логарифм
Натуральный фетишизм – табиғатқа табыну
Наугольник – бұрыштық
Наука – ғылым
Научное описание – пәнді әліптеме
Национализм – ұлтшылдық
Национализированное имущество – қалықтікіленген мүлік
Начальник – бастық
Начальник караула – қарауыл бастығы
Начальник штаба армии - әскер ыштабының бастығы
Начальник политотдела дивизии – түрменің саясат бөлімінің бастығы
Начальник снабжения – қамсыздандыру бастығы
Начальное обучение – бастап оқыту

Нашатырно- анисовые капли – нашатыр-әніс тамшысы
Нашатырный спирт – нашатыр ашытпасы
Нашествие – жорық
Небесный свод – күмбез
Небо – көк, аспан
Невменяемость – жазадан тысқары күй
Невозможный – мүмкін емес, болымсыз
Неврон – небырон
Негатив – негетіб
Негашенная известь – сөнбеген әк, ізбес
Недееспособный – жарым
Недобросовестный прибор обретатель – тиіссіз алушы
Недоимка – недеимке
Недокись – тотық
Недолет – жетпеу
Недоуздок – ноқта
Недра – кен
Незначительный – болмашы
Неизвестное уравнение – белгісіз теңдеу
Нейрон – нейрон
Нейтралитет – бейтарап
Немедленно – тығыз, дереу
Необходимая оборона – шарасыздан (ділгерлі) қорғану, қорғау
Необходимый труд – ділгер жұмыс
Неологизм – сонышылдық
Неопределенное уравнение – көмескі теңдеу
Неорганическое вещество - өзексіз зат
Неосновательное обогащение – орынсыз баю
Непобедимый – жеңілмейтін
Неповиновение – тыңдамау, көнбеу
Неповинующийся – тыңдамайтын, көнбейтін
Неподвижность – сылбырлық
Неподвижный блок – байлаулы ұршық
Неполированная поверхность – бұдыр бет
Неполное уравнение – олқы теңдеу
Неправильная дробь – теріс жарнақ
Непреодолимая сила – бой бермейтін күш
Непрерывная пропорция – үздіксіз теңара
Неприкосновенный запас – тимейтін қор
Непроводник – мөлдір емес
Непроницаемость – сыйымсыздық
Непроходимый - өткелсіз
Неравенство – теңсіздік
Неравномерное движение – айнымалы қозғалыс
Неравномерно замедленное движение – айнымалы жайылма қозғалыс

Неравномерно ускоренное движение – айнымалы үдеме қозғалыс
Нерв – жүйке
Нервная система – жүйке жүйесі
Несовершеннолетний – жасы толмаған
Несостоятельный – ауқатсыз
Несчастный случай – қаза
Неудача – еш еңбек
Неустойка – сертті айып
Неустойчивое равновесие – орнықсыз жай
Нефть – мұнай
Низменность – ойпаң
Нисшее желание – нәпсі
Нисходящая прогрессия – азба дәуірлеу
Нисший член – төменгі мүше
Носилка – тең
Носовая часть – тұмсық жағы
Носорог – мүйізтұмсық
Нрав – құлық
Нравственность – адамгершілік
Нотариус – натарыс
Нуль – нөл
О
Обвал – көшкі
Обвинительное заключение – айыптау қорытындысы
Обезоружить – қарусыздандыру
Обеспечение иска – талабын қамсыздандыру
Объектив – нәрселік линзы
Объект прав – жолдық
Объем – көлем
Обезличение капитала – капиталдың меншіксізденуі
Обзор – шолу
Обкуривать – ыстау
Область (науки) – жүз
Облегченная рысь – жортақ
Облигационный заем – қарыз қат
Обобщение – жалпылау
Ободовый ремень – шеңбер қайыс
Оболочка – қағанақ, қабық
Оборона – қорғану, қорғау
Оборонительная зона – қорғаныш алқап
Оборонительная позиция – қорғау бекініс
Оборонительные блиндажи – қорғаныс күрке
Оборонительный бой – қорғау ұрыс

Оборотный капитал – айнымалы капитал
Оборудование позиции – бекіністі жабдықтау
Оюособление – жекелеу
Обособленный – жекеленген
Обойма – оқ тізер
Обойма ствола – оқ ұя
Обратная сила закона – заңның кері күші
Обратная теория – кері түйін
Обратно пропорциональный – кері құрылымдас
Обрабатывающая промышленность - өңдеуші кәсіп
Образ – сипат, тұрпат, берне
Образец – үлгі
Образная поэзия – бернелі сөз
Образование – білімдендіру
Обращение (литер.) – арнау
Обрез – кесік
Обрез винтовки – мылтық кесігі
Оброк – тай салығы
Обслуживание – қызмет ету
Обувь – аяқ киім
Обучающий – үйретуші
Обучение – үйрету
Общее представление – жалпы кескіндеу
Общее достояние – ортақ мүлік
Общее наименьшее кратное – кіші бөлінбе
Общество – қоғам
Общество изучения Казакстана – Қазағыстанды зерттеу ұйымы
О.Д.К. – кинешілдер ұйымы
О.Д.Д. – бала жандар ұйымы
О.Д.Р. – радиашылдар ұйымы
О.Д.Н. – сауатсыздықты жоюшылар ұйымы
Общественная защита - әлеуметтік қорғаушы
Общественно опасное деяние - әлеуметке қауіпті іс
Общественное порицание - әйгілі сөгіс
Общественность – жұртшылық
Общественный строй – қоғам қалпы, құрылысы
Обществоведение (полит. экономия) – тұрмыс жүйесі
Общинный порядок землепользования – жерді ортақ пайдалану тәртібі
Общий – ортақ, жалпы
Общий наибольший делитель – ұлы бөлгіш
Общий член разложения – жайманың жалпы жұмысы
Обыкновенный каменный уголь – жай тас көмір
Обычай - әдет
Обычное право – ресім заңы
Об`явление – жарнама

Обязанность – міндет
Обязательство – міндеткерлік
Об`яснение – баяндау, түсіндіру
Об`яснительная записка – баян қат
Овладевать – басып алу
Овраг – сай
Огневая завеса – бүркей атыс
Огневая преграда – кедергі атыс
Огнеупорный – отқа берік, күймейтүн
Оговорка – түзету, ашып айту
Огонь навесный – төбеден түсіре атыс
Одна шестая (6/1) – бір алтылық
Однодомный – бір ұялы
Однородная величина – тектес шама
Однородное тело – бір затты нәрсе
Односторонний – жақтас
Одночлен – бір мүшелік
Одуванчик – бабы
Одухотворение – жандандыру
Океан – ұшан, теңіз
Окись – тот
Округ – аудан, аймақ
Окружность – шеңбер
Окуляр – көздік
Олицетворение – кейіптендіру
Олово – қалайы
Омонимы – адас сөздер
Опал – опал
Опасение – қауіп
Опекать – бағу
Опекун – қамқор
Опись – тізім
Описание – суреттеу, әліптеу
Оплодотворение – ұрықтану
Оплодотворить – ұрықтандыру
Опора – тіреу, сүйеу
Опорный пункт – табан тіреу жер
Оправдательный документ – ақтық ыспаттама
Определение – ұйғару
Оптика – оптике
Оптическая ось – оптике сызығы
Оптический нерв – көз тамыры
Опушка леса – орман жиегі
Опушка деревни – ауыл шеті
Опыление – шағылысу

Опыт – тәжірибе
Оранжевый – жосаны
Оратор – шешен
Ораторское слово – шешен сөз
Орган – мүше
Орган пищеварения – ас қазан
Организатор – ұйыстырушы, құраушы
Организация – ұйым
Организм - өзектік
Органическая химия – көмірлі зат кимиесі
Органический мир - өзектік әлемі
Органический состав капитала – капиталдың аралық құрылысы
Органическое вещество - өзекті зат
Орден - өрдін
Орден Красного знамени – қызыл ту өрдіні
Орех – жаңғақ
Ореховое дерево – жаңғақ ағашы
Оригинал - өзі
Орудие (производства) – құрал
Оружейная мастерская – қару соғатұн дүкен
Осадок – тосап
Оседлость – отырықшылық
Осина – терек
Осколок снаряда – доб сынығы
Оскорбление – қорлау, кеміту
Оскорбление на словах – тіл тигізіп қорлау (тіл тигізу)
Оскорбление действием – қол тигізіп қорлау (қол тигізу)
Осмос – осмыс
Основа – табан, негіз
Основание прицела – сығалар табаны
Основание уровня – жатықтық табаны
Основной капитал – түп капитал
Основные свойства – негізгі қасиеттер
Особое назначение – төтенше жұмсалу
Особый – жеке
Особый отдел – төтенше бөлім
Особый отдел Г.П.У. – мемлекеттік саясат басқармасының төтенше бөлімі
Оспа – қорасан, шешек
Оспа овец – күл
Остаток (разность) – қалдық
Острогубцы – сүйір қышқаш
Острое отравление – күрт улану
Острый угол - сүйір бұрыш
Острый сочленовный (суставный) ревматизм – буын сарсығы
Ось – шүлдік

Отбой – бетін қайтару
Отбывание войнской части - әскерлік міндетін атқару
Отвердевание – қату
Отверстие – тесік
Отвертка – бетін ашқыш, бұранда кілт
Ответственность – жауаптарлық
Ответчик – жауапкер
Отвлеченные числа – дерексіз сан
Отдел – бөлім
Отделение – сала
Отдых – тыныш, тыныс
Откат – таю, тейдіру
Откидная рама – қайырма ырам
Отклонность траектории – оқ жолының көлбеулігі
Открытое судебное заседание – соттың ашық мәжілісі
Отлив – қайту
Относительная величина – мазмұнды шама
Относительное движение – бәсеке қозғалыс
Относительный – бәсеке, салыстыру
Отношение – ара қатыс
Отпуск – жіберу (дем алыс)
Отпускной – жіберілген
Отпускной билет – жіберу белеті
Отравление – улану
Отражение света – шағылыс
Отражение звука – дыбыс жаңғырығуы
Отрасль – тарам, тарау
Отрицательная величина – теріс шама
Отрицательное электричество – теріс електір
Отроги гор – таудың сілемі
Отрывистые речи – келте лебіз
Отряд – жасақ
Отступательный бой – шегіне ұрыс
Отчет – есеп
Отчетная карточка – есеп қағаз
Отчуждение – қолдан шығару
Оффициальный – ресми
Ощущение – сезім
П
Пакгауз – бақауыз
Пальба – жаудырату
Память – жад, ес
Паника – үрку
Панорама – панарам

Пантамима – ымдасу
Параграф – тарау
Пар – бу
Паразит – арам тамақ
Параллелограм – қиықша
Параллель – қатар
Параллельное соединение – жарыс тізу
Параллельные лучи – қатар сәуле
Паралич – паралыш
Парасил – қос күш
Парашют – қалытқы
Парламент – парламент
Паровая машина – бу мәшине
Паровая турбина – тұрбын машина
Паром – бұрам
Паромагнитные тела – түгел магниттелетін мәшине
Парноперистый – қос жапырақ
Партизан – аламан
Партизанская война – аламан соғысы
Парус- желдік
Парша – таз
Пассив – пәссіп
Пассивный – белсенсіз
Патетическая часть речи – қыздырма сөз
Париарх – ақсақал
Потрон – потыран
Патронтаж – оқшантай
Пах – шат
Педагогика – педагогика
Пенитенциарная система – тұтқын түзеу жүйесі
Пепсин – қарын шырыны
Пептон – пептон
Первичный – бастапқы
Первобытный – алғашқы
Перебежка – қашып шығу
Перевод – аударма
Переводить – аудару
Переводчик – тілмаш
Передаточная часть машины – жалғастырушы бөлім
Передаточный механизм – жалғастырма тетік
Перезалог – ыдыратпа кепілдік
Перекись – дат
Перекладина – маңдайша
Перекрестное опыление – айқас шағылыс
Перекрестный – айқыш

Перекресток – жол түйіс
Перелет – асып кету
Переложная система (земледелия) – аудармалы түрі
Перелой, триппер – соз
Переменный капитал - өспелі капитал
Переместительное свойство – алмасу қасиеті
Перемерие – уақытша бітім
Переписчик – көшіруші
Переползание – еңбектеу
Перепонка – үлдірік
Переправа - өткел
Пересекающая линия – қима сызық
Переселенец - ауғын
Переселение – қоныс аудару
Перестановка – алмастыру
Перестроение – қайта тізу
Переход в наступление – ұмтыла бастау
Переходный исправительный дом - өткел үй
Периметр – жиек
Период – мезгіл
Период (литер.) – оралым шұбыртпа
Период колебания – тербелу мезгілі
Периодическая дробь – оралымды бөлшек
Перископ – періскоп
Периферические нервы – шет тамыр
Периферия – шет
Перпендикулярная линия – көлденең сызық
Перпендикулярное направление – кесе жол
Персепция – персепсие
Перспектива – болашақ
Пестик – жатыр, (жатын)
Песчаная почва – құмдақ
Песчаник – шарық тас
Петлица – ілгек
Пехота – жаяу әскер
Печаль – уайым
Пигмент – бояу
Пирамида – пирамит
Письменный приказ – жазба жарлық
Питание – жабдық
Питьевая вода – ауыз су
Плавление – балқу
План – жоспар
Планета – пыланет
Планиметрия – танап өлшеуі

Планшет – пыланшет
Пластырь – пыластыр
Плата – ақы
Платина – пылатын
Платформа - майдан
Плеврит - өкпе қаптық
Пленум – толық мәжәләс
Плеоназм – шұбалаң
Пловучая мина – қалқыма мине
Пловучий мост – қалқыма көпір
Плод, ягода – тұқым, жеміс
Плодник – тұқымдық
Пломба – пұломбы
Плосковогнутая линза – сыңар ойыс линзы
Плосковыпуклая линза – сыңар дөңес линзы
Плоскогорье – үстірт
Плоское зеркало – жазық айна
Плоскость – жазықтық
Плотина – бөгет
Плотность – тығыздық
Плотность электричества – електір тығыздығы
Площадь – аудан
Повальная болезнь – қырғын ауру
Повальное воспаление легких крупного рогатого скота – ала өкпе, жаман
ауру
Повальный выкидыш – қызыл шу
Повальный церебр-спинальный менингит – делбе
Поведение – қылық
Поверка – түгендеу, тексеру
Поверхностное натяжение – кілегей
Поверхность – жазықтық, бет
Поверенный - өкіл
Повествование - әуезелеу
Повестка – шақыру қат
Повинность – міндет
Поворотный механизм – бұрама тетік
Повременная плата – мезгілдеп төлеу
Повторение (лит.) – қайырма
Поглощение лучей – сәуле сіңіру
Погода – күн ырайы
Погром – қирату, талқандау
Подделка – қолдан жасау
Подбор – сұрыптау
Подвижный блок – жылжыма ұршық
Подлог – подлок

Подмастерье – жалшы, шебер
Подобные фигуры – ұқсас пішін
Подписные листа на акции - әксиелік қат
Подпочва – топырақ
Подряд – бүдірет
Подрядчик – бүдретші
Подсолнечник – күнбағыс
Подсолнечные капли – күнбағыс тамшысы
Подстрекатель – азғырушы
Подсудность – қарау (тиістілік)
Подушка электромашины – үйкеме
Подходящий – жуықтас
Позитив – позитип
Позитивная философия – деректі даналық
Познание – білім
Показатель переломления – оптикелік тығыздық
Показатель прогресии – еселік дәуірлеу
Показатель степени – даража белгісі
Покатость – ылди
Покой – тыныштық
Покушение (на преступление) – оқталу
Полевой шпат – қыр тасы
Полированная поверхность – тегіс бет
Полисласт – тіркеме ұршық
Политехникум - политехникум
Политическая экономия – тұрмыс жүйесі
Политораторская экономия – тұрмыс жүйесі
Политораторская речь – саясаттық шешен сөз
Политорганизатор – саясаттық ұйыстырушы
Полк – қол
Полная дисперсия – талдау мөлшері
Полная волна – толық толқын
Полное внутреннее отражение – сәуленің мөлдір беттен шағылысуы
Полное товарищество – толық серіктік
Половая зрелость – ержету, бой жету
Половая железа – бел безі
Положение – жол, тұрлау
Положительная величина – дұрыс шама
Положительное электричество – оң електр
Полуостров – түбек
Полупрозначный – шала мөлдір
Полынь – жусан
Полюс гальванического элемента – елемент төбесі
Поляризация элемента – електір күшінің сөнуі
Полярная ночь – төбелік түн

Полярная звезда – Темірқазық
Полярный круг – төбелік шеңбер
Помещик – алпауыт
Помилование – жарылқау
Понятие – ұғым
Понятой – айғақ
Поперечные волны – иірілме толқын
Поперечный масштаб – көлденең маштап
Популярный - әйгілі, белгілі
Поражение прав – жолын тарту
Пороки врождебные – туысынан бар кесел
Пороки приобретенные – жүре болған кесел
Поршень – іскек
Порошок – үгінді
Поручение – ааманат, тапсыру
Поручитель – кепіл
Порядок – тәртіп, ірет
Последовательность – тетелік
Последовательное соединение элементов – қуа тізу
Последующий член (пропорции) - жалғас мүше
Пособие – көмек
Пособник – көмекші
Постановление – қаулы
Постоянный капитал – тұрлаулы капитал
Потенциал - потенсиал
Потенциальная сила – сақтаулы күш
Потерпевший – жәбірленуші
Потребность – керек
Похвальная речь – қошемет сөз
Походное охранение – жортуыл күзеті
Похоть – құйқа
Пошивочная мастерская – тігін дүкені
Пошлина – баж, алым
Поэзия, поэтическое произведение – дарынды сөз
Поэма – қысса, жыр
Поэт – ақын
Правило – ереже
Правильная дробь – дұрыс бөлшек
Правильный многогранник – тең жақтық
Правление – басқарма
Право – құқық, жол, пұрсат
Правозастройки – үй-орман орнату жолы
Право регресса – қайталау жолы
Право собственности – меншіктік жолы
Право сознание – заң санасы

Правоспособность – жалға ие бола алушылық
Практика – іс
Практическая философия – іс даналығы
Практический урок – үлгілі сабақ
Практическое отношение – іс қатыс
Превозносить – дәріптеу
Превращение – ірілеу
Превышение власти - әкімшілік шегінен шығу
Предельное значение – шектік мән
Предисловие – дәйектеме
Предикат – тақырыптама
Предложение – ұсыныс
Предмет роскоши – салтанат заты
Предпосылка – қиянақ
Предрассудок – ырымшылдық
Председатель – аға
Председатель заседания – мәжіліс ағасы
Представитель, уполномоченный - өкіл
Представление – суреттеу, тану
Предыдущий член (пропорции) – алғаш мүше
Преемственность – ауыспалық
Президиум – президүм
Преломление лучей – сәуленің сынуы
Преломление – сыну
Прение – айтыс
Преподавание – сабақ беру
Пререкание – қалас
Пресс – қыспақ
Преступление – қылмыс, жазық
Прибавочный труд – қосымша үстеу жұмысы
Прибыль – пайда
Привал – түстеніс
Приведение подобных членов – туынды тең ара
Приговор – үкім
Придаток яйца – ен сағағы
Прием – оңтай
Призма – призмы
Призматичекий бинокль – прзмалы бинөкіл
Признаки делимости – бөліну белгісі
Приказ – жарлық, әмір
Прикладные науки – жүре ғылым
Придежание – жәт
Придежный – жәтшіл
Прилив – тасу
Приложение – қосымша

Примечание – ескерту
Принудительная работа – еріксіз жұмыс
Принцип – жол, негіз
Приобретение – қолға түсіру
Природные условия – табиғат жағдайы
Приращение - өсім
Природоведение – табиғаттану
Присвоение – меншіктеу, иемдеу
Приспособляться – қалыптасу, ыңғайласу
Пристрастие – бұру
Приступ – аңдату, таныстыру
Притворная сделка – бөгеуіш келіс
Приток – сала
Приход, расход – кіріс, шығыс
Причина – себеп
Пробирка – прөбирке
Провинциализм – бөлекшілдік, отаншылдық
Проводник - өткізгіш
Провокация – ұрындыру
Провокация взятки – параға ұрындыру
Программа – пыроғырам
Прогресс – үдеу
Прогрессивная система – үдемелі жол
Прогрессивно- подпходный налог – табыс үдеме салығы
Прогрессивный паралич – үдеме паралыш
Прогрессия – дәуірлеу
Прогулка – серуен
Продольные волны – астырма толқын
Продукт - өнім
Продуктивный - өнімді
Проект – жоба
Проекционный аппарат – жоспарлама
Проекция – жоспар
Проза, прозаическое произведение – жалаң сөз, таза сөз
Прозрачный – мөлдір
Произведение (матем.) - өсінді
Производительность труда – еңбек өндірісі
Производная пропорция – туынды тең-ара
Производство – жасау
Производство (дел) – жүргізу
Проказа – алапес
Прокурор – пұркерел
Пролетарий – жалшы
Пролив – қылы
Промотание – шашу

Промысел – кәсіп
Промышленная буржуазия – кәсіпші байлар табы
Пормышленность - өнер кәсібі
Пропорциональный – құрлымдас
Пропорция – тең ара
Простая (случайная) форма обмена – айырбастың жабайы (көлденең) түрі
Проституция – жезөкшелік
Простое тело – бір текті нәрсе
Простое число – жіксіз сан
Простое именнованное число – бір деректі сан
Простой труд – жабайы еңбек
Пространство – көлемдік
Пространство, насыщенное паром – қанық көлемдік
Простые скобки – жақша қоршау
Протекционизм – қамқорлық
Протест – наразылық
Противогазовая оборона – ғаздан қорғану
Порток - өзен
Протокол – пұртакол
Протокол заседания – мәжіліс қат (пұртаколы)
Протоплазма – шарана
Профессиональное отравление – кәсіп салдарынан улану
Профессия - өнер, кәсіп
Профсоюз – кәсіпшілер ұйымы
Процент – пырасент, өсім
Процесс – жүріс, ағым
Пружина – серіппе
Пружинные весы – серіппелі таразы
Прямая наводка – төтелей көздеу
Прямолинейное движение – түзу жөнді қозғалыс
Прямоугольник - сандықша
Прямоугольный четыреугольник – тік төрткіл
Прямоугольный трехугольник – тік бұрышты үшкіл
Прямоугольный параллелипед – сандықша
Прямой налог – төте салық
Прямой угол – тік бұрыш
Прямой непосредственный начальник – таяу бастық
Психический неуравновешенный – жарымес
Психическое состояние – ес, күй
Психология – психологие
Публицист – көсем
Публицистика - көсемдік
Публичный торг – жариялап сату, әшкере, бәсеке сату
Пулеверизатор – бөрікпе
Пункт – байна

Пуповина – кіндік
Путешествие (вид произведения) – жол әліптемесі
Пучок лучей – шоқ сәуле
Пыльниковый мешок – тозаң қабы
Пыльца – тозаң
Пыльцевые гнезда – тозаң ұясы
Пять восьмых (8/5) – бес сегіздік
Р
Рабочий – жұмысшы, жұмыскер
Рабоче-крестьтянская инспекция – жұмыскер қара шаруа бақылауы
Равенство – барабарлық (теңдік)
Равнение – тегістелу
Равнина – жазық
Равнобедренный треугольник – тең бүйірлі үшкіл
Равновесие – жай
Равнодействующая сила – тең күш
Равномерное движение – бір қалыпты қозғалыс
Равномерно замедленное движение – бір қалыпты жайылма қозғалыс
Равномерно ускоренное движение – бір қалыпты үдеме қозғалыс
равносильное уравнение – мәндес теңдеулер
равносторонний треугольник – тең қабырғалы үшкіл
радий – ради
радикал – радиқал
радиус - өріс
радость – қуану, қуаныш
радужная оболочка – түсті қабық
разбой – табу
разбор – тексеру
разведка – шолу жұмысы
развернутая ( полная) форма обмена – айырбастық аударма толық түрі
развитая (денежная) форма – айырбастық жетілген ақшалы түрі
развитие - өсу, үдеу, даму, ілгері басу
разврат – бұзықтық
разгром – ойран қылу
раздел – айырық
разделение труда – еңбек бөлісі
раздражение – шіміркену
раздробление – ұсату
разложение – айыру
разложение на множителей –өсіндіні жіктеу
размер – мөлшер
размножение- өсіп-өну
размещение – орналастыру

размыкать – үзу
разновидность – түр, түрі
разнородное тело - әр затты нәрсе
разность –айырым, қалдық
разностная пропорция – айырымдық тең ара
разработка – ұқсату
разрез – тілік
разрешение – рұқсат
разряд – қатар
разряд с треском (физ.) – дыбысты жабырау
разряды единиц – сан даражасы
рассудок – зейін
разум – ес
разъяснение – байналау
рак – қылтамақ, жегі
ракетник – шілік
раковина – тана қабық
раны – жара
раса – нәсіл
раскладка – таратып салу
расположение многочленов – тізілген көп мүшеліктер
расписание уроков – сабақ іреті
распределение – үлестіру, орналастыру
распределительная комиссия – орналастырушы кемесие
распределительное заседание – тәртіпше мәжііліс
распределительное свойство – жекелеу қасиеті
распоряжение – бұйрық
рассадник – тұқымдық
рассуждение – пайымдама
раствор – ерітінді
растворение – еріме
рестворитель – ерітпе
растрата – жұмсап жоқ қылу
раствор извести - әк, ізбес суы
растление – қыздығын бұзу
растерянность – сасу
расточительность –шашпалық
рассчетная палата - есеп айыру палат
расширение тела – ісіну
расходящие лучи – шашыранды сәуле
рациональный өлшемдес
район – аймақ, аудан
реакция (псих. полит.) – қайталау
реакция (механ.) – қарысу
реальная (наука) – деректі ғылым

реальная плата – нарықты ақы, ақының сапасы
ребро фигуры – шынының қыры
ребро – қыр
ревизия – тексеру
реввоенсовет - әскерлік төңкеріс кеңесі
ревматизм – сарсық
революционный правопорядок – төңкерістік заң тәртіп
регистрация – қаттау
регресс – кер кету
регрессивный налог – кері салық
регуляция – іреттеу
регулы – етек кір
редакция – басқарма
режим – тәртіп
резолюция – қарар
реквизиция – төлеп алу
религиозное чувство – дін түйсігі
религиозный – діншіл
религия – дін
ремесленник – ұста, шебер
рента – іренті
рентгеновы лучи – ірентген сәулесі
репетиция – пысықтау
ресурсы – қорда
ретина - көз астары (астар)
речь – сөйлеу
речка – жылға
речь стихотворная - өлең
речь нестихотворная – қара сөз
речная система - өзен саласы
речные долины – аңғар
решение - билік
реформа - өзгеріс
ржавчина – тот
рисунок – сүгірет
риитм – ырғақ
роговая оболочка – мүйіз қабық
род – ру
родиноведение – отан тану
родовое понятие – жалпы ұғым
родство – туысқандық
родник – қайнаррожа – тілме
роман, повесть – роман
ромб – ромыбромашка - ромашкі
ростовщик - өсімқор

ростовщичество - өсімқорлық
ртуть – сынап
рубеж- шек
руда – кен тасы
рудник – кен ошағы
рукав – тарау, қос-ерін
руководство – басшылық
рупор – рупор
русло реки – арна
ручной труд – қол өнері
рыльце – ауыз
рынок – базар
рычаг 1-го рода – бұрау
рычаг 2-го рода – бастырық
рыцарь – сері
рыцарство – серілік
рябчик – құр
ряд – ірет
ряд равных отношений – тең аралардың тізбегі
С
Саботаж – енжарлық
Сажень – таяқ, сажын
Самоопыление - өздігінен шағылыс
Салицилловый натр – салитсыл натыры
Самооплодотворение – тұқымдану
Самосветляющееся тело – жарқырақ бұйым
Самоуправство – төтендік
Сап – маңқа
Сарказм – мысқыл
Саркома – жаман жара
Сатрап – даруға
Сбор – алым
Свет – жарық
Светлый газ – жарқырақ ғаз
Светский – дүниелік
Светящееся тело – жарқын нәрсе
Свидетель – куә
Свинец – қорғасын
Свинка (заушница) – шықшыт без шошуы
Свинцовый блеск – қорғасын тас
Свинцовый уксус – қорғасынды сірке суы
Свободное электричество – теппелі електір
Свободный член – бос мүше

Сводничество – жеңгелік
Свободное искусство – еркін өнер
Свойство – іліктік, қасиет
Связь – байланыс, қатынас
Связанное электричество – тартпалы електір
Сделка – келіс
Сдельная плата – іс басына төлеу
Северный пояс – теріс төбе
Севооборот – нәубетті егіс
Sec – сепеніс (сек)
Секреция – без дымы
с/хозяйство – ауыл шаруасы
семья – үй ііші
семя – тұқым
сердцевина - өзек
серебро – күміс
серебряный блеск – күміс тас
серная кислота – күкірт қышқылы
сероводорот – күкіртті су тегі
сернистое железо – күкіртті темір
сессия – сессие
сетчатка – тор
сжимаемый – сыығымды
сжимаемость – сығымдылық, қысылу, қысылыс
сибирская язва – күйдіргі, жамандату
сила – күш
сила воли – ерік
сила звука – дыбыс күші
силлогизм – сабақтау
сиимвол – нысан
символика – нысан ілімі
симпатия – сүйкім
симпатические нервы – дағдылы тамыр
синий – көк
сингармонизм – үндестік
синдикат – синдикат
синонимы – мәндес сөздер
синекдоха – мезгеулі алмастыру
синтаксис – сөйлем жүйесі
синтез, синтеттический – ұластыру
синус – синус
система – жүйе
система уравнения – теңдеу жүйесі
систематизация – жүйелеу
сифилис – сипіліс

сифон – сипон
сказка – ертегі
скала – құз
скелет – сүйек
скипидар – іскепетер
склеротика – қауыз (көз қауызы)
склон – беткей, құлама
склонение – қисайту
скобка – қоршау
скорость – шапшаңдық, жылдамдық
скрещивание – будандану
скрытая теплота – жасырын жылылық
скрытая теплота кипения – қайнаудың жасырын жылылығы
скрытая теплота испарения – кебу жылуы
скрытая теплота плавления – балқу жылуы
скульптура – сымбат өнері
скупщик – алып сатар
слагаемое первое – қосар
слагаемое последующее – қосылар
следователь – тергеуші
следователь по важнейшим делам – ірі істер тергеуші
следствие – салдар, тергеу
слепота – соқырлық
слиза – шырыш
слива – алша
слизистая оболочка – шырышты қабық
словесность – сөз жүйесі
слово – сөз
словарь – лұғат
слог - буын
слог (стиль) – тіл
сложное горные породы – құрама жер жынысы
сложное тело - әр текті нәрсе
сложение – қосу
сложное именованное число – жиынды арнаулы сан
сложнолакричный порошок – лакырым үгіндісі
сложный лист – шоғыр жапырақ
сложные порценты – еселі өсімдер
слюда – қабыршық тас
смачивание – жұғу
смежный – сыбайлас
смежный угол – сыбайлас бұрыш
смесь – араласпа
смета – ісметі
смешанная дробь – аралас жарнақ

смешанное соединение – аралас қосылыс
смешанная соединение элементов – аралас тізу
смешанное число – аралас сан
смола – ысмола
смородина – қарақат
смыс – мағана
собственник – ақы иесі
собственность – меншіік
событие – уақиға
совет – кеңес
совершенствование – кемелдену
совещание – кеңес
совнарком – халық кемесерлерінің кеңесі
совокупление – шағылысу
совокупность – шоғыр
совхоз – кеңес шаруашылығы
согласование – үйлестіру, ымыраластыру
содержание – мазмұн
содержание понятия - ұғым сипаты
соединенние – құрастыру
соединительная оболочка – жалғау қабық
сознание – сана
сөк – шырын
сокращение – ықшамдау
соленоид – шырмауық
солецизм – жатшылау
солидарная ответственность – ортақ жауаптарлық
солнечная система – күн әулеті
солонцовая почва – сортаң топырақ
соляная кислота - қылорлы сутегі
сомножитель - өспе
сообразительность – зейінділік
сообщение – білдіру
сообщаяющиеся сосуды – қатынас ыдыс
соответствующий – сәйкес
сопротивление – қарсылық
сопротивление порводника - өткізгіш тұтқырлығы
сопряженное число – түйіндес сан
сословие, каста – сой
состав – құрылыс
состав суда – сот адамдар
составное число – жікті сан
составное именованное число - әр деректі сан
составляющие силы – қолғабыс күш
состояние – түр, күй

сосуд – түтікше
сосудистая оболочка – тамырлы қабық
сотрудничество – еңбектестік
сочетание – іріктеу, теру
сочетательное свойство – теру қасиеті
сочинение – шығарма
социализм – теңшілдік, сатсиалшылдық, әлеуметтік
социальное страхование - әлеуметтік сақтық қам
соцветие – шоғыр шешек
союз – одақ
спектор – іспектір
спектральный анализ – іспектірлеп талдау
спектрометр – іспектір метір
спектор испускания – нөгел іспектір
спектроскоп – іспектір ескеп
спектор поглощения – үзбелі іспектір
спекуляция – жалдаптық
сперматозоид – еркек тұқымы
специалист – маман
специальный, специально – дербес
спешно – тығыз
спиритуальный – рой шілдік
список – тізім
сплошной спектор – тұтас іспектір
сплав – құйма, қоспа
спора - өскін
спрос – сұрау
способ – тәсіл
справка – іспірәбкі
справочник – білдіргіш
спорт – ермек
способность – қабілет
сравнение – салыстыру
среда – ара
средний член – орталық мүше
средние величины – орта шама
средство (производства) – сайман
срок – мерзім, кесімді уақыт
сростнолепестный – тұтас желекті
срочно – мерзімді, тығыз
срочные взносы – мерзімді салымдар
срочные уплаты – мерзімді төлеулер
ссуда – көмек, қарыз
ставить вехи – қарақшы қою
сталагмит - ысталагмит

сталактит – ысталактіт
сталь – болат
старание – тырысу
статья – ыстатыйа
статика – санақ
станция – станса
стачка – жұмыс тастау
стекло - әйнек
степень – даража
стекловидная влага – ұйыма
стереометрия – көлем өлшеу
стержневой корень – сопау тамыр
стиль (литер.) – тіл талғауы
стиль (строения) – үлгі
стилистика – тіл қисыны
стих – тармақ, өлең
стихийное бедствие – апат
стихийная сила – тілсіз күш
стихосложение - өлең шығару
стоимость – құн
столетие – ғасыр
стопа – бунақ
стороны (судеб.) – екі жақ (тараптар)
сторона (фигур) – қабырға
страны света – түс
страсть – құмарлық, ынтық
страхование – сақтық қам
страх – қорқу
страховая премия – сақтық салығы
страховая сумма – сақтық сомасы
страхователь – сақтандырушы
страховой случай – кәтер
страховой полис – сақтық қат
страховщик – сақтаушы
стрелка – тіл
стрельба – атыс
стремление – талап, талпыну, ұмтылу, ынта
строгая изоляция – оңаша қатаң ұстау
строение – үй-орман
строфа, куплет – шумақ
строй (литер.) – айшық
стоячие волны – жайқалма толқын
студень – шырыш
ступень – басқыш
субъект прав – жол иесі

субстанция – субстанса
суглинок – создақ
суд – сот
суд высшей инстанций – жоғары даражалы сот
судебный исполнитель – билік орындаушы
судебный приказ – сот бұйрығы
судебная пошлина – сот алымы
судья – би
суждение – байымдау
сумма – қосынды, жиынды
супесь – құмайт
суточный наряд – тәулік санат
существование – тіршілік күн елту
сущность – асылы
сходящиеся лучи – төнбе сәуле
сцена – алаң
сцепление – ілініс
счет – есеп
счетоводство – есеп жүргізу
счисление – санақ
сырые живот. продукты – тері-терсек, жүн-жұрқа
сюзерен – бектер бегі
Т
Таблица – кесте
Такса – тәксі
Тактика - әдіс
Тальк – тәлік
Таможня – баж мекемесі
Тангенс – тангенс
Тарантул – бүйі
Твердое тело – қатты нәрсе
Творчество – шығарғыштық
Тезис – тұрлау
Текущие дела – күнбе-күнгі істер
Текущий счет – алмалы- салмалы есеп
Тела природы – табиғат нәрселері
Телеграф – телгірап
Телеграмма – телгірам
Телескоп – телескоп
Тело – бұйым, нәрсе
Тема – тақырып
Темное дело – күңгірт бұйым, қараңғы нәрсе
Температура – жылылық

Тенденция – бет алыс
Теорема – түйін
Теоретическая философия – ес даналық
Теория – қисын, қиын
Теория вероятности – болжау қисыны
Теория словесности – әдебиет жүйесі
Теология – дін жүйесі
Тепловые машины – от мәшинелері
Теплоемкость – жылу сыйымы
Теплопроводность – жылу өткізушілік
Теплопровод. Машина – жылылық машина
Теплота – жылу
Термин – пән сөзі, атау
Термитеческий коэффициент давления газов – ғаздардың серпімдік тән өсімі
Термометр –термометр
Терраса – тептір
Тетель – қарақұрт
Тетраедр – тең төрт жақтық
Техника - өнер, амал, әдіс
Технический аппарат – кеңсе қызметкерлері
Технология - әдіс ғылымы
Тип – кейіпкер
Титпография – типограпие
Тирания – қатал
Тихий разряд – дыбыссыз жамырау
Ткань – ұлпа
Товарищество – серіктік
Товарищество на вере – сенім серіктік
Товарищество с ограниченной ответственностью– шекті серіктік
Товарищество паевое –жарналы серіктік
Товолога – тобылғы
Тождество – бірдейлік
Тождественный – бірдей
Ток – ағын
Том – том
Топаз – топаз
Тополь – тораңғы
Торговое промышленность – сауда кесібі
Торговец – саудагер
Торн – мойыл
Торф – томар, жер тезек
Точка – нүкте, ноқат
Точка замерзания – қату суықтығы
Точка кипения – қайнау жылылығы
Точка плавления – балқу жылылығы

Точка приложения силы – күш түскен нүкте
Точка опоры – тіреу нүкте
Точка таяния – еру жылылығы
Точка фокуса – тоғыс
Точная наладка – анық дәлелдеу
Точность – дәлдік
Трапеция – қостабан
Традиция – дәстүр
Транспорт – тасу құралы, көлік
Транспортир – бұрыштық
Траншея – ор
Трахома – доғала (тоғала)
Трензель – ауыздық
Трение – үйкеу
Трест – тірес
Третейская запись – қалауқат
Третейский суд – қалаулы сот
Треугольник – үшкіл
Трехпольная система – үш бөлікті егіс
Трехгранная призма – үш қырлы призма
Трехчлен 2 ступени – екінші даражалы үш мүшелік
Три состояния тела – нәрсенің үш күйі
Траектория – оқ ізі
Тропа – меңзеу, жол сорабы
Тропические пальмы – байтерек
Трубка – түтік
Труд – еңбек
Трудовая заимка – еңбек өнісі
Туберкулез – құрт ауруы
Тупой угол – доғал бұрыш
Тутовое дерево – тұт ағашы
Туфелки – тупелке
Тюрбина - өрмелі машина
Тыл – сырт, желке
Тычинка – аталық
Тягучий – созылғыш
У
Убеждение – ықтиқат
Убежище – пана
Убойный пункт – мал сойылатын жер
Убыток – зиян
Углекислый газ – көмірлі ғаз

Углерод – көміртегі
Угол – бұрыш
Угол зрения – көз шалымы
Угол падения – сәуленің түскен бұрышы
Угол преломления – сыну бұрышы
Угол отражения – шағылыс бұрышы
Уголовная политика – сот қылмыс саясаты
Уголовное дело – қылмыстық іс
Уголовное преследование – қылмысты қудалау
Уголовно-процессуальный кодекс – қылмыстық істерді жүргізу заңы
Уголовный кодекс – қылмыс заңы
Ударно – екпінді
Удельный вес – ауырлық
Удивление – таңырқау
Удобрение – тыйландыру
Удушливый газ – улы ғаз
Ужас – шошу
Узел – бунақ, түйін
Указание – нұсқау
Уклонение – бұлтару, ығысу
Укреплять – бекіту
Улитка (ука) – құлақ иірімі
Ультра фиолетовый – бауыр күлгін
Ум –ақыл
Уменьшаемое – азаяр
Умеренный пояс – жылы үйек
Умножение - өсіру
Умозаключение – топшылау, ой қорыту
Умысел – ниет
Умышленно – жорта, әдейі, қасақана
Умственно-дефектитвный – кеміс ақылды
Университет - өнеберістет
Уподобление – ұқсату
Управление, правление – басқарма
Управляющий – басқарушы
Упражнение – жаттықтыру, жаттығу
Упругий – серпімді
Упругость – серпімділік
Уравнение – теңдеу
Уравнение степени – бірінші даражалы теңдеулер
Уравнение высших степеней – жоғары даражалы теңдеулер
Уравновешивающая сила - өрел күш
Уровень – жатықтық
Усадебный участок – ірге қоныс
Усеченная пирамида – кескі пирамит

Усеченный конус – кескі шошақ
Усик – түк
Усиление (градация) – үдету, өршіту
Ускоренное движение – үдеме қозғалыс
Условие – шарт
Условие (обстановка) – жағдай
Усложнение – күрделену
Условное наказание – шартты жаза
Усовершенствование – жетілдіру, жетілу
Устав – ұстап
Устойчивое равновесие – орнықты жай
Устье – саға
Уступ – иық
Утверждение – бекіту
У---литарный – пайдакес
Учасковый порядок землепользования – жерді кесімдеп пайдалану тәртібі
Участок (земли) – танап
Учебный предмет – пән
Учение – оқу
Учредитель – құрушы
Учреждение – мекеме
Учет векселей – бексіл есебін айыру
Ущелье – жықпыл
Ф
Фабрика – пабірік
Фаза – дәуір
Фагоцитоз – ойғырлық
Факт – болмыс
Фактор – себепкер
Фантазия - қиял
Фальсификация – қоспа, бояма
Фасция – шандыр
Фаянс – қыш
Феодал – бек
Феодализм – бек дәуірі
Федеральный комитет по земельным делам – жалпы іресейлік жер кәміитеті
Федерация – құрама
Фетишизм – табынушылық
Фигура – пішін
Фигуральные скобки – буынды қоршау
Физика – пизике
Физиология – тән тірлігі

Физиономика – келбет ғыылымы
Физическое изменение – сыртқы өзгеріс (пизикелі өзгеріс)
Физический труд – қара жұмыс
Физическое лицо – кісі
Физичекая смесь – араласпа
Философия – пәлсапа, даналық
Финансы – ақша
Фиолетовый – күлгін
Фирна – мұздық
Фирма – пирмы
Флегмона – талаурату, ісіп кебу
Флинглас – қорғасынды шыны
Флюгер – желдік
Флюсы – еріткі
Фокус – тоғыс
Фонетика – дыбыс жүйесі
Фонд – қор
Фонтан – понтан
Фонограф – поногырап
Форма – қалып, түр
Форма изложения – мазмұндау түрі
Формальный – қалыпты
Форма хозяйства – шаруа түрі
Формула - өрнек
Формула двойных знаков – қос белгінің өрнегі
Формула разложения – жайма өрнек
Фарфор – пиала
Фосфорит – поспыр тас
Фосфор – поспыр
Фосфорнокислая известь – қышқыл поспырлы ізбез
Фотограф – потограпияшы
Фотографический аппарат – потограпие аспабы
Фотография – потограпиа
Функция – қызмет
Х
Характер – мінез
Характеризовать – сипаттау, мінездеу
Характеристика (матем.) – жобашы
Хвойный лес - қылқанды ағаш
Химическая реакция – қимиа айқасы
Химическое изменение – қимиалы өзгеріс
Химическое соединение – қосылу

Химическое сродство – анда
Химическая оборона – иістен қорғану
Химия – қимиа
Хлор –қылор
Хлорофил – қылоропіл
Хлороформ – қылоропорым
Холодное оружие – оқсыз қару
Холодильник – мұздатқыш
Холодный пояс – суық үйек
Холм – дөң
Хомяк – қара бауыр
Хотение – талап
Хребет – жота
Хроматизм – талданғыштық
Хроматическая аберрация – талданыс бұлдырық
Хроническое отравление – улану, жеру
Хроническая болезнь – ескілікті, үйреншікті ауру
Хрусталик – бұршақ
Художественное искусство – көрнектік өнер
Художественное слово – көркем сөз
Художественный слог – көркем тіл
Хулиганство – бибастақтық
Хутор – отар
Хуторский порядок землепользования – жерді отарлап пайдалану тәртіібі
Ц
Цветной луг – түсті сәуле
Цветок – гүл
Цветок сережка – собық шешек
Цветоножка – тұғыр
Цезура (лит.) – кезең
Цель – мақсат
Целое – бүтін
Целое число – бүтін сан
Цена - нарық
Центробежная сила – делегей күш
Цемент – семент
Ценность – баға, бағалы зат
ЦК партии – жалпы Ресейлік партия Кәмитеті
Центральный (учреждение, организация) – орталық
Центр промышленной области – кесіп облысының кіндігі
Центр тяжести – салмақ кіндігі
Центр – кіндік
Цилиндр – жұмыр

Цинковая мазь – тініке майы
Циркуль – аша
Циркуляр – жалпы бұйрық
Цифра – сипыр
Цынга – құр құлақ
Цытварная полынь – дермене
Ч
Часть – бөлім
Частица – бөлшек
Частное лицо – бөлінді
Частная собственность – меншікті мүлік
Частное значение – дербес мән
Частная жалоба – айрықша арыз
Частное лицо – жай кісі
Чашелистик – тостаған жапырақ
Чек – шек
Человечность – адамшылық
Чесотка – қотыр
Чересполосица – аттама
Чересполосное землепользование – аттамалы жерді пайдалану
Череп – бас сүйек
Черемуха – шымырт
Четыре времени года – жылдың төрт мезгілі
Четыреугольник – төрткіл
Черемок – жапырақ сабағы
Чернозем – қара топырақ
Чинар – шынар
Числитель- алым
Числовая фигура – сан тұлғасы
Чистка – тазалау, тазарту
Член – мүше
Чрезвычайный, исключительный - төтенше
чувство – көңіл
чувство (как ощущение) – сезім
чувство самосохранения – қорғану түйсігі
чугун – шойын
чума – шума
чума рогатого скота – қыз
чучело – тұлып (қарақшы)
Ш
Шагом марш – аяңдай бас

Шакал – шағал
Шанкр – щаңкір
Шар – доп
Шахта – шақты
Шиповник – ит мұрын
Ширина винта – бұранданың ені
Широта – ендік
Шпионаж – жансыздық, тыңшылық
Штат служащих – қызметкер саны
Штраф – айып
Шутка – қулық, әзіл, ойын
Щ
Щелочь – сілті
Щетка (элек. маш.) – қалақ

Қазақ тілін байытамыз
(Қазағыстан оқу кемесеретінің орынбасары Жолдыбай ұлы
Молдағалимен әңгіме)
Соңғы кезде қазақ тілінде жат сөздер көп қатысты. Жат сөздер қазақ
тіліне сол күйінде қатысса, мүлде мәнісін жоятын. Дұрысында жат сөздерді өзі
сол жат сөздің мағынасына түсінбейді, тек дағдылы салдырлатып айдай
береді.
1922
жылы
Қазақстанда
жат
сөздерді,
пән
атауларын
қазақшыландыратын кемесие құрылған. Кемесиенің құрылғаннан бергі
істеген жұмысы аз емес. Мың-мыңдаған жат сөздер қазақ тіліне аударылып,
иә қазақ тіліне үйлестіріліп, қазақ тілі байытылды. 1924 жылғы қазақ
білімпаздарының сиезі мен биыл Бакудегі түрік тілінің сиезі бізің кемесиенің
жұмысын дұрыс тапты.
Жат сөздер қалай алынады?

Алдымен, жат атаулардың мағынасын түсіндіргендей қазақ сөзі
алынады. Оған қолайлы қазақ сөзі болмаса, түрік сөздері алынады. Түрік
сөздері де тура келмесе, қазақ тілінің заңына үйлестіріліп, ауропа сөздері
алынады. Кемесиеде қазақ тіліне жетік 5-6 қазақ қызметкерлері жұмыс істейді.
Оның үстіне кемесиенің жұмысына түрлі білімнің басын ұстаған мамандар
қатыстырылады. Кемесиенің ағасы қазақ елінің әсіресе тіл заңына жетік
оқымысты данышпаны Байтұрсынұлы Ақымет. Мүшелері партиядағы
жауапты қызметкерлер. Кемесиенің қазақ тіліне аударып, қазақ тіліне
үйлестіріп алған атаулары газет-журналға басылып, көптің талқысына
салынады. Алынған атауларды Қазағыстанның білімпаздар сиезі бекітеді.
Кемесие жұмысының бүкіл қазақ елі үшін маңызы зор. Кемесиенің
иждиаты мен қазақ тілі байып, мәдениетті тілдердің қатарына қосылады. Қазақ
елінің ұлт мектебін, ұлт әдебиетін жасауға алдымен қазақ тілінің кедейлігі
қамашау. Кемесие шамасынан келгенше осы кемшілікті жоюға тырыспақ.
Кемесиенің негізге мақсаты – қазақ тілін өнер-білімге бейім мәдениетті тіл
қылу.
П-іскій
«Еңбекші қазақ» 1926 жыл 12-ағұс

Жер жүзінің еңбекшілері, бірігіңдер!
Білім кеңесінің ұйғаруымен
атау кемесиесі аударғаны

Орысша-қазақша
әскерлік атаулары
Ереженің бас кемесиесі
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А
Авангард (передовая охраняющая часть) – алғы әскер
Аванпост – алғы күзетші
Авария – зиян
Автомат – абтамат
Автомобилист – абтамабілші
Автомобиль – абтамабіл
Автомобильно-грузовой отряд (автогрузотряд) – абтамабілді кіреші жасақ
Бронированный автомобиль (броневик) – сауытты абтамабіл
Грузовой автомобиль (грузовик) – жүк абтамабіл
Автомобильно - грузовой отряд – кірелік абтамабіл жасағы
Автомобильно - санитарный отряд (автосанотряд) – саулық « жасағы
Автомобильная пушка – абтамабіл зеңбірегі
Автомобильный транспорт (автотранспорт) – абтамабілді кіре
Агентурная разветка – жансыз баршы

Агитация – үгіт
Агитпроп – үгіт-насиқат бөлімі
Агитпункт – үгіт орны
Агитсут – үгіт соты
Административно-командно-политический состав (адмкомполитсостав) –
саясат әкімшілік құралым (басшылық жұмыстарын басқарушылар)
Адм.-хоз. состав – шаруалық әкімшілік жұмыстарын басқарушылар
Административный – әкімшілік
Администрация –әкім
Адмирал – атмирал
Адская машина – ажал машинасы
Адъютант – атұлтан
Азимут – азимет
Академия – акедемие
Алмор – ?
Алюр – жүріс
Амбразура – қорған тесік
Амбулатория – ем қана
Ангар – аулан, аңғар
Аномалия – жаңылыс
Антабка – шеттік
Аппарат – құрал
Аппель – қайтарту
Аптека – дәрі қана
Аптекарь – дәрігер
Арест – қамау
Арестант, арестованный – тұтқын, қамалған
Арматура – арматыр
Армия – сая (армие)
Аръергард – артқы әскер
Арсенал – қару қоймасы
Артиллерия – зеңбірек
Полевая артиллерия – дала зеңбірегі
Горная « – тау «
Осадная « – қамал бұзар «
Траншейная « – ор «
Морская « – теңіз (кеме) зеңбірегі
Легкая « – жеңіл зеңбірек
Тяжелая « – ауыр «
Пешая « – жаяу «
Конная « – атты «
Мортирная « – тапал (шолақ) «
Гаубичная « – келте «
Зенитная – тік (аспан)
Противосамолетная артиллерия – »

Тракторная – атсыз
Гладкоствольная артиллерия – ұйықсыз «
Нарезная « – ойықты зеңбірек
Дальнобойная « – өрісті «
Дивизионная « – түмен зеңбірегі
Полковая « – қолдық «
Штурмовая « – басқын «
Береговая « – жаға «
Артиллерия сопровождения – жетек «
Артиллерийская часть – зеңбірек бөлімі
Артиллерийский огонь – зеңбірек атуы
Артиллерийская школа – зеңбірекші мектебі
Артиллерийский полигон – зеңбірек майданы
Артиллерийские мастерские – зеңбірек дүкені
Артиллерийское довольствие – зеңбірек жемі
Артиллерист – зеңбірекші
Атака – шабуыл
Фронтальная атака – қарсы шабуыл
Минная « – (үңгірлей) мине шапқын
Газовая « – ғазбен (иісті) шапқын
Огневая « – жалынды шапқын
Фланговая « – бүйірден шапқын
Лобовая « – қақ маңдайдан шапқын
Атака волнами – қабат-қабат шапқын
Атаман – атаман
Атмосфера – әуе
Аттестат – куәлік
Аттестация – куәландыру
Аудитория – 1. әдіс қана; 2. әлеумет
Аэродром – ұшар (айыроплан) майданы
Аэропавтика – қалықтама
Аэроплан, самолет – ұшар (айыроплан)
Аэростат – айырстат
Б
Багор – шотанақ
Бадия – қауға
База – тиянақ, тұрақ
Продовольственная база – азық-түлік тұрағы
Исходная « – әуелгі тиянақ
Операционнная « – опер «
Дивизионнная « – түмен «
Полковая « – қол «

База для атаки – ат қойыстың (шабуыл) тұрағы (тиянағы)
Базис – тіреу – тірек
Бак – бак
Баклага – жан торсық
Балласт – салмақ
Баллистика – балістіке
Баллистические приборы – балістіке құралы
Баллистический маятник – балістіке ырғағы
Баллон – ғаз сауыты
Банда – басбашы
Бандит – баспашы
Банкет – далда
Банник – моншашы
Банно-прачечный отряд – кір жуатын жасақ
Барабан – дабыл
Барабанщик – дабылшы
Барак – жаппа
Баржа – тіркеу кеме
Барка – жүк кеме
Баркас – еспе кеме
Барометр – барометір
Баррикада – бөгет
Барьер – керме
Бастион – қорған мұнарасы
Батальон – қос
Батарея – зеңбірек қосы
Ездяшая батарея – мінер зеңбірек қосы
Пешая « – жаяу «
Конная « – атты «
Открытая « – ашық «
Закрытая « – таса, жабық «
Гаубичная « – келте зеңбірек
Мортирная « – шолақ «
Тяжелая « – ауыр «
Зенитная « – тік «
Легкая « – жеңіл «
Горная « – тау «
Облегченная батарея – жеңілденген «
Береговая « – жаға «
Пушечная « – ұзұн «
Башлык – жалбай (күлапара)
Башня – мұнара
Бдительный – сақ
Беглец – қашқын
Беглый огонь – көшпелі атыс

Бездымный порох – түтінсіз дәрі
Безоружный – қарусыз
Белогвардеец – ақ әскер
Бертолетовый порох – қара дәрі
Бетон – бетен
Библиотека – кітап-қана
Бивак – дала қоналқа
Бикфордов шнур – Бекпұр жібі
Бинокль – қос дүрбі
Бинт – орауыш
Бирка – белгі ағаш
Битва – соғыс
Поле битвы – ұрыс майданы
Ближайший начальник – таяу бастық
Блиндаж – пана
Оборонительный блиндаж – қорғаныс пана
Блиндирование – қорсауламақ
Блокада – (қамау)
Блокгауз – үй қорған
Боевая линия – әскер желісі
Боевая позиция – әскер бекінісі
Боевая подушка – соққы жастығы
Боевая пружина – « серіппесі
Боевая часть – соғар бөлім
Боевая щель – соққы саңылауы
Боевое столкновение – жауға қағысу
Боевой взвод – ұрыс кедергісі, иықша (соғанақ)
Боевой винт – ұрыс бұрандасы
Боевой гребень – ұрыс қыры
Боевой заряд – ұрыс атымы
Боевой комплект – ұрыс толығы
Боевой патрон – шын оқ
Боевой порядок – ұрысқа дайындық (қатары)
Боевой припас – әскер керек-жарағы
Боевой расчет – « есебі
Боевой участок – ұрыс ауданы
Боевые выступы – ұрыс кедергісі
Боевые действия – ұрыс қимылдары
Боевые формы строя – ұрыс тізбесінің түрі
Боевые гнезда – ұрыстық ұясы
Боек – соққы, үші
Боец – әскер
Бой – ұрыс
Наступительный
Ұмтыла
Оборонительный
Қорғана

Отступательный
Шегіне
Встречный
Қарсы
Морской
Теңіз
Воздушный
Әуе
Пеший
Жаяу
Конный
бой
Атты
Огневой
Мылтық атыс
Рукопашный
Қоян-қолтық
Авангардный
Жол басарлық
Аръергардный
Жол бөгерлік
Выжидательный
Байқаулық
Непредвиденный
Күтілмеген
Боковая щель – бүйір саңылауы
Бойница – мылтық тесігі
Бойня – мал сойыс
Боковой отряд – жанама жасақ
Болото – батпақ
Непроходимое болото – өткелсіз батпақ
Большой привал – түстеніс
Больница – ауру қана
Болт – білік
Бомба – бомбы
Зажигательная
өртегіш
бомба
жанар
Святящая бомба – жанар бомбы
Фугасная бомба – дүмпілді бомбы
Бомбардировка – зеңбірек астына алу
Бомбовоз – бомбы тасыр
Бомбомет – бомбы атқыш
Бомбовая трубка – доп өңеші
Борт – кемер
Ботинки – шолақ етік
Ботфорт – шалбар етік
Боцман – босман
Брандвахта – өрт күзетші кеме
Брандер – өртегіш
Браунинг – брауниг
Брезент – бірезент
Брешь – ойық
Бригада – қозар
Бризантное орудие – ойраншыл зеңбірек
Бризантный снаряд – ойраншыл доп
Бронебойный – сауыт бұзар

ұрыс

бомбы

Броневой автомобиль – сауытты абтамабіл
Броневой поезд – сауытты от арба
Броненосец – сауытты кеме
Броненосный – сауытты кеме
Бронзовая колонка – қола діңгек
Бронь, броня – сауыт
Бруствер, насыпь – топырақ, қалқа
Брусчатая – тақтайлы
Будка – күрке
Буксир – тіркемелі, жетек
Бунт – бүліншілік
Буссоль – құбыланама
Бухта – шыған
Буфер – мүйет
Бык – тіреу
Бытность вне службы – қызметсіз күн
Белое оружие (холодное оружие) – оқсыз қару
В
Вагон – багон
Вагонетка – багоншік
Валек – бәлөк
Вор – ұры
Ватерлиния – су жиек
Вахта – уақты
Вахтер – бақты
Ведение огня – атқылай беру
Ведомость – қаттама
Вещевая ведомость казенному имуществу, состоящему на военно-служащих
роты – бұйым қаттамасы
Ковочная ведомость – тағалау қаттамасы
Ведомость о числе заболевших – ауырып қалғандардың қаттамасы
Суточная ведомость о состоянии работы – қостың бір тәулігірегі қаттамасы
Ведро – шелек
Велосипед (самокит) – белесепет
Велосепедист (самокатчик) – белесепетші
Венчик боевой личинки – ұрыс құртының айдары
Венчик ударника – соққының айдары
Веретенное масло – ұршық майы
Верк – ұйық
Вертикальный винт – тік бұранда
Зажимной винт – қысар (бұранда)
Вортлюг – бұрғыш
Верхнее окно – жоғарғы терезе

Верхний палец –жоғарғы саусақ
Верхний спуск – жоғарғы тиек
Верховой – атты
Верхом – салт
Вестовой – шабарман
Ветеринарное довольствие – мал дәрігерлік жарағы (азығы)
Ветеринарный врач (ветврач) – мал доқтыры (оташы)
Ветеринарный фельдшер (ветфельтшер) –мал емші
Ветромер – жел өлшеуіш
Веха – қарақшы
Вехи ставить – қарақшы қою
Вещевое довольствие – киім-кешек
Вещевой склад – бұйым қоймасы
Взведение курка – мылтық шаппасын қайыру
Взвод – (қос) бунақ
Взводный командир – бунақ (қос) басы
Взводная колонна – бунақ түйдегі
Вздвоить ряды – іретті жұптау
Взнуздывать, взнуздать – ауыздықтау
Взрыв – қопарма
Взрывать, взорвать – қопарылу
Взрывание – қопармақ
Взрываться, взорваться – қопарылмақ
Взрывной, взрывчатый – бұрғы
Взрывчатое вещество – атылғыш зат
Взыскание, наказание – жазалау
Взыскание дисциплинарное – тәртіп жазасы
Взыскивать, взыскать – жазаламақ
Взять во фланг – бүйірден алу
Виадук – айқастыра алу
Вид огня – атыс түрі
Визирование – көздеу, сығалау
Визировать – көздемек
Вилка – ас шанышқы
Винт – бұранда
Винт упора – тіреуіш бұранда
Винт хвостовой – құйрық бұранда
Винтовка, ружье – бес атар
Винтовой вырез – бұрандалы ойық
Винтовой выступ – бұранда қыры
Ворот – шығыр
Внимание –назар
Водопой – суат
Водорез – су жарар
Воевать – соғыспақ

Военная игра – соғыс ойыны
Военное искусство – әскер өнері
Военно-лечебное заведение – әскер емдеу орны
Военно-голубиная станция – әскерлік кептер бекеті
Военно-научный кружок (В.Н.К.) – әскерлік білім қоғамы
Военно-научное общество (В.Н.О.) – әскерлік білім қауымы
Военно-полевой суд (трибунал) – майдан соты
Военно-санитарное ведомство – әскер тазалық қарамағы
Военно-санитарное довольствие – әскер тазалық жабдығы
Военно-учебное заведение – әскер мектебі
Военно-химическое дело – әскердің кимие ісі
Военно-обязанный – әскерлік міндетті
Военное положение – соғыс жосығы
Военнопленный – соғыс тұтқыны
Военно служащий – әскерлік қызметші
Военные предметы – (әскерлік) соғыстық бұйымдары
Военный – әскерлік (соғыстық)
Вождь – көсем
Возвратная пружина – қайтарғыш шиыр
Возвратный механизм – тепбелі тетік
Воздухоплавание – әуе кезу
Воздухоплаватель – әуе кезер
Воздухоплавательный отряд – ұшар жасақ
Воздушная разведка – ұшар баршылық
Воздушное наблюдение – әуеде бақылау
Воздушный бой – әуе соғысы
Воздушный рейс – әуе қатынасы
Воздушный флот – әуе кемесі
Воздушный шар – айырыстат
Воин – әскер
Воинская повинность – әскерлік міндет
Воинственный – жауынгер
Война – соғыс
Война гражданская – тап соғысы
Война междуусобная – өз ара соғыс
Война партизанская – аламан соғыс
Горная
Тау
Осадная
Қамау
Полевая
Дала
Минная
Мінелі
Наземная
Жер үсті
Траншейная
Бекіс
Позиционная
война
«
Маневренная
(Серіппелі, орағытып)

соғыс

Оборонительная
Қорғана
Наступательная
Ұмтыла
Морская
Теңіз
Подводная
Сүңгір
Малая
Уақ
Войско – әскер
Войсковая часть – әскер бөлімі
Войсковое соединение – әскер жиыны
Войсковое хозяйство – әскер шаруасы
Волна – толқын (қабат-қабат)
Атакующая волна
шабуыл (ат қояр)
Штурмовая «
Бұзар
(қабаты) толқыны
Газовая
Ғаз
Волны атаки – шабуыл қабаттары, толқындары
Атака волнами – қабатты, толқынды шабуыл
Волонтер, доброволец – пидагер
Волчья яма – қазықты шұқыр
Вольно – ықтияр!
Вольнонаемный – жалдама
Вольт – орағым
Вольтжировка – ат ойнау
Вольтметр – болытметр
Вооружать, вооружить – жарақтандыру, қаруландырмақ
Вооружение – жарақтану, қарулану
Вооруженный – жарақты, сынат
Воронка – шұқыр
Восстание – көтеріліс
Вправо – оңға
Врач – доқтыр
Главный
Үлкен
Старший
Ұлы
Младший
Кіші
Полковой
врач
Қолдың доқтыры, тәуіпні
Дивизионный
Түмен
Дежурный
Сақшы
Медицинский
Адам
Ветеринарный
Мал
Враждовать – жауласпақ
Враг – жау, дұспан
Всадник – атты (кісі)
Всеобуч – жалпы үйретіс
Встречный бой – жүргінді ұрыс
Втулка – төлке
Донная, доньевая втулка – түбінің, көтінің тығыны

Вьюк – тең
Выбрасывать – ырғытқыш
Выводный – шығарушы
Выводная трубка – шүмек
Выговор – сөгіс
Выдвижной прицел – көтерме қарауыл
Вызов в ружье – мылтыққа шақыру
Вызывная кнопка – шақыру түйме
Вылазка – шығу
Вылет – ұшып шығу
Вымпел – бемпел
Выравнивание шеренги – сап түзеу
Выравниваться, выравняться – тегістелу
Вырез – ойық
Высадка – төгу
Высота прицела – (сығалаш тұрқы)
Выстрел – (тарсыл) ату
Выстрелить – ату
Грудная высота – емшектің бойы
Прямой выстрел – қадай ату
Выступ – иық
Отражательный выступ – қағар бел
Выстроиться, выстраиваться – (сап түзу) тізілу
Вытягивание – жазылу, созылу, созу
Вытяжная труба – сорма түтік
Вышка – мұнара
Г
Гавань – кеме ықтырмасы
Газ – ғаз
Боевой
Ұрыс
Удушливый газ
Иісті
Ядовитый
Улы
Газовая камера – ғаз бөлмесі
Газовое отверстие – ғаздың тесігі
Газомет – ғаз шашар
Газоубежище – ғаз тимес
Гайка – тығырық
Зажимная
Коническая
гайка
Галоп – шоқырақ
Галопировать – шоқыту
Галун – оқа
Гарнец – гарнетс

ғаз

Қысар
Сүйір

тығырық

Гарнизон – қорғандық
Гарнизонная служба – қорғандық қызмет
Гарнизонный устав – қорғандық (ереже) устау
Гарцовать – ойғастау
Гать – салма
Гаубица – келте зеңбірек
Гаубичная батарея – « қосыны
Гаупвахта – абақты
Гвардия – ірік әскер
Гелиограф – келгірап
Генерал – жанарал
Генеральное сражение – үлкен соғыс
Генеральный штаб (генштаб) – ұлы ыштаб, орда
География – жағырапиа
Геометрия – пішіндеме
Герб – таңба
Германская сеть – гермен торы
Герметический – саңылаусыз
Герой – батыр
Гибель – апат
Гибнуть – апат болу, өлу
Гидравлический – сулық
Гидроплан, гидроаэроплан, гидросамолет – үдіреплан, су ұшары
Гидропульт – су шашар
Гимн – ұран күйі
Гимнастика – ширатқы
Гимнастический городок – ширатқы қаласы
Гимнастический зал – ширатқы зал (сарай)
Гимнастическая площадка – ширатқы алаңы
Гильза – сауыт
Главарь – бастық
Главное – ұлы, басты
Главное артиллерийское Управление (ГАУ) – зеңбіректің ұлы басқармасы
Главное военно-ветеринарное управление (Главетупр) – әскерлік мал
дәрігерлік емдеушінің ұлы басқармасы
Главное военно-инженерное управление (ГВИУ) – әскерлік істемпаздығының
ұлы басқармасы
Главное военно-санитарное управление (Главсанупр) – әскер саулығының ұлы
басқармасы
Главное управление военно-воздушного флота (Главвоздухофлот) – әскер әуе
кемесінің ұлы басқармасы
Главное военно-хозяйственное управление (Главхозупр) – әскер шаруасының
ұлы басқармасы
Главнокомандуюий (главком) – ұлы әскер басы
Главные силы – әскердің дені

Главный военно-инженерный склад – әскерлік істемпаздығының ұлы қоймасы
Главный врач (Главврач) – ұлы тәуіп (доқтыр)
Главный начальник снабжения (Главначснаб) – азық түліктің ұлы бастығы
Главный руководитель (Главрук) – ұлы меңгеруші
Глазомер – көз шамалаушы
Глазомерная съемка – көз таразылап шенеу
Гласис – жатық
Глицерин – күлсерен
Глубина колонны – түйдек тұрқы
Гнездо пулеметное – оқшашар ұясы
Гнездо – ұя
Завинтованное гнездо – бұрандалы ұя
Голова – бас, алды
Голова колонны – түйдек маңдайы
Голубиная почта – кептер поштасы
Гонец – шабарман
Гондола – кебеже
Горбатая пружина – бүкір серіппе
Горта – жырым
Горизонт – көк жиек
Горизонтальная площадка – бесік
Городок – қалашық
Гимнастический
Сәрсендеме
Саперный
городок
Сапер
қалашығы
Лагерный
Жайлау
Гортовые ремни – жырым қайысы
Горючие материалы – жанба зат
Градус – кырадыс
Градусник, термометр – термометір
Гражданин – азамат
Гражданская власть – ел әкімі (ел әкімшілігі)
Гражданская война – тап соғысы
Граната – жеңіл (гіренет) доп
Ручная
Қол
Ружейная
граната
Мылтық
добы
Зажигательная граната – жандырар доп
Граница – шек-ара
Гребень – қыр, жота
Громоотвод – жәй тартар
Грубая навеска – мезгей көздеу
Грудная высота – емшек бойы
Груз – жүк
Грузовой – жүктің
Грузовой автомобиль– жүк абтамабілі
Грунт – жер қыртысы

Грунтовая дорога – қара жол
Группа – топ
Группировка войск – әскер топтау
Групповой метод обучения – топтап үйрету әдісі
Огневая
Атыс
Ударная
группа
Шабар (соғар)
тобы
Группировка
Әскерді топтап
Перегруппировка войск
Қайта топтап
Алу
Губернский военный комиссар (Губвоенком) – гүбірналік әскер кемесері
Гурт – қора
Гусиный строй – қаз қатар
Гусеница – қырық буын
Гусеничный двигатель – қырық буынды тартар
Гусеничный лафет – қырық буынды құйрық
Д
Дальний, далекий – алыс
Дальний отъезд – алыс барыс
Дальнобойность – алыс тигіштік
Дальнобойный – алыс тигіш
Дальновидность – көреген
Дальнозоркий – алыс көргіш
Дальномер – алыс өлшеуіш
Дальность – алыстық
Дальность выстрела – атудың алыстығы
Дальность полета пули – оқ өрісі
Дальность прямого выстрела – төте ату
Дамба – бөгет
Дать залп – қосыла ату
Дача – беріс
Двигатель – тартар (қозғауыш)
Движение вперед – ілгері жылжу
Движение шириной – көлденендеп жылжу
Движение – жүріс, қозғалыс
Вперед
Ілгері
Шагом
движение
Аяңдап
жүру
Шеренгой
Қатармен
Развернут.
Жазық тізбемен
строем
Колонны движение – түйдектің жүрісі
Движение на выстрел – мылтық даусына жүгіру (атысқа жүгіру)
Движение ночью – түнгі жүріс
Походное
Көш

Фланговое
Жанай
Облическое
Қия
Фронтальное
движение
Қарсы
жүріс
Обходное
Орай
Маневренное
Серуенді
Двухколесный – қос дөңгелекті
Двуколка – қос дөңгелек, арба
Патронная
Оқ қос
Пулеметная
Оқшашар
Санитарная
двуколка
Саулық арбасы
Хозяйственная
Шаруа
Двухдневный – екі күндік
Двухколейный – екі аяқты жол
Двухшереножный – екі қатарлы тізбе
Двухшереножный строй – екі қатарлы тізбе
Дежурить – сақшылық қылу
Дежурная комната – сақтық үйі
Дежурная часть – сақшылық бөлім
Дежурный – сақшы
Дежурный ветеринарный врач – сақшы мал емші
Дежурный по военно-лечебным заведениям – әскердегі емдеу орындарының
сақшысы
Дежурный врач – сақшы доқтыр
Дежурный лекарский помощник – сақшы қолғабысшы
Дежурный по канцелярии переписчик – кеңсе сақшысы
Дежурный по караулам – қарауыл сақшысы
Дежурный по конюшне – ат қора сақшы
Дежурный по общим кухням и пекарням – жалпы ас үйі мен нан үйдің
сақшысы
Дежурный по приемному покою – ауруқана сақшысы
Дежурный по роте – қос сақшысы
Дежурный по части – бөлім сақшысы
Дежурный сигналист – сақшы атойшы
Дежурство – сақшылық
Дезертир – қашақ
Дезинфекционный отряд – дезенпекші жасақ
Дизенфектировать – дезенпекшілеу
Дизенфекция – дезенпекшілік
Дезорганизация – сырыш бұзу
Действие – амал
Дейтвительный огонь – екпінді атыс
Действующая армия – соғыстағы әскер
Делегат – уәкіл
Делегат связи – қатынас уәкілі

Делопроизводитель – іс жүргізуші
Делопроизводство – іс жүргізушілік
Деморкационная линия – шек
Демобилизация – тарату
Демонстрация – қыр көрсету
Денежная книга – ақша дәптері
Денежный ящик – ақша сандығы
Денник – ат қорашық
Депеша, телеграмма – телгірам қабары
Депо – (үйме) қор
Деривация – оқ ауыс
Дерн – шым
Дернина тычком – шымды тіке
Дернина логом – « жатқыза
Десант – төгінді
Детонатр – от бергіш
Детонация – от беру
Дефиле – қысаң
Дефилировать – өте шығу
Диаграмма – сызық шама
Диаметр – өре
Диафрагма – бауырша ет ?
Дивизион – атты қосынды
Дивизия – түмен
Динамит – динамит
Диск – күлше
Дисковая пружина – күлше шиыр
Дисклокация – қоныс талдау
Диспозиция – өріс ретінің пәрмені
Дистанция – арасы
Дистанционная труба – өріс дүрбісі
Дистанционный огонь – өрістік атысы
Дисциплина – тәртіп
Дисциплина огня – атыс тәртібі
Дисциплинарная власть – тәртіп әкімі, әкімшілігі
Дисциплинарное взыскания – тәртіп жазасы
Дневалить – күндікші болу
Дневальный – күндікші
Дневальный наружный – сыртқы күндікші
Дневальный по ветеринарному лечебному пункту – оташы қорасының
күндікшісі
Дневальный по конюшне – ат қораның күндікшісі
Дневальный по роте – қос күндікшісі
Дневальный санитар – саулықшы күндікшісі
Дневка – ерулеу

Дневник – күндік дәптер
Добавка – үстеу
Доброволец – талапты
Довольствие – қаражат, ауқат
Вещевое
Киім-кешек
Денежное
Ақша
Приварочное
Азық-тамақ
Артиллерийское
Зеңбірек
Инженерное
довольствие
Енженер
жарағы
Фуражное
Жем шөп
Санитарное
Саулық
Продфуражное
Азық-жемі
Путевое
Жол қаражаты
Дознание – анықтама
Дозор – бақылау, бағсы
Дозорный – бақылаушы
Разведывательный дозор – шалғын бағысы
Дозор для осмотра впередилежащей местности – алдын шалатын бағысы
Дозор проверки бдительности часовых и подчасовых – күзетшілер мен күзет
басарлар тексеретін бағыс
Док – кеме дүкені
Доктор – тәуіп
Документ – қағаз
Долговременная фортификация – ұзаққа бекініс
Долгосрочный – ұзын сүрөкті
Должностное лицо – мәнсапты кісі
Должностное приступление – мәнсап қылмысы
Дола – қыры
Донесение – қабар
Донная, доньевая втулка – түпкі тығын
Допризивник – ертелі
Допуск, допущение – жіберу
Дорога – жол
Грунтовая
Қара жол
Проселочная
Кер, ауыл аралық
Железная
дорога
Темір
жол
Шоссейная
Тас
Шоссированная
Тастақ жол
Досылатель – айдаушы
Дредноут – дұратнауыт
Дренажная канава – сорғыш арық
Дробина, дробинка, дробь – бытыра
Дуга подъемного механизма – көтергіш тетіктің доғасы
Дуло – аузы

Дульная накладка – ауыз томағасы
Дульная часть – ауыз жағы
Дульце гильзы – оқ сауыттың ауызы
Дуэль, поединок – жекпе жек
Дымовая завеса –түтүн бүркемесі
Дышло – жеке терте, жалғыз жетек
Корневая часть дышла – тертенің түбір жағы
Е
Егерь – саятшы
Единица – бөлек
Тактическая
әдіс
Стратегическая
айла
Единица войсковая – әскер бөлегі
Езда – жүріс
Езда сменою – топтанып жүру
Ездовой – қос айдар

жекесі (бөлегі)

Ж
Жало – ұшы
Жалоба – шағым
Жалобщик – шағымшы
Жалование – жал ақы
Железная дорога – темір жол
Железо-бетон – темірлі бетон
Желобок – ауа
Желтая охра – сары сыр
Жженая кость – күйдірген сүйек
Жженая слоновая кость – күйген піл тісі
Живая изгородь – шырпы бөгет
Жолоб – ауа
Журнал – кенеге
Журнал входящий – кіріс кенегесі
Журнал исходящий – шығыс кенегесі
Журналист – кенегеші
З
Забастовка – іс тастау
Забить тревогу – аттан салу
Забинтовать – орау
Забоина – сойыс
Заболачивание – ылайлану, ылайланыс
Забор – дуал
Забронировать – сауыттану

Заведение – дүкен
Военно-учебное заведение – әскерлік оқу құрым
Завертка – тиек
Завеса – бүркеніс
Дымовая
Түтін
Огневая
завеса
От
бүркенісі
Газовая
Ғаз
Завинтованное гнездо – бұрандалы ұя
Завинтованный конец – бұрандаулы үші
Заводная лошадь – жетек ат
Завоевание – жаулап алу
Завтрак – сәскелік (тамақ)
Загиб – ернеу
Заготовка, заготовление – даярлау
Заготовщик – даярлаушы
Заградительный огонь – бөгеу атысы
Заграждение – бөгет
Проволочное заграждение – сым бөгеуі
Загрязнение трущихся частей – үйкемелі бөлшектердің кірлеуі
Задача – қызмет, есеп
Тактическая задача – әдіс, іс
Боевая « – ұрыс «
Задвижка – қыстырық
Задвижной щит – суырмалы қалқан (қозғамалы қалқан)
Задержка – кідіріс
Закторная задержка – жапқыш кідіріс
Задержка пулемета – оқшашардың кідірісі
Заднее положение ударника – соққының қайырылған түрі
Задний ход – шегініс
Зажигательная бомба – өртегіш бомбы
Зажим – қысқы
Зажимная гайка – қысқы тығырық
Зажимная матка – қысқы емшек
Зажимное кольцо – қысқы сақина
Зажимное приспособление – қысқы тетік
Зажимный винт – қысқы бұранда
Зажимные кулаки – қысқы тобық
Заземление – жер бауырлау
Зазор – саңылау
Зазубрина – кетілу
Закроина – ернеу
Закроина гильзой – сауыттың ернеуі
Закрепляющий болт – бекітер білік
Закрытая позиция – таса бекініс
Залп – лап

Залповый огонь – лап ату
Замаскироваться – көз бояу
Замедлитель – бәсеңдетер
Замок – құлып, жапқыш бек
Замковое окно – жапқыштық тесік
Замочный рычаг – бек демеуі
Замыкатель – жабар
Замыкающая шпилька – түйреуіш, жабарсида
Замыкающий – жабар
Запал – тұтатқыш
Запальная трубка – тұтатқыш түтік
Запальное отверстие – тұтатқыш тесік
Запальная часть – тұтатқыш бөлім
Запас – сақтық
Неприкосновенный запас – қорық сақтық
Носимый запас – бойдағы сақтық
Возимый « – жолдағы «
Суточный « – тәулік «
Запасной ремень – сақтық қайыс
Записка – зәпеске, қағаз
Записка об освобождении из под ареста – қамаудан босатарда зәпеске
Объяснительная записка – баяндау зәпеске
Заплечик – иықтық
Запресованный пороховый состав – қысылған дәрі заты
Зараза – жұқпа
Заразный – жұқпалы
Заржаветь – тоттану
Заря – таң
Заряд – атым оқ дәрі
Разрывной заряд – қопармалы дәрі
Зарядный ящик – оқ жәшігі
Заряжать – оқтау
Засада – тасалану
Засека – тіліс, айқас (аяғын соқпақ)
Заслон – қалқа
Застава – тосқауыл
Головная застава – басқы тосқауыл
Боковая « – бүйір «
Правая « – оң жақ «
Левая « – сол жақ «
Походная « – жорық «
Сторожевая « – күзет «
Отдельная « – жеке «
Главная « – ұлы «
Застежка – ілгек

Заступ – темір күрек
Затвор – тығын, қақпақ
Затворная задержка – тығын кедергісі
Затворнаям пружина – тығын серіппе
Затрава – от беру
Затравояное отверстие – от бергіш тесік
Затылок – желке
Затыльник – шүйде
Заусеница – жаңқа
Зацеп, зацепка – ілмек
Зацеп рамы – ергенек ілмегі
Защелка – тіс
Защелка хомутика – мойындық тісі
Защитный цвет – пана түс
Звено – буын
Зенитное орудие – тік зеңбірек
Змейкой – жылан іздене
Знак, значек – белгі
Знаменщик – тушы
Знамя – ту, жалау
Зона – алап, өлке
Передовая зона – алдыңғы алап
Операционная зона – майдан «
Боевая « – ұрыс «
Тыловая « – артқы «
Зона наступления – ұмтылсын алабы
Зона обороны – қорғаныс алабы
Зона наблюдения – бақылау алабы
Зона разведки – барлау алаңы
Зона сопротивления – тірес алабы
Зона огня – атыс алабы
Зона атаки – ат қойыс, шапқын алабы
Зрительная связь – көз қатынас
Зрительная труба – дүрбі
Зуб – тіс
Зуб барабана – дабыл тісі
Зубец – тіс
Зубчатая рейка – тісті таяқ
таяқ тіс
Зубчатое колесо – тісті тегермеш
Зубчатый сектор – тісті өрістік
И
Игла – ине, тебен

Известие – қабар
Извещать, известить – қабарландыру, құлақтандыру
Изгородь – қоршау
Живая изгородь – шыр пилі қоршау
Изготовка – оңтайлану
Изготовка к стрельбе – атысқа оңтайлану
Излом – бүгіс
Измена – айну
Изменник – айнымал
Износ загибов боевой личинки – ұрыс құртының ернеуінің тозуы
Изолировочная лента – қоршау құр
Изолятор – қоршау
Изоляция – қоршамақ
Изранить – жаралау
Изрубать, изрубить – кескілеу
Именной список – ат тізім
Инвалид – кәріп
Инвентарь – түлік, сайман
Индуктор – ықпалшы
Индукционная катушка – ықпал ұршығы
Индукционная точкка – « ноқат
Индукция – ықпал
Инерция – екпін
Инженер – енженер, істемпаз
Инженерная подготовка – енженерлік даярланушы
Инженерная разведка – енженерлік барлау
Инженерно-технические средства – енженерлік, істемпаздың ылажы
Инженерное довольствие – енженерлік ауқат
Инженерный плацдарм – істемпаз өлкесі
Инспектирование – інспектеу
Инспектор – інспектір
Инспекция – зерттеу
Инструктор – нұсқаушы
Инструкция – нұсқау
Инструмент – аспап
Шанцевой инструмент – жер сайманы
Интервал – жапсар (ара)
Информация – мәлімдеме
Искровая рота – сымсыз телгірам қосы
Искусство – өнер
Искусственное препятствие – жасама бөгеу
Исполнительная команда – орындау жарлығы
Источник тока – ағын көзі
Истребитель – қыран
Исходный пункт–аттанар жер (шығар жер)

Итти на выстрел – тарсылға жүгіру
К
Кабель – кәбел, таспалы сым
Полевой
Дала
Телефонный
кабель
Телепон
кәбелі (қабылы)
Телеграфный
Телгірам
Кабинет – кәбинет
Кавалерист – атты әскер
Кавалерия – атты әскер
Кадка – күбі
Кадр – ұйытқы
Казак – қазақ орыс
Казарма – жатақ үй
Каземат – каземет
Казенная часть – көт жағы
Казенное имущество – қазына мүлкі
Казна – қазына
Казначей – қазынашы
Казнь – өлім жазасы
Каланча – мұнара
Калейдоскоп – келейдескеп
Калека – жарым жан
Калибр – ен
Калибромер – ен өлшеуші
Камера – кәмір
Дезинфекционная камера – дәрілеу бөлмесі
Газовая камера – ғаз кәмірі
Кампания – соғыс науқан
Канава – арық
Канал – қанал
Канал сквозной для выхода газов – ғаз керней (түтік шығарушы)
Канал ствола – діңгек керней
Кандалы – құлақты, бұғау
Канифоль – шайыр
Канонада – зеңбіректеу
Канцелярист – кеңсеші
Канцелярия – кеңсе
Канцелярские принадлежности – кеңсе жабдығы
Капитуляция – мойындау
Капкан – қақпан
Капот – көпет
Капсюль – кәпсүл
Капсюль детонатор – от бергіш кәпсүл

Капенармус – қаптырнағыш, таратқыш
Карабин – келте мылтық (келтеше)
Караул – қарауыл
Полевой караул – дала қарауылы
Отдельный полевой караул – жеке дала қарауылы
Главный полевой караул – бас «
Караулить – күзетпек, күзету
Караульная служба – қарауылдың қызметі
Караульное помещение – қарауылдың үйі
Караульный начальник – қарауылдың басы
Карта – қарта
Картечь – зеңбірек бытырасы
Карьер – шабыс
Катер – кемешік
Каток – тайғанақ
Катушка – ұршық
Катушка для провода – сым ұршығы
Кашевар, повар – қазаншы
Каюта – кайыт
Квартира – пәтер
Квартирьер – пәтерші
Квартирмейстер – пәтер басы (қоныс басы)
Квартирное довольствие – пәтер ауқаты
Квартиро-бивак
Квартирно
бивачное үйге де, далаға да
расположение
жатсын
Километр – километр, шақырым
Киль – кил, төс
Кинжал – қанжар
Кинжальный огонь – бойлата атыс
Кипятильник – қайнатқы
Кирка – тас шот
Кирка-мотыга – тесе шот
Кладовая – қамба
Клевок – құсқын
Клеймо – таңба
Клейстер – қамыр
Клинок – темірі
Клятва – ант
Книга – кенеге, дәптер
Книга арестованных – тұтқын кенегесі
Ветеринарно-санитарная книга – мал дәрігерлік кенегесі
Денежная книга – ақша кенегесі

Для
записи
Науқастар
больных
«
медицин. книга
Дәрігер қарау
осмотр
«
приемного
Ауру қана
покоя
Кнопка – түйме
Кобура – қап
Ковка – тағалау
Ковочная ведомость – тағалау дәптері
Кожух – жабу, бүйен
Козлы – мосы бұт (алтыбақан)
Козырек – қалқа
Койка – төсек
Кокор – көкір
Кол – қада, қазық
Коленчатый рычаг – бүкіш демеу
Коленчатая прорезь – бүкіш ойық
Колесо – тегермеш
Зубчатое колесо – тісті тегермеш
Колонка – түйдек
Походная
Көш, жүріс
Резервная
колонка
Тиянақ
Боевая
Ұрыс
Взводная
Қос, бунақ
Колонна
по отделениям
сала
рядами
ірет
три
үш-үштен
Глубина
түйдектің
Голова
түйдектің
Хвост
колонны
түйдектің
Фронт
түйдектің
Колодка – қалып
Колодка прицельная – сығалау табаны
Колпачок – қалпақ
Колышек – қазықша
Кольцо – сақина
Зажимное кольцо – қысар сақина
Кольцевая бороздка – дөңгелек ойық
Кольцевой выем – айнымалы қобы
Кольцевой выступ – дөңгелек, дөңі
Кольцевой паз – дөңгелек қазынек
Кольцо боевого взвода – ұрыс тиегінің дөңгелегі
Кольцо ложевое – құндақ сақинесі

кенегесі

түйдегі

түйдек
қалыңы
басы
құйрығы
ені

Кольчуга – кіреуке, сауыт
Колючая проволока – тікенекті сым
Колючий – тікенекті
Колющее оружие – сүңгі қару
Команда – жарлық, қосынша
Пулеметная
Оқ шашар
Хозяйственная
Шаруа
Химическая
Ғаз
Комендантская
команда
Құрушылық
қосыншасы
Конвойная
Қонбайлық
Музыкантская
Күйші
Командир Раб. Кр. Красной арм. – мұжық бен жұмыскердің әскер басы
« корпуса (комкор) – сан басы
« дивизии (комдив) – түмен басы
« бригады (комбриг) – құзар басы
« полка (комполк) – қол басы
« батальона (комбат) – қосын басы
« роты (комрот) – қос басы
« взвода (комвзвод) –бунақ басы
« отделения (отделком) – сала басы
« звена – буын басы
« эскадрона (комэскадр) – атты қос басы
« батареи (комбатар) – зеңбірек қос басы
« дивизиона – атты (зеңбірек) қосынының бастығы
Командировать – жұмсамақ
Комендант – қорушы
Комендантское управление – қорушының басқармасы
Комиссар – кемесер
Военный комиссар – әскер кемесері
Уездный « – уездік «
Губернский « – губерналық «
Народный комиссар по военным и морским делам – әскерлік қалық кемесері
Комутатор – көмететір
Компас – тұстық
Комплект – толым
Комплектование – толтыру
Комсостав – командный состав – басшы құралымы
Конвоировать – көнбейлеу
Конвой – көнбей
Коническая гайка – сүйір тығырық
Конический скат – сүйір қия
Конница – атты әскер
Конный – атты
Коновод – атшы
Коновязь – керме

Коновязный кол – керме, мама ағаш
Контакт – үйлесу
Контрабанда – ұрлық сауда, ұрлап өткізу
Контрабандист – ұры саудегер
Контратака – қарсы ат қойыс
Контро-буфер – қарсы мүйет
Контр наступление – қарсы ұмтылу
Контр удар – қарсы соғу
Контрольное окно – тексеру терезе
Контрольный столб – тексеру діңгек
Контрольное черточка ствола – діңгектің тексеру сызығы
Контр-разведка – барлау
Контр-революция – кері төңкеріс
Контузить – дүмпүту
Концентрационный лагерь – тұтқын ійірмесі
Конюшня – ат қора
Колоть – шаншу
Копье – найза
Корабль – кеме
Корневая часть – (тартенің) түбір жағы
Корма – жем
Кормило – кеме құйрығы
Кормовой – жетекші
Кормчий – жетекші
Короб – кебеже
Коробка – қобди
Коробка магазинная – оқ іні
Коробка прицела – көздеу, сығалау қобдиы
Коробка ствольная – діңгек қобдиы
Коробка ударной трубки – тұтатар қобдиы
Коромысло – күйенте
Корпус – сан
Косой огонь – қия атыс
Косо-прицельный огонь – қия көздей атыс
Котел – қазан
Котелок – қол бақыр
Красная Армия – қызыл әскер
Красноармеец – әскер
Красный крест – қызыл креш
Крейсер – Крейсір
Крепость – қамал, қорған
Кронштейн – тіреуіш
Кронштейн прицела – сығалау тіреуіш
Кронштейн трубки ударника – соққы өңешінің тіреуіші
Круглое окно – дөңгелек терезе

Круговой желобок – айнымалы қобы
Круговой паз – айнымалы қазынек
Кругозор – көздем
Кругом – айнал, айнала
Кружка – саптыаяқ
Крышка магазинной коробки – оқ інінің қақпағы
Крюк, крючок – ілмек
Крючок для носки гранат на поясе – доп қыстырғыш ілмек
Крючок спусковой – ағытқыш ілмек
Кузнец – ұста, темірші
Кузница – ұста дүкені, темірші дүкені
Кузов – кебеже
Кулак зажимной – қысар тобық
Курьер – шабарман
Курок – құлақ
Курсант – оқушы
Курсы – күрс
Кухня – шошала
Столовая – ас үй
Л
Лаборатория – лабыратыр
Лагерный – жайлаулық
Лагерь – жайлау
Ладышка – бүкір
Лазарет – ауру қана
Лазарет полевой – жорық ауру қанасы
Лазарет дивизионный – түменнің ауру қанасы
Лазутчик – жансыз
Лапа, лапка – иттабан
Лапчатый – ит табанды
Латунный, латунь – жез
Лафет – лепет
Лебедка –шығыр
Легенда – ертек
Легковоспламеняющий – тұтанғыш
Ледокол – мұз ойғыш
Лезвие – жүзі
Лейденская банка – Лейдін сауыты
Лекало – лекал
Лента – құр, таспа
Ленточный – таспалы
Ленчик – ағаш
Лес – орман

Летнее обмундирование – жазғы киім
Летучая почта – ұшқыр пошта
Летчик – ұшқыш
Летчик наблюдатель – бақылаушы
Лечебница – емқана
Лечение – емдеу
Лимб – лмбі
Линейка – сызғыш
Линейка лазаретная – ауру қананың арбасы
Линейный корабль – үлкен кеме
Линия – жол, сызық
Линия выстрела – ату қатары
Линия огня – атыс қатары
Линия полета пули – оқ ізі
Линия прицеливания – көздеу жолы
Линия обороны – қорғаныс шегі, қатары
Линия сопротивления – тірелес, тірес шегі, қатары
Боевая линия – ұрыс қатары
Операционная
Жайылыс
Коммуникационная
Қатынас
Разграничительная линия
Жіктеу
Деморкационная
Ара
Укрепленная
Бекініс қатары
Лисья нора – түлкі іні
Лицо командного состава – басшылар құрамының адамы
Личинка – құрт
Боевая личинка – ұрыс құрты
Личный состав – бас төлік
Лобовая атака – қарсы шапқын
Лобовая часть лафета – лапет алды
Лобовой удар – бетпе бет соғу
Лодка – қайық
Подводная лодка – сүңгір
Логом дернина – шымды жатқызып қою
Лодыга – бүкір
Ложе – құндақ
Ложевое кольцо – құндақ білезігі
Ложевые глазки – құндақ көзі
Цевье ложи – құндақ мойыны
Ложемент – ложемент
Локомотив, паровоз – от орба, локомотіп
Локотники – шынта
Лопата, лопатка – күрек
Лопасть – қанат

жолы

Лоток – қалақ
Лоцман – лоспан
Лук – садақ, жуа
Лупа – лұпа
Лыжи – шаңғы
Лыжник – шаңғышы
Люк – терезе
Люлька – бесік, шылым
М
Магазин – магажін
Магазин потронный – оқ іні
Магазинная коробка – « «
Магазинное оружие – қобдилы қару
Магнит – магнит тас
Малый привал – ат шалдыру
Маневр – орағытпа
Маневренная война – орағытпалы соғыс
Маневрирование – орағыту
Манеж – ат ойнағы
Марш – бас (аяңдай жүгіре)
Усиленный
Қатты
Форсированный
марш
Үстем
Маршировка – жүрістелу
Маршрут – жол жөні
Маска – маскі (перде)
Маскировка – тасалау
Маскироваться – тасалану
Масленка – майлауыш
Масленка с кисточкой – шашақты майлауыш
Мастер – шебер (ұста)
Мастер оружейный – қарудың ұстасы
Мастерская – ұста дүкені
Полковая
Қолдың ұста
Оружейная
Қару «
Артиллерийская
мастерские
Зеңбірек «
Пошивочная
Тігін «
Шорная-седельная
Ат тұрман «
Масштаб – маштаб
Матрац – қап-төсек
Матрос – кемеші
Маховик, маховичек – тегеурін дөңгелек
Мачта – сырық

жүріс

дүкені

Мачта искровой станции – сымсыз телгірам сырығы
Машина – мәшине
Маяк – сөре
Мебель – жасау
Медицинская помощь – дәрігер жәрдемі
Медицинское освидетельствование – дәрігер куәлігі
Меднная трубка – жез керней
Медный наконечник – жез үш
Медь – мыс
Медь желтая – сары жез
Медь красная – мыс
Межа – шек
Междоусобица – ала ауыздық
Мелинит – мелніт
Мель – қайыр
Мембрана – уылдырық
Мензула – менізіл
Мертвое пространство – қалта жер
Местность – жер
Местные предметы – жергілікті жер нәрселері
Место – орын
Во всех местах – әр жерде
Защищенное место – таса жер
Место битвы – ұрыс майданы
Открытое место – ашық жер
Закрытое место – жабық орын
Укрытое место – таса орын
Отхожее место – дәрет қана
Место заключения – абақты
Место заключения воен. ведомства – әскер қарамағының абақтысы
Место жительства – тұрған жер
Меткость – тигіштік
Метод – әдіс
Методика – әдістеме
Метр – метір
Механизм – тетік
Возвратный
Қайтарғыш тетік
Замочный
Бек
Запирающий
Жабар
Передаточный
Жалғастырма
Поворотный
механизм
Бұрма
тетігі
Подающий
Әпергіш
Подъемный
Көтергіш
Спусковой
Ағытқыш

Дуга подъемного механизма – көтергіш тетіктің имегі
Механик – тетікші
Механическая тяга – тетік жүрісі
Микроскоп – мекіраскөп
Микротелефон – мекір телепон
Микротелефонная трубка – мекір телепон кернейі
Микрофон – мекіропон
Милиметр – меліметір
Милитаризм – жауынгерлік
Милиция – мелитсе
Мина – мине
Пловучая мина – қалқыма мине
Минер – минеші
Минирование – міндеу
Минамет – міне ату
Миноносец – мінелі кемешік
Мир – бітім, дүниа
Мишень – нысана
Мобилизационный отдел – жасақ жию бөлімі
Мобилизация – жасақ жию
Модель – үлгі
Модератор – тізгін тетік
Молот, молоток – балға
Мореплавание – теңіз кезу
Мореплаватель – теңіз кезер
Морское ведомство – теңіз қарамағы
Морской бой – теңіз соғысы
Морской штаб – теңіз ордасы
Мортира – шолақ зеңбірек
Моряк – теңізші
Мост – көпір
Пловучий
Қалқыма
Поплавковый
Сал
Понтонный
мост
Қайық
Козловой
Мосы бұт
Жел.-дорожный
Темір жол
Мостовая – тас төсем
Мотыга – кетпен
Мотор – мотор қайық
Мотыль – желпілдек
Музыка – күй
Музыкант – күйші
Музыкантская команда – күйші қосынша
Мундштук – кергі
Муфта – томаға, жабу

көпір

Мушка – қарауыл
Крупная мушка – биік қарауыл
Мелкая мушка – аласа қарауыл
Ровная мушка – дұрыс қарауыл
Мысок – мұрын
Мятеж – бүлікшілік
Мятежный – бүлдіргі
Н
Надбавка – үстеме
Набат – аттан
Набег – шабуыл
Делать набег – шабуыл жасау
Набивка – толтыру
Машинка для набивки патрон – оқ тізер машина
Наблюдатель – бақылаушы
Наблюдатель дальномерщик – мерзімдеушіл
Наблюдательная станция – бақылау ыстанса
Наблюдательный пост – бақылайтұн жер
Наблюдательный пункт – бақылайтұн жер
Наблюдатель, наблюдение – бақылау
Воздушное
Әуеден
Наземное
наблюдение
Жерден
Набор – тізу, теру
Наборщик – тізгіш, тізуші, теруші
Набрюшник – қарын-қап
Навес – өре
Навесный огонь – төбеден түсіре ату
Навигация – су кезу
Навинтованная дыра – бұрандалы тесік
Наводка – көздеу
Наводнение – тасқын
Наводчик – көздеуші
Нагайка – қамшы
Нагар – құрым құсық, тұтық
Наготове – дайын-даяр
Награда – нагірет, сый
Нагрудник – өмілдірік
Нагрудный ремень – төс қайыс
Надзор – бақылау, қарау
Надсмотрщик – қараушы
Надульник – тептіргіш
Наездник – шабандоз, мініскер
Нажимная гайка сальника – майлықтың басар тығырығы

бақылау

Наказание – жаза
Наковальня – төс
Наконечник – ұш
Налег – басу
Наливная дырка –су құятын тесік
Намагничивать, намагнитить – магниттеу
Наносить удар – соғу
Наносить поражение – қырғын таптыру
Нападение – бас салу, шабу
Наперсток – оймақ
Напилок, напильник – егеу
Направляющий стержень пружины – шиырдың (көзеуі) тұралау қазықшасы
Направляющая муфтая – бағыттауыш жабу
Направляющая обойма – оқ тізбек
Направляющая стойка – бағыттауыш таяқша
Направляющая
бланка
Бағыттауыш
шыбық
часть
бөлім
Направо – оңға
Нарез – ойық
Нарезной – ойықты
Наружная трубка – сыртқы керней
Наружные продольные гребни – сыртқы ұзындық қыр
Наружный винт – сыртқы бұранда
Наряд – салық
Наряд караулов – қарауыл (санат) салығы
Наряд суточный – тәулік санат
Насос – сорап
Настильность – жатықтық
Настильный – жатық
Настильный огонь – жатық атыс
Натупление – ұмтыла ұрыс
Фронтальное наступление – қарама-қарсы ұмтылу
Насыпь – үйме
Натяжный винт – ширатқыш бұранда
Наугольник – түзу үшкіл
Находиться во взаимный огневой связи – оқ жетер жерде болу
Начальная скорость – алғашқы ұшқырлық
Начальник – бастық
Начальник гарнизона – қорғандық бастығы
Начальник караульный – қарауылдың бастығы
Начальник политического отдела дивизий (Начподив) – түменнің саясат
бөлімінің бастығы
Начальник политического Управления округа – аймақтық саяси басқарманың
бастығы
Начальник связи – қатынас бастығы

Начальник снабжения – ауқаттандыру бастығы
Начальник штаба (Начштаба) – ыштаб (орда) бастығы
Начальник штаба Армии (Наштаарм) – әскер ыштабының бастығы
Начальник штаба корпуса (Наштакор) – сан ыштабының бастығы
Начальник штаба дивизии (Наштадив) – түмен ыштабының бастығы
Начальник штаба бригады (Наштабриг) – құзар ыштабының бастығы
Начальник штаба полка (Наштаполк) – қол ыштабының бастығы
Начальник штаба округа (Наштаокр) – аймақ ыштабының бастығы
Прямой начальник – таяу бастық
Непосредственный начальник – таяу бастық
Начальное обучение – әуелгі үйрету
Нашествие – жорық
Недолет – жете-алмақ
Недогрузка – жүгі толмақ
Недоуздок – ноқта
Нейтралитет – битарап
Немедленно – дереу
Неотражение – бетін қайтармақ
Непобедимый– жеңілмейтүн
Неповиновение – тыңдамау
Неповинующийся – тыңдамайтұн, көнбейтүн
Неподвижность – сылбырлық
Неполный ряд – олқы ірет
Непоражаемый – оқ дарымайтұн
Непосредственный, -о – таяу
Непосредственный начальник – таяу бастық
Непосредственное охранение – өзі күзету
Непосредственный бой – күтілмеген ұрыс
Непреодолимая сила – бой бермейтүн күш
Непреодолимое препиятствие – бой бермейтүн бөгет
Непрерывная стрельба – үзбей атыс
Непреривность – үзбестік
Неприкосновенность – тимеушілік
Неприкосновенный запас – тимейтүн қор
Неприятель – дұспан
Непродолжительный – шағын
Непроизвольный – еріксіз, пайдасыз
Непроходимый – өткелсіз
Непроходимое болота – өткелсіз батпақ
Непроходимый лес – қара орман
Неудача – еш еңбек
Нижнее окно – төменгі тесік
Нижний паз – төменгі қазінек (қобы)
Нижний палец – « саусақ
Нижний спуск – « тиек

Нижняя щель – « саңылау
Нитроглицирин – нитроглитсерин
Ниша – қуыс
Ножница – қайшы
Ножны – қын
Нортоновский колодезь – Нортон құдығы
Нос – тұмсық, мұрын
Носилки – тең
Носимый запас – жандағы ауқат
Возимый запас – жол ауқат
Носовая часть – тұмсық жағы
О
Обед – түстік (тамақ)
Обезоружение – қарусыздандыру
Объектив – нәрселік
Обжим – қиысар
Обзор – шолу
Обзор местности – жер шолу
Обкуривать, обкурить – ыстау
Облоко – бұлұт
Облегченной рысью – жортақ
Облическое движение – қия
Обмундирование – киім-кешек
Обнажить шашку – қылыш суыру
Ободовый ремень – шеңбер қайыс
Обоз – кіре
Обозное довольствие – кіре ауқаты
Обойма – оқ тізер
Обойма ствола – оқ ұя
Оболочка – қабық
Оборона – қорғану, қорғана
Оборонительная война – қорғана соғыс
Оборонительная зона – қорғаныс алқап
Оборонительная позиция – қорғанар бекініс
Оборонительные блиндажи – қорғаныс күрке
Оборонительный бой – қорғау ұрыс
Противогазовая
Ғаздан
Химическая
оборона
Иістен
Оборудование – жабдықтау
Оборудование позиции – бекіністі жабдықтау
Образец – үлгі
Обрез – кесік
Обрез винтовки – мылтық кесігі

қорғану

Обрез дульца гильзы – келізе ауызы
Обслуживание – қызмет ету
Обстрел – атқылау
Обувь – аяқ киім
Обучаемый – үйренуші
Обучающий – үйреткіш
Обучение – үйрену
Обязательность – міндет
Обязанности караульного начальника – қарауыл басының міндеті
Обязательный – даусыз, сөзсіз
Объяснительная записка – баян қат
Овладевать, овладеть – басып алу
Овраг – жыра, сай, жылға
Огневая группа – оқшы топ
Огневая завеса – бүркей атыс
Огневая линия – атыс қатары
Огневая преграда – кедергі атыс
Огневая точка – оқ жемі
Огневое содействие – атыс себі
Огневой мешок – атыс түбегі
Огнемет – от шашар
Огнестрельное оружие – оқты қару
Огнеупорный – отқа берік
Огонь – от
Вертикальный
Тік
Навесный
Тік (төбеден түсіру
Перекидной
Асыра
Косо-прицельный
Қия көздей
Продольный
Ұзынынан
Косой
Қия
Перекрестный
огонь
Айқастыра
от
Заградительный
Бөгей
Действительный
Екпінді
Дистанционный
Өлшемді бойлы
Артиллерийский
Зеңбірек
Пулеметный
Оқшашар
Ружейный
Мылтық
Одиночный
Жалғыздаған
Редкий
Сирек
Частый
Жиі
Залповый
Жалпы
Фронтальный
Қарсы алдынан
Дисциплина огня – атыс тәртібі
Огонь очередями – кезекті атыс

Ограничитель – іріккіш
Одиночная стрельба – жалғыздап ату
Одиночное обучение – жалғыздап үйретіс
Одношереножный строй – бір қатарлы тізбе
Оккупация – алу
Окно – терезе
Окно верхнее, нижнее, круглое, продолговатое – жоғарғы, сопақ, дөңгелек
тесік
Окно для выхода газов – ғаз шығатұн тесік
Окоп – ор
Стрелковой
Мылтық атыс
Пулеметной
окоп
Оқшашар
оры
Орудейный
Зеңбірек
Окружать, окружить – қамамақ
Окулятор – көздік
Операционная линия – жайылыс жолы
Операция – жаулау, жару, отау
Опись – қаттау
Опор – тіреу, сүйеу
Опорный пункт – табан тіреу жер
Оправа поперечного уровня – көлденең жатықшының құндағы
Оправа рукоятки – сап, сақина
Определение расстояния – жер мөлшерлеу
Опрос – жауапқа алу
Опрос военно-пленного – тұтқынды жауапқа алу
Опрос местных жителей – жергілікті елден сұрау
Опрос претензии – шағымды ескеру
Оптический – сәулелік
Опушка леса – орман жиегі
Опушка деревни – ауыл шеті
Организатор – ұйыстырушы, құраушы
Политический организатор (политорг) – саясаттық ұйыстырушы
Организация – ұйым
Организационная работа – ұйым ісі
Орда – орда (жүз, көшпелі іргелі, ел)
Орден – ордін
Орден Красного Знамени – Қызыл тудың өрдені
Ординарец – атшы, шабарман
Ординарческая служба – шабармандық қызмет
Оркестр – сырнай тобы
Орудие – зеңбірек (құрал)
Зенитное орудие – тік зеңбірек
Орудейное учение – зеңбірек үйренісі
Орудейный расчет – зеңбірек санағы
Оружейная мастерская – қару дүкені

Оружейный каптенармус – қару сақтаушы
Оружейный мастер – қару шебері
Оружейный склад – қару қоймасы
Оружейный цейхгауз – қару қамбасы
Оружие – қару
Осада – қамамақ
Осадное положение – қамау жосығы
Оседлать, оседлывать – ерттеу
Осечка – от алмау
Осколок – сынық
Осколок снаряда – доп сынығы
Осмотр – көру
Основание затвора – жабқыш табаны
Основание мушки – қарауыл табаны
Основание прицела – сығалау табаны
Основание уровня – жатықшы табаны
Особое назначения – төтенше жұмсалу
Особый отдел – төтенше бөлме
Особый отдел Г.П.У. – мемлекеттің саясаттық басқармасы
Оспа – қорасан, шешек
Остановка – тоқтау
Остов – сүйек
Остов треноги – мосының сүйегі
Острогубцы – сүйір қышқаш
Ось – шөлдік кіндік (білік)
Ось барабана – дабыл шөлдігі
Ось боевого взвода – өріс иығының кіндігі
Ось курка – құлақ шөлдігі
Отбитие атаки – шабқын бетін қайтару
Отбой – бетін қайтару, шақыру
Отбивание войнской повинности – әскерлік міндетін атқару
Отверстие – тесік
Отверстие газовое – ғаздың тесігі
Отвертка – бұранда кілті
Ответвление – бұтағы
Ответственной организатор – жауапты ұйыстырушы
Отдача – тепкін
Отделение – сала
Отделенный командир, отделком – сала басы
Отдельная застава – жеке тосқауыл
Отдых – тыным, тыныс
Отъезд ближний, дальний – жақынға, алысқа шығу
Откат – таю, тайдыру
Откидная рамка – қайырма ырам
Отклонение пули – оқ ауу

Открывать огонь – ата бастау
Отличительные знаки – айыру белгісі
Отлогость троектории – оқ жолының көлбеулігі
Отмечание орудия – зеңбіректі белгілеу
Отправления службы – қызмет атқару
Отпуск – жіберу
Увольнение со двора – қорадан шығару
Отпускной – жіберілген
Отпускной билет – жіберу белеті
Отражательный выступ – қағар емшек
Отряд – жасақ
Головной
Басқы
Боковой
Бүйір
Строевой
Тізбелік
Банно-прачечный
Кір жуар
Эпидимический
отряд
Індет
Автомобильный
Абтамабіл
Автогрузовой
Жүк абтамабілінің
Дизенфекционный
Дәрілеу
Воздухоплавательный
Әуе кезер
Автосанитарный
Саулық абтамабіл
Отсек – қимақ
Отсекающий зуб – қияр тіс
Отсечка отражатель – қияр ырғытқыш
Отступательный бой – шегіне ұрыс
Отступать, отступить, отступления – шегіну, ығысу
Оттяжка с зацепом – кейін тартылу
Отчетная карточка – есеп қағаз
Охват – орау (қоршау)
Охранение – қору, бағу
Непосредственное охранение – өзі қору
Сторожевое охранение – күзет
Походное охранение – жортуыл күзеті
Охранительные блиндажи – сақтаушы күрке
Очередной дневальный – кезекті күндік
Очередь огня – атыс кезегі

П
Паз – қазінек
Вертикальный
Кольцевой

Тік
Айналмалы

жасақ

Продольный
паз
Ұзынынан
қазинек (қобы)
Нижний
Төменгі
Круговой
Дөңгелек
Скошенный
Қия, түйе тайғақ
Пакгауз – бақа ауыз
Палатка – шатыр
Пальба – жаудыра ату
Панарама – банарам
Парадная форма одежды – көрініс киімнің түрі
Параллель – қатар
Парк – қойма
Ружейно-пулеметный парк – мылтық пен оқ шашар қоймасы
Артиллерийский парк – зеңбірек қоймасы
Инженерный парк – енженерлік қоймасы
Парламентер – елші
Парный часовые – жұп күзетші
Парный пост – жұп күзет
Пароль – (таным) сенім
Паром – ыспа қайық
Партизан – аламан
Партизанская война – аламан соғыс
Парашют – қалтқы
Партия – топ
Партия разведчиков – баршы тобы
Патрон – потырон, сауытты оқ
Разрезной
Кескен
Учебный
патрон
Ойын
Холостой
Құр дәрі
Патронник – оқтық
Патронная двуколка – оқ арба
Патронная сумка – оқ дорба
Патронтаж – оқшонтай
Патруль – күзет шолу
Пачка – топ
Перебежка – жүгіре жылжымақ, қашпақ
Перебезчик – қашқын
Перебой – кідіріс
Перевал – асу
Переводчик – тілмаш
Перевозка – тасу
Перевозочные документы – кіре қағазы
Перевязка – таңу
Перевязочный пункт – таңатын жер
Переговорщик – сөйлесуші

Переговоры – сөйлесу
Передвижение – жылжу
Передовая зона – алдыңғы алқап
Перезаряжать – қайта оқтау
Перекидной огонь – асырмалы атыс
Перекладина – маңдайша
Перекрестный – айқыш
Перекресток – жол түйісі
Перелет – асып кету
Перемирие – уақытша бітім
Переносить огонь – атысты аудару
Переписчик – көшіруші
Переползание – еңбектеу
Переправа – өткел
Перестрелка – атыс
Перестроение – қайта тізу
Переход – бір көш
Перископ – перескеп
Петлица – ілгек
Пехота – жаяу
Переход в наступление – ұмтыла бастау
Дневной
Күнгі
Ночной
переход
Түнгі
Пехотинец – жаяу
Пеший – жаяу
Пика – найза
Пирамида – сүйеме
Пироксилин – бүйрексілін
Пироксилиновая шашка – бүйрексілін кесегі
Письменый приказ – жазба жарлық
Питание – жабдыу
Питание патронами – оқ жеткізу
Питьевая вода – ауыз су
План – (пылан) жоспар
План войны – соғыс жоспары
Съемка плана – жер шенеу
Планшет – пыланшет
Платформа – майдан
Плац – далағай
Плацдарм – әскер ойнағы
Плен – тұтқын
Пленный – тұтқын
Плечо – иін
Плоскость – жазықтық
Плотина – бөгет

жүріс

Площадка – далаңқай
Площадь попадение – оқ ауданы
Площадь рассеивания – шашырау ауданы
Победа – жеңу
Победитель – жеңуші
Повар-кошевар – қазаншы
Проверка караулов – қарауылды тексеру
Проверка – тексеру
Проверка боя винтовки – мылтықтың атуын тексеру
Повозка – арба
Пограничная стража – шек аралық күзетші
Пограничный – шек аралық
Подаватель – әпергіш
Погрузка – тиеу
Подающий механизм – әпергіш тетік
Подвода – көлік
Подводная лодка – сүңгір қайық
Подвоз – жеткізу, келтіру
Подготовка – даярлау
Допризывная
Беташар үйреніс
Артиллерийская
подготовка
Зеңбірек пен жексендеу
Инженерная
Бекініс күшейту
Поддержка – тиянақ
Поддержка огня – атып болысу
Подъемный механизм – көтергіш тетік
Подзорная труба – дүрбі
Подкрепление – демеу
Подносчик патронов – оқ тасығыш
Подошва горы – тау етегі
Подрывать – қопару
Подрывные средства – қопару қаражат
Подступ – кіре беріс
Скрытый подступ – жасырын кіре беріс
Подсумок – оқ кісе
Подтягивание резерва – әскердің қорын жақындату
Подчасок – күзет басар
Подчинение – бағыну (қол астына қарау)
Подчиненный – бағынған, қараған
Позиционная война – бекіністік соғыс
Позиция – бекініс
Поиски разведчиков – баршылық
Показание – жауап беру
Поле – дала
Поле битвы – ұрыс майданы
Полевой кабель – дала кәбелі

Полевой караул – дала қарауылы
Полевой устав – дала (устауы) ережесі
Полевой штаб – жорық ыштабы
Полет – ұшу
Ползать – жорғалау, еңбектеу
Ползун – мешел
Полигон – ойнақ
Артиллерийский полигон – зеңбірек ойнағы
Морской полигон – сушылдар ойнағы
Политграмота – саясат сауаты
Политика – саясат
Политический – саясаттық
Политрук – саясат меңгеруші
Политчас – саясат сағаты
Поиск – іздеу
Положение – жосық, қалып, жағдайы
Осадное положение – қамау жосығы
Полоса – үйек
Полоса наблюдения – бақылау үйегі
Полоса сопротивления – тіресу үйегі
Полоса резерва – қор үйегі
Понтон – қайық көпір
Попадение – тию
Пополнение – толтыру (толықтыру)
Попона – ат жабу
Порох – дәрі
Бездымный порох – ақ «
Порция – сыбаға
Порядок – ірет
Боевой порядок – ұрыс іреті
Развертывание в боевом порядке – ұрыс іретте жайылу
Расчленение боевого порядка – ұрыс іреттің жіктелуі
Пост – міндет, күзет
Постовая ведомость – күзет қаттамасы
Постпосадка – күзет қондыру
Наблюдательный пост – бақылау күзет
Сторожевой пост – қоршау күзет
Построение – тізіліс, құрылыс
Построиться – тізілу, құрылу
Посыльный – шабарман
Поход – жүру
Походная колонна – жүру түйдегі
Походное движение – жорық жүрісі
Почетный караул – қошеметті қарауыл
Почта – пошта

Летучая почта – ұшқыр пошта
Голубиная почта – көгіршін пошта
Преграда – бөгет
Предварительная команда – дәйектеме жарлық
Предмостное укрепление – шетіндегі бекініс
Преднамеренный – әдейі
Предохранитель – сақтаушы
Предохранительная чека – сақтаушы мұрындық
Предохранительный взвод курка – құлақтың сақтағыш иықшасы
Предохр. выступ – сақтағыш иықша
Прекратить бой – ұрысты тоқтату
атысты тоқтату
Препятствие – бөгеу
Искусственное препятствие – жасама бөгет
Преследование – қуу
Прибор – жабдық
Прибор для снаряжения патронных лент – тізбекті оқтайтұн жабдық
Привал – түстеніс
Большой привал – түстеніс
Малый привал – ат шалдыру
Приварок – асым
Приварочный – асым азығы
Приемник – көмей, мешкей
Призыв – шақыру
Призывной возраст – шақыру жасы
Приказ – жарлық, пәрмен
Приказание – бұйрық
Приклад – дүм
Приколыш – қазық
Прикрытие – ықтасын
Применение к местности – жерге ыңғайласу
Примыкать штык – істікті қада
Принадлежность – жарақ, жабдық
Припас – керек жарақ
Боевой припас – ұрыс керек жарағы
Пристрелка – атып алу
Приступ – басып алу
Присяга – ант
Клятва – иман
Прицел – қарауыл
Прицеливаться – көздеу
Прицельная колодка – көздеу табаны
Прицельная линия – көздеу жолы
Прицельная рамка – көздеу ырамы
Постоянный прицел – түпкілікті сығалау

Прорезь прицела – көздеу кезеңі
Прицельная площадка – сығалау ұлтаны
Пришпоривать, пришпорить – тебіну
Пробоина – ойылма
Провиант – азық түлік
Провиантское довольствие – азық-түлік
Провизия – азық
Проводка кабеля – сым тарту
Проводник – жол-басшы
Колючая проволока – тікекенек сым
Проволочная сеть – сым торы
Продвижение – жылжу
Продовольствие – азық-түлік
Продовольственный магазин – азық-түлік дүкені
Продовольственный пункт – азық-түліктің қоймасы
Продольный огонь – ұзыннан атыс
Продукт – азық-түлік
Прожектор – бұражектір, құйрықты шам
Промежуток – ара
Промежуточный пост – аралық күзет
Пропаганда – үгіт
Пропуск – өтім
Прорыв – бұзып шығу
Прорывать-са – бұзу, шығу
Прорвать – бұзу
Проселочная дорога – кер жол
Пространство – көлемдік
Простыня – төсек жаулық
Противник –жау
Противогаз – тұмылдырық
Противогазовая оборона – ғаздан қорғану
Противодействие – қарсыласу
Протирка – ысқыш
Протяжение – тұрқы
Протяжение фронта – тізбе, майдан тұрқы
Проход – өткел
Пруд – бөгеме
Пружина – серіппе
Боевая пружина – ұрыс серіппе (шиыры)
Возвратная пружина – қайтарғыш серіппе (шиыры)
Прямо – тура
Прямой выстрел – тура ату
Пулемет – оқшашар
Пулеметные лента – оқ тізбек
Пулеметные гнезда – оқшашардың ұясы

Пулеметный вьюк – « (жүгі) ашамайы
Пуля – оқ
Станковый пулемет – орнықты оқшашар
Ручной « – қол «
Вьючный пулемет – артпалы оқшашар
Тело пулемета – оқшашардың денесі
Разрывная пуля – жарылмалы оқ
Перевязочный – таңатын жер
Продовольственный
Азық қоймасы
Сборный
Жиын жер
Опорный
пункт
Тіреу жер
Этапный
Бекет жер
Пункт – орын, жер
Пункт наблюдения – бақылайтын жер
Путь – жол
Путевое довольствие – жол азығы
Пути сообщения – қатынас жолы
Пушечная батарея – зеңбірек қосыны
Пушка – зеңбірек
Тяжелая
Ауыр
Легкая
пушка
Жеңіл

зеңбірек

Р
Равнение – тегістелу
Равнение на право, на лево, на середину – оңға, солға, ортаға тегістел
Равнина – жазық
Равняйсь – тегістел
Радио – сымсыз телегірам
Разбить-ся – қирау
Разбивка – бөлу
Разбить палатку – шатыр тігу
Разбор, разборка – жығу, бөлшектеу
Разведка – баршылық, шалғын
Агентурная
Тыңшы
Войсковая
Әскер
Воздушная
разведка
Әуе
баршылық
Конная
Атты
Пешая
Жаяу
Разведчик – баршы, шолушы
Разведывать – барламақ, шолу
Разведывательная партия – баршы, шалғын тобы
Развертывание – жазу, жаю

Развить огонь – атысты ұлғайту
Развод – тарау
Развод караула – қарауылды тарату
Разводящий – айырушы
Развернуть роту – қосты жазуы
Разграничительная линия – шек ара сызығы
Разгром – ойран қылу
Раздача – тарату, үлестіру
Разделение – айыру, бөлу
Разъезд – жортуыл
Усиленный
Күшейіңкі
Отдельный
разъезд
Жеке
Размещение – жайластыру
Разойдись – тарал
Разоружать – қарусыздандыру (қаруын алу)
Разрез – тілік
Разрезной патрон – (жарылмалы) оқ
Разрешение – рұқсат
Разрыв – жарылу-қопарылу
Разряд – дәража
Разряжать, разрядить – оғын алу
Разыскивать – іздестіру, іздеу
Район – аймақ
Ракета – әрекет, ұшқын шам
Сигнальная ракета – әрекет дабылы
Рама – ырам, ергенек
Рана – жара
Раненный – жаралы
Рапорт – ырапырт, баяндама
Расквартирование – қоныстандыру
Раскладка – таратып салу
Расписание – жоспар
Расписание постов – күзет жоспары
Расположение – қоныс
Расположение противника – жау қонысы
Расположение на отдых – тынығуға қону
Расположение по квартирам – пәтерге тарап қону
Распоряжение – бұйыру
Распределение войск – әскерді жіктеу
Рассвет – таң
Рассеивание – шашырау
Рассеивание выстрелов – оқтың шашырауы
Расстояние – алыстық
Растреливать – ату
Рассыпной – таранды

жортуыл

Рассыпной строй – таранды тізбе
Расчет – есеп
Орудийный расчет – зеңбірек есебі
Расчет караула – карауылдың есебі
Расчленение – айыру, жіктеу
Револьвер – тапанша (алты атар)
Революционный военный совет (Реввоенсовет) – әскерлік төңкеріс кеңесі
Редкий огонь – сирек атыс
Редут – дала бекінісі
Режим – тәртіп
Резерв – қор
Резервная колонна – қор түйдегі
Сторожевой резерв – күзет қоры (тиянағы)
Полковый « – қол «
Рейд – жортуыл
Река – өзен
Реквизиция – алым
Рекогносцировка – шолу
Рекогносцировка позиции – бекініс шолу
« противника – жауды «
Нагрудной ремень – өмілдірік
Ремень – қайыс
Решение – ұйғару
Решительный удар – батыл тию
Ржавчина – тот
Ржавый – тотыққан, тоттанған
Рикошет – өршу
Ров, ровик – ор
Рогатка – арқар мүйіз
Род огня – атыс түрі
Род оружия – қару түрі
Ролик – сүйеу
Рота – қос
Расчет роты – қос есебі
Ротный командир – қос басы
Ротный сторожевой участок – қостың күзет аймағы
Роща – тоғай
Рубеж – шек
Рубить – шабу, қию
Руби – шап, қи, кес
Рубка – шабыс, қиыс
Ружейная граната – мылтық добы
Ружейный прием – « ебі
Ружейный огонь – мылтық атысы
Рукоятка – тұтқа

Руль – құйрық, тұтқа
Русло – арна
Ручей – бұлақ
Ручная граната – қол добы
Рысь, рысью – желіс
Рычаг – бастырық, бұрау
Замочный
Коленчатый
рычаг
Подъемный
Ряд – ірет

Жапқыштық
Буынды
Көтерме

демеу

С
Сабля – қылыш
Сальник – майлық
Салют – тәжім етіс
Орудийный салют – зеңбірек тәжімі
Ружейный салют – мылтық тәжімі
Самовзводный – өзі атқыш
Самокат – белесепет
Самолет, аэроплан – (айырплан) ұшар
Самоокапывание – орлану
Санитар – саулықшы
Санитарная двуколка – саулық арба
Санитарный поезд – саулық от арбасы
Сап – маңқа
Сапер – сапер
Саперная рота – сапер қосы
Сбор – жиын
Сборный пункт – жиналатын жер
Сведения – қабар
Сведения о неприятеле – жаудан қабар
Свисток – ысқырғыш
Сводка – жумақ
Сводка донесения – ақпар жумағы
Связь – қатынас
Зрительная
Көз
Телефонная
связь
Телепон
Связывать – қатынаспақ
Сгруппировать – топтанбақ
Сдача поста – күзетті тапсыру
Север – теріскей
Северный – теріскейлік
Северо-восток – теріскей шығыс
Северо-запад – теріскей батыс

жалғамы

Седлать – ерттеу
Седло – ер
Седловина – кезең
Секрет – жасырын, құпия
Секретный, -о – жасырын
Сектор – өрістік
Съемка – шенеу
Съемщик – шенеуші
Сердцевина – өзек
Сеть – тор
Проволочная сеть – сым торы
Сигнал – сезік
Сигнализация – сезік беру
Сигналист – сезікші
Сигнальная ракета – әрекет сезігі
Скат – беткей
Склад – қойма
Продовольственный склад – азық қамбасы
Артиллерийский « – зеңбірек «
Начальная скорость – әуелгі жылдамдық
Скомандовать – жарлық беру
Скорость – жылдамдық
Скос – қия
Скошеный паз – қия қазынек
Скребница – аттарақ, қырғыш
Слезай – түс
Слепок – мөр қалыбы
Слепок с печати – мөр қалыбы
Служба – қызмет
Военная служба – әскер қызметі
Гарнизонная служба – қорғандық қызметі
Служащий – қызметші
Смазка – майлау, сылау
Смена – кезек
Смещение – орнынан түсіру
Смирно – тек
Смотр – қарау, көру
Инспекторский смотр – інспекшілік (ізерттеу) көру
Тактика снабжения – жеткізу әдісі
Снабжение – жеткізу
Снаряд – зеңбірек оғы
Снаряжение – жабдықтау
Собрание – жиналыс
Соединение – қосынды, қосылыс
Войсковое соединение – әскер қосындысы, құрамы

Соединительная планка – қосар табан
Сомкнутый строй – жікті тізбе
Сообщение с тылом – артына қатынасу
Пути сообщения – қатынас жолы
Соприкосновение с противником – жаумен кездесу
Соприкосновение – қол қатыс, жақындасу
Сопровождать – еру
Сопротивление – қарсыласу, тіресу
Полоса сопротивления – тіресу үйегі
Упорное сопротивление – қатты қарысу
Сосредоточение войск – әскер ұю
Сосредоточение – іиіру
Сосредоточение огня – оқ жаудыру
Состав караула – қарауыл құрамы
Со-ставь – сүйе
Союз Советских Социалистических Республик (СССР) – қоғамшыл кеңес
одағының республикесі
Союзник – одақ
Спайка – ымыра
Спешенный – жаяуланған
Смешиваться – араласу
Список – тізім
Именной список – ат тізімі
Спуск курка – құлағын шаптыру
Спусковой крючек – ағытқыш ілгек
Спусковой механизм – ағытқыш тетік
Спусковая скоба – ағытқыш доға бас
Сражение – соғыс (қырғын)
Генеральное сражение – үлкен (қырғын) соғыс
Средняя точка попадения – нысана кіндігі
Средство – қаржы, қаражат
Перевозочные средства – көлік
Подрывные средства – қопару ылажы
Становиться – тұру
Становись – тұр, тізіл
Станок – тұғыр, тез, қалып
Станковый пулемет – тұғырлы оқшашар
Старшина – ақсақал (айқайшы)
Стать в ружье – мылтыққа тұру
Стайкой – құс қоралана
Станция – (бекет) ыстанса
Телефонная станция – телепон стансасы
Ствол – діңгек
Ствольная накладка – діңгек жабуы (кежімі)
Стебель – сабақ

Стебель затвора – жапқыш сабағы
Степь – дала
Стой – тоқта
Стойка – қазықша, таяқ
Стойка с ружьем – мылтық бен тұру
Стойло – ат тұрақ
Сторож – күзетші
Сторожевое охранение – қарауыл күзеті
Сторожевой отряд – күзет жасағы
Сторожевой пост – күзет
Сторожевой резерв – күзет қоры
Стратегия – айла
Стротегическая позиция – айла бекінісі
Стрела – садақ оғы, жебе (масақ)
Стрелка – тіл
Стрелковая позиция – атыс бекінісі
Стрелковая цель – атыс нысанасы
Стрелок – атқыш, мерген
Стрельба – ату, атыс, мылтық дауысы
Артиллерийская стрельба – зеңбірек атысы
Ружейная « – мылтық «
Одиночная « – жалғыздап атыс
Стрельба прицельная – көздем атыс
Стрельбище – оқ ойнағы
Стрелять – атпақ
Стремительная атака – екпінді шабу
Стремя – үзеңгі
Стреножить – шідерлеу
Строевая лошадь – мініс ат
Строевой – тізбелік, құрылыс
Строевой устав – жасақ, құрылыс ережесі
Строиться – тізілу
Строй – тізбе
Рассыпной строй – андыз тізбе
Сокнутый « – тығыз «
Стройся – тізіл
Стычка – ұрыс, қағыс
Суд – билік, (сот)
Полевой суд – дала, жорық билігі, (соты)
Боевое судно – соғыстық кеме
Сторожевое судно – күзет «
Сумка – боқша, дорба
Патронная сумка – оқ дорба
Судно – кеме
Сутки – күн тәулік

Суточный – күн тәулігі
Сухопутный – құрлық
Сухопутные войска – құрлық әскер
Сфера дальнего огня – екпінді (талмау) оқтың алабы
Сфера действительного ружейного огня – мылтық оқының екпінді алабы
Схема – жоспар, долбар
Т
Табель – қаттама
Табель постам – күзет қаттамасы
Таблица стрельбы – атыс кестесі
Тактика – әдіс
Тактическая задача – әдіс міндеті
Танк – таңқ
Театр военных действий – соғыс майданы
Телескоп – жұлдыз дүрбі
Тело – тән (сүйегі)
Тело орудия – зеңбірек сүйегі
Тело пулемета – оқшашар сүйегі
Техника – өнер
Технические войска – өнер әскері
Товарищ – орынбасар, жолдас
Топография – шенеу білімі
Торба – ат дорба
Точка – ноқат
Огневая точка – оқ жемі
Средняя точка попадения – нысана кіндігі
Точка прицеливания – көздеген жер, нысана
Точная наводка – анық дәлдеу
Траверс – ор қолтығы
Троектория – оқ ізі
Крутая троектория – тік оқ ізі
Низкая троектория – аласа оқ ізі
Транспорт – кіре, көлік
Траншея – ор
Тревога – қауіп
Трензель – ауыздық
Тропа – жол сорабы
Трубка – түтік, керней, өңеш, сыбызғы, дүрбі
Трубка дистанционная – өріс дүрбісі
Тыл – сырт, желке
Тыловая позиция – сыртқы бекініс
Тюфяк – сабан төсек

У
Убежище – пана
Уборка – жиыстыру, тазалау
Увольнение – шығару
Увольнение со службы – қызметтен шығару
Угол – бұрыш
« возвышения – өрлеу шұғылы
« вылета – ұшар «
« попадения – түсер «
« прицеливания – сығалау көтерілісі
Удар – соғу, ұру
Лобовой удар – қарсы алдынан соғу
Решительный удар – батылды соғу
Фланговый « – бүйірден соғу
Удар в штыки – найзалау, істіктеу
Ударная группа – алып тобы
Удостоверение – сенімдеме
Удушливый газ – улы ғаз
Узел – түйін
Уздечка – жүген
Указание – нұсқау
Укрепление – бекіну
Укрепление полосы, позиции и района – бекінген өлке
Укреплять – бекіту
Уничтожение – жою, құрту
Упор – тіреу
Винт упора – тіреу бұранда
Шомпольный упор – сүмбенің тіреуі
Упорное сопротивление – қатты тіресу
Управление – басқару
Упражнение – жаттау, жаттығу
Упряж – шегім
Ура – алаш
Урок – сабақ
Усиленный марш – қатты жүріс
Устав – ереже (устау)
Боевой
Жорық
Внутренний
Ішкі
Гарнизонный
Қорғандық
Кавалерийский
устав
Аттылардың
Артиллерийский
Зеңбірек
Полевой
Дала қызметінің
Дисциплинарный
Тәртіп

устау (ереже)

Уступ – иық
Участок – өлке, алап
Учебный патрон – ойын оқ
Взводное учение – бунақтап үйретіс
Ф
Фланг – қанат, бүйір
Правый фланг – оң қанат
Левый фланг – сол қанат
Фланговый – бүйірлі, қанатты
Фланговое движение – орай шығу
Фланговая атака – бүйірден шабу
Фланговый огонь – бүйірден атыс
Фланкирование – бүйірден алу
Флот – кеме тобы (керуен)
Боевой флот – ұрыс кемесі
Корабль – кеме
Воздушный флот – әуе кемесі
Флюгерь – жел тілі
Фляга – шонтай
Форма – түр, пішін
Походная форма – жүріс түрі
Караульная форма – қарауыл пішіні
Формировать – құру
Форсировать – үстеу, өту
Форт – тосқын
Фортификация – бекітіс
Долговременная фортификация – мықты бекітіс
Полевая « – жаңа (далалық) бекітіс
Фотографировать – сурет басу
Фронт – бет
Фронтальное движение – қарсы жүріс, тура жүріс
Фронтальный огонь – қарсы атыс
Фронтальная атака – қарсы шабу
Фронтальный огонь – қарсыдан соғу
Прорыв фронта – жігін бұзбақ
Протяжение фронта – қатардың, жіктің ұзыны
Фугас – қопарма
Фураж – жем-шөп
Фуражир – жемші

Х

Хвост – құйрық
Хвост колонны – түйдектің арты
Хвостовой винт – құйрық бұрандасы
Химия – тек тану, кемие
Хобот – тұмсық (құйрық)
Хобот орудия – зеңбіректің құйрығы
Ход сообщения – қатынас оры
Ход – жүріс, дөңгелек
Храбрость – ерлік
Храбрый – ер
Хозяйственная команда – шаруа қосыншасы
Хомутик – мойындық
Холодное оружие – (өткір) оқсыз қару
Хранение винтовки – мылтықты сақтау
Ц
Цевье – құндақ мойыны
Цейхгауз – кілент (шек ауыз)
Вещевой цейхгауз – бұйым кіленті
Продовольственый цейхгауз – азық түлік кіленті
Ближайшая цель – жуық (нысана) мақсат
Конечная цель – түпкілікті (нысана) мақсат
Цель – нысана, мақсат
Цель действия – қимыл мақсаты
Целик – көз кезеңі
Центр – кіндік
Центральная телефонная станция – телепонның кіндік стансасы
Цепь – андыз, тарам (шынжыр)
Сторожевая цепь – күзет андызы
Цепь стрелковая – атыс тарамы
Цидатель – қорған кіндігі, қамал
Ч
Час – сағат
Часовой – күзетші
Подчасок – күзет басар
Парные часовые – қос күзетшілер
Почетные часовые – қошеметші күзетшілер
Чистый – таза
Частый – жиі
Частый огонь – жиі атыс
Чин – шен
Чистка – тазалау, тазарту
Ш

Шаг – адым, аяқ
Шагом – аяңдап -й
Шанцевый инструмент – кетпен-күрек
Шатун – ырғақ
Шашка – қылыш
Кавалерийская
Аттының қылышы
Пироксилиновая шашка
Бүйрексілін кесегі
Шенкель – тірсек (тебін)
Шептало – сыбыр
Шеренга – қатар
Шерножное учение – қатарлық үйрету
Шеф – қамқор, бастық
Шейка – қылта мойын
Шинель – шекпен
Ширина – көлденең, ені
Шлея – шілійа
Шлюз – іркін
Шомпол – сүмбі
Шомпольный упор – сүмбі тірегі
Шоссе – тас жол
Шпион – тыңшы (жансыз)
Шпора – түрткі
Шрапнль – оқты доп
Штаб – (орда) ыштаб
Генеральный штаб – жалпы штаб (орда)
Главный « – үлкен штаб (орда)
Полевой « – жорық штаб (ордасы)
Штабной – ордалық, штабтық
Шандарт – ту
Штат – штат, қалып
Штурм – басқын
Штурмовать – басу
Штурмовая часть – басқын (бұзар) бөлім
Штык – істік, сүңгі
Щ
Щит – қалқан
Э
Эвакуация – арылту, шығару
Экзамен – ымтиқан, сынақ
Эпидемия – індет
Эпидемический отряд – індет жасағы
Эскадра – кеме қосыны
Эскадрилья – ұшар қосыны
Эскадрон – атты қосын

Этап – бекет
Этапный пункт – « орны
Этапный камендант – бекет қорушысы
Эшалон – ошалаң (қора)
Ю
Юг – күңгей
Юго-восток – күңгей шығыс
Юго-восточный – күңгей шығыстық
Юго-запад – күңгей батыс
Юго-западный – « батыстық
Я
Ядро – доп, домалақ
Ящик – кебеже, жәшік
Зарядный ящик – оқ кебежесі
Денежный « – ақша кебежесі (сандығы)
Название частей винтовок
Бес атардың атаулары
Антабка – бау шеттігі
Боевая личинка – ұрыс құрты
Боевые выступ – ұрыс белі
Боевые пружина – ұрыс шиыры (серіппе)
Боек – соққы ұшы
Боевой взвод – ұрыс иықша (сұғанақ)
« патрон – оқ (оқты сауыт)
Боковая щель – қабырға саңылау
Бортик – кемер
Веньчик ударника – соққының қалпағы
Верхнее окно – жоғарғы тесік
Вилка – аша
Винт – бұранда
« упора – тіреу бұранда
Хвостовой винт – құйрық «
Винтовка – бес атар (бентөбке)
Винтовой нарез – бұрандалы ойық
Выбрасыватель – ырғытқыш
Вырез – ойық
Гильза – оқ сауыт
Гребень – жал
Гнездо – ұя
Дальность – оқ өрісі
Дола – ойы

Дульная накладка – ауыз томағасы
Дульная часть – ауыз жағы
Задержка – кедергі
Закраина – ернеу
Заряд – дәрі
Затвор – жапқыш (кілт)
Затылок – желке
Защелка – тіс
Зацеп – ілмек
Казенная часть – көт жағы
Калибр – ені
Канал – өзек
Капсюль – шақпақ
Контрольный круг – тексергіш дөңгелек
Курок – құлақ
Лапка – ит табан
Линия прицела – оқталу жолы
« прицеливания – сығалау жолы
Лезвие – дүзі
Ложе – құндақ
Ложевое кольцо – құндақ сақинасы
Ложевы глазки – құндақ көзі
Лопасть – қанат
Магазинная коробка – оқ іні
Наконечник – үші
Нарез – ойық
Настильность – жатықтық
Нижнее окно – төменгі тесік
Нижняя щель – « саңылау
Обойма – оқ тізбегі
Основание затвора – жабқыштың табаны
« мушки – қарауылдың «
Отвертка – бұранда кілті
Отражательный выступ – ыршытар белі
Отсекающий зуб – қағар тіс
Отсечка отражатель – қағар-ыршытар
Паз – қазінек
Вертикальный паз – тіке қазінек
Кальцевой паз – айналмалы «
Нижний « – төменгі «
Продольный « – ұзыннан қазінек
Поперечный паз – көлденең қазінек
Палочка – таяқша
Патронник – оқтық
Пирамида – сүйеме

Подаватель – әпергіш
Подающий механизм – әпергіш тетік
Поля – қыры
Предохранительный взвод – сақтаушы иықша (сұғанақ)
« выступ – « бел
Прибор – жабдық
Приклад – дүм
Принадлежность – жарақ
Пристрелка – атып алу
Прицел – сығалау іш
Постоянный – негізгі сығалауыш
Прицельная колодка – сығалау (дүңі) табаны
Прорез – саңылау
Протирка – ысқыш
Пуговка (курка) – түйме
Пуля – оқ
Пульный вход – оқ есігі
Ремень – бау
Рукоятка –тұтқа
Рычаг – демеу, бұрау
Сердцевина – өзек
Снос – түйе тайғақ
Соединительная планка – жалғау қалақша
Спусковой механизм – ағытқыш
Спусковая скоба –« қылы
Спусковой крючек – « ілмек
Средняя точка попадания – нысана кіндігі
Ствол – діңгек
Ствольная коробка – діңгек қобдиы
Ствольная накладка – діңгек жабу
Стебель – сабақ
Стебель затвора – жапқыштың сабағы
Стойка – қазықша
« прицельной рамка – сығалау қазықша
Ступенька – кетік
Троектория – оқ ізі
Ударник – соққы
Уголь прицеливания – сығалау қолтығы
« возвышения – « көтерілісі
Упор – тіреу
Хомутик – мойындық
Цевье – құндақ мойыны
Шептало – сыбыр
Шляпка гильзы – сауыттың қалпағы
Шейка – мойын

Шомпол – сүмбі
Шомпольный упор – сүмбелік тіреу
Шомпольная муфта – сүмбенің томағасы
Штык – істік (сүңгі)
Шпилька – сида
Щека – жақ
Щель – саңылау
Название частей пулемета
Оқшашар бөлшектерінің атаулары
Пулемет – оқшашар
Барабан – бітеу құлақ
Боевой взвод – өріс иықша (сұғанақ)
Боевая личинка – « құрты
« пружинка – « серіппе (шиыры)
Вертикальный винт – тік бұранда
Вертлюг – бұрғыш
Верхний спуск – жоғарғы тиек
« палец – « саусақ
Возвратная пружина – қайтарғыш шиыр
Воронка – шұқыр
Втулька – топатай (төлке)
Выводная труба – түбек (шүмек)
Вырез – кетік
Выступ – бел (иық)
Горбатая пружина – бүкір серппе
Гортовые ремни – жырым
Грубая наводка – төтелей көздеу
Досылатель – апарғыш
Завертка – қисық мойын
Загиб – ернеу
Задержка – тоқтатқыш
Задвижка – сына
Задержка пулемета – оқшашардың кедергісі
Зажимная матка – қысар емшек (ерін)
Замок – жапқыш
Замочный рычаг – жапқыш демеу
Запасной ремень – қамдық қайыс (айыл)
Застежка – тиек, ілмек (атыс)
Затыльник – шүйде
Защелка – тіс
Канал – өзек
Кожух – қалбыр, бұйен
Колесо – дөңгелек
Коленчатый рычаг – буынды (бүкші) демеу

Короб – кебеже
Коромысло – күйенті
Корневая часть дышла – тартенің түбір жағы
Круглое окно – дөңгелек ойық
Ладыжка – бүкір
Лента – таспа, құр (оқ тізбек)
Ленчик – ашамайдың (ердің) сүйегі
Лоток – қалақ
Масленка – майлық
Маховичек – тегеурін (дөңгелек)
Мотыль – желпілдек
Мушка – қарауыл
Нагрудный ремень – өмілдірік
Надульник – тептіргіш
Натяжной винт – ширатқыш бұранда
Напильник – егеу
Недоуздок – ноқта
Нижний палец – төменгі саусақ
« спуск – « тиек
Ободовый ремень – көттік
Окно – ойық
Ось – шөлдік (кіндік, білік)
Остов – сүйек
Отдача – тепкін
Отвертка – бұранда кілт
Пакля – кенеп түтігі
Патронник – оқтық
Перезаряжатель – қайта оқтағыш
Пружина – шиыр (серіппе)
Плоскогубцы – кемпір ауыз
Подвес – тең
Подъемный механизм – көтергіш тетік
« рычаг – « демеу
Подушка – тоқым
Ползун – мешел
Предохранитель – сақтаушы
Предохранительный взвод – сақтауыш иықша (сұғанақ)
Пресс – сығар
Приемник – көмей (мешкей)
Прицельная линия – сығалау жолы
Пружинный нажим – серіппелі басар
Пятка – өкше
Рама – ырам (әйнек ағаш)
Рожки – мүйіз
Ролик – сүйеу

Рукоятка – тұтқа
Ручной пулемет – қол оқшашар
Рычаг – демеу, бұрау
Сальник – майлық
Сиденье – орындық
Собачка – қапқыш
Составные дышла – құранды тәрте
Спусковой рычаг – ағытқыш
Спусковая тяга – тиек тартқыш
Станина – өркеш (жақ)
Стойка – қазықша (таяқ)
Стол – ұра
Стрельбище – оқ ойнағы
Тело – дене
Тесмянные подпруги – қайыс айыл
Торба – дорба, ат дорба
Точная наводка – анық дәлдеу
Трап – тырап, баспалдақ
Тяга – тартқыш
Ударник – соққы
Узда – жүген
Указатель – тіл
Уносная часть дышла – тартенің бас жағы
Хобот – құйрық
Целик – көздеу кезеңі
Шатун – ырғауыш
Шорка – шөрке
Щипцы – қысқаш
Щит – қалқан
Команды.
Жарлықтар.
Внимания – аңда
Вольно – ықтияр
В ру-ку – қол-ға
В ружье – мылтыққа
Вынь патрон – оқты-ал
В цепь – жазыл
Заряжай – оқта
За спину – мойынға
Змейкой – бұлтақтай
К но-ге – аяқ-қа
Ко мне – маған кел
Кру-гом – ай-нал
Ложись – жат
Марш – бас

Шагом марш – аяңдай бас
Бегом « – жүгіре бас
Рысью « – желе бас
Напра-во – оң-ға
Нале-во – сол-ға
На ремень – бау-ға
Под ноги – төмен қара (аяқ астына)
Примкнуть штыки – істік қада
Прямо – тура
Равняйсь – тегістел
Разойдись – тарал
Разряжай – оғын ал
Рассчитайсь – санал
Слезай – түс
Смирно – те-е-к
Со-ставь – сүйестір
Стой – тоқта
Становись – тұрыңдар
Стройся – тізіл
Шире шаг – соза-бас
Штыки в ножны – қынға
Спешиться – жаяуланбақ
Стайкой – құс қоралана
Стройться – тізілмек

Бұл атаулар қазақ білім кемесиесінің 1925-інші жылғы октәбірден 1926ыншы жылғы үйенге шейін болған мәжілістерінде тексеріліп осы күйінде
қабыл алынды.
Қазақ білім кемесиесінің ағасы: Байтұрсын ұлы Ақымет
Кемесие қатшысы: Нұрым ұлы Ғаббас
12-інші үйен 1926-ыншы жыл.
Қызыл Орда.

Русско-казакская военная
терминология

Утвержденная
НАУЧНЫМ
СОВЕТОМ
Народного
Комиссариата Просвищения Казакской А.С.С.Р. 12/ VI – 26
г. и одобренная Национальным Подъотделом Главной
Уставной Комиссии Р.К.К.А.

Перевод А. Умбетбаева
Издание Главной Уставной Комиссии Р.К.К.А.
г.Кзыл-орда

1927 г.

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ
ТЕРМИНДЕРІ

1
КІТАП

ҚАЗАҚСТАН БАСПАСЫ
1936

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҚҰУ ІСІН БАСҚАРАТЫН МІЙССАРИАТЫНЫҢ
ЖАНЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТ ТЕРМИН КОМІЙСІЙАСЫ

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ
ТЕРМІНДЕРІ

1-КІТАП

Термин комійссійасы мен Қазақстан Оқұу ісін Басқаратын
Комійссарійатының жане қарап қолданұуға ұйғарған терминдер,
Қазақстан Қалық Комійссариаты Советі негізінде бекіткен
ҚАЗАҚСТАН БАСПАСЫ 1936
Қоғам економійкалық терміндерды Қазағыстан Марксійзім–Ленінійзм
Ғылмый зерттеу ійністійтұті дайарлап мемлекеттік термін комійсійасы қарап
жөндеген.
Пізійкалық және математійкалық терміндерді мемлекеттік Термін
комійсійасы мен Қазағыстан баспасының тапсырұуы брйынша ғылмыи маман
қызметшілер – Әбіш ұлы (пійзійка терміні) және А. Ермек ұлы мен П. Бөкейқан
ұлы (математійка терміндері) жыйнаған. Бұл терміндер мемлекеттік термін
комійсійасында қаралып жөнделгенде бұл жолдастар тығыз қатнас жасап
отырды.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ПРИ НАРКОМПРОСЕ Каз.АССР

ТЕРМИНЫ
КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА
ВЫПУСК – І

Термины разрешенные и отредактированные
Гостерминкомом и Казнаркомпросом и в основном
утверждены Совнаркомом Каз.АССР

----------------------------------------------------------КАЗИЗДАТ 1936

Общественно-экономические термины подготовлены КНИИМЛ-ом и
обработаны Терминкомом.
Физические и математические термины собраны по заданиям
Гостерминкома и Казиздата научными работниками – специалистами
Абишевым (физика), А. Ермековым и П. Букейхановым (математика),
принимавшими ближайшие участие и при обработке Гостерминкомом.

МАЗМҰНЫ
Беті
1. Қазағыстан Қалық Комійссариаты Советінің қаулысы – №812........
2.Қазақ әдебійет тілінің термінологійа прійнсіптері ............................
3. Қоғам–економійка пәндерінің терминдері.........................................
4. Пійзійка терминдері............................................................................
5. Математійка терминдері.......................................................................

--------------------------
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ҚАЗАҒЫСТАН ҚАЛЫҚ КОМІЙССАРЫ СОВЕТІНІҢ
№812 ҚАУЛЫСЫ
Алматы,
Үкіметүйі.

Үйелдің 23-і
1935 ж.

ТЕРМІНДЕР МЕН ЕМЛЕ ТҰУРАЛЫ ҚАЛЫҚ КОМІЙССАРЛАРЫ
СОВЕТІ ҚАУЛЫ ҚЫЛАДЫ:
1.Термін комійссійасы мен Қазағыстанның Оқұу ісін Басқаратын
Комійссарійат дайындаған және қарап өткен Мәденійет қайраткерлерінің
сійезі ұнатқан қазақ тілінің жаңа терміндері негізінде бекітілсін. Барлық
ұйымдарға, мектептерге, оқұу орындарына, газет-жорналдарға бұл
терміндерді қолдан деп Қазағыстанның оқұу ісін басқаратын комійссарійат
жарыйаласын.
Осы қарар баспа сөз бетінде жарыйалансын.
Қазағыстан Қалық Комійссарлары
Советі председателінің орынбасары: Т. Алійеп
Іс басқарұушының орынбасары: С.Айтқожа ұлы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ Каз.АССР
№812
г.Алматы
ДомПравительства

от 23 июня
1935 г.

О ТЕРМИНОЛОГИИ И ОРФОГРАФИИ
Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в л я е т:
1.Разработанные терминологической комиссией Наркомпроса Каз.АССР
новые казахские термины, одобренные Съездом работников культурного
стройтельства в основном утвердить и предложить Наркомпросу Каз.АССР
опубликовать их для руководства всем организациям, учреждениям учебным
заведениям, газетам и проч.
Настоящее решение опубликовать в печати.
Зам. Председателя Совнаркома Каз.АССР
Зам. Управделами Совнаркома Каз.АССР

Т. Алиев
С. Айтхожин

ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТ ТІЛІНІҢ ТЕРМІНОЛОГІЙАСЫ ЖӨНІНДЕ
Мемлекет Термін комійссійасы қолданған (Мәденійет қызметкерлерінің
сійезі мақұлдаған) прінсіптер мыналар:
1.Ел-елдің өз тілдеріне аударылмай, әдебійет тілінде бір ақ түрде
жазылып – айтылып келген терміндер, мысалы, «револұтсійа», «совет»,
«теорійа», «практійка», «тенденсійа», «конкрет», т.т. – аударылмай со түрінде
алынсын.
2. Әдебиет тілінде әр елдің өз тіліне аударылып алынатын қалық ара
терміндер, мысалы, «өндіріс», «еңбек», «ақша», «түбір», «сабақ», «бұлшық
ет», «бөлу», «көбейтүу», сыйақтылар қазақ тіліне аударылып алынсын. Кей бір
аударылып алынатын терміннің қазақ тілінде еквіваленті табылмаса, немесе
қазақшаға аударғанда түсініксіз, иа тіпті теріс ұғым беретін болса, ондай
реттерде орысща сөздер алынсын. «Сословійе», «состап», «клетка», «слөт» т.т.
3. Түрлі пәндерде бір мағнада қолданылатын, немесе мағна жағынан бірбіріне жақын, бір келкі байлынысы бар терміндер сол мағналарында бір ақ
түрде алынсын. «Порма», «матерійа», (пійлосопійа мен пійзійкада), «түбір»
(математійкада, ботанійкада, лінгвійстійкада) «морпологійа» (ботанійка,
лінгвійстійкада), «реаксійа», (қіймійада, бійологійада), «екіскұрсійа»
(пійзіологійада, педагогійкада).
4. Бір сөз бен айтылатын, бірақ түрлі орында түрлі мағнаға беретін:
«манұпактұра» (економійка және мата мағнасында), («продұкт» – өндіріс
өнімі мағнасында, «продұкт» – азық-түлік мағнасында), сыйақтылар, бір пәнде
термін болып алынсын да, қалғандарында қазақ тіліне аударылсын (мысалы,
«манұпактұра», економійканың дамұу кезеңі мағнасында, ал енді мата
мағнасында термін емес).
5. Інтернатсійонал терміндер, орыстың әдебиет тілінде жазылғанынша
алынсын қазақ тілінде жоқ кей бір дыбыстар қазақ әріптері мен жазылсын:
«порма», «қіймійа», «револұтсійа» сыйақты.
6. Қазақ тіліне аударылып алынған терміндердің ғылмій мағнаны толық
бере алатын болуы, қазақ тілінің граматійка ерекшеліктеріне қайшы келмейтін
болуы, қазақ тілінің рұуқына жат жасама көз болмау жағы айырықша
көзделсін, мысалы: «беріліс» (передеча), «тоқыма» (текстіл), «көпкіл»
(многоұгөлнік), «іс жүзі» (практіка) сыйақты.
7. Есім және есімденген етістік пормаларындағы інтернатсійонал
терміндер со түрінде алынсын. Ал енді «ізатсійа», «атсійа» жұрнақтары мен
келетін «машійнійзатсійа», «електрійпійкатсійа», «обиектійвасійа» сыйақты
сөздердің негізіне қазақ жұрнақтары жалғанып алынсын, мысалы:
машійналандыру
(–...іпійкатсійаландыру
емес),
обиектійптенүу
(обиектійватсійаланұу емес). Інтернасійонал терміндер қазақшада анықтауыш
сын есім болып ұсталғанды ықшамдалып «скійа» «–ный» жалғаулары алып
тасталсын; «попұлійар кітап», «абсолұт шама», «бұржұаз ідеологійа»,
«екстенсіп шарұуашылық», «дійперенсійал теңгерме», –«скій» жұрнағы

жалғанып, түбірінің «к» дыбысы «с»-ға айналатын сын есімдер қазақшасында
зат есім пормасында алынсын. «електійр шам» – «пійзійка жағрапійа» т.т.
«Ійзолироват», «машійнизійроват» сыйақты етістік порма, қазақ тіліне
былай аударылсын: зат есім мен сын есім түрі алынып, оған қазақтың етістік
жұрнақтары жалғансын: орыс тілінде етістік пормасынан ғана қолданылатын,
есім түрінде айтылмайтын, немесе есім мағнасынан алыстап кеткен терміндер,
жай сөз есебінде контекіске қарай, аударылып отырсын: ігнорійроват,
регүулійроват, реагійроват сыйақтылар.
8. Термін мен қатар, қалық ара терміндерде ұқсайтын, бірақ қазақ
қосымшалары оларға еквійвалент бола алмайтын бір сыпыра аппійкстер де
алыесын: «ійсі», «ійзм» (сұппійкістер), -ре, -сін, -сұб, -анти, -контр
(препійкстер)
Терміндер де ұшырайтын басқа аппійкстер де қазақшада да болып
отырсын, бірақ олар пормал елемент болып есептелмесін.
9. Терміндердің басқа сөздерге ықшамдалып барып қосылған пормалары
қазақ сөздеріне де ықшам түрде қосылып алынсын: авто, аеро, т.б. аптожол,
аероқатынас, авиошана сыйақты.
10. Өктәбірден бастап орыс тіліне ет-ене болып сіңіскен ықшам қосынды
сөздерді Револұтсійа табысы деп санап, қазақ тілін байытұуға да бұл табыс
жұмсалсын, қазақ тілінде де ықшамдай жыйындалған терміндер жасалсын
(Полійтекономійа, Ауатком, т.т.). Бірақ ықшамдалған, ықшамдай
қыйындалған терміндер ықшамдағанда, қыйындағанда қазақ әдебійет тілінің
заңына, сәніне үійлестіріп алынсын да, Мемлекет термін комійсійасының
қабылдаған сөздері ғана іске ассын.
11. Бұрынғы терміндердің бәрі де қайта қаралып, теріс ұғым
бермейтіндері ғана со күійнде қалдырынсын. «Дійктатұура», «револұтсійа»,
«совет», «теорійа», «практійка», «контреволұтсійа», «мійлійтарійзім»
сыйақты бұрын қазақшаға аударылып қана алынып жүрген терміндер сол
інтернатсійонал күиінде қазақ тіліне кірсін.

ПРИНЦИПЫ ТЕРМИНОЛОГИИ КАЗАХСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО
ЯЗЫКА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИЕЙ
(Одобрено С'ездом культурных работников)
1. Термины, имеющие в практике литературных языков международноединые обозначения без перевода на национальные языки, вроде: революция,
совет, теория, практика, тенденция, медицина, хирургия, климат, абсолютный,
конкретный и т. д., принимать в том же международном-едином обозначении,
без перевода их на казахский язык.
2. Международные термины, которые в практике литературных языков
перевозятся на национальные языки, как то: производство, труд, деньги,
корень, стебель, мышцы, деление, умножение и т. д., переводить на казахский
язык. Если подлежащий переводу термин не имеет эквивалента в казахском
языке, или же если казахский перевод делает его ыенее понятным (в иных
случаях искажает смысл термина), то принимать соотве ствующее русское
слово: сословие, состав, клетка, слет и т. д.
3. Термины, употребляющиеся в различных дисциплинах, но в одном и
том же значении, или в значениях, близких друг к другу, принимать в едином
обозначении: форма ('porma), (в философии и в физике.), материя (materija) (в
философии и в физике), корень (tyeir) (в математике, в ботанике и в
лингвистике), морфология (morpologija), (в ботанике и в лингвистике), реакция
(reaksija), (в химии, биологии, политике), экскурсия (ekiskursija) (в области ı
росвеще- ИМЯ II и физиологии).
4. Термины, имеющие в различных случаях различное значение, вроде:
мануфактура,
(в историко-экономическом и товароведческом значениях),
продукт (продукт производства и продукт, как продовольствие), легенда (как
фольклорный жанр и как аннотация) и т. д., принимать, как термин для одной
дисциплины, а в остальных случаях переводить. Например, мануфактура как
этап экономического развития – термин (не переводится), но как вид товара –
не термин (переводится).
5. Международные термины принимаются в той форме и какой они
пишутся в русской литературе. В том случае, если и казахском языке будут
отсутствовать какие-либо звуки (для передачи этих терминов), таковые
изображаются буквами в пределах казах, алфавита (форма – рогта, химия –
qljmlja, революция – reeolııtsijaи т. д.).
6. Термины, переводимые на казахский язык (см. п 2), должны сохранять
при переводе полное соответствие их научному значению. При переводе этих
терминов следует точно учитывать грамматические особенности казахского
языка, не прибегая к искусственным словообразованиям, делающим термины
непонятными, как например: вerilis – передача, kөpкli – многоугольник, toquma –
текстиль, taçirвe –практика и т.д.
7. Международные термины, выраженные в именной й в отглагольно –
именной форме, за исключением образовавный с каузативной формой,

созданной при помощи формальных элементов: изация, ификация, ация – (в
словах машинизация, электрификация, об‘е ктивация), которые соответствуют
казахским формам: мacijnalandbrııv, elektij rlendiryv., oeijek' tlptenyv), принимать в
том же виде.
Международные термины, как определения, образованные Из
прилагательных на -ский, -ный, в казахском образовании принимать усеченно,
т, е. без -ский, -ный: популярная книга – popular kitap; абсолютная величина –
aesoliwt cama; буржуазная идеология – eurçuaz ijdeologija; экстенсивное хозяйство
– ekstensijp çaruvacblbq; дифференциальное уравнение – diperensial tengerme.
Прилагательные же, оформленные суффиксом «-ский» с превращением
звука «к» основы в «ч», оставлять в существительном оформлении без всяких
наращений: электрическая пампа – elektir cam; физическая география – pijzijka
çagrapbja и т. д. Глагольные формы от существительных и прилагательных
основ образовывать при помощи соответствующих казахских суффиксов:
изолировать –ijzolatsijalav; машинизировать – macijnalandbruv и т. д. Термины же,
имеющие в русском языке лишь глагольные формы и не имеющие именных
форм, или слишком отдаленные от именных значений, переводить сообразно
с контекстом (игнорировать, регулировать, реагировать, последнее слишком
отдаленно от именной формы «реакция»).
8. Вместе с терминами ввести в казахский язык ряд приставок,
употребляющихся в международной терминологической практике, которые не
могут быть заменены казахскими суффиксами, например «ист», «изм»
(суффиксы), «ре», «син», «де», «анти», «контр» (префиксы).
Большинство же других аффиксов, встречающихся в терминах,
сохранять в казахском употреблении, но не выделять как формальные
элементы, а считать их органической частью основы.
9. Сокращенные формы терминов, присоединяемые к другим словам
(авто, аэро, авио и пр.), иметь в сочетаний с казахскими словами: aptaçol,
aptoqatns, aeiocana
и т. д.
Термины: диктатура, революция, совет, теория, практика, контрреволюция, милитаризм и проч, употреблявшиеся в казахском языке только
ереведенными, принимать без перевода и интернациональной их морме.
10. Ввести в практику казахского словообразования сокрвщенные
сложные слова, широко применяемые в современном русском языке со
времени Октябрьской революции, считая такие образования вкладом,
внесенным достижениями революции (Политэкономия – Poltjtekonomija,
Райисполком – Avаtkomи т п.). Одако, при образовании подобных сокращении
необходимо увязывать их с законами казахского литературного языка,
используя на практике лишь те из образований, которые были приняты
Госуд. Терминологической Комиссией.

ҚОҒАМ-ЕКОНОМІЙКА ПӘНДЕРІНІҢ
ТЕРМІНДЕРІ
ТЕРМИНЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

А
Абориген – байырғы ел, (аборійген).
Абсентеизм – абсентейзім.
Абсолютизм – абслұүтійзім.
Абсолютный, абсолютно – абсолұүт
Абсолютная монархия – абсолұүт монарқыйа
Абсолютная рента – абсолұүт рента
Абсолютное переселение – абсолұүт түрде қоныстандыру
Абстрактноный – абстракты
Абстрактный труд – абстракты еңбек
Авангapд – авангард
Аванпост – аванпост
Аванс – авансы
Авантаж – авантаж
Авантюра – авантұүра
Авантюризм – авантұүрійзім
Авария – аварійа
Авиация – авійатсійа
Автократия – автократійа
Автоматически, автоматический – автомат
Автономия – автономійа
Aгамия – агамійа
Агония – агонійа
Аграрная революция – аграр револұүтсійа
Аграрный вопрос – аграрійа мәселесі
Агрессивный – агрессійп
Агрессор – агрессор
Агрессия – агрессійа
Административный – акімшілік, адмійнійстратійп
Адэкватный – адекват
Ажиотаж – ажійотаж
Азарт – азарт
Акклиматизация – жерсінүу
Аккорд – аккорд
Актив – актійп
Актообращение – айналұу актысы
Актуальный – актұуал
Акциз – аксійз
Акционер – аксійонер
Акционерное общество – аксійонер қоғам
Акция – асійа
Альтернатива – алтернатіп
Амнистия – кешірім

Амортизация – амортійзатсійа
Анализ – аналійз
Аналогия – аналогійа
Анархист – анарқійс
Анархия – анарқійа anarqla.
Анархия производства – өндіріс анарқійасы
Аннексия – аннексійа
Аннулировать – жойұу, құртұу
Антагониз – антагонійзім
Антанта – антанта
Антимилитаризм – антіймійлійтарійзім
Антисемит – антійсемійт
Антисемитизм – антійсемійтійзім
Антизеза – антійтез
Античное общество – антійк қоғам
Aппеляция – аппелійатсійа
Апогея – апогей
Aполитичный – аполійтійк
Апологет – апологет
Арена – майдан, арена
Аренда – аренда (жал)
Арендная плата – аренда ақысы
Аристократия – арійстокірат
Арсенал – арсенал
Артель – артел
Ассимиляция – ассіймійлатсійа
Атавизм – атавійзім
Атака – атакі
Атеизм – атеійзім
Атрибут – атрійбүут
Аферист – аперійс
Б
База – база.
Базис – базійс
Байкот – байкот
Балл – балл.
Банда – бaнды
Банк – банкі
Банкет – банкет
Банкир - банкійр
Банкнот – банкінот
Банкротство – банкіроттық

Баррикада – баррійкада(сер.)
Баршина – барішійн
Батрак – батырақ, малай
Бедняк – кедей
Безработица – жұмыссыздық
Бесклассовый – классыз
Боевая дружина – жауынгер жасақ, сақ.
Большевизм – болшевійзім
Боярин – бойар
Брак – брақ
Бригада – бірійгады
Бригадир – бірійгадір
Бунт – бұүнт
Буржуа – бұржұуа
Буржуазия – бұржұуазійза
Буржуазный – бұржұуаз
Бюрократ – бүйрократ

В
Валовая выработка – барлық өнім
Валовая продукция – sarlbl roduksija.
Валюта – балұүта
Варвар – барбар
Варваризм – барбарійзім
Вариант – барійант
Вассал – бассал
Ввоз капитала – капійтал енгізу
Век – ғасыр
Вельможа – белмож
Ветеран – ветеран
Вечная категория – менгілікті категорійа
Взаимоотношение – ара қатынас
Взгляд – көз қарас
Взрыв – тұтанұу, қопарылұу, (техн.) қопарұу
Влияние – ықпал
Вложение капитала – капійтал жұмсау, жұмсалұу, арнау
Военный коммунизм – соғыс дәуірі комұүнійзімі
Военное положение – соғыс күй
Возвратная ссуда – қайтарылатын қарыз
Воздушный флот – ауе плот
Вооружение – жаратандырұу, жарақтанұу

Восстание – көтеріліс
Воспроизводство – қайта өндіріс
Восстановительный период – қалпына келтірүу дәуірі
Вотчина – ботсійна
Вульгарная политэкономия – бұлгар полійтекономійа
Вывоз капитала – капиталды шетке шығарұу
Вымирание – тұқымы құрұу
Выработка – өнім
Выручка – түсім
Выставка – быстапка
Г
Гарантийная бумага – кепіл қағаз
Гармония – гармонійа
Генезис – генезійс
Генеральная линия – ұлы жол
Гений – данышпан
Герб – гербы
Герой – ер, герой (в худ, литер.)
Героизм – ерлік
Гигант – гігант
Гончар – құмырасы
Гончарное производство – құмыра өндірісі
Господство – үстемдік
Государство – мемлекет
Государственный капитализм – мемлекет капійталійзімі
Гражданин – азамат
Гражданская авиация – жай авійатсійа
Граф – грап
Группа – группа
Гуманизм – гүуманійзім
Гуманист – гүуманійс

Д
???????? – салқырт
Дворец – сарай
Дворянин – дборійан
Дебат – дебат
Деградация – деградатсійа
Дееспособность – қаблет

Декларация – декларатсійа
Деколонизация – деколонійзатсійа
Декрет – декірет
Демагогия – демагогійа
Демократ – демокірат
Демократия – демокіратійа
Демонстрация – демоныстратсійа
Демпинг – демпійнгі
Денационализация – мемлекет меншігінен шығарұу
Денежно-торговый капитал – ақшалы сауда капійтал
Департамент – департамент
Депрессия – депрессійа
Деревня – пасолке, ауыл
Деревообрабатывающая промышленность – ағаш өңдеуші ійндуүстірійа
Директива – деректійп
Деспот – деспот
Дефективный – депектійп
Дефицитность – депетсійттілік
Деформация – депорматсійа
Диктатор – дійктатор
Диктатура – дійктатұура
Дискредитация – абыройын түсірүу
Дискуссия – дійскуссійа dijs-kyssıja.
Дифляция – дійплатсійа
Дифференциальная рента – дійперенсійал рента
Дифференциация – дійпперентсійатсійа
Добавочная прибыль – үстеме пайда
Добывающая промышленность – шығарұушы ійндуүыстірійа
Доллар – доллар
Доход – дақот
Древний мир – ескі заман
Дума – дұума

E
Единоличник – жеке шарұуа
Единство – біршілік
Емкость – сыйым, сыйымдылық
Естественное богатство – табійғый байлық
Естествоиспытатель – табыйғат зерітеуші
Ж

Жандармерия – жандармерійа
Жирондисты – жійрондійсттер
Жрец – жіретс
З
Забастовка – забастопка
Загнивание капитализма – капійталійзімнің шірүуі
Заем – зайом
Зажиточный – ауқатты
Закон – закон (юридическ.) заң, (философ).
Закон капиталистического присвоения – капійталійзімнің жеу заңы
Законодатель – заң шығарұушы
Законность – заңдылық
Закономерность – заңдылық
Закон убывающего плодородия – жер құнарының кемүу заңы
Замкнутое хозяйство – тұйық шарұуашылық
Заработная плата – еңбек ақы
Звено – бұуын
Земельная рента – жер рента
Землевладелец – жер қожасы
Землевладение – жер ійеленүу, жерге қожалық
Земство – земства
Значение – мән (в лингв, – шағына)
И
Идеология – ійдеологійа
Идея – ійдеиа
Иерархия – іерарқійа
Издержки производства – өндіріс шығыны
Изоляция – ійзолатсійа
Изучение – үйренүу (практ.), зерттеу (научи).
Иллюзия – ійллұүзійа (псих.).
Империализм – іймперійалійзім
Империалист – іймперійалійс
Империя – іймперійа
Иммигрант – імійгірант
Импорт – іймпорт
Импульс – іймпұуліс
Имущество – мүлік
Инвентаризация – ійнвентарійзатсійа
Индустрия – ійндүустрійа

Интеллигент – ійнтеллійгент
Интенсивный – ійнтенсійп
Интервент – ійнтервент
Интервенция – ійнтервентсійа
Интернационал – ійнтернатсійонал
Интернационализм – ійнтернатсійоналійзім
Инфляция – ійнплійасійа
Историзм – ійсторійзім
История – тарійқ
К
Кабала – кабал
Кадеты – кадет
Кадр – кады
Калькуляция – калкұуләтсійа
Кампания – науқан
Кантон – кантон
Капитал – капійтал
Капитализм – капійталійзім
Капиталист – капійталійс
Капиталистическое обществ – капійталійзім қоғамы
Капитальное строительство – іргелі құрылыс
Капитальный фонд – іргелі понды
Картель – картел
Категория – категорійа
Католик – католійк
Каторга – каторга
А
Каузальность
– каузалдық
/
Квалификация – квалійпійкатсійа
а"
Квалифицированный труд – квалійпійкатсійалы еңбек
Класс – клас, тап
Классик – классійк
Классический – классійка
Классовая борьба – тап тартысы
Классовый интерес – тап мүдесі
Клерикал – клерійкал
Коллектив – коллектійп
Колонизатор – колонійзатор
Колонизация – колонійзатсійа
Колония – колонійа
Комбинация – комбійнатсійа
Комитет – комійтет
Коммуна – коммұун

Коммунизм – коммұунійзім
Коммунист – коммұунійс
Коммунистический интернационал – коммұунійс ійнтернатсійонал
Компенсация – компенсатсійа
Комплекс – комплекс
Компромисс – компромійс
Конвенция – конвенсійа
Конгломерат – конгломерат
Конгресс – конгрес
Кондиция – кондійтсійа
Конкретный труд – конкрет еңбек
Конкуренция – конкұуренсійа
Консерватор – консерватор
Консерватизм – консерватійзім
Конституция – констійтұутсійа (негізгі заң).
Консул – консұул
Контингент – контійгент
Континент – контійнет
Континентальный климат – контійнента
Контрабанда - контрабанды
Контракт – контракты
Контрактация – контрактатсійа
Контроль – контрол
Контрреволюция – контреволүитсійа
Конфигурация – конпійгұуратсійа
Конфискация – конпійске
Конфликт – конплійкт
Концентрация – консентратсійа
Концессия – консессійа
Кон'юктура – конійүуктұура
Кооператив – кооператіп
Кооперация – коопертсійа
Корпорация – корпоратсійа
Корпус – корпұүс
Косвенный налог – жанама салық
Космополитический – космополійт
Край – край, өлке
Кредит – кредійт
Крепость – қорған
Крепостной – крепостной
Крепостное право – крепостной права
Крестовый поход – крес жорығы
Кризиз – крійзійс
Критерий – крійтерій
Критика – крійтійка, сын

Круговорот капитала – капійталдың шыр айналұуы
Кулак – бай–құлақ
Кулисы – күулійс
Культура – күуитұура, мәденійет

Л
Легальный – легал
Легенда – легенда
Ленинизм – ленінійзім
Либерал – лійберал
Либерализм – лійбералійзім
Лига – лійга
Лидер – лійдер
Ликвидатор – лійкбійдатор
Ликвидация – лійкбійдатсійа
Локаут – локаұут
Локализация – локалійзатсійа
Люмпен пролетариат – лүмпен пролетарійат

M
Магия – магійа
Маклер – делдал
Максимум – максіймұум
Маневр – манебір
Манипуляция – манійпұулатсійа
Манифестация – манійпестатсійа
Мануфактура – манұупактұура
Марксизм – маркісійзім
Мастерская – мастерской
Материал – матерійал
Материя – матерійа
Масштаб цен – баға маштабы
Меморандум – меморандұум
Мена – айырбас
Меновое хозяйств – айырбас шарұуашылық
Меркантилист – меркантійлійс
Мортвый капитал – өлі капійтал
Метаморфоза – метаморпоз
Метод – метод
Метрополия – метроплійа

Механизация – меқанійкаландырұу
Мещанин – мешшан
Миграция – мійгратсійа
Милитаризм – мійлійтарійзім
Минимум – мійніймұум
Министр – мійнійстір
Миссионер – мійссійонер
Митинг – мійнтійнге
Мобилизация – мобійллійзатсійа
Модернизм – модернійзім
Мозаика – мозаійка
Монастырь – monastbr.
Монах – монақ
Моногамия – моногамійа
Монополист – монополійс
Монополия – монополійа
Муниципалитет – мүунійтсійпалійтет

/

Н
Надбавка – үстеме
Надел – үлес, енші
Наемный труд – жалдама еңбек
Накопление – қорланұу
Накопление капитала – капійталдың қорланұуы
Нарицательная цена акции – көрсетілген баға
Наступление – шабұуыл
Натурализм – натұуралійзім
Натуральное хозяйство – натұурал шарұуашылық
Натуральный обмен – натұурал айырбас
Натуральное производство – натұурал өндіріс
Наука – ғылым
Национальный доход – мемлекет докоты (кірісі)
Неделимый фонд – бөлінбейтін понды
Нейтральный – нейтырал
Неологизм – неологійзім
Непрерывный труд – үздіксіз еңбек
Неравномерное развитие – бір қалыпты өспеу
Нигилист – нійгійлійс
Номинальная заработная плата – номійнал еңбек ақы
Номограмма – номограм
Нормализация – нормалдау
Нормальный – нормал
Нормальный рабочий день – жай жұмыс күні

Нормирование – нормалау

О
Обезличка – обезлійшка
0б‘ект – обійекты
0б‘ем труда – еңбек көлемі
Обмен – айырбас
Обобществление – ортақтандырұу
Обороноспособность – отан қорғау күші
Оборот – абарот
Оборотный капитал – абарот капійтал
Обрабатывающая промышленность – өңдеуші ійндүустірійа
Обращение денег – ақшаның айналұуы
Обращение капитала – капійталдың айналұуы
Оброк – оброк
Обскурантизм – обкүурантійзім
Общество – қоғам
Общественный быт – қоғам тұрмысы
Общественный капитал – қоғам капійталы
Общественный контроль – қоғам контрөл
Общественное отношение – қоғам қатынасы
Общественно-необходимый труд – қоғам өндірісіне қажетті еңбек
Общественный строй – қоғам құрылысы
Общественный труд – қоғам еңбегі
Община – обшійна
Овеществление – затқа айналдырұу
Оккупация – оккупатсійа
Олигархия – олійгарқійа
Оперативный – оператійп
Операция – оператсійа
Оппозиция – оппозійтсійа
Оппортунизм – оппортұунійзім
Оптимизм – оптіймійзім
Организация – ұйым
Организованный капитализм – ұйымдасқан капійталійзім
Органический состав капитала – капійталдың органійка састабы
Орден – орден
Ортодокс – ортодоксы
Орудия производства – өндіріс сайманы
Орудия труда – еңбек сайманы
Оружие – жарақ
Основной капитал – негізгі капійтал

Отрицательный – теріс, жөнсіз
Отрубной порядок землепользования – жердің отырұптап пайдаланұу
тәртібі
Отходник – кесіпші, пайдашы
Официально – ресмій
Охранка – ақранка
П
Пай – жарна (пай)
Пайщик – жарнашы (пайшы)
Палата – палат
Палач – жендет
Пантомима – пантомійм
Парадокс – парадокс
Паразит – паразійт
Парламент – парламент
Парламентаризм – парламентарійзім
Партизан – партійзан
Патриарх – патрійарқ
Патриархальное хозяйство – патрійарқал шарұуашылық
Патриций – патрійасій
Паyпеp – паұупер
Пауперизм – паұуперійзім
Пацифизм – патсійпійзім
Первобытное общество – алғышқы қоғам
Переворот – төңкеріс
Переменный капитал – өзгермелі капійтал
Перепроизводство – асра өндірүу
Перераспределение – қайта үлесүу, үлестірүу
Переселение – ауысұу, қоныс аударұу
Переходный период – деуір
Первобытно-родовой коммунизм – алғашқы рұу комұнійзімі
Первоначальное накопление – тұңғыш қорланұу
Период – дәуір
Перманентная революция – перманент револұтсійаe
Перспектива – персектійп
План – план (жоспар)
Плантация – плантасійа
Платформа – платпорма
Плебей – плебей
Племя – тайпа
Податное сословие – салғырт төлейтін сослобійе
Подмастерье – қосшы шебер

Подполье – подполійе
Подстрекатель – шағыстырұушы
Позиция – позійтсійа
Полемика – полемійка, жарыс сөз
Политика – сайасат
Политэкономия – полійекономійа
Полиция – полійтсійа
Помещик – помешшік, (алпаұыт)
Популярный – попұулійар
Постоянный капитал – тұрақты капійтал
Потенциальный – потенсійал
Поход – аттаныс
Пошлина – пошлійн
Право – права
Практика – практійка
Предприниматель – өндіріс ійесі
Предприятие – кесіп орны
Представитель – уәкіл
Президент – презійдент
Премиальная заработная плата – сыйлық еңбек ақы
Прибыль – айда
Привилегия – прійбійлегійа
Примат – пріймат
Примиренчество – ымрашылдық
Принудительный труд – еріксіз еңбек
Принцип – прінсіп
Природа – табыйғат
Природное условие – табыйғый жағдай
Проблема – проблем
Провинция – пробійнсійа
Провокация – пробокатсійа
Прогноз – прогноз
Программа – програм
Прогресс – прогрес
Прогриссивно-подоходный налог – прогрессіп табыс салық
Продукт – продұукты
Прожектор – прожектор
Прожиточный минимум – күн көргіш
Производительный труд – өнімді еңбек
Производство – өндіріс
Производственное отношение – өндіріс қатнасы
Производственные силы – өндірүуші күштері
Производящий район – өндірүуші аудан
Прокат – прокат
Пролетариат – пролетарійат

Промышленная буржазия – ійдұүстрійал бұржұуазійа
Промышленная революция – індұүстрійал револұутсійа
Промышленное оборудование – індұүстрійа жабдық
Промышленность – індұүстрійа
Промышленный капитал – індұүстрійал капійтал
Промышленный класс – індұүстрійал тап
Промышленный центр – індұүстрійал сентір
Пропаганда – пропаганды
Простая форма обмена – айырбастың жай түрі
Проституция – простійтұүтсійа
Протекционизм – протексійонійзім
Противоречие – қарама-қарсылық
Противоположность – қайшылық
Процесс – протсес
Профессия – пропессійа
Р
Рабовладельческое общество – құл жұмсайтын қоғам
Рабочая сила – жұысшы
Рабочий день – жұмыс күн
Равноправие – теңдік, тең правалылық
Равновесие – тепетеңдік
Радикал – радійкал
Радикализм – радійкалійзім
Развитая форма обмена – айырбастың жетілген түрі
Разделенно труда – еңбек бөлісүу
Размещение производительных сил – өндіріс күшін орналастрұу
Рантье – рантійе
Раса – раса
Рационализация – ратсійоналдау
Рациональный – ратсійонал
Реакция – реаксійа
Реальный – реал
Реальная зарплата – реал еңбек ақы
Ревизия – ребійзіа
Ревизионизм – ребійзійонійзім
Революция – реболұутсійа
Регламентация – регламенттеу
Регресс – регрес
Регрессивный налог – регрессійп салық
Режим – режійм
Резервный фонд – резеріп понды
Результат – нәтійже

Резюме – резұуме
Реквизиция – рекбійзійтсійа
Реклама – реклам
Рекорд – рекорд
Религия – дін
Ремесленник – қол өнері
Ремесло – ұсақ кәсіп
Рента – рента
Рентабельный – рентабел
Рессурсы – рессұрсы
Реставрация – рестабратсійа
Реформа – репорма
Реформизм – репормійзім
Родовое обществе – рұу қоғам
Роль – рөл
Ростовщик – өсімқор
Ростовщичество – өсімқорлық
Руль – рүул (тізгін)
Ручной труд – ұол еңбек
Рынок – базар
С
Саботаж – сабатаж
Самоопределение (нации) – ұлттың өзін өзі бійлеуі
Сбыт – өткізүу
Сверхприбыль – үстеме пайда
Сверхурочная работа – үстеме жұмыс
Сдельная заработная плата – зделнай еңбек ақы
Сдельная плата – зделнай ақы
Сезон – маусым (сезон)
Сезонный рабочий – маусымды жұмысшы
Секта – секта
Сектор – сектор
Селекция – селексійа
Сельхозмашашиностроение – ауыл шарұуашылық машійна өндірісі
Семья – семійа
Сенатор – сенатор
С нтименталист – сентійменталійст
Сигнализация – сійгнал берүу
Символ – сіймбол
Симпатии – сіймпатійа, (сүйкім)
Синдикализм – сійндійкалійзім
Синдикат – сійндійкат

Синтез – сійнтез
Система – сійстем
Систематизация – сійстемдеу, (жүйелеу)
Ситуация – сійтұуатсійа
Скептицизм – скептійтсійзім
Сложный труд – күрделі еңбек
Собственность – mencik.
Событие – ұақыйға
Совладелец – ортақ ійемденүуші
Совхоз – сапқоз
Солидарность – солійдарлық
Соотношение – өз ара қатнас
Сословие – сослобійе
Социал-демократ – сотсійал-демократ
Социализм – сотсійалійзім
Социалистическое общество – сотсійалійзім қоғамы
Социал-фашизм – сотсійал-пашійзім
Социал-шовинизм – сотсійал-шобійнійзім
Союз – одақ (сойұз)
Спекулянт – спекүулійант
Специализация – спетсійалійзатсійа, дербестеу
Специфика – спетсійпійка
Спрос – спрос
Средневековье – орта ғасыр
Средняк – орташа
Средняя прибыль – орташа пайда
Средства производства – өндіріс құралдары
Средство потребления – тұтынұу құралы
Средство сообщения – қатнас құралдары
Средство труда – еңбек құралы
Ссуда – қарыз
Ссудный капитал – қарыз капійтал
ССУДНЫЙ процент – қарыз протсент
Стабилизация – стабілдеу, стабілденүу
Стадия – стадійа
Стандартный – стандарт
Стачка – сташка
Стимул – стіймұл
Стихия – стійқійа
Столетие – ғасыр
Страна – ел, жер
Стратег – стратек stratek.
Стратегия – стратегійа
Строй – құрылыс
Структура – стрұуктұура

Структура промышленности – ійндұустрійа стрұуктұурасы
Суб'ект – сұубиект
Субсидия – сқубсійдійа
Субстанция – сұубстансійа
Сфера – спер
Схема – сқема
Сырье – шійкі зат
Сюзерен – сұузерен
Т
Таблица – таблійтса
Тактика – тактійка
Такса – такса
Таможенная политика – таможне сайасаты
Таможня – таможне
Тезисы – тезійс
Токстиль – текстійл
Текучее переселение – елдің тұрақсыз тығыздығы
Тематика – тематійка
Темп – темп, қарқын
Тонденция – тенденсійа
Теория – теорійа
Територия – аймақ
Toppop – террор
Техническая революция – теқнійка реболұутсійа
Технический уровень –теқнійка дәреже
Течение – ағым
Тип – тійп
Тиран – тійран
Титул – тійтұул
Товар – тауар
Товарищество – серіктік
Товарный фетишизм – тауар петійшійзім
Товарный капитал – тауар капійтал
Товарно-торговый капитал – тауар сауда капійтал
Товарообмен – тауар айырбас
Торговый капитал – сауда капійтал
Тотемная группа – төтем грұппа
Трагедия – трагедійа
Тревога – требога
Tpeд‘юнионизм – тредійүунійонійзім
Трест – трес tres.
Трибуна – мінбе, трійбұн

Трудкоммуна – еңбек комұун
Трудовой доход – еңбек дақот
Трудовые рессурсы – еңбек рессұурсы
Туземный – жергілікті
Тур – тұур
Турбина – тұурбійна
У
Угнетение – езүу, езілүу
Ультра империализм – ұлтра іймперійалійзім
Унификация – үнійпійкатсійа
Уравниловка – үрабнійлопка
Условие – жағдай, шарт
Утопия – үтопійа
Участок – үшаскі, танап
Учение – ілім
Ф
Фаза – паза
Факт – пакты
Фактор – пактор
Фальсификация – палсійпійкатсійа
Фальшивый – палшы
Фауна – паұуна
Феодал – пеодал
Феодализм – пеодалійзім
Ферма – перма
Фермер – пермер
Фетишизм – петійшійзім
Фигура – пішін, пійгұура
Фикция – пійксійа
Филантропия – пійлантропійа
Филистер – пійлійстер
Философия – пійлосопійа
Финансовый капитал – пійнансы капійтал
Финансы – пійнансы
Флора – плора
Фонг – понд
Форма – порма
Формальный – пормал
Формация – порматсійа
Формула – пормұул

Форпост – порпос
Фракция – праксійа
Функция – пұунксійа
Х
Хартия – қартійа
Хвостизм – қбостійзім
Хуторское хозяйство – күтір шарұуашылығы
ц
Царь – патша
Царизм – патша дәуірі
Цель – мақсат
Цена – баға
Цена производства – өндіріс бағасы
Ценз – сензы
Центр – сентір
Централизация капитала – капійталдың сентралійзатсійасы
Цивилизация – сбійлійзатсійа
Ч
Частное присвоение – жеке ійемденүу
Чартист – шартійс
Частная собственность – жеке меншік
Э
Эвакуация – ебакұуатсійа
Эквивалент – екбійбалент
Экономика – економійка
Экономист – економійс
Экономия – економійа
Экономическая борьба – економійка тартыс
Экономическая платформа – економійка платпорма
Экономическая политика – економійка сайасат
Экспедиция – експедійтсійа
Эксплоатация – експлоататсійа, пайдаланұу
Экспонат – експонат

Экспорт – експорт
Экспроприация – експроприатсійа (ійеліктен тайдырұу)

ПІЙЗІЙКА ТЕРМІНДЕРІ
ТЕРМИНЫ ФИЗИКИ

А
Аберрация – аберратсійа
А. сферическая – спер аберратсійа
А. хроматическая – қроматійк аберретсійа
Абсорбировать – абсорбійалау
Абсорбционный – абсорбсійа
Абсорбция – абсорбсійа
Автомат – аптомат
Аггломерат – аггломерат
Агрегат – агрегат
Агрегация – агрегатсійа
Адиабат – адійабат
Аккомодация – аккомодатсійа
Аккомодироваться – аккомодатсійаланұу
Аккорд – аккорды
Аккумулировать – аккұумұулатсійалау
Аккумулятор – аккұумұулійатор
А. хелезно-никелевый – темірлі нійкелді ак.
А. свинцово-кислотный – қышқылді ак.
А. свинцовый – қорғасын ак.
А. щелочный – сілтілі ак.
Аккумуляция – аккұумұулатсійа
Актинометр – актінометір
Актинометрия – актійнометірійа
Актино-электричество – актійнелектір
Акустика – акұустійка
Акустический – акұустійка
Алидада – алійдада
Альтернатор – алтернатор
Амальгама – амалгам
Амальгамирование – амалгамдау
Аметропия – аметропійа
Аморфность – аморптылық
Аморфный – аморп
Ампер – әмпер
А. международный – қалық ара әм.
А. оборот – ә.– оборот
А. час – ә. – сағат
Амперметр – әмперметр
А. индукционный – ійндұуксійа әмперметір
А. тепловой – жылтұу әмперметір
Амплитуда – імплійтұуда
А. результирующая – саға (резұултаттауыш) әмплійтұда
А. составляющая – сала әмплійтұуда

Анализ – аналійз
А. гармонический – гармонійа аналійз
А. спектральный – спектырал ан.
Анализатор – аналійзатор
Анализировать – аналійздау
Аналитический – аналійтійка
Аналогия – аналогійа
Аналогия оптическая – оптійка аналогійа
Анастигмат – анастійгмат
Анероид – анеройід
Анион – анійон
Анод – анод
Аномалия – аномалійа
А. магнитная – магнійт аномалійа
Антенна – антен
Антикатод – антійкатод
Апохромат – апоқыромат
Аппарат – аппарат
А. измерительный – өлшеуіш аппарат
А. оптический – оптійка ап.
А. пишущий – жазатын ап.
А. приемочный, приемный – прійемнійк ап.
А. проекционный – проексійа ап.
А. самопишущим – өзі жазатын ап.
А. слуховой – есітүуші ап.
А. тепловой – жылұу ап.
А. точный – дәл ап.
А. физический – пійзійка ап.
Ареометр – ареометір
Ареопикнометр – ареопійкнометір
Арматура – арматұур, жабдық
Арретир – арретійр
Арретировать – арретійрлеу
Асинхронизм – асійнқыронійзім
Асинхронный – асійнқырон
Аспиратор – аспійратор
А. водяной – сұулы аспійратор
А. двойной – қос ас.
Аспирационный – аспійрат
Аспирация – аспійратсійа
Ассиметрия – ассійметрійа
Астазмирование – астазмійалау
Астазия – астазійа
Астигматизатор – астійгматійзатор
Астрофизика – астропійзійка

Атмосфера – атмоспер
А. техническая – теқнійка атмоспер
А. нормальная – нормал ат.
Атом – атом
А. вобужденный – қозған атом
А. диамагнитный – дійамагнійт ат.
А. ионизованный – ионданған ат.
А. материальной – матерійа ат.
А. нейтральный – нейтрал ат.
А. парамагнитический – парамагнійт ат.
А. радиоактивный – радійоактійп ат.
Атомизм – атомійзім
Ахроматизм – ақроматійзім
Ахроматический – ақроматійка
Аэродинамика – аеродійнамійка
Аэромеханика – аеромеқанійка
Аэроплан – аероплан
Аэросани – аерошана
Аэростат – аеростат
Аэростатика – аеростатійка
Б
Балансир – salansijr.
Баллистика – Ballijstijka.
Баллон – Ballon.
Барабан вращающийся – ajnalma" 1ь вагавап.
Барограф – earograp.
Баромотр – барометір
Б. безватный – уаттысыз бар.
Б. Безвоздушный – ауасыз бар.
Б. металлический – метал бар.
Б. нормальный – қалыпты бар.
Б. переносный – алып жүрмелі бар.
Б. обыкновенный – жай бар.
Б. ртутный – сынап бар.
Б. с чашочкой – жашкелі бар.
Б. сифонный – сійпон бар.
Бароскоп – бароскоп
Бас – бас (мұузійкада)
Батарея – батарей
Б. гальбаническая – галбанійка бат.
Б. электрическая – електір бат.
Безграничность – шексіздік, шетсіздік
Безграничный – шексіз

Беззвучный – дыбыссыз
Безмен – безбен
Безразличие – талғаусыздық
Бемоль – бемол
Беспроволочный – сымсыз
Биение – соғұу
Билинза – бійлійнза
Бинокль – бійнокіл
Бинокулярный – бійнокұулійар
Бином расширения – ұлғайұу бійномы
Близорукий – жақыннан көргіш
Блок – былок
Б. неподвижный – жылжымайтын былок
Б. подвижной – жылжымалы былок
Б. сложный – құранды былок
Бомба калориметрическая – калорійметір бомба
Бомбардировка – бомбардійропка
Брус, брусок – білеу
Бумага восковая – балауыздалған қағаз
Б. закопченая – ыстаған қағ.
Б изоляционная – ійзолатсійа қағ.
Б. клетчатая – торлы қағ.
Б. наждачная – түрпі қағ.
Б. парафинированная – парапійнді, парапійнделген қағ.
Б. пропускная – сорғыш қағ.
Б. разграфленная – сызықты қағ.
Б. светочувствительная – жарық сезгіш қағ.
Б. фотографическая – потограпійа қағ.
Буря магнитная – магнійт ұйытқұуы
Бусоль – бусол
Быстрота – шапшаңдық
Быстрый – шапшаң
В
Вакум – бакұум
Валентность – баленттілік
Ванна – банна
В. гальнопластическая – ғалбанопластійка
Вариация – барійатсійа
Ватерпас – батерпас
Ватт, уатт – уатты
Ваттметр – уаттыметір
Вдувание – үрүу
Вевер (единица) – бебер

Вектор – бектор
В. единичный – бірлік бек.
В. магнитный – магнійт бек.
В. передвижной – жылжымалы бек.
В. потенциал – потенсійал бек.
В. приложенный – түсірілген, қақалған бек.
В. равнодействующий – тең әсерлі бек.
В. световой – сәуле бек.
В. свободный – еркін бек.
В. эквивалентный – екбійбалентті бек.
В. электрический – електір бек.
Величина – шама
В. векториальная – бекторійал шама
В. исходная, начальная – әуелгі , бастапқы шама
В конечная – шетті шама
В. переменная – өзгермелі шама
В. постоянная – тұрақты шама
В. приведенная – келтірілген шама
В. сколярная – сколійар шама
Вертикаль – бертійкал
Вес – салмақ
В. атомный – атом сал.
В. кажущийся – көрнекті сал.
В. молекулярный – молекұулійар сал.
В. относительный – салыстырмалы, релатіп сал.
В. собственный – өзіне тән сал.
В. удельный – сыбаға сал.
Весомость – ауырлық
Весы – таразы
В. аналитические – аналійтійка тар.
В. апериодические – аперійод тар.
В. верные – түзүу тар.
В. гидростатические – гійдростатійка тар.
В. гравитационные – грабійтатсійа тар.
В. двунитные, крутильные – қос-жіпті, ійірілмелі тар.
В. десятичные – ондық тар.
В. динамометрические – дійнамометір тар.
В. короткоплечие – қысқа қарлы тар.
В. крутильные – ійірілмелі тар.
В. неправильные – қыйсық тар.
В. однонитные, крутильные – бір жіпті ійірілмелі тар.
В. пружинные – серіппе тар.
В. равноплечные – тең қарлы тар.
В. римские – безбен тар.
В. рычажные – рійшақ тар.

В. коромысловые – қарлы тар.
В. сотенные – жүздік тар.
В. точные – дәл тар.
В. физические – пійзійка тар.
В. чувствительные – сезгек тар.
Вещество – зат
В. газообразное – газ тәрізді зат
В. гигроскопическое – гигроскоп зат
В. диамагнитное – дійамагнійт зат
В. изотропное – ійзотроп зат
В. клейкое – кілегей зат
В. красящее – бойау зат
В. невесомое – салмақсыз зат
В. некристаллическое – крійстал емес зат
В. нетеплопроводное – жылұу өткізбейтін зат
В. непроводящее – өткізбейтін зат
В. парамагнитное – парамагнійт зат
В. проводящее – өтізетін зат
В. простое – жабайы зат
В. радиоактивное – радійоактійп зат
В. сoставное, компонентное – радійоактійп құраушы, компонент зат
В. флюоресцирующее – плұуорессенсійа зат
Взаимодействие – өз ара әрекет
Взвешивание – таразыға тартұу
Взрыв – оталұу
Вибратор – бійбратор
В. замкнутый – тұйық б.
В. массовый – маңызды б.
В. молекулярный – молекұулійар б.
В. открытый – ашық б.
В. связанный – байланысқан, маталған б.
Вибрация – бійбртсійа
Вибрировать – бійбратсійалау
Вид – түр
Визир – бійзійр
Винт босконечный – шексіз, ұшықсыз бент
Винт воздушный – әуелік б.
Винт зажимной, закрепляющий – қысқыш б.
Винт микрометрический – мійкрометір б.
Винт регулирующий – реттеуіш, реттейтін б.
Винт установочный – сайлаушы, жөндеуші б.
Виток (проволоки) – орам
Вихрекой – құйынды, үйірімді
Вихpь – құйын, үйірім
В. вектор – құйынды бектор, үйірімді бектор

Включатель – қосқыш
Включать -чить (в цепь ток) – жіберүу
Влажность – ығал
В. абсолютная – абсолұут ығ.
В. относительная – салыстырма ығ.
Влияние – әсер
Влияние атмосферическое – атмоспер әс.
В. взаимное – өз ара әс.
В. второстепенное – екінші қаражалы әс.
В. случайное – кездей соқ әс.
В. термическое – термійалық әс.
Вместимость – іштілік, сыйым
Внешний – сыртқы
Внутренний – ішкі, іш
Внутренность – іші, іштік
Внутримолекулярный – молекұул ішіндегі
Вогнуто-выпуклый – ойыс-дөңес
Вогнутый – ойыс
Вода кипящая – қайнап тұрған (жатқан) сұу
В. комнатной температуры – бөлме температұурындағы сұу
В. мыльная – сабын сұу
В. подкисленная – қышқылданған сұу
Водолаз артезианский – артезійан сүнгүуірі
Возбудитель – қоздырғыш
Возбуждаемость – қозбалық
Возбуждать, -ить – қоздырұу
Возбуждение – қоздырұу, қозұу
В параллельное – қатарластыра қоздырұу
В последовательное – тізбектей қоз.
В смешанное – араластыра қоз.
Воздействие внешнее – сыртқы ықпал
В магнитное – магнійт ық.
В непрерывное – үздіксіз ық.
Воздействовать – ықпалын тійгізүу
Воздух – ауа
В атмосферный – атмоспер ауа
В жидкий – сұйық а.
В окружающий – қоршаған а.
В разреженный – сійретілген а.
В свободный – еркін а.
В сгущенный – қойұлған а.
В сжатый – қысылған, сығылғын а.
Воздушный – ауалық
Возмущаться – ұйытқытұу
Возмущающий – ұйытқытатын, тойқытатын

Возмущение местное – жергілікті ұйытқұу
Возмущение электромагнитное – електромагнійттің ұйытққуы
Волна – толқын
В акустическая – акұустійка т.
В взрывная – қоспарылыс т.
В возратная – қайталама т.
В вторичная – екінші, екінші қат т.
В гармоническая – гармонійалы т.
В звуковая – дыбыс т.
В интерферрирующая – інтерперенсійаланатын т.
В. отраженная – шағылысқан, жаңғырыққан т.
В. поперечная – көлденең т.
В. продольная – құума т.
В. световая – жарық т.
В. электрическая – електір т.
В. электромагнитная – електромагнійт т.
В. эфирная – епір т.
Вольт – болт
Вольтаметр – болтаметір
Вольтампер – болтәмпер
Вольтампер тепловой – жылұу текті болтәмпер
Ворот – борот
Воспламенение – оталұу
Воспламенитель – оталдырғыш
Воспламеняемость – оталымдық
Воспламеняемый – оталатын, оталұушы
Воспламеняющий – оталұушы
Воспламеняться -ниться – оталұу
Восприимчивость – алғырлық, бейімділік, орайлық
В. магнитная – магнійт алғырлық
В. молекулярная – молекұулійар ал.
В. электрическая – електір ал.
Воспринимать, воспринять – байымдау, алұу
Впечатление – әсер, аңғарым, сезік
В звуковое – дыбыс әс.
В. зрительное – көріліс әс.
В. световое – жарық әс.
В. слуховое – естілім, естіліс әс.
Вращательный(вращающийся) – айналмалы, айналдырұушы
Вращаться – айналұу
Вращение (вокруг оси) – айналұу
В. неравномерное – бір қалыпсыз
В. равномерное – бір қалыпты
Время – уақыт
В. истинное – шын уақыт

Вспышка магния – магній оталұуы
Втягивание – іске тартвлұу
Втягивать – іске тартұу
Выпоренный – түзетілген
Выпорка – түзетүу
Выпорять – түзетүу
Выделение – шығұу
Выделять, -литься, -ся – шығарұу
Выдерживать, -жать (давление) – көтеріп тұралұу
Выигрыш (в силе) – ұтыс
Выключатель – ағытқыш
Выключать – ағытұу
Выключение – ағытұу
Выпримитель – түзеткіш
В. катодный – катод түзеткіші
В. ртутный – сынаты түз.
Выпрямлять, -мить – түзетүу
Выпукловогнутый – дөңес, ойыс
Выпуклость (свойство) – дөңестік
Выпуклый – дөңес, томпақ
Выпуклый двояко – қос дөңес
Вырождение (энергии) – азұу, азғындау
Высасывать – сорып тастау, сорып шығарұу
Высота – бійіктік
Вытекание – ағып шығұу
Вытекать, вытечь – ағып шығұу (ға)
Вытеснять, -нить – ығыстырұу, сығыстырұу
Выходной (отверстие) – шығатын
Выцветать – оңұу
Вязкий – тұтқыр
Г
Газ – газ
Г. абсорбированный – абсорбійаланған, сінгін г.
Г. горючий – жанғыш г.
Г. возбужденный – қозғау г.
Г. идеальный – ійдеал г.
Г. постоянный – тұрақты г.
Г. разряженный – сійреген, сійректелген г.
Г. Реальный – реал, шын, нағыз г.
Г. светящийся – жатқырауық г.
Г. сгущенный – қойұуланғыш г.
Г. сжаты – сығылған г.
Г. сжимаемый – сығылған г.

Г. сжиженный – сұйықталған г.
Гальванизация – галбанійзатсійа
Гальванометр – гадбанометір
Г. абсолютный – абсолұут галбанометір
Г. баллистический – баллійстік гал.
Г. бронированный – сауытты гал.
Г. вибрационный – бійбратсійалы гал.
Г. дифференциальный – дійпперенсійал гал.
Г. зеркальный – айналы гал.
Г. с подвижной катушкой – жылжыма катұушка гал.
Г. с подвижной рамкой – жылжыма рамкалы гал.
Г. с подвижными магнитами – жылжымалы магнійтті гал.
Г. струнный – сымды гал.
Г. универсальный – унійберсал гал.
Гальванопластика – галбанопластійка гал.
Гальваноскоп – галбаноскоп
Гальваностегия – галбаностегійа
Гамма – гамма
Г. мажорная – мажор гам.
Г. минорная – мійнор гам.
Гармония – гармонійа
Гектоуатт – гектоұуатт
Генератор – генератор
Гигрометр – гійгрометір
Гигроскоп – гійгроскоп
Гигроскопичность – гійгроскоптылық
Гидродинамика – гійдродійнамійка
Гидромеханика – гійдромеқанійка
Гидростатика – гійдростатійка
Гидростатическая – гійдростатійка
Гипотеза – гійпотез
Гиря – кійр
Горизонтальный – горійзонтал
Гравитация – грабійтатсійа
Градус – градұус
Грамм – грам
Грамм - вес – грам - салмақ
Грамм-калория – грам-калорійа
Грамм-масса – грам - масса
Грамм-молекула – грам- молекұул
Грамм-сила – грам-күш
Грамофон – грамопон
Громоотвод – жайтартқыш
Груз – жүк, төк
Г. растягивающий – созатын, тартатын жүк

Д
Давить – қысұу
Давление – қысым
Д. атмосферное – атмоспер қыс.
Д. барометрическое – барометір қыс.
Д. боковое – бүйірлік қыс.
Д. внешнее – сыртқы қыс.
Д. внутреннее – ішкі қыс.
Д. высокое – күшті, қатты қыс.
Д. газовое – газды қыс.
Д. гидравлическое – гійдраблійка қыс
Д. гидродинамическое – гійдродійнамійка қыс
Д. критическое – крійзійс қыс.
Д. начальное – бастапқы қыс.
Д. низкое – әлсіз - бәбең қыс.
Д. нормальное – нормал қыс.
Д. осмотическое – осмос қыс.
Д. отрицательное – терс, терскей қыс.
Д. парциальное – парсійал қыс.
Д. перпендикулярное – перпендійкүулійар қыс.
Д. поверхностное – беттік қыс.
Д. пониженное – бәсеңдеген қыс.
Д. постоянное – тұрақты қыс.
Д. сильное – күшті қыс.
Д. слабое – нашар қыс.
Д. термо-молекулярное – термо-молекұулійар қыс.
Д. электронное – електрон қыс.
Далынодействие – алысқа әсер етүу
Дальнозоркий – алыстан көргіш
Двигатель – дбійгател
Движение – қозғалыс
Д. абсолютное – абсолұут қоз.
Д. беспорядочное – реттелмеген, тәртіпсіз, ретсіз қоз.
Д. Брауновское – Браұун қоз.
Д. вечное – мәңгі қоз.
Д. вибрациониое, вибрирующее – бійбратсійа қоз.
Д. винтовое – бұранда қоз.
Д. вихревое – құйынша қоз.
Д. волновое, волнообразное – толқын қоз.
Д. вращательное – айналма қоз.
Д. гормоническое – гармонійа қоз.
Д. круговое – дөңгелене қоз., айналұу

Д. мгновонное – ілез қоз.
Д. непровильное, бозпорядочное – қыйсық, ретсіз, тәртіпсіз қоз.
Д. по часовой стрелке – сағат тілімен қоз.
Д. против часовой стрелки – сағат тіліне қарсы қоз.
Д. поступательное – бір беткей қоз.
Д. правильное (упорядоченное) – дұрыс, реттелген қоз.
Д. ускоренное – үдеме қоз.
Д. тепловое – жылұу қоз.
Д. замедленное – байау қоз.
Д. затухающее – өшетін қоз.
Д. криволинейное – қыйсық қоз.
Д. неравномерное – бір қалыпсыз қоз.
Д. неравномерно-переменное – бір қалыпсыз айнымал қоз.
Д. относительное – салыстырмалы қоз.
Д. прямолинейное – түзүу қоз.
Д. равномерно-замедленное – бір қалыпты байау қоз.
Д. равномерно – бір қалыпты қоз.
Д. равномерно-переменное – бір қалыпты айнымал қоз.
Д. равномерно-ускоренное – бір қалыпты үдемелі қоз.
Д. составляющее – сала қоз.
Д. ускоренное – үдеме қоз.
Движок ползун – сырғанақ
Двояковогнутый – қос дөңес
Двояковыпуклый – қос ойыс
Действие (механич.) – әсер, қыймыл
Д. взаимное – өз ара әс.
Д. виртуального тока – тоқтың біртұуал әс.
Д. внешнее – сырқы әс.
Д. замедляющее (сопротивление) – байаулатқыш әс.
Д. ионизационное (ионизирующее) – ійондауыш әс.
Д. магнитное – магнійт әс.
Д. непосредственное – тігілей әс.
Д. освобождающее – босатқыш әс.
Д. полезное (отдача) – пайдалы әс.
Д. тормозящее – тормыздаушы, бөгеуші әс.
Д. униполярное – ұунійполійар әс.
Действовать – әсер берүу, қыймыл берүу
Действующий – істеуші, жүрүуші, әсер берүуші
Деклинатор – деклійнатор
Декремент – декремент
Деление (на шкале) – бөлүу
Д. нулевое – нөлінші бөл.
Делимость – бөлінгіштік
Делитель напряженный – текпінді бөлгіш
Деполяризация – дополійарійзатсійа

Депрессия – депрессійа
Деформация – депорматсійа
Д. односторонняя – бір жақты д.
Д. остаточная – қалдық д.
Д. полная – толық д.
Д. разрывная – айырұу, үзүу д.
Д. упругая – серпінді д.
Деформированный – депорымданған
Деформироваться – депорымданұу
Диффузия – дійппұузійа
Д. взаимная – өз ара қ.
Д. внутренняя – ішкі қ.
Д. поверхностная – беткі қ.
Д. молекулярная – молекұул қ.
Д. свободная – еркін қ.
Д. вольтова – болт қоға
Д. вращающаяся – айналма қ.
Д. говорящая – сөйлеуші қ.
Д. контактная – контакт қ.
Д. музыкальная (поющая) – мұзійкалы қ.
Д. пламенная – жалынды қ.
Д. ртутная – сынап қ.
Д. электрическая – електір қ.
Дециграмм – детсійграм
Дециметр – детсійметір
Джоуль (ед. нзмер.) – жоұул
Диамагнитизм – дійамагнійтійзім
Диамагнитный – дійамгнійт
Дилатометр – дійлатометір
Дина (ед.) – дійна
Динамика – дійнамійка
Динамический – дійнамійка
Динамомашина – дійнамомшійна
Динамометр – дійнамометір
Дисперсия – дійсперсійа
Дифракция – дійпраксійа
Диффузия – дійппұузійа
Диффундирование – дійппұзійалау
Е
Единица измерения – өлшем
E. основная – негізгі өл.
Е. практическая – практійка өл.
Е. производная – тұуынды өл.

Ж
Желатина – желатійн
Желоб – науа
Жидкость – сұйық
Жироскоп, волчек – жійроскоп, зырылдауық
З
Закон – заң
З. Архимеда – Арқіймет з.
З. Бойлл-Мариотта – Бойіл-Марійот з.
З. Гей-Люссак – Гей-Лұссак з.
З. инерции, косности – ійнерсійа з.
З. Ньютона – Нійтұутон з.
З. смещения – ауысұу з.
З. сохранония энергии – енергійаның сақталұу з.
З. Парадея – Парадей з.
З. физический – пійзійка з.
З. чередования – кезектесүу з.
З. экспериментальный – екісперіймент з.
Закономорность – заңдылық
Замедление – байаулау
Замыкание – тұйықталұу
Заряд – зарійат
3. дополнительный – толықтауыш, үстеме, қосымша з.
З. индуктированный, наведенный – ійндұуксійаланған з.
З. индуктирующий – ійндұусійалаушы з.
З. истинный – шын з.
З. наводящий, индуктирующий – өндірүуші, шығарұушы з.
З. одноименный – аттас з.
З. отрицательный – теріс з.
З. положительный – оң з.
З. разноименный – аты түрлі з.
Заряжение, зарядка – зарійаттау, оқтау (жасау)
Заряжать, зарядить – зарійаттау, оқтау
Заряженный – зарійатталған, оқталған
Затвердевание, затвердение – қатайұу, қатұу
Затвердевать, затвердеть – қатайұу, қатұу
Затемнять, затемнить – қараңғылау
Затрата, расход (энергии) – шығын, расқот
Затрачивать, затратить (тепло) – шығарұу, ұстау, кетүу

Затухание (света, звука, колебания) – өшүу
Затухать (о колебании) – өшүу
Затухающий – өшетін
Защита магнитная – магнійт қоған
Звено (в цепи) – тізбек
Звонок электрический – електір қоңрау
Звук – дыбыс
3. высокий – жіңішке д.
3. музыкальный – мүузійка д.
3. низкий – жұуан д.
3. основной – негізгі д.
3. первичный – бірінші д.
3. простой – жабайы д.
3. сложный – күрделі, құранды д.
3. унисонный – үунійсон, ән қосатын д.
3. чистый – таза д.
Звукопоглащающий – дыбыс жұтатын
Звукопроводимость – дыбыс өткізім
Звучание – дыбыстау
Звучать – дыбыстау
Зеркало – айна
3. анаберрационное – анаберратсійа айна
3. вогнутое – ойыс а.
3. вращающееся – айналма а.
3. выпуклое – дөңес а.
3. идеальное – ійдейал а.
3. коническое – конұус а.
3. параболическое – парабол а.
3. плоское – жазық а.
3. прозрачное – мөлдір а.
3. рассеивательное – бытыратқыш, шашыратқыш а.
3. ступеньчатое – сатылы, басқышты а.
3. сферическое – спер а.
3. цилиндрическое – сіліндір а.
3. эллиптическое – еллійпіс а.
Знак (электризации) – белгі, таңба
Золотник (мех.) – золотнійк
Зона – зона
3. беззвучная – дыбыссыз төңірек
3. кольцевая – сақыйна зона
З. молчания – үнсіз з.
З. теневая – көлеңке з.
З. четная – жүр з.
Зрение – көрүу, қарау
З наилучшее – ең жақсы к.

З. прямое – тұура к.
Зрительный (о приборе) – көретін, қарайтын
Зубец – тіс
Зубчатое колесо – тісті дөңгелек
И
Излучение – сәуле шығарұу
Изменение – өзгеріс, өзгерілүу
Изменение адиабатическое – адійабат өз.
И. вековое – ғасырлық өз.
И. внезапное – кенет өз.
И. динамическое – дійнамійка өз.
И. Изотермическое – ійзотерма өз.
И. изохорическое – ійзоқор өз.
И. количественное – сан өз.
И. обратимое – аударылатын өз.
И. периодическое – перійод өз.
И. плановое – бір қалып пен, бірте-бірте өз.
И. резкое – жедел өз.
И. среднее – орташа өз.
И. статическое – статійка өз.
И. суточное – тәулік, сөтке өз.
И. температурное – температұур өз.
И. упругое, деформация упругая – серпімді өз.
Измерение – өлшеу
Изображение – сүурет
И. действительное – шын с.
И. мнимое – жорымал с.
И. негативное – негатійп с.
И. обратное – кері с.
И. позитивное – позійтіп с.
И. прямое – тұура с.
Изолятор – ійзолійатор
Иллюзия – ійлүузійа
Импульс – іймпұуліс
Импульс волновой – толқынды ійм.
И. вращательный – айналмалы ійм.
И. поступательный – ілгерілмелі ійм.
И. прямой – тұура ійм.
И. рентгеновый – рентген ійм.
И. стоячий – тұрғын ійм.
Инверсия – ійнберсійа

Индекс поглощения – сіңірүу ійндікіс
Индекс постоянный – тұрақты ійн.
Индикатор – ійндійкатор
Индуктировать – ійндұуксійалау
Индуктор – ійндұуктор
И. земной – жер ійндұукторы
И. искровой – ұшқынды ійндұуктор
И. Румкорфа (индукционная катушка) – Румкоріп ійн.
Индукция – ійндұуксійа
И. взаимная – өз ара ійндұуксійа
И. внутренняя – ішкі ійн.
И. магнитная – мангійт ійн.
И. магнитоэлектрическая – магнійтелектір ійн.
И. остаточная – қалдық ійн.
И. электрическая –електір ійн.
И. электродинамическая – електордійнамійка ійн.
И. электромагнитная – електромагнійт ійн.
И. электростатическая – elektro- statijka iju.
Инерция – ійнертсійа
Интервал – ійнтербал
Интерференция – ійнтерперенсійа
И. звуковая – дыбыс ійнтерперенсійасы
И. света – жарық ійнтерперенсійасы
Инфракрасный – ійнпра қызыл
Ион – ійон
Искра – ұшқын
К
Кабель – кабел
Калойдоскоп – калейдоскоп
Каление – қыздырұу, қызұу
Калибр – калійбір
Калиброметр – калійброметір
Калориметр – калорійметір
Калориметрия – калорійметрійа
Калория – калорійа
К. большая – ұлы к.
К. малая – кіші к.
К. фотографическая – потограпійа к.
Камертон – камертон
Канал – канал
Канал-лучи – (закородные лучи) – канал-сәуле
Капилляр – капійллар
Капиллярность – капійлларлылық

Капля – ташы
Капля взвешенная – жүзеген тамшы
Катетометр – катетометір
Катод – катод
Катушка – катұушка
К. без'емкостная – сыйымдылықсыз кат.
К. вторичная – екінші кат.
К. дроссельная – дроссел кат.
К. индукционная – ійндұуксійалы кат.
К. подвижная – жылжыма кат.
К. реактивная – реактійп кат.
К. Румкорфа – Рүумкорп кат.
К. самоиндукции – өзіндік ійндұуксійалы кат.
К. сопротивления – кедергілік кат.
Натушки взаимодействующие – өз ара әрекеттенетін кат.
Каучук – каушұук
Качание (колебание) – тербетіліс, теңселүу
Квази-упругий – квазій серпімді
Кванта – квант
К. начальная – бастауыш к.
К. действия – әрекет к.
К. световая – жарық к.
К. энергии – енергійа к.
Квантование – кванттау
К. пространственное – кеңістік к.
Квантовый – квантты
Кварц – квартсы
Киловатт – кійлобат
Киловольт – кійлоболт
Килограмм-калория – кійлограм-калорійа
Килограмм-масса – кійлограм-масса
Килограмм-метр – кійлограм-метір
Кило-джоуль – кійло-жоұул
Кинематика – кійнематійка
Кинематограф – кійнематограп
Кинетика – кійнетійка
Кинетический – кійнетійка
Клапан – қалпақ
Клин – сына
К. односторонний – бір жақты с.
К. острый – сүйір с.
К. тупой – мұқыл с.
Клинообразный – сына тәрізді
Ключ – кілт
Кнопка звонковая – қоңырау кнопкі

Колебание – тербеліс
К. акустическое – акұустійка тербеліс
К. апериодическое – аперійод т.
К. гармоническое – гармонійа т.
К. затухающее – өшетін т.
К. периодическое – перійод т.
К. полное – толық т.
К. поперечное – көлденең т.
К- продольное – құума т.
К. световое – жарық т. çarbq t.
К. электрическое – електір т.
К. электромагнитное – електіромагнійт т.
Колесо зубчатое – тісті тегершік
К. маховое – тегершік
К. наливное – үстен құйатын т.
К. подливное – астан құйатын т.
К. радиометрическое – радійометір т.
К. Сегнера – Сегнер т.
К. Франклина – Пранклійн т.
Количество – сан, шама, мөлшері
К. действия – әрекет м.
К эквивалентное – екбійбалент м.
Коллектор – коллектор
Колодец артезианский – артезійан құдық
Колпак – қалпақ
Кольцо Грамма – Грам сақыйнасы
Коммутатор – коммұутатор
Компас – компас
Компенсатор – компенсатор
Компенсация – компенсатійа
Конвенция – конбенсійа
К. теплая – жылұу к.
Конденсатор – конденсатор
К. воздушный – ауа к.
К. оптический – оптійка к.
К. плоский – жазық к.
К. переменный – айнымал к.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
С точки зрения строгой научной критики, казакско-русский словарь
должен быть плодом многолетней кропотливой работы и компиляции
трудов многих авторов, работавших в области лингвистики. К сожалению,
такой точки зрения мы не придерживались по следующим причинам: вопервых, с целью удовлетворить сильную потребность в казакско-русском
словаре слушателей-европейцев, изучающих казакский язык на Высших
Военных Курсах Востоковедения, мы приложили все усилия к его
ускоренному выпуску; во-вторых, мы не имели на руках соответствующих
полных руководств для исчерпания из них необходимых материалов.
Однако, выражаем надежду, что данный словарь может послужить
пособием не только для слушателей Военных школ, но и для европейцев,
служащих в Казреспублике, а также для лиц, изучающих непосредственно
казакский быт.
В данное время, с связи с переводом научных книг, у нас сильно идет
словообразование. Чтобы не оставить своих читателей в недоумении при

встрече новых производных слов, имеющих основу в словаре, мы сочли
неизлишним определить значение суффиксов, употребляемых в казакском
языке. Чтобы не увеличивать размера словаря, мы не включили в него тех
производных слов, образующихся посредством прибавления некоторых
суффиксов к любому глагольному корню, причастию прошедшего времени
и будущему времени изъявительного наклонения 3-го лица.
Кроме того, мы не включили в словарь усилительного залога,
признаком которого служит суффикс – ыңқыра (-іңкіре), что может быть
присоединим к корню других залогов. Понудительный залог употребляется
в значении заставлять или допускать кого-либо совершать то действие, на
которое указывает коренной глагол.
Суффиксы, приставляемые позади коренных имен существительных:
1) -шы, -гер с., обозначающий занятие,
2) -лық (-лік), -дық (-дік), -тық (-тік) *(-c. обозначает: а) те вещи, которые
обслуживают предмет, выражаемый коренным словом, в) состояние, с)
меру, количество.
3) -шылық (-шілік) - с., обозначающий состояние,
4) -шыл – с. обозначающий наклонность,
5) -сыз - суффикс отрицания,
6) -шық (-шік), -ша (-ше) - с. уменьшительный; кроме
того –ша (-ше) - с. подобия и образа действия,
7) -нікі, -дікі, ша (-ше) - с. принадлежности,
8) - нікі - с. подобия,
9) -гөй, -көй, -қой - с. сильного влечения
10)–лы, -ты, -ды - с. обладания и обилия,
11)-лас (-лес), -дас (-дес), -тас (-тес) - с. соучастия, сообщности,
12)-еке, -й - с. уважения,
13) - шаң (-шең) - с- резкого выделения особенности
14) –дай (-дей), -тай (-тей) - с. сравнения,
15) –дағы (-дегі), -тағы (-тегі) - с. пребывания в предмете, выражаемом
коренным словом,
16) –қы (-гі), -ғы (-гі) - с., обозначающий относительное прилагательное,
17) –паз - с. одарения,
18) –қор - с. сильной склонности,
19) –лау (-леу), -дау (-деу), -тау (–теу) - с. уменьшительный
20) -дақ, -тақ - с. увеличительный и местности.
Суффиксы, приставляемые позади коренных имен прилагательных:
1) –шік -c. резкого выделения особенности,
2) –лық (-лік), -дық (-дік), -тық (-тік) -с., обозначающий отвлеченное
имя существительное,
3) -күнем - с. склонности к отрицательному действию.
Суффиксы, приставляемые позади глагольных корней, образуя имена
существительные и прилагательные:
*

В скобках взяты суффиксы мягких слов.

1) –уыш, -ғы (-гі), -қ (-к) - с. орудия,
2) –қыш (гіш), -ғыш (-гіш), -қыр (-кір), -ғыр (-гір) - с. искусности для
одушевленных предметов и удобности, орудия для неодушевленных
предметов,
3)-қын (-ғын), -ба (-бе), -ма (-ме), -мал (-мел), -бақыл (-бекіл), -мақыл (мекіл), -у, -м, с, ш, қ, -(сы) - с., обозначающие вид действия, указываемого
коренным глаголом,
4) –мысақ –(місек), -аған (-еген), -шақ (-шек), -қақ, -ғақ - с. природной
склонности,
5) –ақ (-ек), -н - с., обозначающий результат действия,
6) –уыл - с., обозначающий действующее лицо,
7) –машы (-меші), -қай (-кей), -ғай (-гей), -қақ (-кек), -ғақ (-гек), -ңқы (ңкі), -ңғы (-ңгі), -кем – с. обозначающие относительное прилагательное.
К будущему времени 3-го лица приставляются: 1) с. –лық (-лік),
обозначающий годность действия ; 2) с. –ман (-мен), обозначающий
действующее лицо.
Ко всем формам причастия приставляются с. –лық( -лік), -дық (-дік),
обозначающие отвлеченное имя существительное.
Составители
Принятый алфавитный порядок:
А, Б, П, Т, Ж, Ш, Д, Р, З, С, Ғ, Қ, К, Г, Ң, Л, М, Н, О, У, Е,Ы, И.

Объяснение сокращений:
Вз. – Взаимный.
Воз. – Возвратный.
Гл.– Глагол.
Зал. – Залог.
Меж. – Междометие.
Пон – Понудительный.
Стр. – Страдательный.

А
А - Восклицания: 1) удивления 2) привлечения внимания
Абат - Благоустроенная местность
Абадан - Благородный
Абалатпақ - Пон. зал. от гл. абаламақ
Абаламақ – 1) Рявкать, завопить 2) устраивать облаву
Абайсыз - Нечаянный, не понятливый
Абайлатпақ - Пон. зал. от гл. абайламақ
Абайламақ - Обращать внимание
Абдан - Совсем, вполне, совершенно
Абдыра - Большой сундук
Абдыратпақ - Смущать
Абдырамақ - Смущать, падать духом
Абырой - Репутация, честь
Абыройсыз – Бесславный
Абыройланбақ – Славиться
Абыройландырмақ – Славить
Абыройлы - Славный
Әбзел - Лучший
Әбзел тұрман - Принадлежности седла
Әблет - Злой дух
Аблигация қарызы - Облигационные займы
Абыр-жұбыр – Второпях
Абыз - 1) Жрец, 2) ученый
Абысын - Жены родных братьев
Абысын ажы - Жены родственников по отношению друг другу
Әбігер – Суета
Әбігершіл – Суетливый
Әбігершілік – Суетливость
Әбігерленбек – Суетиться
Әбігерлендірмек - Суетить
Апа - 1) Мать, 2) старшая сестра по отношению к младшим
Апатайламақ - Называть старшей
Апат - Стихийное бедствие
Апартпақ - Пон. зал. от гл. апармақ
Апармақ - Отнести, отвезти, сводить кого, куда
Апарылмақ – Страд. зал. от глагола апармақ (см.)
Апақ-сапақ – Сумерки
Апаламақ - Называть мамой
Апалаң-топалаң – Суматоха
Апалы-сіңлілі - Старшая сестра с младшей
Апалық - Права старшей сестры
Апан – 1) Берлога, 2) старый завалившийся колодец, на месте которого
видна яма

Апанды - Местность, имеющая много апан (см.)
Аппақ - Совершенно белый
Аптап – Жар
Аптаттырмақ - Понуд. зал. от глагола аптамақ
Аптамақ - Тереть себе тело для уничтожения боли
Апта – Неделя
Аптықпақ – Запинаться
Аптықтырмақ - Пон. зал. от глагола аптықпақ
Апшытпақ - Пон. зал. от глагола апшымақ
Апшымақ - Осесть, укоротиться
Апыраң - Верхогляд
Апыраңдатпақ - Пон. зал. от гл. апыраңдамақ (см.)
Апыраңдамақ – Верхоглядеть
Апсын - Заклинание, волшебство
Әпер-бақан – Горячий
Әпер-бақанданбақ – Горячиться
Әпенді - Господин образованный
Апырым-ай - О, мой покровитель!
Апы кіріп күпі шықпақ - То входить, то выходить (суетливо)
Апыл-тапыл баспақ - Начинать ходить (о ребенке)
Апыл-құпыл - Скоро-наскоро
Ат - 1) Лошадь, конь, 2) имя
Ата – Отец
Ата-баба – Предок
Атастырмақ - Обручать своих детей
Атастырылмақ - Быть сосватанной (о невесте)
Атасыз – Безродный
Атақ - Слава, известность
Атақты - Знаменитый, славный
Атақтанбақ - Быть прославленным
Атақтамақ - Прославить
Аталас – Единородный (до 7-го колена)
Аталастық – Единородство
Аталамақ - Называть отцом
Аталғы - Полуцилиндрический нож для выскабливания дерева
Аталмақ - Называться
Аталы - Родовитый
Аталы-балалы - Сын с отцом
Аталық - Отцовское право
Атамақ – Называть
Атам заманғы - Давним давно прошедший
Атан - Верблюд (выхолощенный)
Атанша - Молодой выхолощенный верблюд
Атандырмақ - Славить
Атау - 1) Именительный, 2) поминки

Атпақ - 1) Стрелять, 2) кидать, 3) начинаться
Атпақыл - Игра в бабки
Аттатпақ - Пон. зал. от гл. аттамақ
Аттамақ – Перешагнуть
Аттан! - Призывной клич на помощь пробив нападающих
Аттанбақ - Отправиться
Аттандырмақ - Провожать, посадить на коня, отправить
Әттең - Жаль (межд.)
Әттеген-ай - Межд., выражающее досаду, сожаление
Атты - Едущий на лошади
Аттырмақ - Пон. зал. от гл. атпақ
Ат-шапан айып - Бытовой штраф
Ат-шоңқай - Съедобный корень камыша
Атсыз – Безлошадный
Атқармақ – Исполнять
Атқару – Исполнительный
Ат-құлақ - Род грибов
Атқыламақ - Постреливать
Атлас - Атлас
Әтеш - Петух
Атой бермек - Давать сигнал на лошади
Ату – Ичиги
Әтештенбек - Петушиться
Әтек - Человек, неспособный к половому общению
Атыз – Борозда
Атыс – Стрельба
Атыспақ - Перестреливаться
Атыстырмақ - Пон. зал. от гл. атыспақ
Атылмақ - 1) Застреливаться, 2) быть застреленным
Атым - 1) Выстрел, 2) бросок, 3) щепотка
Ажа - Верховный правитель (старин. наречие)
Ажар - Цвет, вид, глянец
Ажарланбақ - Цвести, иметь хороший вид
Ажарландырмақ - Пон. зал. от гл. ажарланбақ
Ажарлы - Цветистый, глянцевый
Ажал - Смерть
Ажалды – Смертный
Ажалсыз - Бессмертный
Аждаға – Дракон
Ажыратпақ – Разграничить
Ажырамақ - 1) Разграничиться, 2) рассеяться
Әже - Бабушка
Әжеп-тәуір - Изрядный, 2) плохой (в наречиях букеевских и уральских
киргиз)
Әжет – Нужда

Әжелемек – Называть бабушкой
Әжім – Морщины
Әжімбенбек – Появляться (о морщинах)
Әжімді – Морщинистый
Әжуа – Насмешка, сарказм
Әжуаламақ – Высмеивать саркастически
Аш – Голодный
Аша – Столб
Ашаң – Худощавый
Ашаламақ – Разобрать по частям
Ашамай – Седелка для рабочего скота
Ашпа-жалап – Ненасытный
Ашпақ - 1) Открыть, отпереть, 2) обнаружить
Аштырмақ - Пон. зал. от гл. ашпақ
Аштық – Голод
Ашшы – Горький
Ашшылатпақ - Пон. зал. от гл. ашшыламақ
Ашшыламақ - Поедать соль (о скоте) или сыр (о человеке)
Ашшылы – Солончаковый
Ашқарақ – Жадный
Ашқарақтық – Жадность
Ашқарақтанбақ – Жадничать
Ашқыш – Ключ
Ашқылтым – Горьковатый
Әшкере - Оглашение, явный
Әшкерелемек – Разоглашать
Әшкереленбек – Огласиться
Ашына – Знакомый
Ашына жәй – Приятель
Ашыналық – Знакомство
Ашу – Гнев
Ашудас – Квасцы
Ашуланбақ – Разгневаться
Ашуланшақ – Гневливый
Ашуландырмақ – Разгневить
Ашуланыспақ - Разгневаться (вз. залог)
Ашулы – Сердитый
Әше – Если-так
Әшекей – Украшение
Әшекейлемек – Украшать
Әшекейлі – Украшенный
Әшейін – Так -себе
Ашықпақ – Заквасить
Ашытқы – Закваска
Ашырқанбақ – Чувствовать горький и кислый вкус

Ашық – 1) Открытый, 2) откровенный, 3) отверстие
Ашымақ - 1) Киснуть, 2) болеть, 3) закваситься
Ашынбақ – Переносить горесть
Ашындырмақ - Пон. зал. от гл. ашынбақ
Әдебиет – Литература
Әдебиетші – Литератор
Әдебиетшіл – Любитель литературы
Ада болмақ – Лишиться
Адарғы - Распялка, пологаемая позади нитченок (в ткацком станке)
Адас – Тезка, соименник
Адаспақ – Сбиться с пути
Адасқақ - Человек, непомнящий дорог
Адал - 1) Честный, 2) разрешенная (о пище)
Адал-бақан - Сучковатая вешалка из дерева и железа
Адалдамақ – 1) Оправдать, 2) сделать разрешенной (о пище)
Адалсынбақ - Притворяться честным
Адам - 1) Человек 2) Адам
Адам ата – Праотец
Адам баласы – Человечество (родовое понятие)
Адамшылық – Гуманность
Адамшылық ғылымы – Гуманитарные науки
Адам-зат - Человеческий род
Адамсытпақ - Способствовать зазнаваться
Адамсынбақ – Зазнаваться
Адамгершілік - Мораль, нравственность
Әдеуір - Порядочно
Әдеп – Вежливость
Әдепті – Вежливый
Әдепкі – Первоначальный
Әдет - 1) Обычай, 2) привычка
Әдеттенбек – Привыкать, приноровиться
Әдеттендірмек - Пон. зал. от гл. әдеттенбек
Әдет заңы - Обычное право
Әдемі - Красивый
Әдемілемек - Украшать
Әдеміленбек - Украшаться
Әдемілендірмек - Пон. зал. от гл. әдемілемек
Әдемілік - Красота
Әдемілік пәні – Эстетика
Әдемілік сезімі – Эстетическое чувство
Әдейі – Нарочно
Әдіп – Обшивка, отсрочка, опушка
Әдіптемек – Пришить опушку
Адыра қалмақ – Оставаться без хозяина
Адыра қалғыр – Пусть останется без хозяина

Адыраймақ–Смотреть на кого-либо во все глаза
Адыр – 1) Холм, 2) дерзкий, 3) неловкий, невнимательный
Адырланбақ - Постепенно возвышаться (о холме)
Адырлы - Холмистая местность
Әдіс - 1) Тактика, 2) метод, 3) техника
Әдістеме – Методика
Әдісшілік – Тактичность
Әдіс ғылымы – Технология
Әдісқой – Тактичный
Әділ – Справедливый
Әділденбек – Стать справедливым
Әділдік – Справедливость
Адым – Шаг
Адымдатпақ – Пон. зал от глаг. адымдамақ
Адымдалмақ – Шагаться
Адымдамақ – Шагать
Адымды – Шагистый, шагала
Ар - Совесть, честь
Әр - Всякий, каждый
Ара - 1) Пила, 2) среди, 3) промежуток, 4) между
Араб - Араб
Арабшы - Расстраиватель, подстрекатель
Араша - Разнимка, заступничество
Арашашы - Разнимчивый, разнимающий дерущихся
Арашаламақ – Разнимать, заступаться
Арашы – Пильщик
Арарай – Припев песни
Араз – В ссоре
Араздаспақ – Разориться
Араздастырмақ – Ссорить
Араздық - Размолвка, ссора
Арақ – Водка
Ара қатыс – Отношение
Арақ-қор – Алкоголик
Арал – Остров
Аралас - Смешанно (наречие)
Аралатпақ - Пон. зал. от гл. араламақ
Араласпақ - Вращаться среди других
Араламақ - 1) Пилить, 2) раз'езжать, 3) обозревать
Аралды – Островистый
Аралық – Промежуток
Арам - Запрещенный, возбраняемый, поганый
Арам тамақ - Тунеядец, паразит
Арам пейіл - Злонамеренный
Арам пейілденбек - Злоумышлять

Арам пейілдік - Злонамеренность
Арамдатпақ - Пон з. от глаг. арамдамақ
Арамдалмақ - Быть поганым
Арамдамақ - Поганить
Арамдық - Поганость, осквернять
Арамза - Ублюдок, приблуда
Арамсынбақ - Считать поганым
Арам ойлы - Злонамеренный
Арамы - Человек с задними мыслями
Арамылық - Задние мысли
Аран - 1) Колючки, 2) двор
Арандатпақ - Пон. зал. от гл. арандамақ
Арандамақ - Поражаться колючками
Аранды - Колючий
Араны ашылмақ - Быть ненасытным
Арай - Украшение
Арба - Телега
Арбашы - Тележный мастер
Арбаспақ - Вз. зал. от гл. арбамақ
Арбакеш - Ломовщик
Арбаң-арбаң - Неуклюже (о высоком предмете)
Арбаңдамақ – Неуклюже ходить (о высоком предмете)
Арбаламақ - Возить на телеге
Арбалатпақ - Пон. зал. от гл. арбаламақ (см.)
Арбалы - Едущий на телеге
Арбамақ - 1) Заговаривать змей, 2) отводить глаза, 3) мстить
Арпа – Ячмень
Арпалыспақ – Метаться
Арпалыстырмақ - Пон зал. от гл. арпалыспақ
Арт – 1) Зад, 2) задок, 3) за
Артпақ - 1) Навьючить, нагружать, 2) выдаваться лучше другого
Арттырмақ - 1) Прибавлять, присовокуплять, 2) Пон. зал. от гл. артпақ
Артыспақ - Вз. зал. от гл. артпақ
Арттырылмақ - Быть прибавленным
Артқы – Задний
Артыс – Нагрузка
Артыспақ - Вз. зал. от гл. артпақ в первом значении
Артылмақ - 1) Стать лишним, 2) налезать на кого, 3) выдаваться лучше
кого
Артық - 1) Излишек, 2) больше, 3) лучше
Әртекті - Разнородный
Аржақ - Противоположная сторона
Арша – Можжевельник
Аршаламақ - Облупить скорлупу
Аршытпақ - Пон. зал. от гл. аршымақ

Аршылмақ - Страд. зал. от гл. аршымақ (см. )
Аршымақ - Очистить, вычистить, сдирать кору
Аршын - Аршин
Арда - 1) Двухлетний cocyн, 2) первый любимый ребенок
Ардақтамақ - 1) Уважать, 2) баловать детей
Ардақты - 1) Уважаемый, 2) выросший в неге
Әрзатты - Разнородный
Арзан - Дешевый
Арзандатпақ - Удешевить
Арзандаттырмақ - Пон. зал. от гл. арзандатпақ
Арзандамақ - Дешевить
Арзандық - Дешевизна
Аршаландатпақ - Ласкать (о собаке)
Арсыз – Бессовестный
Арсызданбақ – Бессовеститься
Арсыздық – Бессовестность
Арғымақ - Лошадь кровной породы
Арғы - Противоположный
Арқа - 1) Спина, 2) хребет, 3) тыл, 4) Арало-Иртышеский водораздел
Арқар - Горный баран
Арқалатпақ - Пон. зал. от гл. арқаламақ
Арқаламақ - Взвалить на спину
Арқаланбақ - Полагаться на защиту кого-либо
Арқалық - Перекладина, матица
Арқан - Толстая веревка, канат
Арқандатпақ - Пон. зал. от глаг. арқандамақ
Арқандамақ - Привязать к толстой веревке
Арқау - Уток ткани
Арқыратпақ - Пон. зал. от глаг. арқырамақ
Арқырамақ - Ржать (о жеребце)
арқылы - Через, посредством
Әркім - Каждый, всякий
Арлан - Самец (о волке и собаке)
Арланбақ - Совеститься, негодовать
Арлы - Совестливый
Арман - Высшее желание, не достижимое желание, идеал
Әрман - Подальше
Арманды - Имеющий недостижимое желание
Армансыз - Самодовольный
Арна - Русло
Арнатпақ - Пон. зал. от гл. арнамақ
Арналы - Русловый
Арналмақ - Посвящаться
Арнамақ Посвящать, назначать для кого
Арнау - Обращение, посвящение

Арнаулы - Посвященный
Әрекет - 1) Действие, 2) бедствие
Әрекеттенбек - Действовать
Әрегіл\рек - Подальше
Әрең - Еле-еле, насилу
Әрелдік - 1) Переходный, 2) нейтральный
Әрі - 1) Дальше, 2) После, 3) и (повторить, союз)
Әрі-бері - Туда и сюда
Әріптес - Соученик
Арытпақ - Пон. зал. от гл. арымақ
Арыз - Прошение
Арыздаспақ – Просить прощение (об умирающем), 2) втянуться (о
спорящих)
Арыздастырмақ – Понуд. вид от глагола арыздаспақ (см.)
Арыз қылмақ – Подать прощение
Арыс – оглобли телеги, 2) рожь
Арық – 1) Тощий, 2) канал
Арықтатпақ – Истощать
Арықтық – Сухотелие
Арықсынбақ – Считать худым
Арылмақ – Разделаться
Арымақ – Худеть
Арын – Норов
Арыншыл – Норовистый, трусливый
Арындатпақ - Пон. залог от гл. арындамақ
Арындамақ - Уросить
Арындауық - Норовистый
Ару – Красавица
Аруақ - 1) Невидимая сила, 2) дух умерших, 3) призрак
Аруақтанбақ - Быть внушительным
Аруақтандырмақ - Придавать дух
Аруақты - Управляемый человек невидимой силой
Аруана - Одногорбая хорошая верблюдица
Аруламақ - Совершить омовение над умершим
Аруланбақ - Совершиться (омовение над умершим)
Аз - Мало
Аза - 1) Траур, 2) подарок, приносимый в пользу семьи умершего
Азап – Мучение
Азаптанбақ - Мучиться
Азаптандырмақ - Мучить
Аза бойы тік тұрмақ - Дыбом подняться (о теле)
Азат - Свободный, вольный
Азаттық - Свобода
Азатшыл - Свободолюбивый
Азар - Упрек, обида

Азаламақ - Носить траур
Азамат - 1) Гражданин, 2) взрослый
Азаматтық - Гражданство
Азан - Возглас к совершению пятикратной молитвы
Азаншы - Возглашатель к совершению 5-кратной молитвы
Азайтпақ - Уменьшать, убавить
Азаймақ - Уменьшаться, убавиться
Азбар - Скотный двор
Азбақ - 1) Извращаться, 2) худеть, 3) вырождаться
Азбан - Кастрированный самец, начиная с пятого года
Азбандық арбан - Характер
Аздырмақ - Искушать, соблазнять
Аздық - Малость, недостаточность
Әзірет - 1) Святой, 2) почетное звание священного лица
Әзірейіл - Ангел смерти
Әзірейілденбек - Выказываться ангелом смерти
Әзәзіл - Демон
Әзәзілденбек - Выказываться демоном
Азсынбақ - Считать недостаточным
Азғақ - Невыносливый
Азғана - Немножко
Азғантай - Немножко, маленько
Азғырғыш - Искуситель
Азғыртпақ - Пон. зал. от гл. азғырмақ
Азғырмақ - Соблазнять
Азғырылмақ – Соблазняться
Азғырынды - Соблазнительный
Азғын - Выродок
Азман - Трутень
Азынамақ - 1) Сквозить (о ветре), 2) стонать
Әзер - Насилу, еле-еле
Әзәзілдік - Искушение
Әзел – Судьба
Әзір - 1) Готово, 2) пока
Әзірлетпек - Пон. зал. от гл. әзірлемек
Әзірлемек – Приготовить
Әзірленбек - Приготовиться
Азық - Провизия, продукты
Азықтанбақ - Пропитаться
Азықтандырмақ - Пропитать
Әзіл - Аллегория, иносказание
Әзілдеспек - Аллегорничать
Әзілдестірмек - Пон. зал. от глаг. әзілдеспек
Әзілқой – Аллегорист
Азын-аулақ - Понемногу, мало-по малу

Азу - 1) Клык, 2) деградация, вырождение
Азу баспақ - 1) Стираться (о клыке), 2) злиться (обр.)
Азулы - Могучий
Ас - 1) Пища, 2) поминки
Аса - 1)Посох, 2) слишком, свыше
Асатпақ - Класть пищу в рот
Асам - То, что можно набрать ртом в один прием (о твердой пище)
Асамақ - Получать пищу из рук гостей
Асау - Дикий
Асауламақ - Проявлять дикость
асаулық - Дикость
Аспа - 1) Виселица, 2) висячий
Аспап - 1) Инструмент, 2) aппaрат, прибор
Аспазшы - Повар
Аспақ - 1) Варить (о мясе), 2) превзойти, 3) перевалиться
Аспыру сарап - Эксперт
Аспалы - Висячий
Аспан - Небо
Аспандатпақ - Высоко поднимать
Аспандамақ - Подниматься ввысь
Аспанги қылыш - Сабля асфаганская
Астапыралда - Помилуй бог!
Астар - Подкладка
Астарлатпақ, астарлаттырмақ - Пон. зал. от гл. астарламақ
Астарламақ - Подшить подкладку
Астарлы - Подкладчатый
Астарлық - Подкладочный
Астас - Смежный
Астаспақ - Смежаться
Астастырмақ - Смежить
Астам - Свыше
Астамшылық - Чрезмерное желание
Астана - Столица
Астан-кестен - Шиворот на выворот
Астау - Корыто, колода
Астауша - Корытце
Әсте - Никогда
Асыт - Низ, под
Астыртын - 1) Инкогнито, 2) тайно
Астық - Хлеб (продукт)
Астыңғы - Нижний
Ас су - Пища
Ассигнат – Ассигнация
Асқар - Большой
Асқазан - Пищеварительный орган

Асқақ - Надменный
Асқақтамақ - Надмевать
Асқақтанбақ - Надмеваться
Асқын жасау - Перепроизводство
Асқынбақ - Запуститься
асқындырмақ - Запустить
Әскер - Войско
Әскерлік - Воинский
Әсет - Июль
Әсер - Впечатление, влияние
Әсерленбек - Получить впечатление
Әсерлендірмек - Дать впечатление
Әсерлі - Впечатлительный
Әсем - Красивый
Әсемпаз - Любитель внешней красоты
Әсемдемек - Охорашивать, украшать
Әсемденбек - Важничать
Әсемдік - Охорашивание, красота
Асы - Грешный
Әсір - Век
Асыратпақ - Дать на содержание
Асыралмақ - Кормиться, содержаться
Асырамақ - Кормить, содержать
Асыранды - 1) Приемыш, 2) прирученный (о птицах и зверях)
Асыратпақ - Понуд. залог. от гл. асырамақ (см.)
Асыр салдыртпақ - Пон. зал. от. гл. асыр салмақ
Асыр салмақ - Играть, бегать
Асырма топ – Лапта ( игра)
Асырмақ - Преувеличить, 2) перевалить черту
Әсіресе - Особенно
Әсіре қызыл - Человек с переменчивым вкусом
Әсіреқызылданбақ - Иметь переменчивый вкус
Асық - 1) Бабка, 2) возлюбленный
Асықпақ - Торопиться, спешить
Асықтырмақ - Торопить, спешить
Асық жілік - Большая берцовая кость
Асығыс - Спешно
Асығыстық - Спешность, торопливость
Асыңқы - Слишком (более)
Асыл - 1) Драгоценный, 2) сталь, 3) происхождение, 4) сущность
Асылдамақ, асылдандырмақ - Облагораживать
Асылсыз - 1) Неблагородный, 2) не стальной
Асылмақ - Стр. зал. от гл. аспақ
Асылық - Греховность
Асынбақ - Повесить (оружие)

Аға - 1) Брат, 2) больше
Ағатай - Братец
Ағат - Ошибочный
Ағаш - 1) Лес, дерево, 2) палка
Ағаш аяқ - Деревянная чашка
Ағаштанбақ - Заростать лесом
Ағашты - Лесистый
Ағартпақ - 1) Выбелить, 2) просвещать
Ағарттырмақ - Пон. зал. от глагола ағармақ
Ағармақ – Белеть
Ағарыңқы – Беловатый
Ағалық – Старшинство
Ағайын – Родственник
Ағайыншыл – Родолюбивый
Ағайындаспақ – Роднеть
Ағайынды - Родственный
Ағайындық - Родственное чувство
Ағұс - Август
Ағытпақ - 1) Расстегивать, 2) отпрягать, 3) распускать (дойных кобылах)
Ағытпалы - Расстежливый
Ағыттармақ - Пон. з. от гл. ағытпақ
Ағызбақ - 1) Проливать, 2) дать течь
Ағылмақ - Стекаться
Ағым - Течение
Ағын - Процесс
Ағынды - Проточный
Ағынсыз - Непроточный
Ақ - Белый
Ақау - Недостаток, недуг
Ақауланбақ - Недужиться
Ақаулы - Недужливый; хворый
Ақай - Пожилой
Ақаймақ - Показывать (о белке глаза)
Ақпа жүйрік - Свободный бегунец
Ақпа шешен - Свободный оратор
Ақбарсы - Болезнь лошади и телят
Ақпақ - 1) Расплываться, 2) течь
Ақбалық - Нельма
Ақпан - Январь
Ақ-бор - Мел
Ақ-борлы - Меловой
Ақтатпақ - Пон. зал. от гл. ақтамақ
Ақтартпақ - Пон. з. от гл. ақтармақ
Ақтарғыш - Копатливый

Ақтармақ - 1) Шариться, 2) разлить
Ақтарылмақ - Стр. зал. от глагола ақтармақ
Ақтағыш - 1) Веялка, 2) оправщик
Ақтаңдақ - Утренняя заря
Ақтаңгер - Мухортый с беловатыми подпалинами на морде
Ақталмақ - 1) Оправдать, 2) веяться
Ақ-тамақ - Белошейный
Ақтамақ - 1) Оправдаться, 2) веять 3) бродить
Ақтық - 1) Последний, 2) белизна
Ақтылы қой - Овцы с преобладающей белой мастью
Ақжарқын - Весельчак
Ақ-жаға - Белый воротник
Ақ-жаулық - 1) Жена (обр), 2) женский головной убор
Ақ жауын - Проливной и продолжительный дождь
Ақ-жол - Светлый путь
Ақша - 1) Деньги, 2) беловатый
Ақша капиталы - Финансовый капитал
Ақшам - «Время вечерней молитвы
Ақсақал - Патриарх
Ақсаң - Белый календор
Ақ сүйек - Аристократ
Ақ сыр - Белила
Ақ-қаса - Миткаль
Аққұла – Напрасно
Ақкөңіл - Чистосердечный, истина
Ақырет - 1) Загробная жизнь, 2) саван
Ақырын - Тихо, медленно
Ақырындатпақ - Пон. зал. от глагола ақырындамақ
Ақырындамақ - Тихо действовать
Ақық - Сердолик
Ақыл - 1) Разум, 2) добрый совет, ум
Ақыл айтпақ - 1) Вразумлять 2) советовать
Ақыл тетігі - Высший центр (мозга)
Ақылшы - Советник
Ақылдас - Согласник, единомышленник
Ақылдаспақ - Советоваться
Ақылды - Умный
Ақылдылық - Разумность
Ақыланбақ - Отказываться от оказания другому бесплатных услуг
Ақылы - Платный
Ақымақ - Глупый
Ақымақтанбақ - Оглупеть
Ақымақтандырмақ - Сглупить
Ақымақтық - Глупость
Ақын - 1) Импровизатор, 2) поэт

Ақындық - 1) Импировизаторский талант, 2) поэтический талант
Ақының сапасы - Реальная плата
Ақының саны - Номинальная плата
Ақиық - Кондор (птица)
Әк - Известь
Әктіп - Актив
Акуары - Аквариум
Әке - Отец
Әкедемиа - Академия
Әкелдірмек - Пон. зал. от глагола әкелмек
Әкелмек - Принести, привезти
Әкелік - Отцовский
Әкелінбек - Быть принесенным, привезенным
Әкірең - Заносчивый
Әкіреңдемек - Быть заносчивым
Әкім - Администратор, правитель
Әкімшілік - Власть
Әкімдік - 1) Административность, 2) власть
Әкімсімек – Злоупотреблять властью
Әгент - Агент
Аң - 1) Зверь, 2) дичь, 3) охота
Аңшы – Охотник, зверолов
Аңшыл - Ловчие звери
Аңдатпақ - Пон. зал. от гл. аңдамақ
Аңдамақ - Понять
Аңдулы – Находящийся под стражей
Аңдығыш - Пытливый
Аңдытпақ - Пон. зал. от гл. аңдымақ
Аңдыспақ - Преследовать друг друга
Аңдылмақ - 1) Сторожиться, 2) преследоваться
Аңдымақ - 1)Сторожить, 2) преследовать
Аңсағай - Высокорослый и худощавый
Аңсағыш - Жаждущий
Аңсақ - Искусный зверолов
Аңсатпақ - Пон. з. от гл. аңсамақ
Аңсар - Желание
Аңсамақ - Жаждать свидания с кем-либо
Аңсыратпақ - Пон.зал.от гл. аңсырамақ
Аңсырамақ - Алкать
Аңсызда - Нечаянно, внезапно, неожиданно, вдруг
Аңғар - Долина
Аңғартпақ - Пон. зал.от гл. аңғармақ
Аңғарлы - Долинная
Аңғармақ - Понимать
Аңғарылмақ - Пониматься

Аңғырт - Опрометчивый
Аңғырттанбақ - Опрометнуться
Аңғырттандырмақ - Пон.зал. от гл. аңғырмақ
Аңғырттық - Опрометчивость
Аңқа кеппе - Сильно жаждать до сухости во рту
Аңқау - 1) Недогадливый, 2) простосердечный
Аңқаусырамақ - Притворяться простосердечным
Аңқауланбақ - Быть простосердечным
Аңқаулық - Простосердечие
Аңқаймақ - Быть ошаленным
Аңқымақ - Издавать запах
Аңқылдамақ - Много говорить
Аңқымақ - Издаваться (запах)
Әңгі - Бестолковый крикун
Әңгүдік – Шалапут
Әңгүдіктенбек - Шалапутничать
Әңгірленбек - Горланить
Әңгіленбек - Бестолково кричать
Әңгіме - Беседа, рассказ
Әңгімеші – Рассказчик, беседливый
Әңгімелеспек - Побеседовать
Аңырамақ - Пищать (о маленьких детях и молодой скотине)
Аңыраймақ - Глупо смотреть на что
Аңырмақ - Быть в недоумении
Аңыз - 1) Пашня, 2) молотьба
Аңызғақ - Удушливый, сухой Южный ветер.
Әл - Сила
Ала - Пегий
Ала-аяқ - 1) Белоногий, 2) прехитрый
Алап - 1) Бассейн, 2) район
Алабажақ - Пестрый (о материи)
Алабота - Лебеда
Алапты - Обширная (о земле)
Алаботалы - Лебедистый
Алабұт - Приблудный (о человеке)
Алабұртпек - Жадничать
Алабұға - Окунь
Ала-бұла - Всякий вздор, пестрый
Алапат - Величие, обаяние,
Алапатты - Величественный, обаятельный
Алапес - Проказа (болезнь)
Алапестенбек - Заразиться проказой
Ала тайдай бүлдірмек алаш – Внести разложение в общество (обр.
историческое выражение)

Алаш - 1)Мифический предок киргизского народа, 2) Боевой клич всех
киргиз, племен
Алаштамақ - Кликать алаш см.
Аларық - Пон. зал. от гл. алармақ
Аларттырмақ - Пон.зал. от гл. алартпақ
Алармақ – Налиться кровью(о глазах)
Аларман - 1) Берущий, 2) детская игра
Алас - Дезинфекция
Аластамақ - 1)Делать дезинфекцию, 2) вертеть подарок над головой,
чтобы сделать счастливым
Алас ұртпақ - Пон. зал. от гл. алас ұрмақ
Алас ұрмақ - Метаться
Аласы - Долг
Аласылы - Кредитор
Алағаншық - Прояснение (о буране)
Алағаншықтамақ – Проясняться (о буране)
Алақан - Ладонь
Алақандамақ - Скручивать в ладонях
Алақай - Междометие, выражающ. радость
Алақайламақ – Говорить алақай (см)
Алақ бұлақ - Пугливое озирание
Алақтаспақ - Вз. зал. от гл. алақтамақ
Алақтамақ - Пугливо озираться
Ала көңіл - 1) Коварный, 2) разные мысли
Алаң - 1) Сцена, 2) прогалина, 3) беспокойный
Алаң-бұлаң - Сумерки
Алаңдатпақ - Беспокоить
Алаңдамақ - Беспокоиться
Алаңды жер - Местность с прогалиной
Алаңғасар – Недогадливый, глуповатый
Алаңғасарланбақ - Стать недогадливым, глуповатым
Алаңғасарлық - Недогадливость глуповатость
Алаңқы - Поляна
Алаламақ - Проявить не одинаковое расположение
Алалай - Баю-баю
Алалық - 1)Различие, 2) разногласие
Аламан - 1) Толпа, 2) шайка всадников
Аламай - Лежащее вокруг чего
Аламық - Пестрое место
Алау - Огонь, пламя
Алау-жалау - Огненное
Алауламақ - Гореть
Алауыртпақ - Жадничать
Алай-дүлей - течение в разных направлениях (о буране, густом дыме)
Албаты - Бесцельный

Албарды - Привет народной песни
Албасты - Злой дух
Албастыланбақ - Дьяволничать
Албыт - Укрощение
Албырт - Безрассудный
Албырттанбақ - Проявлять безрассудность
Албырамақ - Краснеть
Алпамса - Великанообразный
Алпауыт - Помещик
Алпыс - Шестьдесять
Әлпет - 1) Направление, 2) выражение
Әлпештемек - Взлелеять
Әлпі - Направление
Алты - Шесть
Алтыбақан - Качель из шести бақан (см.)
Алтыбақандық - Разногласие (обр.)
Алты ауыз - Разноречивый
Алты ауыздық - Разноречие
Алтын - Золото
Алтындатпақ - Пон. зал. от гл. алтындамақ
Алтындамақ – Позолотить
Алжаспақ - Ошибаться
Алжытпақ - Пон. зал. от гл. алжымақ
Әлжебір - Алгебра
Алжымақ - Одряхлеть
Алшаң-алшаң - Смело и важно
Алшақ - Порядочное расстояние
Алшаңдатпақ - Пон. з. от гл. алшаңдамақ
Алшаңдамақ - Праздно шататься, делать что хочется, что вздумается
Алшаймақ - 1) Разогнуться, 2) раздвинутъся, 3) растопыриться (ноги)
Алшы - Вогнутая сторона стоящей бабки к верху
Алда - 1) Бог, 2) впереди
Алда акбар - Бог велик!
Алдашыл - Богобоязненный
Алдар көсе - Мифический плут
Алдаркөселік - Мифическое плутовство
Алдағы - 1) Предстоящий, 2) передовой
Алдатпақ - Пон. зал. от гл. алдамақ
Аладаламақ - Призывать бога
Алдамақ - 1) Обманывать, 2) Успокоить
Алданбақ - Обманываться
Алданыш - Забава, утешение
Алдауыш - Обманщик, плут
Алда ырза болсын - Да будет доволен господь!
Әлде - Либо

Әлден – Заранее
Әлденбек - Набирать силы
Әлдендірмек - Придать силу
Әлде немене? - Что то такое?
Әлді - 1) Сильный, 2) зажиточный
Алдыртпақ, алдырмақ - 1) Выписать, 2) Пон. зал. от гл. алмақ
Алдияр - Почетное название хана и его потомков
Алдиярламақ – Приветствовать словом алдияр
Әлди- әлди - Баю - баю
Әлдилемек - Убаюкать
Әлсіретпек - Обессилить
Әлсіремек – Обессилиться
Әлсіде - Вновь появившаяся зелень на выкошенном месте
Әлсін-әлсін - Частенько
Алғашқы - Первый, прежний, 2) первобытный
Алғыр - Боистый, бойкий
Алғыс – 1) Благодарность, 2) благословение
Алқа – 1) Ожерелье, 2) круг, 3) серьга
Алқалы – 1) Ожерельчатый, 2) круг
Алқам - Первое стихотворение
Корона
Алқамақ - Благословлять
Алқам-салқам - Растрепа, растрепанный
Алқым - 1) Передняя шейная область, 2) подъем
Алқынбақ - Запыхаться
Алқындырмақ - Пон. зал. от гл. алқынбақ
Әлгі - Тот
Алма - Яблоко
Алма ағашы - Яблоновое дерево
Алмаспақ – 1) Сулема, 2) алмаз
Алмаспақ – Переменяться
Алмақ - 1) Взять, 2) долг по отношению к кредитору, 3) украсть, 4)
выбрить, 5) охотиться, 6) вспомогательный глагол
Алмастырмақ - Поменяться
Алуан-алуан - Разнообразный
Әлек - Возня, хлопоты
Әлектемек - Подвергать возне
Әлектенбек - Возиться
Әлектендірмек - Пон. з. от гл. әлектемек
Әлем - 1) Вселенная, мир, 2) военное знамя
Әлем-тапырық - Хаос
Әлем ғылымы - Космография
Әлеміш - Узор
Әлеміштемек - Узорить
Әлемет - Бедствие

Әлеумет - Общество
Әлеумет ғылымы - Социология
Әлеуметтік - Социальный, общественный
Әлеуметшіл - Общественник
Әлей - Пуще
Әлі – Пока
Алып - 1) Великан, 2) герой
Әліп-би – Алфавит
Алып-сатар - Скупщик
Алып қаш – Непроверенные слухи
Әліптеме – Описание
Алыс - 1) Далекий, 2) борьба
Алыстатпақ - Удалять
Алыстамақ – Удаляться
Алыстық - Дань
Алым - Взятка
Алынбақ - Сняться
Алуа - Слива
Алуа-бан - Вишня
Әлей болсын! - Да будет так! ответ путника приветствовавшему
Амал - 1) Хитрость, 2) действие, 3) средство
Амалшы - Хитрец
Амалдамақ - Найти средство, ухитриться
Амалсыз - Невольно
Аман - Благополучно
Аманат - 1) Залог, 2) поручение 3) заложник.
Амандаспақ - Здороваться
Амандастырмақ - Пон. зал. от гл. амандаспақ
Амандық – Благополучие
Әмне - 1) Все, 2) и повторительное
Әмпей-күмпей - С'якшание
Әмбірақ - Мягкая; сластолюбец
Ән - Напев, мотив
Ана – Мать
Анағұрлым – Гораздо
Аналы - Имеющий мать
Аналық - Материнский
Анау - Тот
Ант - Присяга
Ант атпақ - Быть проклятым
Анттаспақ - Подвергнуться обоюдной присяге
Ант ішпек - Клясться
Анталатпақ - Пон. зал. от гл. анталамақ
Анталамақ - Валом валить, подойдя окружить
Ант ұрған – Проклятый

Әншейін – 1) Просто, так себе 2) обыкновенный
Анда - 1) Там, 2) кровный друг
Анда санда - Иногда
Андатпақ - Пон. зал. от гл. андамақ
Андамақ – 1) Сквозить, 2) итти толпой
Андыз - Струя
Андыздамақ - Струиться
Әнегі - Вон, там
Әні – Вон
Анық – 1) Действительный, 2) ясный
Анықтатпақ - Пон. зал. от гл. анықтамақ
Анықталмақ - Быть достоверным, точным
Анықтама – Определение
Анықтамақ - Достоверно, точно знать
Анықтық - 1) Действительность, ясность,
Ау - 1) Сеть, 2) восклицание ответа
Әу - Межд. отозвания на призыв
Ауа - Атмосфера, воздух
Ауа райы - Климат
Ауан - 1) Исход, 2) дальнейшее направление
Ауанды жасау - Воспроизводство
Әуп демек – Ухнуть
Әупілдек - Род болотной птицы
Аужал - 1) Временное существование, 2) пользование, 3) питание
Аужал қылмақ - Временно: 1)существовать, 2) пользоваться 3) питаться
Аужай - Положение
Аушы - Охотник
Аудартпақ - Пон. зал. от гл. аудармақ
Аударма түрі – Развернутая форма
Аудармақ – 1) Ссылать, 2) Преворотить
Аудармалы егіс – Переложная система земледелия
Аударыс - Вид борьбы, в которой стараются друг друга стащить с лошади
Аударыспақ - Стараться стаскивать друг друга с лошади
Аудармақ - 1) Переворачивать
Аударма түрі – Развернутая форма (обмена)
Аударыс - 2) Переводить
аударылмақ - Переворачиваться
Аудан - 1) Район, 2) окружность, 3) объем
Аудандатпақ - Пон. зал. от глаголааудандамақ
Аудандамақ - Районировать
Ауданды - Обширный
Аудандық - Районный
Әу деспек - Сообща приступать
Әудем жер - Расстояние, откуда слышен голос
Аудырмақ - Увалять, валить на бок

Ауру - 1) Больной, 2) болезнь
Әуре - Хлопотня, хлопотливый
Әуре-сарсаң – Хлопотливый
Әурелемек - 1) Излаять, 2) дразнить
Әуреленбек - Возиться, хлопотничать
Әурелік - Хлопотня, возня
Аусар - Полоумный
Аусарланбақ - Полоуметъ
Аусарландырмақ - Пон.зал. от глаг. аусарланбақ
Аусарлық - Полоумие
Әуселе - Сила
Аусыл - Ящур
Ау-ғау - Призывная кличка коров
Ауғауламақ - Призывать корову, говоря ауғау
Ауғын - Переселенец
Ауқат - Пропитание, состояние, средство к жизни
Ауқаттанбақ - 1) Пропитаться, 2) стать зажиточным
Ауқаттандырмақ - Пропитать
Ауқатты - Зажиточный
Аула - Двор
Аулақ - 1) Вон отсюда! 2) уединенный
Аулатпақ - Пон. зал. от глагола ауламақ
Ауласпақ - Взаимн. залог. от гл. ауламақ (см.)
Ауласпақ - Взаимн. залог. от гл. ауламақ (см.)
Ауламақ - 1) Ловить, охотиться, 2) утешать
Аулақ - 1) Уединенное место, 2) далеко
Әулет – Потомство
Әулекі - Сумасбродный
Әулекілік - Сумасбродство
Аулық - Криво сложенный
Әулие - Святой
Әулиелемек – Святить
Әулиелік – Святость
Аума - 1) Наклончивый, валкий
Аумақ - 1) Наклоняться, 2) переселяться, 3) район, 4) склоняться к кому, 5)
склоняться к закону
Аумалы - Наклончивый
Әумесер - Идиот
Аунақ - Покатый
Аунақшытпақ - Пон. зал. от гл. аунақшымақ
Аунақшымақ - Беспокойно лежать
Ауу – Переселение
Әуе - Воздух
Әуе райы - Климат
Әуез - Мотив, голос

Әуез өнері - Музыка
Әуезе - Эпос
Әуезелеу - Повествование
Әуес - Охотливый
Әуестенбек - Увлекаться
Әуестендірмек - Увлекать
Әуестік - Увлекательность, охотливость, любопытство
Әуесқой - Увлекающийся, охотник до чего-либо
Әуелі - Сначала
Әуей - Безрассудно предающийся
Әуейленбек - Безрассудно предаваться чему-либо
Әуейлендірмек - Пон.зал. от глаг. әуейленбек
Ауыт - Войлочное седло для одногорбого верблюда
Ауытқымақ - 1) Склониться, колебаться, 2) переваливаться
Ауыр - 1) Тяжелый, 2) трудный
Ауыртпақ - Нанести боль
Ауыртпалық - Бремя
Ауырламақ - Становиться тяжелым
Ауырлық - Тяжесть
Ауырмақ - Болеть
Ауыз - 1) Рот, 2) отверстие, 3) дверь
Ауыз бұзбақ - Набить морду
Ауызданбақ - 1) Приучаться к молоку (о новорожденном), 2) находить вкус
Ауыздандырмақ - Приучать к молоку (о новорожденном)
Ауыздық - Удила
Ауыздықталмақ - Взнуздываться
Ауыздықтамақ - Взнуздывать
Ауыз уылмақ – Страдать молочницей (болезнь)
Ауыс - Смена
Ауыс шөлдік - Эксцентрик
Ауыспақ - 1) Сменяться, 2) склоняться
Ауыспалық - Преемственность в сторону
Ауыстырмақ - Сменять
Ауыстырылмақ - Быть смененным
Ауық-ауық - По временам, периодически
Ауыл - Аул
Ауылшыламақ - Ходить в гости, посидеть
Ауылдас - Одноаулец
Ауылнай - Аульный (прежний старшина)
Ай - 1) Луна, месяц, 2) восклицание удивления
Әй - Междометие обращения
Ай-ай - Восклицание негодавания
Ая - Впадина ладони
Аят - Стих Корана
Аяз - Сильный мороз

Аязды – Морозный
Аяқ – 1) Нога, 2) чашка 3) конец
Аяқ-табақ - Кухонная посуда
Аяқтатбақ – 1) Довести до конца, 2) Пон. зал. от гл. аяқтамақ во 2-ом
значении
Аяқталмақ - Быть доведенным до конца
Аяқтамақ - 1) Довести до конца, 2) брать деревянными чашками
Аяқтанбақ - Встать на ноги
Аяқтандырмақ - 1) Женить сына, 2) вывести в люди, 3) пон. зал. от гл.
аяқтанбақ
Аяқты мал - Домашние животные
Аяқшы - Разноситель кумыса
Аяң - Шагом (наречие)
Аяңшыл - Шагистый
Аяңдатпақ - Пон. зал. от глаг. аяңдамақ
Аяңдамақ - 1 )Ехать шагом, 2) идти шагом
Аял - Срок
Аяламақ - 1) Расчесать шерсть, 2) воспитывать
Аялдатпақ - Пон. зал. от глаг. аялдамақ
Аялдамақ - Подождать
Аялғы - Привычка
Аямақ – Жалеть
Аямпаз – Жалостливый
Аян - 1) Известно, 2) предвещение
Аянбақ - Жалеть самого себя
Аяныш - Жалкий
Аяушылық - Жалость
Айып - 1) Штраф, 2) вина
Айбат шекпек - Грозиться
Айбатты - Грозный
Айбар - 1) Демонстрация, 2) угроза
Айбынбақ - Бояться
Айбарланбақ - Грозиться
Айбарлы - Внушительный, грозный
Айбалта - Чакан - оружие в виде топора
Айыпталмақ - Обвиняться
Айыптамақ - Обвинять
Айыпты - Виновный
Айт - Праздник (жертвоприношения и после прекращения поста Рамазана)
Айт-айт - Ату (межд.)
Айтақ - 1) Травля, 2) ату (межд.)
Айтақтамақ - Травить, атукать
Айтпақ - 1) Говорить, 2) петь, 3) описать
Айттамақ - Давать визит во время айт
Айттырмақ - 1) Сосватать, 2) пон. з. от гл. айтпақ

Айттырылмақ - Сосвататься
Айттық - Праздничный подарок
Айтқызбақ - Пон. з. от гл. айтпақ
Әйтеуір - Однако, все же
Айтыс - 1) Диспут, 2) дискуссия, 3) состязание в песнях, 4) прение
Айтыспақ - 1) Состязаться в песнях, 2) спорить
Айтыстырмақ - Пон. зал. от глаг. айтыспақ
Айшық - 1) Лунообразный, 2) арабески
Айшылық - Время одного месяца
Айдар - Хохол, 2) клочек волос, небритый на маковке, 3) коса у калмыков
Айдарлы - Хохлистый
Айдақар - Крокодил
Айдала - Голая степь
Айдатпақ - Пон. зал. от гл. айдамақ
Айдалмақ - Гнаться
Айдамақ - Гнать
Айдау - 1) Ссылка; гонение
Әйдік - Великолепный
Айдын - Величие
Айдындангбақ - Показываться величественным
Айдынды - Величественный
Айран - Простокваша, разбавленная молоком
Айғақ - Свидетель
Айғақтамақ - Приводить свидетелей
Айғай - Громкий крик
Айғайшы - Крикун
Айғайлатпақ - Пон. з. от гл. айғайламақ
Айғайласпақ - Вз. з. от гл. айғайламақ
Айғайламақ - Громко кричать
Айқас шағылысу - Перекрестное
Айқаспақ - 1) Обниматься руками, ногами, 2) схватиться, 3) сомкнуться
руками, ногами
Айқастырмақ - Пон.з. от. глаг. айқаспақ
Айқасым - Реакция (психологическая)
Айқаламақ - Гладить
Айқыш-ұйқыш - Крест на крест
Айқын - Явный
Айқындатпа - Пон. з. от гл. айқындамақ
Айқындалмақ - Стать явным
Айқындамақ - Сделать явным
Әйгілетпек, әйгілемек - Оглашать
Әйгіленбек - Оглашаться
Айла - 1) Средство, 2) хитрость
Айлас - Единобеременная
Айласпақ - Сойтись в мнении

Айлаламақ - Хитрить
Айлалы - Хитрый
Айлаламақ - Возвращаться, сделать круг
Айланбақ - Занимать
Айлакер - Хитрец
Айлакерлік - Хитрость
Айлық - Месячн. жалованье
Аймақ – Край
Аймақтық – Краевой
Аймалатпақ - Пон. з. от гл. аймаламақ
Аймаламақ – Обнимать
Айна – Зеркало
Айнала - 1) Окружность, 2) кругом (нар.), 3) среда
Айналайын - Милый мой
Айналыстық - Конец проходной кишки прохода
Айналдырмақ - 1)Выветривать платье, 2) крутить, 3) вскружить, 4) водить
животных вокруг больного (кир. обычай)
Айналыс - Круг, поворот
Айналыспақ - 1) Иметь дело с кем, 2) обращаться
Айналма - Вертун
Айналмақ - Вертеться, крутиться, кружиться
Айналмалы капитал - Оборотный капитал
Айналы - Зеркальный
Әйнек - 1) Стекло, 2) окно
Әйнекші - Стекольщик
Айнытпақ - Пон. зал. от глаг. айнымақ
Айныспақ - Вз. з. от гл. айнымақ во втором значении
Айнығыш – Раздумчивый
Айнымақ – 1) Тошнить, 2) отдумать, решить иначе, 3) выдохнуться
Әйел – Женщина
Әйелішл - Женолюбивый
Әйелдік - Женский
Әйей - Хорошо (наречие употребляемое при отзыве о вещи)
Айыр - 1) Вила, 2) развилина
Айырбас - Обмен, мена
Айырбастамақ - Обменять
Айыртпақ - Разделять
Айырмақ - 1)Развести, 2) различать, 3) разнимать, 4) лишать, 5) разменять
Айырық - Раздел, разделение
Айырылмақ - Лишаться, разлучаться, образовать угол
Айықпақ - 1) Отрезвиться, 2) проясняться
Айыл – Подпруга
Айылбас – Пряжка
Айыл тұрман - Принадлежности седла
Айылдамақ - Подтягивать подпругой

Аю - Медведь
Аюан - 1) Кузнечик, 2) животное
Аюандық - То, что свойственно животному
Аюланбақ – Медвежиться
Ау - Восклицание отклика
Аударыс – Переворот
Б
Бап - 1) Глава, 2) удобство, 3)подготовленность (о лошади), 4) пункт
Баба – 1) Прадед, 2) предок,
Бабай – Дедушка
Баптамақ - 1) Подготовить, 2) сладить
Баптанбақ - Долго подготовиться
Бапты – Удобный
Бапшыл – Копотливый
Бәбін – Одуванчик
Бапылдатпақ, бапылдатқызбақ – Заставить шамкать
Бапылдамақ – Шамкать
Бата - 1) Благословение, 2) молитва
Батагөй – Благословитель
Батпақ - 1) Грязь, 2) заходить (о солнце) 3) чувствовать боль, 4) тонуть, 5)
вязнуть
Батпақтамақ - Угодить в топь, грязь
Батпан - Мера веса (в 4 пуда)
Баттаспақ – Налепляться
Баттастырмақ - Налепить вдоволь, замарать
Бәтес – Батист
Батыр - Рыцарь, богатырь, храбрый
Батырланбақ – Храбриться
Батырландырмақ – Охрабрить
Батырмақ - 1) Утопить, погрузить, 2) надавить
Батыс - 1) Запад, 2) заход солнца
Батыстырмақ – Перемешивать (о мясе в котле)
Батыңқы – Впалый
Батыл - Смелый, решительный
Батылданбақ – Осмелиться
Батылдандырмақ – Осмелить
Батылдық – Смелость
Батылданбақ – Посмелиться
Батылдандырмақ – Посмелить
Баж – Пошлина
Бажа – Свояк
Бажайлы – Выразительный
Бажайына келмек – Притти в нормальное положение (иронически)

Бажырайтпақ – Красить крупными некрасивыми рисунками
Бажыраймақ – Выглядеть некрасивым видом
Бажылдатпақ, бажылдатқызбақ – Заставить ворчать
Бажылдамақ – Ворчать совместно
Бажылдық – Ворчливый
Бажылдамақ – Ворчать
Башалатпақ, башалаттырмақ - Пон.зал. от. гл. башаламақ
Башаламақ – Тщательно разбирать, расчленять
Башай бүрме - Уборка нижней подолы платья
Башпай – Пальцы ног
Бадалмақ – Приковаться
Бадана – Корень, вроде картофеля
Бадырақ - Пучеглазый
Бадырайтпақ – Выпучить глаза
Бадыраймақ – Выпучиться (о глазах)
Бәдік - Вертяжка (болезнь скота)
Барабар – Равный, наравне
Барабан – Барабан
Барабан қақпақ – Барабанить
Барақ – Косматый
Баран – Темный цвет
Бартал – Квартал
Барша – Все, парча
Барғызбақ - Заставить итти
Барқыт – Бархат
Барқырамақ – Горланить
Барқылдатпақ – Пон. зал. от гл. барқылдамақ
Барқылдақ – Горлан
Барқылдамақ – Орать
Барламақ – Струиться (о слезе из глаз)
Бармақ - 1) Большой палец, 2) итти, 3) вспомогательный глагол
Бәрі – Все
Барыс – Барс, 2) направление
Барықпақ – Устать (о сытой лошади)
Барықтырмақ – Пон. зал. от гл. барықпақ
Барылдауық – Кряковка (род утки)
Барымта – Баранта; угон скота за обиду
Барымташы – Угонщик скота за обиду
Барымташыл – Любитель баранты
Барымталамақ – Барантовать
Бәрекелді – Браво
Базар – Базар
Базарламақ – Базарить
Базарлық – Гостинец, привезенный вернувшимся с базара
Базданбақ – Покрыться плесенью

Базына – Вольность между близкими людьми
Базыналамақ – Выражать свою смелость близкому человеку
Базыналық – Отношение между близкими людьми
Бас – 1) Голова, 2) глава
Басалқы – Примиряющий
Баспа – Печать, 2) затычка
Баспа-қана – Типография
Басбашы - Бандит
Бас-бармақ - Большой палец
Баспақ – 1) Давить, 2) теленок к осени
Баспалдақ - Ступень, лестница
Бастапқы – Первоначальный
Бастаңғы – Вечеринка, устраиваемая дочерью уехавших куда-нибудь
родителей
Бастама етік – Сапоги со старыми голенищами, но с новой головкой
Бастамақ – 1) Начать, 2) руководить
Бастауыш - Начальный
Басты – Главный
Бастырма- 1) Пуговица для рубашки, 2) навес
Бастырық - Длинная палка для укрепления воза сена
Бәстеспек - Держать пари
Бастық - Начальник, главарь
Бас-жіп – Привязь
Басшы – 1)Вожак, 2) руководитель
Бассыздық – Безначалье, своеволие
Басқа - Другой, прочий, кроме
Басқарма - Управление, редакция
Басқармақ - Управлять
Басқарушы - Заведующий, управляющий
Басқаламақ - Отделять, отличать
Басқұр - Тесьма, обтягивающая верхние концы решеток юрты
Басқы - Первичный
Басқыш - Лестница, ступень
Басқышты - Ступенчатый
Бас ұрмақ – Поклоняться, бить челом
Бәсе – Конечно
Бәсеке - Конкуренция, состязание
Бәсекелеспек - конкурировать
Бәсең - Тихий
Бәсеңдемек – Затихать
Бәсеңдетпек - Заставить затихать
Басыбайлы - 1)Крепостной, 2) собственность
Басытқы - Верхосытка
Басыр - Воспаление глаз с нагноением
Бәсіре - Посвящение, назначение

Басыңқы – Подавленный
Басылмақ – 1) Затихать, 2) стр. зал. от гл. баспақ
Баға - Цена, ценность
Бағасыз - Неоценимый
Бағалатпақ, бағалаттырмақ, бағалатқызбақ – Дать на оценку
Бағаламақ - Оценить
Бағаланбақ - Цениться
Бағалы - Ценный
Бағалы кібитансиа - Депозитная квитанция
Бағана – 1) Столб, 2) давеча, недавно
Бағызал – Вокзал
Бағыт - Направление
Бағытты - Имеющий направление
Бағысталмақ - Быть посвященным
Бағыстамақ – Посвящать (духом умерших)
Бағылмақ – Пастись
Бағынбақ - Подчиняться, покоряться
Бағындырмақ - Покорять
Бақ - Счастье
Бақ-бақ – Одуванчик
Бақты – Счастливый
Бақай - Копыта жвачных; козанки в копыте
Бақастық, бақас - Конкуренция
Бақал - Низкий
Бақалшы - Торговец развозными товарами
Бақан - Шест, которым поднмают кошмы и круг юрты
Бақандамақ - Бить шестом
Бақташы - Пастух
Бақтащылық - Пастушество
Бақша – 1) Сад, 2) связка
Бақшалатпақ - Пон. зал. от гл. бақшаламақ
Бақшаламақ - Рассортировать
Бақсы – Шаман
Бақсылық – Шаманство
Бақ-құмар – Карьерист
Бақыр – 1) Медь, 2) бедняга
Бақыраш - Ковш
Бақырауық - Ревун
Бақыртпақ - Пон. зал. от гл. бақырмақ
Бақыршы - Медник
Бақырщылық - Нужда
Бақырмақ - Реветь
Бақұл болмақ - Простить (умирающего)
Бақылдамақ - Квакать

Бақылдық алмақ - Получить прощение (об умирающем)
Бақы-аяқ - Задник ичеги
Бақыламақ - 1) Наблюдать, 2) контролировать
Бақылаушы - 1) Наблюдатель, 2) контролер
Бәкі - Перочинный нож
Бал - Мед
Бала - Мальчик, ребенок
Балапан - Птенчик
Балажан - Детолюбивый
Бал ашпақ - Ворожить
Балақ - Штанина, нижняя часть брюк или кальсон ниже колена
Балақбау - Пуцы на ногах ловчих птиц
Балалатпақ, балалаттырмақ - Наплодить, размножить
Балаламақ - Размножаться; принести приплод
Балалы - Семейственный
Балалық - Детство
Балама - Эквивалент
Баламақ – Приравнять
Балбыратпақ - Нежить
Балбырамақ - Нежиться
Балпаң - Солидный
Балпаңдатқызбақ, балпаңдатпақ - Пон. з. от. гл. балпаңдамақ
Балпаңдамақ - Важно шагать
Балпылдамақ - Шамкать губами
Балта – Топор
Балташы - Столяр
Балталатпақ - Пон. зал. от гл. балталамақ
Балталамақ - Рубить топором
Балтыр - Икра
Балшы - Ворожей
Балшық - Глина
Балшықты - Глинистый
Балшықшы - Болотная птица
Балшылық - Ворожба
Балдақ - Костыль
Балдыр - Водоросль
Балдырған - Сочное растение
Балдыз - Младшие родственники невесты по отношению к жениху
Бәлсіндірмек - Пон. зал от гл. бәлсінбек
Бәлсінбек - Куражиться
Балға – Молоток
Балғын - 1) Массивный, 2)мускулистый
Балқаш - 1)Кочки в болоте, 2) полный
Балқыттырмақ, балқытпақ - Расплавлять
Балқымақ - Расплавиться

Бәле - 1) Беда, 2) нападки
Бәлеқор - Нападчик, нападчивый
Бәлеқорлық - Нападчивоеть
Бәлекет - Бедовый
Бәлекей омыртқа - Поясничный позвонок
Бәлелі - Бедственный
Бәлен - Такой-то
Бәліш - Пирог
Балық - Рыба
Балықшы - Рыбак
Балықшылық - Рыболовство
Бәлі - Браво!
Бау - 1) Сноп, 2) тесемка, бичевка, шнурок, 3) завязка
Бауламақ - 1) Приучать, 2) вязать (о снопе)
Бауланбақ - Вз. зал. от гл. бауламақ
Баулы – Имеющий бау
Баулық - Завязка
Баулу мектебі - Единая трудовая школа
Бауыр – 1) Печень, 2) дети одной семьи по отношению друг к другу
Баурай - 1) Склон горы, 2) опушка леса
Бауыр шет - Диафрагма
Бауырсақ - Круглые шарики из пресного теста
Бауыздатқызбақ, бауыздатпақ - Пон. з. от гл. бауыздамақ
Бауыздамақ - Резать горло
Бауызда құда - Семьи жениха и невесты по отношению к другу
Бай - Богатый
Бай-бай! - Междометие выражающее
Баян – 1) Объяснение, 2) вечность
Баяндама - Доклад
Баяндау - Докладывать, разяснить
Баяндаушы - Докладчик
Баянды - Долговечный
Баянсыз - Бренный
Баяу - Тихий
Баяулатқызбақ, баяулаттырмақ, баяулатпақ – Заставить затихать
Баяуламақ - Затихать
Байбаламшыл - Увыкающий из-за пустяков
Байбалам салмақ - Увыкать
Бәйбіше - Старшая жена
Байпақ - 1) Котанка, 2) носки
Байпаң - Плавный ход
Байпаңдатпақ – Заставить плавно ходить
Байпаңдамақ – Плавно ходить
Байтақ - Масса (о народе)
Байтал - 2-х летняя и 3-х летняя кобылица

Бәйтерек - Сказочное, гигантское дерево
Бәйшешек – Тюльпан
Байшыл - Сторонник богача
Байшігеш - Богатенький
Байсал - Спокойствие
Байсалды - Спокойный
Бай салық - Оброк
Байғұс - Бедняга
Байғыз - Род кукушки
Байқатпақ, байқаттырмақ - Пон. зал. от гл. байқамақ
Байқалмақ - Замечаться
Байқамақ - Заметить; усмотреть, присмотреться
Бәйге - 1) Призовая скачка, 2) приз
Бәйгелі - Призовой
Байлам - Пучок, связка
Байламақ - Завязать, привязать
Байланбақ - Завязаться привязаться
Байланыс - Связь
Байлаулы - Привязанный, связанный
Бәйек – Ухаживание
Байып - 1) Смысл, 2) соображение
Байыптамақ - Осмыслить
Байыпты - Осмысленный, внимательный
Байымдама – Рассуждение
Бөбек- Дитя
Бопа - Гриб, плесень
Бопаламақ - 1) Приманивать птиц, 2) заплеснеть
Бопалы - Плесневой, грибовый
Бөпе - Младенец
Бота, ботақан - Верблюжонок
Боталатпақ - Пон. зал. от гл. боталамақ
Боталамақ - Принести приплод (о верблюде)
Боталы - Имеющая верблюжонка
Ботқа - 1) Каша, 2) месиво
Ботқалатқызбақ, ботқалаттырмақ, ботқалатпақ - Пон. зал. от гл.
ботқаламақ
Ботқаламақ - Месить
Бөтеке - 1) Мускулистый желудок птицы, 2) птичья грудь
Бөтен - Чужой, посторонний
Бөтенсітпек - Пон. зал. от гл. бөтенсімек
Бөтенсімек, бөтенсінбек – Чуждаться
Бөшке – Бочка
Бодан - Подданный
Бөдене - Перепелок
Бор - Мел

Боратпақ - Пон. зал. от гл. борамақ
Борасын - Легкая метель
Борамақ – 1) Буранить, 2) пилить
Боран - Буран
Боранды - Буранный
Борбас – Суглинистая содержащая соль
Борбай - Пах
Борбайламақ - Бить под пах (плетью лошадь)
Бөрте - Сивая масть
Бөртпек - Вздуться, спучиться, разбухать
Боржай - Одутловатый
Борша - Копченое мясо без костей
Боршалатпақ, боршалаттырмақ, боршалатқызбақ – Пон. зал. от гл.
боршаламақ
Боршаламақ - Вырезывать мясо без костей для копчения
Бордақ - Жмых
Бордақы - Откормленный скот
Борсаңдатпақ, борсаңдаттырмақ, борсаңдатқызбақ - Пон. зал. от гл.
борсаңдамақ
Борсаңдамақ - Неуклюже бегать (о тучном)
Борсық - Барсук
Борсылдатпақ - Пон. зал. от гл. борсылдамақ
Борсылдамақ - Неуклюже бегать (о тучном)
Борсымақ - Испортиться, преть (о мясе и супе)
Борламақ - Мелить
Бөрене - Бревно
Бөрі - Волк
Борыш - Долг
Бөрік - Шапка
Бөрікпек - Переполошиться
Бөріктірмек - Переполошить
Борпылдамақ - Щипето
Боз - 1) Кобыльи кипец, 2) белосерый
Бөз - Марля, туркестанский холст
Боза - Пиво
Бозартпақ - Пон. зал. от гл. бозармақ
Бозарттырмақ, бозартқызбақ - Пон. зал. от гл. бозармақ
Бозармақ - Бледнеть, блекнуть
Бозбала - Зеленая молодежь
Бозбалашылық, бозбалалық - Ухажерство
Бозша - Светло-сероватый
Боздатпақ - Пон. зал. от гл.
Боздақ - Драгоценный (о человеке)
Боздамақ - Реветь
Боздауық - Ревун (о верблюде)

Бозқараған - Иней, утренник
Бозғыл - Бело-серый
Бос - 1) Свободный, 2) пустой, 3) малодушный
Босатпақ – 1) Освободить. 2) Oпростать, 3) ослабить
Босатқызбақ, босаттырмақ - Пон. зал. от гл. босамақ
Босатылмақ - Быть освобожденным, ослабленным
Босаға – 1) Порог, 2) боковая перекладина
Босаң - Слабоватый
Босамақ - 1) Освободиться, 2)ослюбиться, 3) опрастаться
Босанбақ - 1) Освободиться, 2) разрешиться от беременности
Боспақ - Обратиться в бегство от паники
Бостаншылық, бостандық - Свобода
Бөстек - Одеяло с подкладкой из жаболы (см.)
Бостырмақ - Обратить в бегство
Босқа - Напросно
Босқын - Беженец
Боскөт - Изгородь
Бөсір – Водянка
Боқ - Кол
Боқтатпақ, боқтаттырмақ, боқтатқызбақ - Пон.зал.от гл. боқтамақ,
непристойно ругать
Боқташақ - 1) малаш 2) хлом
Боқтамақ - Непристойно ругаться
Боқтық - 1) Навоз, 2) площадная брань
Боқжама - Сумка, в которой хранится дрогоценность
Боқша - Ранец, сумка
Бөкпек - Объесться
Бөкбек - Род кушанья, приготовляемый из муки и масла
Бөктертпек, бөктергізбек - Пон. зал. от гл. бөктермек
Бөктермек - Привязать поклажу к заду седла
Бөктеріншек - Поклажа
Бөксе - Задница
Бөксермек - Распороть
Бөксерілмек - Стр. з. от гл. бөксермек
Бөкен - Волк
Бөгет - Тормоз, препятствие
Бөгелмек - Задержаться
Бөгемек - Задержать, сдержать
Бөген - 1) Трахома, 2) выпадение волос хвоста лошади (болезнь)
Бөгендемек – Лечить бөген
Бөгеу - 1) Задержка; помеха, 2) преграда
Болат - Сталь
Болашақ - Перспектива
Болбыр – Вялый
Болбыратпақ - Пон. зал. от гл. болбырамақ

Болбырамақ - Быть вялым
Болпаш бала - Пухленькое дитя
Болжатпақ - Посылать на разведку
Болжал - Предсказание
Болжалды – 1) Предустановленный, 2) предсказанный
Болжамақ - 1) Предугадать, 2) прицелиться
Болдыртпақ - 1) Осуществить, 2) заморить
Болдыртпақ - Ст. зал. от гл. болдырмақ
Бөлшек - Часть; раздробление
Бөлшектетпек - Пон. з. от гл. бөлшектемек
Бөлшектемек - Раздробить
Бөлшектенбек - Раздробиться
Болмашы - Незначительный
Болмақ - 1) Быть, 2) вспомогательный глагол
Бөлме - Комната
Бөлмек - Делить
Болмыс - 1) Факт, 2) быт
Бөле - Двоюродный брат по матери
Бөлетпек - Пон. зал. от гл. бөлемек
Бөлектетпек - Пон. зал.от гл. бөлектемек
Бөлектемек - Отделять
Бөлектенбек - Отколоться, отделяться
Бөлемек - Пеленать
Болыс - Волость
Бөліс - Дележ
Болыспақ - Заступиться, защитить
Бөліспек - Делиться между собой
Бөлім - Отдел
Бой – 1) Рост, 2) длина
Боятқызбақ, бояттырмақ, боятпақ - Пон. зал. от гл. бойламақ
Боялмақ - Краситься
Боялтпақ - Окрасить
Бояма - Поддельный
Боямақ - Красить
Бояу - Краска для ткани и шерсти
Бояушы - Красильщик
Бояулы - Крашеный
Бойшаң - Высокорослый
Бойдақ - Холостой
Бойлаттырмақ, бойлатпақ - Пон. зал. от гл. бойламақ
Бойламақ - Проникать во весь рост
Бойлауық - Лошадь не останавлиющаяся при накидывании петли
Бойлы - Рослый
Бұт - 1) Пуд, 2) идол, 3) икона, 4) нижняя конечность
Бұта - Куст, кустарный

Бұтаттырмақ, бұтатпақ - Пон. зал. от гл. бұтамақ
Бұтарламақ - Разветвлять
Бұтарланбақ - Разветвляться
Бұтақ - Ветвь
Бұтақты - Ветвистый
Бұтамақ - Рубить
Бұтанақ - 1) Отросток, 2) растительность
Бұтанақты - Отростковый, отрожистый
Бұтатпақ, бұтатырмақ - Пон. зал. от гл. бұтамақ
Бұтталмақ - Взвеситься гирей
Бұттамақ - Взвесить
Бүтін - Целый
Бүтіндетпек - Пон. зал. от гл. бүтіндемек
Бүтінделмек - Стр. зал. от гл. бүтіндемек
Бүтіндемек - 1) Починить, 2) дать целостность
Бүтінденбек - Воз. зал. от гл. бүтіндемек
Бұжыр - Корявый
Бұжырламақ - Корявить
Бұшпақ - Кожа с ног животных; мех из лисьих ножек
Бұдыр - Шероховатость
Бұдырламақ - Шершавить
Бұдырланбақ - Шертоветься
Бұдырлы - Шершавый, шероховатый
Бұдырмақ - Бугорчик
Бүр - Ворсинка
Бұратана - Инородец
Бұраң - 1) Кривляка, 2) тонкая (о талии)
Бұраңдатпақ, бұраңдатқызбақ - Пон. зал. от гл. бұраңдамақ
Бұраңдамақ - Корчиться, кривляться
Бұралатпақ - Пон. зал. от гл. бұраламақ
Бұралқы - Скот или собака неизвестного хозяина, блуждающая по степи
Бұрамақ - 1)Вертеть; винтить 2) настроить (о музыкальном инструменте)
Бұранда - 1) Резьба, 2) штопор
Бұртаң - 1) Насупливание
Бұртаңдатпақ, бұртаңдатқызбақ - Насупить
Бұртаңдамақ - Насупиться (в неудовольствие)
Бүртік - 1) Частица, 2) зернышко
Бүртимек – Разбухать
Бұршақ – 1) Горох, 2) град, 3) петля көген (см.)
Бұршақты - Градовой
Бүршек - Вершок
Бүршік - Почечка, почка (о деревьях)
Бүршікті - Почечный

Бүрсең - Соживание
Бүрсеңдетпек - Пон. зал от гл. бүрсеңдемек
Бүрсеңдемек – Съеживаться дрожа от холода
Бұрғы - Бурав
Бұрғылатпақ – Пон. зал. от гл. бұрғыламақ
Бұрғыламақ - Буравить
Бұрқақ - Легкая мятель
Бұрқанбақ - Бушевать
Бұрқыл - Бушевание
Бұрқылдатпақ, бұрқылдатқызбақ – Пон. зал.от гл. бұрқылдамақ
Бұрқылдамақ - 1) Кипятиться, 2) Беситься
Бүркемек - 1) Покрыть, 2) моросить, 3) прикрыто
Бүркендірмек - Накинуть на голову шаль или халат (другому)
Бүркеніш - Покрывало
Бүркеу - Морозно
Бүркіт - Орел
Бүрлі - Ворсинчатый
Бұрмақ - Воротить, сворачивать
Бүрме - Сборки, боры
Бүрмек - 1) Собирать в боры, 2) схватить когтями
Бүрмелемек - Сшивать в боры
Бүрмелі - Сборчатый
Бұрыш - 1) Угол, 2) перец
Бұрышты - Угловатый
Бұрыс - 1) Окольный, 2) неправильный
Бүріспек – Съеживаться
Бүрістірмек - Съежить
Бұрқ-сарқ - Сердито, гневно
Бұрқ етпек - Вспыхнуть
Бүрік - Втянутый
Бүрікпе - Пульверизатор
Бүрікпек - Вспрыскивать
Бұрылмақ - Сворачиваться
Бүрілмек - Быть сшитым в боры
Бұрым - Коса (волосы)
Бұрымды - Косистая
Бұрын - Прежде, раньше
Бұрынғы - Прежний
Бұзақы - Озорник, наглец
Бұзақыланбақ - Озорничать
Бұзақылық Озорничество, наглость
Бұзау – Теленок
Бұзбақ - 1) Разобрать, 2) испортить, 3) нарушить, 4) расстроить
Бұздырмақ - Пон. зал. от гл. бұзбақ
Бұзық - Наглый

Бұзықтық - Наглость
Бұзылмақ - 1) Расстроиться, 2) испортиться
Бұғақ - Двойной подбородок
Бұғақты - Имеющий двойной подбородок
Бұғалық - Петля для ловли лошадей
Бұғана - Ключница
Бұғау - Цепь
Бұғы - Олень
Бұғыбай - Род игры молодежи на вечеринках
Бұқа - Бык-производитель
Бұқара - Демократия
Бұқпақ - Прятаться
Бұқтырмақ - Пон. зал. от гл. бұқпақ
Бүкпе - 1) Задние мысли, 2) веревка, которой завязывают неспокойной
кобыле при доени переднюю ногу, согнувший
Бүкпек - Сшивать
Бүкпелемек - Говорить с мыслями
Бүктесін - Складка
Бүктеме - Двойной (о мануфактуре)
Бүктемек - 1) Складывать на двое и т. д., 2) победить на выборах
Бүктіртпек - Пон. зал.от гл. бүктірмек
Бүктірмек - Нагибаться
Бүкшеңдетпек - Пон. зал. от гл. бүкшеңдемек
Бүкшитпек - Сутулиться
Бүкіш - 1) Горбоватый, 2) сутуловатый
Бүкір - Горбатый
Бүкірейтпек - Пон. зал. от гл. бүкіреймек
Бүкіреймек - Горниться
Бүге - Выпуклая сторона бабки при лежачем и положени
Бүгелек - Овод
Бүгелектемек – Беспокоиться от овода
Бүгін - Сегодня
Бүгіндік - На сегодня
Бұл - Это
Бұла - Вольный
Бұлақ - 1) Ключ, родник 2) ушная сера
Бұлақты - Ключевой
Бұламақ - 1) Лить (о слезе) 2) заставить потеть ( о сытой лошади )
Бұланбақ - Сильно потеть (о сытой лошади)
Бұлан-талан - Ярость
Бұлау - Лечение водяными парами
Бұлбұл - Соловей
Бұлтартпақ – Пон. зал. от гл. бұлтармақ
Бұлтармақ - Увертываться
Бұлтақ - Оговорка

Бұлтақтатпақ - Пон. зал. от. гл. бұлтақтамақ
Бұлтақтамақ - Отговариваться
Бұлтық - 1) Нарост, 2) выдавшйися мыс
Бұлтитпақ - Пон. зал. от гл. бұлтимақ
Бұлтимақ - Надуваться
Бұлжытпақ - Сдвигать с места
Бұлжымақ - Сдвигаться с места
Бұлшық ет - Веретенообразный
Бұлшықты - Мускулистый
Бұлдыр - Неясный
Бұлдыратпақ - Пон. зал. от гл. бұлдырамақ
Бұлдырамақ - Мутнеть
Бүлдіршін - Ягоды
Бүлдірге - Петля на рукоятке плети
Бүлдірген - Костяника
Бұлдырлатпақ - Пон. зал. от гл. бұлдырламақ
Бұлдырламақ - Видеться не ясным
Бүлдіртпек - Пон. зал. от гл. бүлдірмек
Бүлдірмек - Испортить
Бұлдырық - Степная куропатка
Бұлғақ - Колеблющийся
Бұлғақтатпақ - Пон. зал. от гл. бұлғақтамақ
Бұлғақтамақ – 1) Раскачиваться, 2) Колебаться
Бұлғын - Ценный
Бұлқын - Носок
Бұлқынбақ - Рвота
Бүлк етпек - Шевелиться
Бүлкілдетпек - Пон. зал. от гл. бүлкілдемек
Бүлкілдемек - Шевелиться
Бүлгіншілік - Разорение
Бұлт - Туча, облако
Бұлттанбақ - Заволакиваться тучей
Бұлтты - Облачный
Бұлық - Сера из уха
Бүлінбек - 1)Разориться, 2) испортиться
Бу - Пар
Буаз - Беременная
Буазақ - Утолщение
Буда - Связка
Будақ-будақ - Клуб (о дыме и пыли)
Будақтатпақ - Пон.зал. от гл. будақтамақ
Будақтамақ - Клубиться
Будан - Метис
Бура - Верблюд-производитель
Бусанбақ - Слегка потеть

Бусандырмақ - Пон. зал. от гл. бусанбақ
Булатпақ, булаттырмақ - Пон. зал. от гл. буламақ
Буламақ - Парить
Буланбақ - Париться
Булы - Парный
Булық - Душник
Бума - Кипа
Бумақ - 1) Связать, 2) стопа
Бунақты - 1) Узел (о растении), 2) стопа
Бунақты - Узловатый
Буыршын - Молодой верблюд производитель
Бурыл - Чалый
Буылдық - Дикий картофель
Буылмақ - Быть связанным
Буын - 1) Сустав, 2) слог
Буынбақ - 1) Опоясываться, 2) задавиться, удушиться
Буындау - Скрещивание
Буындырмақ - 1) Удушить, 2) опоясывать
Буынды - Суставчатый, коленчатый
Бұйда - Кольцо, прицаток в ноздри верблюда
Бұйралатпақ, бұйралатқызбақ - Пон. зал. от гл. бұйраламақ
Бұйраламақ - Кудрявить
Бұйраланбақ - Кудриться
Бүйрек - Почка
Бұйрық - Приказ, распоряжение
Бүйен - Обрезная кишка
Бүйі - Тарантул, 2) скорпион
Бұйыртпақ - Пон. зал. от гл. бұйырмақ
Бұйырмақ - Приказывать
Бұйығы - Простой
Бұйығыланбақ – Притворяться простым
Бұйығыландырмақ – Пон. зал. от гл. бұйығыланбақ
Бұйықпақ – Съеживаться
Бұйым – Товар
Бұйымтақ – Просьба
Бет - 1)Лицо, 2) направление
Бет алыс - Тенденция
Бетпақ - Бесстыдный
Бетпақ дала - Голодная степь
Беттетпек - Пон. з. от гл. беттемек
Беттесатірмек - 1) Ставить очную ставку, 2) положить две однородные
вещи лицом к лицу
Беткей - Сторона
Бетеге - Конец
Бетегелі - Концевой

Бедел - Авторитет
Беделді - Авторитетный
Бедеу - Нежеребная кобыла
Бедіреймек - Упорствовать
Бертін – 1) Недавно, 2) поближе
Бергі - По сию
Бергіш - Щедрый
Бергізбек - Пон. зал. от гл. бермек
Бермек – 1) Платеж, 2) дать, 3) вспомогательный глагол
Берне - Образ
Бернелемек - Придать образ
Бернелі сөз - Образная поэзия
Берепен - Любящий выражаться
Бересілі - Должник
Береке - 1) Солидарность, 2) экономиость
Берекелемек - Съэкономить
Берекеленбек - 1) Солидарничать, 2) экономный
Берекелендірмек - Пон. зал от гл. берекелемек
Берекелі - 1) Солидарный, 2) экономный
Берен - Бархат
Бері - 1) Сюда, 2) ближе
Беріш - Объизвестившаяся железа
Беріштенбек - Объизвествляться (о железах)
Беріспек - Поддаваться
Берік - Крепкий
Беріктік - Крепость
Берілмек - Сдаться; быть сданным
Без- Железа
Безбек – Отречься; отвыкать
Безбен - Бессилен
Бездіртпек - Пон. зал. от гл. бездірмек
Безгек - Малярия
Безелдгек - Стерпеть
Безермек - Упрямиться
Безенбек - Украшаться
Безендірмек - Украшать
Безеу - Угорь, прыщ
Безеулі - В прыщах
Безбек - Отречься (взаимный залог)
Бес - Пять
Бес аспап - Мастер на все руки
Бесті - Пятилетка (о скоте)
Бестік - Пятерка
Бесеу - Пятеро
Бесік - Люлька, колыбель

Бесін - Полуденная молитва
Бек – 1) Феодал, 2) очень
Бектер бегі - Сюзерен
Бек жұмысы - Барщина
Бек дәуірі - Феодализм
Бексіл - Вексель
Бекет - Почтовая станция
Бекер, бекершілік – 1) Напрасно, 2) праздный
Бекем - Решительно
Бек ітпек – Утвердить, укрепить
Бекіту - Утверждение
Бекілмек - Быть укрепленным, утвержденным
Бекінбек - Укрепиться, утвердиться
Бекінбек - Решиться, прикрепиться
Беңіземек – Уподобляться
Бел – 1) Поясница, 2) длинный пояс
Белше - Поясница
Белдемше - Фартук
Белдеме - Поясничные позвонки
Белдеу – Экватор
Белдік - 1) Приклад, 2) диктатура
Белсенбек - Решаться
Белсенді - Активный
Белсендірмек - Пон. зал. от гл. белсенбек
Белсенсіз - Пассивный
Белсеніс - Активность
Белгі - знак, призлак
Белгілетпек - Пон. зал.от гл. белгілемек
Белгілемек - Отметить, назначать
Белгілі - Известный
Бенде - Раб божий
Бейбастақ - Неблаговоспитанный
Бейбастақтық - Неблаговоспитанность
Бей-бақ - Несчастный
Бейберекет - Расточительный
Бейпіл - Любящий выражаться непристойными словами
Бейсенбі - Четверг
Бейғам - Беспечный
Бейғамдық - Беспечность
Беймаза - Надоедливый
Беймазалық - Надоедливость
Бейне - Символ
Бейнет - Мучение, мука
Бейнетті - Мучительный
Бейнетқор - Трудлюбивый

Бейнеу - Облик
Бітпек - 1) Расти, 2) кончиться, 3) свести с кем - либо счеты, 4) залечь (о
носе и ушах)
Бытпылдық - Перепелка
Быт-шыт - Вдребезги
Бытқыл - Груды (о горе)
Бітегене - Немножко
Бітеу - Закрытый со всех сторон
Бытыр - Стреском
Бытыра - Дробь
Бытырамақ - Рассеяться
Бытырлатпақ - Пон. зал. от гл. бытырламақ
Бытырламақ - Трещать
Бітік көз - Мышиный глаз
Бітім, бітімшілік - Решение
Быж-быж - Кишмя (нар.)
Быжылдатпақ - Пон. зал. от гл. быжылдамақ
Быжылдамақ - Шипеть
Быжымақ - Кишеть
Бір - Один
Быр - Храп
Бір-аз - Несколько
Бір-ақ - Только; но
Бір тоға - Смиренный (о человеке)
Бірте-бірте - Постепенно
Біртекті - Однородный
Бирже - Биржа
Биржеші - Биржевик
Быршымақ - Сильно потеть
Бірдей - Одинаково
Бір-сәрі Своеобразный
Бырқ-бырқ - Сопение
Бырқылдатпақ - Пон. зал. от гл. бырқылдамақ
Бырқылдамақ - Сопеть
Бірлеспек - Соединяться
Бірлестірмек - Объединять
Бірлестік - Коллективизм
Бірлі-жарым - Единичный
Бір өңкей - Однообразный
Бірегей - Выдающийся
Бірік - Коллектив
Бықыр - Кишмя
Бықырламақ - Кишеть
Былапыт - Неряшливый
Быламық - Жирная каша

Былай - 1) Так, 2) туда
Былпылдатпақ - Пон. зал.от гл. былпылдамақ
Былпылдамақ - Сделаться мягким
Білте - Фитиль
Былтыр - В прошлом году
Былжыр - Вялый
Былжыратпақ - Пон. зал. от гл. былжырамақ
Былжырамақ - Мокнуть
Былшық - Гной глаза
Былшыл - Болтовня
Былшылдатпақ - Пон. зал.от гл. былшылдамақ
Былшылдамақ - Болтать
Былшитпақ - Пон. зал.от гл. былшимақ
Былшимақ - Неуклюже сидеть
Былдыр-былдыр - Лепет
Білдіргіш - Справочник
Былдырлатпақ - Пон. зал.от гл. былдырламақ
Былылау - Мягкий
Білдірмек - Пон. зал. от гл. білмек
Былдырламақ - Лепетать
Білдіру - Сообщение
Былғары - Выделанная кожа
Былғанбақ - Пон. зал.от гл. былғамақ
Былғамақ - 1) Размешивать, 2) запачкать
Білезік - Браслет
Былқыл - Пружинчатый
Былқылдатпақ - Пон. зал.от гл. былқылдамақ
Былқылдамақ - Пружиниться
Білгіш - Знающий, знать
Білек - Предплечье
Білем - Продолговатый кусок жира
Білемдемек - Разрезать на куски жир
Білмек - Знать
Былық - Неряха
Былықпақ - 1) Запачкаться, 2) запутаться
Былықпай – Путаница
Былықтырмақ - 1) Запачкать, 2) запутать
Білікті - Знаменитый
Білім - Знание
Білімдендірмек - Дать образование
Білиарт - Биллиард
Би - 1) Судья, 2) распорядитель
Биялай - Рукавица
Биязы - Нежный
Битарап - Нейтральный

Бит - Вошь
Биттетпек - Вшиветь
Битшең - Вшивый
Биттемек - Вшивать
Битшеңдік - Вшивость
Бишігеш – Распорядитель (Ироническое выражение)
Бидай - Пшеница
Бидайық - 1) Кречет, 2) ржанец
Бикеш - Барышня
Билетпек - Пон. зал. от гл. билемек
Билемек - 1 )Управлять,2) танцовать
Биленбек - Управляться
Билік - 1) Управление, 2) решение, 3) распоряжение
Бие - Кобыла
Биебау - Угощение, устраиваемое, когда впервый раз привязывают
жеребят для доения кобыл
Биік - Высоко, высокий
Биіктетпек - Поднять выше
Биіктемек - Подняться выше
Биыл - Текущий год
П
Пәтер - Квартира
Патиқа - Благословение
Паш - Явный, публичный
Пара - 1) Взятка, 2) часть
Парасат - Понятие
Парасатты - Понятливый
Параламақ - Разделять па мелкие части
Паламақ - 1) Брать два предмета вместо одного, 2) нагревать паром
Пәрмен - Повеление, приказ, грамота царская
Пәруене - Бабочка ночная
Пары - Пара
Парыз - Божья заповедь
Парық - Различие, отличие
Паруы - Забота
Пәс - Плохой
Пәк - Чистый
Пәктемек - Очищать
Паң - Надменный, гордый
Паңданбақ - Надменность, гордость
Палау - Плов
Пәлі - Браво
Пән - Искусство, знание

Пана - Покровительство
Панар –Фонарь
Паналатпақ - Приютить
Паналамақ - Приютиться
Пәнді әліптеме - Научное описание
Пәни - Непостоянный, суетный, преходящий
Пәлсапа – Философия
Пай-пай - Восклицание, удивление
Пайда - Польза, выгода, барыш
Пайда болмақ - Появляться
Пайдаланбақ - Пользоваться
Пайдаландырмақ - Пон. зал. от гл. пайдаланбақ
Пайдалы - Полезный, выгодный
Пайым - Толк
Пұт - Средство
Петне - Злодеяние
Перде - Маска
Перзент - Дитя
Перенжі - Беренджа, чадра
Пері - Злой дух
Перғауын - Фараон
Періште - Ангел
Пішін - Фигура
Пір - Глава, основатель ордена-религиозного
Пісте - Фисташка
Пысқыртпақ - Пон. вид от гл. пысқырмақ
Пысқырмақ - Фыркать
Піскен - Зрелый
Пысық - Энергичный
Пысықтатпақ - Пон. зал. от гл. пысықтамақ
Пысықтамақ - Повторять
Пысықсынбақ - Выставляться энергичным
Пысымақ - Окрепнуть
Пікір - Идея
Піл - Слон
Пида - Жертва
Т
Тап - 1) Класс, 2) пятно, 3) аккурат, как раз
Таба - 1) Злорадство, 2) сковорода
Табалатпақ - Пон. зал. от гл. табаламақ
Табаламақ - Злорадствовать чужому несчастью
Табалдырық - Нижний косяк
Табақ - 1) Блюдо, блюдце, 2) лист (о бумаге)

Табан - 1) Подошва (ноги), 2) карась
Табандамақ - Упорствовать
Табанды - Стойкий (о человеке), устойчивый
Табандылық - Стойкость (о человеке)
Таппақ - 1) Найти, 2) разыскать, 3) отгадать
Тап болмақ - Наткнуться
Тапталмақ - Зачитываться
Тапталмақ - Затоптывать, мять ногами
Тәптештелмек - Разузнаться обстоятельно
Тәптештемек - Разузнать обстоятельно
Таптырмақ - Пон. зал. от гл. таппақ
Таптық - Классовый
Тапшы - Недохватка
Тапшыланбақ - Недохватить
Тапсыртпақ - Пон. зал. от гл. тапсырмақ
Тапсырмақ - 1) Поручать, 2) передать
Тапсырылмақ - 1) Поручаться, 2) передаться
Табыт - Гроб
Тапқыр - Находчивый
Табыс - Заработок
Табыспақ - 1) Примириться, соединиться
Табыстырмақ - Пон. зал. от гл. табыспақ
Тапсынбақ - Топать ногами, грозясь
Тапсындырмақ - Пон. зал. от гл. тапсынбақ
Табын - Табун
Табынбақ - Поклоняться
Табындырмақ - Пон. зал. от гл. табынбақ
Табу - Приобретение, открытие
Табушы кесіп – Добывающая промышленность
Табиғат - Природа
Табиғаттану - Природоведение
Тапал - Низкий
Тапанша - Револьвер
Тәптеш - Деталь
Тәпек - Низкорослый
Тәпі - Деревянный капкан
Тат - Ржавчина (железа)
Татпақ - Пробовать, вкусить
Тәтті - Сладкий
Таттырмақ - Пон. зал. от гл. татпақ
Тәттіленбек - Сделаться сладким
Тәттілендірмек - Сладить
Тәте - Прозвище, даваемое младшими старшим братьям и сестрам
Татырауын - Род солончакового растения
Татым - Достоинство, вкус

Татпақ - 1) Иметь специфический вкус, 2) быть достойным
Татымал қымыз - Кумыс, перебродившийся в молочную кислоту
Татымды - 1)Вкусный, 2) достойный
Тату - Мирный, дружный
Татуласпақ - Примириться
Татуластырмақ - Примирить
Татулық - Примирение
Тәж - Венец
Тәжіриба- Опыт, эксперимент
Тәжірибақана - Лаборатория
Тәжірибалы - Опытный
Тәжі - Тяж
Тәжім - Почтительное приседание
Тар - 1) Узкий, 2) тесный
Таратпақ – 1) распространять, 2) роздать 3) пон. зал. от гл. тарамақ
Таратылмақ - Быть розданным
Таразы - Весы
Таразылатпақ - Пон. зал. от гл. таразыламақ
Таразыламақ - Взвешивать
Тарақ - Расческа, гребень
Тараққұйрық - Суслик
Таралғы - Путлица
Таралмақ - 1) Расчесываться, 2) распространяться, 3) рассеиваться
Тарам - 1) Расчесок, 2) развилисто, 3) отрасль
Тарамақ - 1) Разойтись, 2) расчесывать, 3) перевариться, 4) рассасываться
Тарамыс - Дратва из связки
Тарау - l) Отрасль, 2) разветвление 3) рукав реки
Тарауланбақ - Разветвляться
Тарауық - Вечерняя молитва, совершаемая во время великого поста
Тәрбие - Воспитание
Тәрбиеші - Воспитатель
Тәрбиелемек - Воспитывать
Тәрбиеленбек - Воспитываться
Тарпаң - Норовистый конь
Тарпаңдық - Норовистость
Тарпымақ - Бить передней ногой (о дикой лошади)
Тартар - Дергач, каростель
Тәртіп - Дисциплина
Тәртіптемек - Систематизироватъ
Тәртіптелмек - Систематизироваться
Тәртіпті - Системный
Тартпа - 1) Катаур, 2) свивалка
Тартпақтамақ - Затягивать (дело)
Тартпақ - 1) Тянуть, 2) походить точь в точь
Тарттырмақ, тартқызбақ - Пон. зал. от гл. тартпақ

Тартыс - Борьба, схватка
Тартыспақ - Бороться, тягаться, иметь тяжбу с кем
Тартыстырмақ - Пол. зал.от гл. тартыспақ
Тартым - Конъюнктура
Тартыншақ - Упрямый, упорствующий
Тарту – Приподнесение
Тартынбақ – 1) Тянуть к себе, 2) уклоняться
Тарс-тұрс - Сильный стук
Тарс етпек - Сильно стукнуть
Тарсыл - Стук; грохот
Тарсылдатпақ - Стучать
Тарсылдамақ - Стучаться, грохотать
Тарғақ - Пиглица
Тарғыл - 1) Муравей, 2) веснушка
Тарғылданбақ - Стать веснущатым
Тарқатпақ - Распускать
Тарқатылмақ - Распуститься
Тарқаспақ - Разойтись
Тарқамақ – 1) Разойтись, 2) рассеяться (об облаке)
Тарлан - Белая масть с буроватыми крапинками
Тарлық - 1) Узость, 2) теснота
Тармақ - 1) Отросток, ветвь, 2) стих
Тары - Просо
Тәрізді - Подобный
Тәрізденбек - Уподобляться
Тарих заңшылдығы – Исторический марксизм
Тарықпақ - 1) Нуждаться, 2) быть в угнетенном настроении
Тарықтырмақ - Пон. зал.от гл. тарықпақ
Тарылтпақ - Сузить
Тарылттырмақ - Пон. зал.от гл. тарылмақ
Тарылмақ - Сузиться
Тариқ - История
Таз - Плешь; парша, плешивый
Тазданбақ - Плешиветь
Таза - Чистый
Тазартпақ - Очистить, вычистить
Тазартылмақ - Быть очищенным
Тазармақ - Очиститься
Тазалық - Чистота
Тазаланбақ - Пон. зал. от гл. тазаламақ
Тазаламақ - Очистить, вычистить
Тазданбақ - Плешиветь
Тазша - Плешивый; паршивый
Тазы - Гончая собака
Тазығыр - Гладкая и короткая шерсть

Тас - Камень
Таса - Укромный, уединенный
Тасаттық - Жертвоприношение для предотвращения стихийного
бедствия
Тасалатпақ - Пон. зал. от гл. тасаламақ
Тасаламақ - Заслонять, прикрывать собой
Тасалатпақ - Заслоняться
Таспа - Снурки из ремня
Тас-бақа - Черепаха
Тас бауыр – Жестокий (человек с каменным сердцем)
Таспық - Четки
Тастатпақ - Пон. зал. от гл. тастамақ
Тастақ - Каменистый
Тастамақ - 1) Бросать, 2) Вспомогательный глагол
Тастамбай - Городки (игра)
Тас-жарған - Род рыбы
Тасқын - 1) Разлив, 2) паводнение
Тас көмір - Каменный уголь
Тасытпақ - Пон. зал. от гл. тасымақ
Тасынбақ - Перевозиться
Тасыр - Шум от топота
Тасыраймақ - Выпучиться (о глазах)
Тасырлатпақ - Пон. зал. от гл. тасырламақ
Тасырламақ - Раздаваться ( о топоте)
Тәсіл - Прием, сноровка
Тәсілдемек - Уловить
Тәсілқой - Ловкий
Тасымақ - 1) Возить, носить, 2) наводнять, 3) разливаться
Тасымақ - Перенос
Тасымалдамақ - Переносить, перевозить
Тасу құралы (көлік) - Транспорт
Тақ - 1) Трон, 2) Софа, 3) Нары
Тақа - 1) Набойка (саполшая), 2) очень
Тақат - Терпение
Тақақтамақ - Контролировать
Тақалдырмақ - Пон. зал. от гл. тақалмақ
Тақалмақ - Приближаться
Тақамақ - 1) Пригнать, сблизить, 2) доводить
Тақау - Близко
Тақпақ - 1) Народное изречение в стихотворной форме, 2) прибаутки, 3)
прикрепить, пришить
Тақпақтамақ - Приводить тақпақ
Тақпақшыл - Любящий говорить тақпақ
Тақта - 1) Плиточка, 2) гладкий, 3) десятина
Тақта шай - Кирпичный чай

Тақталанбақ - Выровняться
Тақталамақ - 1) Выровнять, 2) класть пластами
Тақтай - Доска, тес
Тақ-тұқ - Звук стука
Тақтырмақ - Пон. зал. от гл. тақпақ
Тақтырауын - Носилки для путешествия, везомые верблюдами
Тақдыр - Судьба
Тақсыр - Господин
Тақыр - 1) Голое место, 2) гладкий
Тақырып - Тема
Тақырыпты - О , об, про
Тақыс - Расчетливый
Тақыл-тақыл - Частенько
Тақылдатпақ - Стучать
Тақылдақ - Говорун
Тақылдамақ - 1) Беспрестанно говорить, 2) стучаться
Тақым - Подколенок, ляжка с внутренней стороны
Тақымдамақ - Пришпорить
Тақуа - Благочестивый
Тақуаланбақ - Благочествовать
Тақуалық - Благочестивость
Тақия - Аракчин
Тәкбір – Возвеличение бога громогласно
Таға - Подкова
Тағат - Почитание
Тағалатпақ - Пон. зал. от гл. тағаламақ
Тағаламақ - Подковать
Тағалы - Кованый
Тағам - Пища
Таған - 1) Галка, 2) длинная толстая палка, отделяющая постеленную часть
внутри землянки от голого пола
Тағанды - Аккуратный
Тағы - 1) Дикий, 2) еще
Тағыланбақ - Сделаться диким
Тағым - Пучок
Таң - 1) Рассвет, 2) восклицание удивления, сомнения, 3) задняя часть
ляжки
Таң атпақ - Рассветать
Таңба - Тавро
Таңбақ - Связывать, крепко подвязать
Таңбалатпақ - Пон. зал.от гл. таңбаламақ
Таңбаламақ - Клеймить
Таңбаланбақ - Клеймиться
Таңбалы - Заклейменный
Таң-тамаша - Изумительное

Таңдатпақ - Пон. зал. от гл. таңдамақ
Таңдамақ - Выбрать
Таңданбақ - Изумляться
Таңдандырмақ - Изумлять
Таңдай - Небо
Таңдық, таң сәрі - Окорок
Таңсық - 1) Дивный, 2) любопытство
Таңсықтанбақ - Любопытствовать
Таңсыққой - Любопытный
Таңқы - Вздернутый (про нос)
Таңқимақ - Быть вздернутым
Таңғыш - Тесьма, связь, отдельные части решеток
Таңертең - Рано утром
Таңы - Задние части ляжки
Таңырқанбақ - Удивлять
Таңырқамақ - Удивляться
Тәңірі - Бог
Тал - 1) Прут, 2) былинка, 3) тальник
Талап - Стремление
Талапты - Любознательный, усердный трудолюбивый
Талапкер - 1) Истец, 2) стремящийся
Талаптанбақ - Стремиться
Талатпақ, талаттырмақ - Пон. зал. от гл. талатпақ
Талас - 1) Спор, 2) дискуссия
Таласпақ - Спорить
Таластырмақ - Пон. зал.от гл. таласпақ
Талақ - 1) Развод, 2) селезенка
Талақайламақ - Брать нарасхват
Таламақ - 1) Грабить, 2) расхватать
Талан - Счастье
Талан-тараж - Грабеж
Таланбақ - Быть ограбленным
Таланды - 1) Счастливый, 2) расхватанный
Талауланбақ – Багроветь (о мясе)
Талай - Счастье
Талпынбақ – Стремиться
Талпынбақ - 1) Пытаться, 2) биться крыльями, 3) рваться руками и ногами
Талпындырмақ - Пон. зал.от гл. талпынбақ
Талтақ - Разогнутый
Талтаңдамақ - Растопыривать ногами
Талшық - Волокно, кусочек мяса
Талшықтамақ, талдамақ – разобрать по волокнам
Талдау - Анализ
Талдырмаш - Тонкий (про человека)
Талдырмақ - Пон зал. от гл. талмақ

Талғақ - Привередливая прихотливая
талғамақ – Привередничать
Талқан - 1) Толокно, разрушение
Талқандатпақ - Пон. зал.от гл. талқандамақ
Талқандамақ - Разрушать, раздробшь, разбивать на куски
Талқы - Мяло для обминки кож
Талқылатпақ - Пон. зал. от гл. талқыламақ
Талқыламақ - Обминать кожу по средством мяла
Талқын - Молитва над покойником
Тәлкек - Дразнение
Тәлкектемек - Дразнить
Талмақ - Падать в обморок
Талмау жер - Чувствительное место, при ударе по которому вызывается
обморок
Тәлім - Пример
Талықпақ - Уставать
Тәлімсімек - Церемониться
Талыс - Маленький мешок для хранения, сапожн. инстр.
Там - 1) Изба, 2) кладбище
Тамаша - 1) Зрелище, 2) удивление, чудо
Тамашаламақ - Осматривать с удивлением
Тамақ - 1) Пища, 2) горло
Тамақ сау - Лакомка, обжора
Тамақ қырмау - Осипать, охрипать
Тамақ ішік - Шуба из лисьей шейки (мех)
Тамбақ - Капнуть
Тамтым - Изредка, редкий
Тамтық - Остаток
Тамшы - Капля
Тамшыламақ – Капать (ср. зал.)
Тамшылатпақ - Пон. зал.от гл.
Тамсанбақ - Щелкать языком, лакомиться
Тамсандырмақ - Пон. зал. от гл. тамсанбақ
Тамыр - 1) Корень, 2) друг, 3) пульс
Тамырланбақ - Укореняться
Тамырландырмақ - Укоренять
Тамырлық - Побратимство
Тамыз - Июль
Тамызбақ - Лить но капле
Тамызық - Лучинка
Тамық - Ад
Тән - Тело, плоть
Тана - Перламутр
Танап - Мера (около 200 кв. саженей)
Тана тағар - Угощение, устраиваемое молодыми людьми соседям, когда

они в первый раз собираются выезжать из аула
Тана қабық - Раковина
Танау - Ноздри
Танамақ - Сделать надрез в ноздрях скота
Танбақ - Отнекиваться, не признаваться
Тән тіршілігі - Физиология
Тандыр - 1)Корень, 2)печь
Тандырмақ - Пон. зал. от гл. танбақ
Танытпақ, таныттырмақ - Пон. зал. от гл. танымақ
Таныс – Знакомый
Таныстырмақ - Знакомить, познакомить
Таныспақ - Знакомиться, ознакомиться
Таныстыру - Введение
Танық - Неопределенный
Танымақ - Узнать, опознать, признавать
Танымал - Знакомый
Танымалдық - Знакомство
Тау - Гора
Тауап - Хождение вокруг могилы святого
Тауал - Энергия
Тауан - Терпение
Тәубе - Раскаяние
Тәубе қылмақ - Таиться, воздержаться от известных привычек,
наклонностей
Таутеке - Горный козел
Тау жынысы - Горные породы
Тау құдірет - Бекас
Тауқымет - Насилие
Тәуке - Гладкая сторона баран. бабки
Тәукеншік - Кашгарский чайник
Тәулік - Сутки
Тәуелді - Предназначенный для кого - нибудь
Тәуелдемек - Назначать для кого-нибудь
Тәуекел - Риск
Тәуір - Хороший
Тәуір болмақ - 1) Быть хорогаим, 2) выздороветь
Тауыс - Павлин
Тауыспақ - 1) Докончить, 2) израсходовать
Таусылмақ - Кончиться
Тауық - Курица
Тай - Стригун
Таяқ - Палочка, трость
Таяқтамақ - Бить палочкой
Таямақ - 1) Доводить до чего, 2) сблизить
Таянбақ - 1) Опираться, 2) приближаться

Таяу - Близко
Тайпақ - Плоский
Тайпалмақ - Итти иноходью
Тайпы - Группа, масса
Тайталаңдамақ - Важно шагать
Тайталаспақ - Противоречить
Тайтері - Кожан из жеребячьей шкуры
Тай тұяқ - Слиток серебра в виде копыта
Тай жақы - Доха
Тайдырмақ - Пон. зал.от гл. таймақ
Тайқақ - Вольничать
Тайсалмақ - Отступить, трусить
Тайғақ - Скользкий
Тайғызбақ - Пон. зал. от гл. таймақ
Тайқақ - Трусливый, податливый
Тайқар - Род корнеплодного растения
Тайқақтамақ – Отступать
Тайқымақ - Отказываться
Тәйке - Гладкая поверхность бабки в стоячем положении
Тайлақ - Годовалый верблюжонок
Таймақ - 1) Отступаться, 2) соскользнуться
Тәйір-ай - Господи!
Тайыз - Мелкий
Тайызданбақ - Мелеть
Тайынша - Годовалый теленок
Топ - 1) Мяч, 2) толпа, 3) сезд, 4) кусок (о мануфактуре), 5) гурт, 6) группа
Төп - Вытопки, подонки
Топталмақ - Сгруппироваться
Топтамақ - 1) Гуртом (гнать), 2) оптом (продавать или покупать)
Топтанбақ - 1) Толпиться, 2) сгруппироваться
Топшы - Сторона груди
Топшыламақ - Приблизительно высчитывать
Топса - Шарнир
Топсаламақ - Прибить шарнир
Төбе - 1) Вершина, холм, 2) темя
Төбет - Овчарка
Төбешік - Маленькая сопка
Төбел - Звездочка на лбу лошади
Төбелес - Драка
Төбелеспек - Драться
Төбелестірмек - Пон. зал. от гл. төбелеспек
Төбелік түн - Полярная ночь
Төбелік шеңбер - Полярный круг
Тобыр - Чернь, обыватель
Тобық - Коленная чашка

Топас - Тупоумный
Топалаң - Сибирская язва (у овцы)
Топан - 1) Потоп, 2) труха
Топай - Бабка у лошади
Төпемек - Ехать спешно, погонять
Топыр - Сутолока
Топырақ - Земля
Топырласпақ, топырламақ - Толпиться
Топылдамақ - Падать, издавая звук мяча
Тот - Ржавчина
Тот баспақ - Ржаветь
Тот бастырмақ - Пон. зал. от гл. тот баспақ
Төте - Прямой, прямик
Төтеп - Подмога
Төтелемек - Ехать, итти прямиком
Төтелік - Прямота
Төтен - Черезвычайный
Тоты - Попугай
Тотықпақ - Разучиться
Тотияйын - Железный купорос
Тор - Невод, сетка
Төр - Почетное место в кибитке
Тораңғы - Тополь
Торалмақ - Поправляться
Торай - Молодой кабан
Торпақ - Годовалый теленок
Торта - Остатки по вытопке масла
Торсық - Кожница; мех, в который вливают кумыс
Торсылдатпақ - Пон. зал. от гл. торсылдамақ
Торсылдақ - Плавательный пузырь
Торсылдамақ - Издавать барабанный звук
Торға түспек - Попасть в сеть, спутаться
Торғай - Жаворонок
Торғын - Шелковая материя
Торқа - Шелк
Төркін - Родня замужней женщины
Төркіндемек - Посещать родительский дом (о замужней женщине,
получающей при этом оп сещении подарки от родителей или заменяющих
их лиц)
Төре - Чиновник
Төреші - Судья
Төрелік - Чиновничество
Торы - Гнедой
Торықпақ - Недоумевать
Торымақ - Подкараулить, устраивать разведку

Тоз - Береста
Тозаң - Пыль
Тозаңды - Пыльный
Тозбақ - 1) Износиться, 2) расселиться
Тоздырмақ - 1) Износить, 2) расселить
Тозғақ - Износчивый (о товаре)
Төс - 1) Грудинка, 2) наковальня
Тосап - Остающийся нанос камыша на поверхности озера
Төс ағаш - Койка, кровать
Тосаңсымақ - Отвыкать
Тоспақ – 1) Ждать, 2) подставить
Тостаған - Чашка
Төстемек - Самовольно распоряжаться
Төстек - Человек с выдающейся грудью
Төстік - Грудная шкура с жиром
Тосқауыл - Караульный, разведчик
Тосқауылдамақ - Подкарауливать
Тосқын - Преграда
Төскей - Горная возвышенность
Төсек - Постель
Тосырқамақ - Чуждаться
Тосын - Случайный
Тоғаламақ - Смешать с чем
Тоғам - Плотина
Тоғанақ - Кипа
Тоғай - Тугай (луга низменные с лесом)
Тоғаймақ - Насытиться
Тоғытпақ - Пропустить через реку баранов
Тоғытылмақ - Стр. зал. от гл. тоғытпақ
Тоғышар - Обыватель, педант
Тоғыз - 1) Девять, 2) на правом явыке казаков будет означать девять
штрафных штук скота или вещей
Тоғыс – 1) Интерференция, 2) встреча в одном месте
Тоғыспақ - Сойтись в одном месте
Тоқ – Сытый
Тоқаш - Кругленькая булочка
Тоқал - Младшая жена
Тоқпақ - Колотушка, скалка
Тоқпақтамақ - Бить колотушкой
Тоқпақ жілік - Плечевая кость
Тоқтатпақ - Остановить
Тоқтам - Постановление, решение
Тоқтамақ - Остановиться
Тоқты - Взрослый ягненок, валушка
Тоқсан - Девяносто

Тоқытпақ - Пон. зал. от гл. тоқымақ
Тоқырамақ - Остановиться
Тоқыраймақ - Выдаваться (о бритой голове)
Тоқылдақ - Дятел
Тоқылдатпақ - Стучать
Тоқылдамақ - Стучаться
Тоқым - Потник
Тоқыма - Вязаный
Тоқымақ - Вязать
Тоқынбақ - Подкладыватъ потник
Тоқымқағар - Угощение, устраивае мое матерью в честь своего дитяти,
впервые отправившегося в путь
Төкпек - Выливать
Төктірмек - Пон. зал. от гл. төкпек
Төгілмек - Выливаться, разливаться
Тоң - Мерзлота
Тоңазымақ - Застыть (о жире)
Тоңбақ - Мерзнуть, озябнуть
Тоңдырмақ - Пон. зал. от гл. тоңбақ
Тоңғақ - Кал новорожденного
Тоңғақтамақ - Испражняться (о новорожденном)
Тоңқармақ - Опрокинуть
Тоңқаңдамақ - Бегать переваливаясь то взад, то вперед
Тоңқалақ аспақ - Перекувыркнуться
Тоңқайтпақ - Пон. зал. от гл. тоңқаймақ
Тоңқаймақ - Стоять на коленах головой вниз
Тоңқылдатпақ - Пон. зал. от гл. тоңқылдамақ
Тоңқылдамақ - Трястись (о телеге)
Төңкерме - Густая каша из жареной муки или пшеницы
Төңкермек - Опрокинуть
Төңкеріс - Переворот
Төңірек - Окружность, вокруг
Төңеректемек - Итти кругом
Төл - Приплод
Толастамақ - Перестать (о дожде и снеге)
Толарсақ - Косточка, соединяющаяся с косточкой от голени
Толтырмақ - Наполнять
Толғатпақ - Начинаться (о родах)
Толғақ - Роды
Толғамақ - 1) Двигать туда и сюда, 2) петь хвалебные песни
Толғанбақ - Озираться, мучаясь
Толғау - Лирика
Толқытпақ - Пон. зал. от гл. толқымақ
Толқымақ - Не устоять, колебаться, 2) волноваться (о волнах)
Толқын - Волна

Толқынды - Волнистый
Толқынданбақ - Волноваться
Төлеңгіт - Крепостной
Төлетпек - Пон. зал. от гл. төлемек
Төлемек - Платить
Толық - Полный
Толықпақ - Полнеть
Толықтыру - Дополнение
Толықсымақ - Переполняться через край
Том - Том
Томар - Кочки болотистые, бугорки
Томаға - Шапочка, надеваемая на голову охотничьих птиц
Томпақ - Выпуклость; выпуклый
Төмше - Кочка
Төмпешік - Кочка на сухом поле
Томпылдақ - Упругий шарик
Томпимақ - Молча и смирно сидеть
Томсармақ - Гневаться про себя
Төмен - Низ, низкий
Төмендетпек - Понижать
Төмендемек - Понижаться
Төменгі - Нижний
Томыртқа - Горячий суп, остуженный снегом
Томырық - Вспыльчивый
Томырылғақ - Легко растрескивающийся
Томырылмақ - Глубоко растрескиваться
Тон - Шуба
Тонатпақ - Пон. зал. от гл. тонамақ
Тонамақ - Ограбить, отобрать
Тонша - Полушубок
Той - Пир
Тоят - Насыщение
Тояттамақ - Удовлетворять насыщение
Топпаң - Отвыкший
Топпаңсымақ - Отвыкать
Тойтармақ - Изгибать (о гвозде)
Тойдырмақ - Накормить до сыта
Тойламақ - Пировать
Тоймақ - Наесться
Тойым - Наедание
Тойынбақ - Поправиться
Түп - 1) Дно, 2) пачка (о бумаге), 3) основание, 4) корешок
Түптетпек - Пон. з. от гл. түптемек
Түптемек - 1) Ставить донышко, 2) переплетать (о книге)

Түбек - 1) Полуостров, 2) подставка к низу люльки для испражнения
ребенка
Түбіт - Козий пух
Түбіттемек - Выщипывать пух
Түбір - 1) Пень, 2) корень, первоначальный
Тұт ағашы - Тутовое дерево
Тұтас - Сплошь, неразрывно
Тұтаспақ - Неразрывно связываться
Тұтам - Меры длины в четыре пальца
Тұтамдамақ - Мерить посредством тұтам
Тұтатпақ - Пон. зал. от гл. тұтанбақ
Тұтанбақ - Загореться
Тұтпақ - Держать
Түтпек - Чесать, расчесать
Түттірмек - Пон. з. от гл. түтпек
Тұтқа - Ручка
Тұтқыш - Держалка
Тұтқыр - Клейкий
Тұтқырланбақ - Стать клейким
Тұтқын - Пленник
Түтетпек - Дымить
Түтеленбек - Всклокочиться
Тұтықпа - Заика
Тұтықпақ - Заикаться
Түтік - Трубка
Түтілмек - 1) Затмить, 2) быть пойманным
Тұтынбақ - потреблять
Түтін - Дым
Тұжырмақ - Округлять
Тұшшы - Пресный
Тұшқылтым - Пресноватый
Түшкіртпек – Пон. з. от гл. түшкірмек
Түшкірмек - Чихать
Түшкірік - Чихание
Түр - 1) Орнамент, 2) вид
Тұра - Выступающая мягкая часть подошвы (лошади)
Тұрақ - Местожительство, стоянка
Тұрақтамақ - Делать остановку, жить
Тұрақты - Стойкий
Тұралатпақ - Ослабить, изъездить
Тұраламақ - Ослабиться
Тұрпат - Вид, наружность
Тұрпат үлгі - Модель
Тұрпайы - Грубый
Түрпі - Терпуг

Түрпілемек - Тереть терпугом
Түртпек - Тыкать
Түрткізбек - Пон. з.от гл. түртпек
Түр түрі - Разновидность
Тұрғызбақ - Поднять с места
Тұрғын - Постоянный житель
Түрік - Турок
Тұрлау - 1) Тезисы, положение, 2) постоянство
Тұрлаулы капитал – Постоянный капитал
Түрлемек - Узорить
Түрлендірмек - Разнообразить
Түрленбек - Разнообразиться
Түрлі - 1) Разнообразный, 2) разный
Тұрмақ - Стать
Тұрман - 1) Утварь, 2) вспомогательный глагол
Түрме - Обшивка шапки
Түрмек - 1) Засучивать, 2) Поднять (занавес)
Тұрмыс жүйесі ғылымы - Политическая экономия
Тұрымтай - Переплетчик
Тұрымды - Устойчивый
Түрінбек - Засучиться
Тұз - Соль
Тұзақ - Силок
Тұзақ құрмақ - Раскинуть силок
Тұздатпақ - Пон. з. от гл. тұздамақ
Тұздамақ - Солить
Тұздақ - Соленый навар, с которым едят мясо
Тұзды - Соленый
Түзетпек - 1) Исправить, 2) выпрямить
Түзету (ашып айту) - Оговорка
Түзелмек - 1) Исправиться, 2) выпрямиться
Түземек - 1) Исправить, 2) выпрямить
Төзім - Терпение
Түзу - Прямой
Тұс – Сторона
Түс - 1) Сновидение, 2) полдень, цвет
Тұсатпақ - Пон. з. от гл. тұсамақ
Тұсақ - Овцы со второй весны по рождении
Тұсамақ - Путать
Тұсамыс - Путы
Тұспа-тұс - Как раз
Түспек - 1) Слезать, сходить вниз, 2) урониться
Тұстас - Современник

Тұс-тұсынан - Со всех сторон
Түстенбек - Пон.з.от гл. түстемек
Түстес - Одноцветный
Түстемек - Различать, замечать цвета
Түске кірмек - Сниться
Түстік жер - Расстояние которое можно проехать с утра до полудня
Түсірмек - Пон. з. от гл. түспек
Түсік - Выкидыш
Түсім - Выручка, доход
Түсінбек - Понять
Түсіндірмек - Объяснить
Түсінікті - Понятный
Тұғыр - 1) Подставка, на которой сидит охотничья птица, 2) лошадь
среднего достоинства
Тұқыртпақ - Пон. з. от гл. тұқырмақ
Тұқырмақ - Опускаться головой вниз
Тұқыл - 1) Корень рога комолый
Тұқым - 1) Семя, 2) семена, 3) плод
Тұқымданбақ - Обсеменяться
Тұқымдану - Самооплодотворение
Түк - Подшерсток, растительность
Түктемек - Спять скорлупу
Түктенбек - Покрываться волосами, шерстью
Түкті - Волосатый
Түкіртпек - Пон. з. от гл. түкірмек
Түкірмек - Плевать
Түкірік – Полевок
Түгеспек - Издержать, кончить
Түгел - 1) Сполна, 2) весь
Түгелдемек - Проверять число
Түгелденбек - Проверяться (число)
Түгіл - Не только
Тұңғыш - Первенец
Тұңғиық - Бездна пропасть
Түңілтпек, түңілдірмек - Пон. залог от гл. түңілмек
Түңілмек - Отчаиваться
Тұл - Вдова
Тұла бой - Весь организм
Тұлпар - Конь боевой
Тұлдыр - Куцый
Тұлдырланбақ - Делаться, становиться куцым
Тұлға - 1)Стать, стан, 2) покровитель
Түлкі - Лиса
Түлкіленбек - Лисить, хитро льстить
Түлек - Полинялый, годовалый (возраст птиц считается линянием)

Түлетпек - Пон. з. от гл. түлемек
Түлемек - Линять
Түлен түртпек - Навлекать на себя беду
Тұлып - Набитое чучело
Түлік - Сорт, род
Тұлым - Коса
Тұлымшақ - Косичка
Тұмар - Амулет
Тұмарша - Нагрудник
Тұмарламақ - Привязывать амулет
Тұман - Туман
Тұманданбақ - Покрываться туманом
Тұмау - Насморк
Тұмауратпақ - Захватить насморк
Тұмса - Первородящая
Тұмсық - 1)Клюв, 2) мыс, 3) рыло
Тұмылдырық - Намордник
Түн - Ночь
Тұнба - Осадок
Тұнбақ - Осаждаться, застояться (о жидкости)
Тұншықпақ - Задыхаться
Тұншықтырмақ - Задушить
Тұндырмақ - Осаждать, застаиватъ
Тұңғиық - Лилия
Түн қатпақ - Ехать без остановки всю ночь
Түнетпек - Пон. з. от гл. түнемек
Түнертпек - Пон. з. от гл. түнермек
Түнермек - Помрачиться
Түнек - 1) Темница, 2) ночевка
Түнемек - Переночевать
Түнемел - Двухдневный кумыс
Түнеу күні - 1) Намеднишний, 2) давно (с месяц)
Тұнық - Прозрачный (о воде)
Ту - 1) Флаг, знамя, 2) яловая (о скоте), 3) междометие, означающее
дальность расстояния
Түу! - Тьфу!
Туша - Годовалый козленок
Туырмақ - Родить
Тура - Прямо
Туратпақ - Пон. з. от гл. турамақ
Туралатпақ - Прямиком ехать
Турамақ - Крошить, резать
Тусымақ - Сделаться бесплодн.
Тулатпақ - Пон. з. от гл. туламақ

Тулақ - Сухая шкура, на которой бьют шерсть для кошмы
Туламақ - Беситься (о диком характере)
Тумақ - Родитъся
Туырылмақ - Густо отстаиваться (о сливках)
Туыс - Рождеиие
Туысқан - Родственник
Туысқандық - Родство
Туынды – Производный, генетический
Тұяқ – 1) Копыто, 2) наследник
Түйткіл - Легкое опасение
Түйткілденбек - Предчувствовать опасность
Түйгіш - Ступка
Түйдірмек - Пон. зал. от гл. түймек
Түйретпек - Пон. з. от гл. түйремек
Түйремек - Пришпилить
Түйреуіш - Булавка
Түйсінбек - Иметь отвращение, чувствовать нерасположение
Түйсікті - Чувствительный
Түйсік - Восприятие, чувство
Тұйғын - Белый сокол
Түйгізбек - Пон. з. от гл. түймек
Түйме - Пуговица
Түймек - 1) Толочь в ступке, 2) завязать узлом
Түймелемек - Застегивать
Түйнек - Болезнь лошадей, от которой свертываются кишки
Түйнеме - Рожа (болезнь)
Түйе - Верблюд
Түйеқұс - Страус
Түйір - Комок
Түйіртпек, түйірмек - Комочек
Тұйық - 1) Тупик, 2) молчаливый
Тұйықтамақ - Загородить со всех сторон
Тұйықтанбақ - Быть скрытным
Түйілмек - 1) Стремительно ринуться сверху вниз добычу (о хищн.
птицах), 2) связываться
Түйін - Узел, 2) теорема, 3)вывод
Түйіншек - Узелок
Теппек - Лягнуть
Тептірмек - Пон. з. от гл. теппек
Тепшітпек - Пон.з. от.гл. тепшімек
Тепшімек - Шить редко
Тебіренбек - Двинуться
Тепсінбек - Топать ногамн, грозно
Тепкілемек - Давать пеньки
Тебен - Рогожная иголка

Тебіспек - Вз. зал. от гл. теппек
Тебін - Тебеневка, кормление скота подножным кормом в зимнее время
Тебінбек - Бить ногами по бокам
Тебінгі - Пахва
Теперіш - Удар ногой
Тепеңдемек - Переваливаться вперед пришпоривать лошадь (о едущем
верхом)
Тете, тетелес - Непосредственно друг за другом родившиеся дети
Тетелік - Последовательность
Тетік - 1) Механизм, 2) прием
Тетік ілімі - Механика
Тетік күш - Механическая сила
Тежемек - Придерживать поводья
Тер - Пот
Тербетпек - Качать
Тербетілмек – Качаться
Тершең - Человек, который постоянно потеет
Тергемек – Судить; разбирать дело
Тергеуші - Судья
Тергізбек - Пон. з. от гл. термек
Терлетпек - Пон. з. от гл. терлемек
Терлемек - Потеть
Терлік - Котомка, которая кладется на спину лошади под потником
Термек - Собирать, подбирать
Тері - Кожа, шкура
Теріс - 1) Изнанка, 2) левая сторона, 3) искажение, 4) противный, 5)
навыворот
Теріс бата - Злое благословение
Теріс жайылмақ - Обратно действовать
Теріс қақпа - Искажение
Теріс қағыс - Противный, напротив
Теріскен - Ячмень (на глазу)
Теріскей - Северная сторона горы
Терек - Осина
Терең - Глубокий
Тереңдетпек - Углублять
Тереңдемек - Углубиться
Тез - 1) Скоро, 2)станок, на котором гнут кибиточпый остов
Тездетпек - Ускорять
Тездік - Скорость
Тезек - Кизяк
Теспек - Пробить, просверлить
Тескіш - Сверло
Тескізбек - Пон. зал. от гл. теспек
Тесірейме - Пристально, внимательно смотреть

Тесік - Дыра; дырявый
Тек - 1)Вероятно, 2) даром, 3) порода, происхождение
Текті - Хорошего происхождения
Текше - 1) Куб, 2) ящик
Текшелемек - Образовать прямоугольник
Тексертпек - Пон.з.от гл. тексермек
Тексермек - 1) Обследовать, Исследовать
Тексеру - Разбор
Тегіс - 1)Ровный, гладкий, 2) все вместе
Текке - Даром
Тең мүше - Элемент
Теке - Некастрированный козел
Текепер - Гордый, надменный
Текеперленбек - Быть надменным
Текектемек - Ходить петушком
Текемет - Кошма узорчатая с каймою
Текірек - Галоп
Тегеш - Большая чашка
Тегеурін - Задний коготь хищн. птиц
Тегіс - Ровный, гладкий
Тегін - Даром, бесплатно
Тең - 1) Тюк, 2) равный, 3) равновесный
Теңбе тең - Равный
Теңбіл - Масть лошади в яблоках
Теңдес - Равноправный
Теңдеспек - Уравняться в нравах
Теңдемек - Уравновесить
Теңдік - Равноправие
Теңселдірмек - Качать
Теңселмек - Качаться
Теңге - 1 )Рубль, 2) монета
Теңгермек - Уравнять, уравновешивать
Теңемек - Уравнять
Теңіз - Море
Теңкимек - Выступать от полноты
Телміртпек - Пон. з. от гл. телмірмек
Телмірмек - Умильно смотреть
Телегей теңіз - Неограниченный
Телім - 1)Участок, 2) доля
Телімек - Приучать молодое животное сосать у другой матери
Темір - Железо
Темірші - Кузнец
Темірқазық - Полярная звезда
Темірлемек - Сковать железом
Теміреткі - Лишаи (болезнь)

Тентек - Шалун, забияка
Тентектенбек – Шалить
Тентектік - Шалость
Тентіретпек - Пон. з. от гл. тентіремек
Тентіремек - Бродить, скитаться
Тіпті - Очень, вовсе, совсем, совершенно
Тып-тып етпек - Шагать мерно
Тыпырлатпақ - Пон. з. от гл. тыпырламақ
Тыпырламақ - Топать ногами, биться, дрыгать
Тыпыр етпек - Шевельнуться
Тышпақ - Испражнять
Тышталаңдамақ - Задирать нос
Тыштырмақ - Пон. з. от гл. тышпақ
Тышқақ - Понос
Тышқан - Мышь
Тышқаншыламақ – Вести мышиную жизнь
Тыраш - Форсун
Тыраштанбақ - Форсунить
Тырағайламақ - Бегать врассыпную
Тыраңдамақ - Лежать оголившись
Тыраймақ - Растянуться (в лежачем положении)
Тырбықай - Низкорослый
Тырбыңдамақ - Силиться (о малосильном)
Тырбимақ - Растопыриться
Тыртаңдамақ - Стараться по пустому
Тыртық - Заживший шрам, рубец
Тыртықтанбақ - Зарубцеваться
Тыржыңдамақ - Гримасничать
Тырс - Тихий стук
Тірсек - Ахиллово сухожилие
Тырсылдатпақ - Пон. з. от гл. тырсылдамақ
Тырсылдамақ - Издаваться (ритмический тихий стук)
Тіркетпек - Пон. з. от гл. тіркемек
Тіркемек - 1) Прицепить, 2) зарегистрировать
Тырмаламақ - Боронить
Тырна - Журавль
Тырнатпақ - Пон. зал. от гл. тырнамақ
Тырнақ - Коготь
Тырнамақ - Царапать
Тырнауыш - Грабли
Тірнек - 1)Род огурцов, 2) техника
Тіретпек - Пон. з. от гл. тіремек
Тіреспек - Упираться друг о друга
Тірелмек - Стр. зал. от гл. тіремек
Тірек – 1) Догмат, 2) опора

Тіремек - Подпирать
Тіреу - Подпора, опора
Тіреуіш - Шесток, которым в дождливую погоду подпирают верхнюю
кошму юрты, чтобы не было темно
Тізбек - 1) Нанизывать; 2)составлять (о списке)
Тізім - Список
Тізерлемек - Давить коленом
Тыс - 1) Двор, 2) лицевая сторона
Тыс киім - Верхняя одежда
Тіс - Зубы
Тыстатпақ - Пон. зал. от гл. тыстамақ
Тыстамақ (тыстық) - Покрывать
Тыстық - Материя, идущая на верх. платья
Тістемкек - Кусать
Тістенбек - Скрежетать зубами
Тістеуік - Клещи
Тысыраймақ - Быть совсем полным (о теле)
Тысқары - Сверх
Тісемек - Выпадать (о молочных зубах)
Тығырық - Место, защищенное от ветра
Тығыз - 1)Тугой; тесный; плотный, 2) экстренно
Тығыздатпақ - Пон. з.от гл. тығыздамақ
Тығыздалмақ - Уплотняться
Тығыздамақ - Уплотнять, набивать, стеснять
Тығыздық - Плотность; теснота
Тығылмақ - Спрятаться
Тығын - Пробка, затычка
Тығынбақ - Воз. зал. от гл. тықпақ во 2-ом значении
Тығындалмақ - Закупориваться
Тығындамақ - Закупоривать
Тықпақ - 1) Пихать, 2) спрятать 3) засунуть
Тықпалатпақ, тықпаламақ - Подсовывать
Тықтырмақ - Пон. з. от гл. тықпақ
Тықсыртпақ - Пон.зал.от тықсырмақ
Тықсырмақ - Прижимать
Тықыр - Шорох
Тықыршымақ - Не стоять тихо на одном месте
Тықырлатпақ – Пон. з. от гл. тықырламақ
Тықырламақ - Издаваться (о шорохе)
Тік - Вертикальный
Тік-бақай - Прозвище казакской интеллигенции, данное ей степняками
(в насмешливом тоне)
Тікпек - 1) Шить, 2)ставить
Тіктермек - Пон. зал. от гл. тікпек
Тіке - Вертикально

Тікен - Колючки, шипы
Тікенек - Тернии, шипы
Тікенекті – Тернистый
Тігіс – 1) Шов, 2) шитье
Тігін - Шитье
Тігінші - Портной
Тың - Свежий
Тың білек - Свежая сила
Тыңшы - Шпион
Тыңдатпақ - Пон. з. от гл. тыңдамақ
Тыңдамақ - Слушать
Тыңқимақ - Надуваться
Тыңғылықты - Аккуратный
Тіл - 1)Стрелка, 2)известие, 3) язык, 4) слог (стиль)
Тілазар - Непослушный
Тіл алмақ - 1)Получить известие, 2) послушаться
Тіл әуезділігі - Благозвучие
Тіл тимек - Наносить словесное оскорбление
Тілдеспек - Поговорить с кем; сообщаться
Тілсіз күш - Стихийное бедствие
Тылсым - Талисман
Тіл қисыны - Стилистика
Тілмаш - Переводчик
Тілмарлама - Ораторство
Тілме - Лимфоденит (болезнь)
Тілмек - Резать
Тілемсек - Попрошайка
Тілемек - 1) Желать, 2) просить, умолять за кого
Тілерсек - Жилы подколенок
Тілік - Поротый (о метке)
Тым - Совсем
Тымақ - Малахай
Тіміскі - Проныра
Тіміскілік - Пронырливость
Тіміскімек - Быть пронырливым
Тымық - Тихая погода
Тынбақ - 1)Успокоиться, 2)мериться
Тыншу – Душный
Тындырмақ - 1)Успокоить,2)миритъ
Тінтпек - Обыскать
Тінттірмек - Пон. з. от гл. тінтпек
Тыныстау - Перемена (между уроками)
Тыным, тыныс - Отдых
Тиянақ - Опора, подкрепление
Тиянақталмақ - Подкрепляться

Тиянақтамақ - Подкреплять,подставлять опору
Тиянақ - Опорный, стойкий
Титтей – Малюсенький
Титық - Моченька
Тыйдырмақ - Пон. з. от гл. тыймақ
Тыймақ - Запрещать
Тимек - 1 )Трогать, коснуться, 2) доставаться
Тигізбек - Пон. з. от гл. тимек
Тиетпек - Пон. з. от гл. тиемек
Тиемек - Нагрузить, навьючить
Тиек - Подставка у балалайки
Тиыш - Спокойно, тихо
Тиыштанбақ - Успокоиться
Тиыштандырмақ - Успокоить
Тиыштық - Спокойствие
Тиірмен - Мельница
Тиіс - Должен, - а, -0
Тиісті - Следуемый, должный
Тиылмақ – 1) 3апрещаться, 2) воздержаться
Тиімді – Выгодный
Тиін - 1) Белка, 2 копейка
Тиындық - Копеечный
Ж
Жә - Ладно
Жаба салма - Юрта без унины
Жабағы - 1) Джабага; шерсть, снятая с овцы весною, 2) жеребенок (в
первую осень и зиму по рождении)
Жабағылы бие - Кобыла, имеющая жабағы (см.)
Жабайы - 1) Простой, 2) одичалый
Жабайыланбақ - 1) Опрощаться, 2) одичатьея
Жаббар - Угнетатель (имя бога)
Жаппа - 1) Покрышка для закрытия трубы, 2) юрта без унины
Жаппақ - Закрывать, покрывать, прикрывать
Жабдық - 1) Снабжение, 2) потребность
Жабдықтамақ, жабдықтандырмақ – Снабжать
Жапсар - Место соединения двух плоских тел
Жапсақ - Действие
Жапсыртпақ - Пон. зал. от гл. жапсырмақ
Жапсырмақ - Лепить
Жапқыш - Покрышка
Жәбір - Насилие, притеснение, угнетение
Жабы - 1) Печальный, 2) худал или простая порода

Жапрласпақ - Вз. зал. от гл. жабырламақ
Жапырламақ - Угнетать
Жәбірлемек – Угнетаться
Жабыспақ - Прилипать, пристать
Жабыстырмақ – Лепить
Жабысқақ - 1) Прилипчивый, 2)гнида (вщиное яичко)
Жабық - 1) Закрытый, 2) место соединения туылдырық и үзік
Жабықпақ - 1) Стать невеселым, 2) истощаться, 3) тосковать
Жабықтырмақ - Пон. зал. от гл. жабықпақ
Жабу - Попона
Жапа - 1) Обида, 2) коровий кал
Жапа тармағай - Все сразу
Жапалақ - Сова
Жапалақтамақ - Порошить, итти большими хлопьями (о снеге)
Жапан - Необитаемая местность
Жапырақ - 1) Лист (растения), 2) кусок (мяса)
Жапырақтамақ - Крошить
Жапырақтанбақ - Покрываться листьями
Жапырақты - Лиственный
Жапырмақ - Измять, истоптать
Жапырылмақ - Быть истоптанным
Жат - 1)Чужой, 2) странный, 3) новый
Жәт - Прилежание
Жатақ - 1) Логовище, 2) оседлый бедняк
Жаталақшымақ - Переваливаться лежа (о болезни лошади)
Жатпақ - 1) Ложиться, лежать, 2) вспомогательный глагол
Жаттатпақ - Пон.вид от гл. жаттамақ
Жаттамақ - Выучивать наизусть, твердить
Жаттық - Чуждание
Жатқа - Наизусть
Жат жұрттық - Чужбина
Жатқызбақ - Уложить
Жатыр - 1) Матка, утроба, 2)пестик
Жатырқамақ - Чуждаться
Жатыс – Лежание
Жатық - 1) Ровный, 2) обходительный
Жатықпақ - 1) Упражняться, 2) специализироваться
Жатықтырмақ - Упражнять
Жатын - Утроба
Жат - Память
Жадағай - 1) Пустой, 2) плоский
Жадағайланбақ - Легко одеваться
Жадау - Исхудалый, худощавый
Жадауланбақ - Худеть
Жады - Колдовство

Жадырамақ - Рассеяться
Жәдігөй - Льстец
Жәдігөйленбек - Льстить
Жадыламақ - Колдовать
Жар - 1) Супруга,2) возлюбленный,-ая 3) крутизна, берег, 4)
обнародование
Жара - Рана
Жарапазан - Славки во время поста в месяце рамазан (см.)
Жарапазаншы - Славщик
Жаратпақ - 1) Одобрять, 2) создавать, 3) подморить,4) использовать в
дело, 5) приучать лошадь к бегу, не давая застаиваться
Жаратылыс - Природа
Жаратылыс пәні - Естествознание
Жаратынды - Естественный
Жараспақ - 1) Помириться, 2) итти (об одежде)
Жарастырмақ - Пон зал. от гл. жараспақ во втором значении
Жараспақ - 1) Примирить
Жарасымды - Приличный
Жарақ - 1) Вооружение, 2) орудие
Жарақты - Вооруженный
Жарақтанбақ - Вооружаться
Жарақтандырмақ - Вооружать
Жараламақ - Ранить
Жараланбақ - Раниться
Жаралы - Раненый
Жарамақ - 1) Подмориваться, 2) годиться
Жарамды - Годный
Жарамсақ - Угодливый
Жарамсақтанбақ -Угождать
Жарамсақтық - Угодливость
Жаран - Люди
Жарау - Подморенный (о лошади)
Жарайды - 1) Годно, 2) ладно
Жарбаңдамақ – Фамильярничать
Жартас - Утес
Жарты – Половина (1/2)
Жарты бас - Каторжник
жар-жар - Свадебная песня, где в состязании участвует сама невеста
Жаршы - Глашатай, герольд
Жәрдем - Помощь
Жәрдемші - Пособник, помогающий
Жәрдем қылмақ - Помогать, пособлять
Жар салмақ - Обнародовать
Жарғақ - Доха
Жарғанат - Летучая мышь

Жарғызбақ - Пон. з. от гл. жармақ
Жарғыш - Человек, умеющий уничтожать колдовство
Жарқын - Светик
Жарқыратпақ - Светить
Жарқыраттырмақ, жарқыратқызбақ - Пон з. от гл. жарқыратпақ
Жарқырамақ - Светиться, блестеть
Жарлы - Бедный
Жарлық - Декрет, приказ
Жарлыланбақ - Обеднеть
Жарлылық - Бедность
Жарма - Ячмень, крупа
Жармаспақ - Хвататься
Жармаса кетпек - Ухватиться, прицепиться
Жармақ – 1) Расколоть, 2) рассекать, 3) оперировать (медицинский термин)
Жәрменке - Ярмарка
Жарна - Доля
Жарнақ – Дробь (математический термин)
Жарна қағаз - Акция
Жарналы серіктік - Акционерное общество
Жарналық - Паевой
Жарнама - Объявление
Жаңағы - Тот
Жаңалық – Новизна
Жаңбырлатпақ - Произвести дождь
Жаңсақ - Нечаянно, по ошибке
Жаңғақ - Кедровый орех
Жаңғалақ - Рассеянный
Жаңғалактанбақ - Выказывать рассеянность
Жаңғалақтық - Рассеянность
Жаңғыртпақ - Воспроизводить
Жаңғырық - 1) Эхо, 2) подставка, на которой рубят дерево
Жаңғыртпақ - Раздаваться (об эхе)
Жаңғырықтырмақ - Пон. зал. от гл. жаңғыртпақ
Жарытпақ - Изобиловать кому чем
Жаршымды - Изобильный
Жарыс - Состязание, бега
Жарыспақ - Состязаться, бегать в перегонку на паре
Жарыстырмақ - Пон. зал. от гл. жарыспақ
Жарық - 1) Светлый, 2) грыжа, 3) ложбина
Жарықбас - Ложбина
Жарықтық - Светлость
Жарық жұлдыз - Венера
Жарық қылмақ – Светить
Жарылқасын - 1) Да помилует! 2) высочайшее помилование
Жарылқамақ - Помиловать

Жарылмақ - Расколоться, треснуть
Жарымақ - Изобиловать чем
Жарым жан - Калека
Жарымдамақ - Делить пополам
Жарым-ес - Полоумный
Жариялап сату - Публичный торг
Жарияламақ - Объявлять, оглашать
Жарияланбақ - Объявляться
Жарияландырмақ - Пон.зал. от гл. жарияламақ
Жаз - 1) Лето, 2) весна
Жаза - 1) Наказание, 2) вина
Жазатайым - 1) Случайно, 2) нечаянно
Жазаламақ - 1) Винить, 2) наказать
Жазаланбақ - 1) Обвиняться, 2), наказываться
Жазаландырмақ - Пон. зал. от гл. жазаламақ
Жазбақ - 1) Писать, 2) переступать черту, 3) расчесать сваленое, 4) сделать
опись
Жазтоқсан - Три весенние месяца
Жаздыртпақ, жаздырмақ, жазғызбақ - Пон. зал. от гл. жазбақ
Жазғырмақ - Винить
Жазыспақ- Переписываться
Жазы - Кошма под седлом у одногорбого верблюда
Жазық - 1) Ровный, 2) проступок
Жазықты - Виновный
Жазылмақ - 1) Записаться, 2) исцеляться, выздороветь
Жазым - Опасность
Жазымпаз- Писака
Жазу - 1) Писание, 2) почерк, 3) предопределение
Жазушы - Писатель
Жазушылық - Писательство
Жазулы - Писанный
Жас - 1) Возраст, 2) молодой, 3) незрелый, 4) слеза
Жасатпақ, жасаттырмақ - Пон. зал. от гл. жасамақ
Жасармақ 1) Молодеть, 2) зеленеть
Жасасын! - Да здравствует!
Жасаған - Создатель, творец
Жасақ - Вооруженный отряд
Жассақтанбақ - Вооружаться до головы
Жасаң - Недозрелый, зеленоватый
Жасаңғырамақ - Свежеть
Жасалмақ - 1) Создаваться, 2) быть приготовленным
Жасамақ - 1) Создаться, 2) быть живым, 3) приготовлять, производить
Жасанбақ - Вооружаться
Жасамыс - Человек низкого роста, но взрослый по летам
Жасанды - Искусственный

Жасау - 1) Приданое, 2) внутренняя домашняя обстановка
Жасаулы - Убранный, снаряженный
Жасауыл - Блюститель порядка
Жасталмақ - Быть подлаженным под голову
Жастанбақ - Положить под голову
Жастатпақ - Подложить (что) под голову
Жастандырмақ - Пон. зал. от гл. жастанбақ
Жастық – 1) Подушка, 2) молодость
Жасқамақ - Замахивать на кого-нибудь
Жасқанбақ - 1) Отмахиваться, 2) испугаться, 3) избегать кого
Жасқаншақ - Пугливый
Жасқандырмақ - Пон. залог. от гл. жасқанбақ
Жасыт - Ровесник
Жасытпақ - Пон. зал. от гл. жасымақ
Жасыртпақ - Пон. зал от гл. жасырмақ
Жасырмақ - 1) Прятать, укрывать
Жасырынбақ - 1) Скрываться, спрятаться
Жасырындырылмақ - Пон. зал. от гл. жасырынбақ
Жасық - 1) Тощий (о мясе и траве), 2) мягкое (о железе), 3) малодушный,
негодный
Жасықтанбақ - Малодушничать
Жасыл - Зеленый
Жасымақ - 1) Малодушничать, 2) свариться (о железе)
Жаға - 1) Воротник, 2) берег
Жағал - Чумазый
Жағаласпақ - 1) Конкурировать, 2) схватиться за шиворот
Жағаламақ - Ехать, итти вдаль
Жағалбай - Женские кальсоны, на которые надевают шаровары
жағалтай - Кончик
Жағалы киім - Одежда с воротником, воротниковый
Жағалық - Материя для воротника
Жағдай - Условие, положение
Жағымды - Приятный, услужливый
Жағрапия – География
Жағынбақ – 1) Подмазываться, 2) намазаться
Жақ - 1) Сторона, 2) щека, 3) лук
Жақпақ - 1) Зажигать, 2) топить (о печи), нравиться, 4) мазать
Жақтаспақ - Быть единомышленником
Жақтас - Странник
Жақтамақ - Заступаться, защищать чью-либо сторону
Жақтау - Отводы (саней и телеги)
Жақ-жұты - Полуголодание
Жақша - Скобка ( )
Жақсы - Хороший, добрый
Жақсы көрмек - Любить

Жақсылық - Доброта, благодеяние, благость
Жақыт - Яхонт
Жақын - Близкий
Жақындатпақ - Приближать
Жақындаспақ - Сблизиться
Жақындамақ - Приближаться
Жақындық - Близость
Жәке - Почтительное слово, употребляемое при обращении к старшим
Жаңа - 1) Новый, 2) недавно, сейчас
Жаңашыл - Новатор
Жаңадан шығару - Изобретение
Жаңартпақ - 1) Обновлять, 2) возобновлять
Жаңармақ - 1) Обновляться, 2) возобновляться
Жаңқа - Щепка
Жаңқалатқызбақ, жаңқалаттырмақ - Пон. зал. от гл. жаңқаламақ
Жаңқаламақ - Расщеплять
Жаңылтпаш - Скороговорка
Жаңылтпақ, жаңылдырмақ - Пон. зал. от гл. жаңылмақ
Жаңылмақ - Ошибаться
Жаңылыс - Ошибка, ошибочно
Жаңылыспақ - Вз. зал. от гл. жаңылмақ
Жаңылыстырмақ - Пон. зал. от гл. жаңылмақ
Жал - 1) Грива, 2) гребень, 3)жирная шейная связка,4) заработок
Жала - Ложное обвинение, клевета
Жалатпақ - 1) Лощить, 2) дать на облизывание
Жалақ - 1) Лизун, 2) язва на губе, 3) небольшая рана на спине лошади
Жалақтамақ - Сильно хотеть еды
Жалақ-жұлақ - Жадно
Жалақор - Склонный к ложному обвинению
Жалақы - Заработная плата
Жалаң - 1) Одинарный, 2) непарный, 3) голый
Жалаң аяқ - Босиком, босой
Жалаңаш - Голый, нагой
Жалаңаштанбақ - Снимать с себя одежду
Жалаңаштандырмақ - Пон. зал.от гл. жалаңаштамақ
Жалаңаштық - Нагота, голь
Жалаңдатпақ - Махать ножом или саблей
Жалаңдамақ – 1) Жаждать чего либо, 2) вертеть языком
Жалаң сөз - Проза
Жалаңқая - Холоп
Жалалы - Ложно обвиняемый
Жаламақ - Лизать
Жаламыр - Лизун, блюдолиз
Жаланбақ - Лизаться
Жалау - Флаг

Жалаулы - Имеющий флаг
Жалба-жұлба - Лохмотья
Жалбарынбақ - Упрашивать бога молением
Жалбағай - Башлык, надеваемый сверх шапки наголову от непогоды
Жалбыр - 1) Оборванный, 2) распущенный (о волосах)
Жалбырамақ - Развеваться
Жалпақ - Плоский
Жалпақтамақ - Сделать плоским
Жалпаймақ - Сплющиваться, быть плоским
Жалпы - 1) Общий, 2) вообще
Жалпылағыш - Обобщающий
Жалпыламақ - Обобщать
Жалпылау - Индукция
Жалпылдатпақ - Пон. зал.от гл. жалпылдамақ
Жалпылдамақ - 1)Выказывать покорность, 2.) развеваться по ветру
Жалпитпақ - Сплющивать
Жалпимақ - Сплющиваться
Жалтартпақ - Пон. зал.от гл. жалтармақ
Жалтармақ - 1) Отклоняться, 2) сделать крутой поворот
Жалтақ - Уклончивый
Жалтақтамақ - Уклоняться
Жалтаң - Безоблачный
Жалтаңдамақ - Боязливо озираться
Жалтаңданбақ - Проясняться
Жалт-жұлт етпек - Блеснуть
Жалт - Мгновенный блеск
Жалтыр - Лоск
Жалтыратпақ - Лоснить
Жалтырамақ - Лосниться, блистать
Жалшы - Батрак, пролетарий
Жалшы шеберлік - Подмастерье
Жалшылар табы - Пролетариат
Жалдамақ - 1) Нанимать, 2) купать (коней)
Жалданбақ - 1) Наниматься, 2) поправлятъся (о лошади)
Жалғаспақ - 1) Быть близко приставленным, 2) часть своего имущества
отдать более бедному
Жалғастырушы тетік - Передаточный механизм
Жалғамақ - Связывать, наставлять
Жалған - 1) Ложь, 2) мир, свет
Жалғанбақ - Связываться, наставляться
Жалғау - 1) Приставка, 2) связь
Жалғаулы - Связанный
Жалғыз – 1) Один, 2) одинокий
Жалғыздық - Одиночество, уединение

Жалқау - Ленивый
Жалқауланбақ - Лениться
Жалқаулық - Леность
Жалқаяқ - Плазма
Жалқы - 1) Единственный, 2) простое (тело)
Жалқылағыш - Разъединяющий
Жалқыламақ - 1) Разъединять, 2) разлагать на простые тела
Жалқылау - Дедукция
Жалқын - Лава
Жалма жан - Тотчас
Жалмаң - Род болезни домашних животных
Жалмаңдамақ - Показывать нетерпение при виде кушанья
Жалмамақ - Сожрать до тла
Жалмауыз - Обжора
Жалын - Пламя
Жалынбақ - Упрашивать, умолять
Жалындатпақ - Воспламенять
Жалындамақ - Воспламеняться
Жалынды - Пламенный
Жама ағайын - Дальний родственник
Жаматпақ, жаматқызбақ - Дать на починку
Жамағат – 1) Жена, 2) публика
Жамамақ - Починять, надставлять заплату
Жаман - Плохой
Жаманат – 1) Дурная репутация, 2) неблагоприятное известие
Жамандату - Сибирская язва
Жамандық – 1) Дурнота, зло, 2) слабость
Жамау - Заплата
Жамаулы - Заплатанный
Жамбы - Слиток серебра
Жамшы - Украшенная попона
Жамыратпақ - Пустить ягнят на сосание
Жамырамақ - 1) Самовольно сосать до доения (о ягнятах и телятах), 2)
галдеть
Жамылдырмақ - Покрывать, закрыватъ
Жамылмақ - Покрываться, закрываться
Жамылыш - Покрывало
Жамиғат - Общество
Жан - 1) Душа, 2) сторона, присяга
Жәна - Еще, опять
Жәната - Кроме того
Жан ашыр - Сердобольный
Жан ашымақ - Сердобольничать
Жанар - Блеск глаза
Жанарал - Генерал

Жанаралатпақ - Торопить
Жараламақ - Торопиться
Жанарлы - Огненный
Жаназа - Панихида
Жаназаламақ - Совершать панихиду
Жанаспақ - 1) Стать рядом, 2) сближаться, 3) коснуться
Жанастырмақ - Сближать
Жан алғыш - Ангел смерти
Жанама - 1) Часть калыма, уплачиваемая стороной жениха, 2)
второстепенный
Жанбас - Подвздошная кость
Жанбақ - Гореть
Жан бермек - 1) Дать присягу, 2) испустить душу
Жантар - Янтарь
Жантақ - Кривой
Жанталас - Предсмертная агония
Жанталаспақ - Метаться, как в агонии
Жантайтпақ - Прислонять
Жантаймақ - Опираться локтем, лежа на боку
Жанжақ - Вокруг
Жанжал - Ссора
Жанжалдаспақ - Ссориться
Жанжалдастырмақ - Ссорить, сводить
Жанжалды - Спорный
Жан жүйесі - Психология
Жандаспақ - Дать друг другу присягу
Жанданбақ - Воодушевляться
Жандандырмақ - Воодушевлять, одухотворять
Жандандырушылық - Онанизм
Жанды - Воодушевленный
Жанды-жақты - Имеющий много родственников
Жан садақасы - Жертва за спасение жизни
Жансебіл - Решительный, отчаянный
Жансыз - 1) Неодушевленный, 2) бесчувственный, 3) шпион
Жан қалта - Боковой карман
Жан қуаттары - Душевная сила
Жан қию - Самоотречение
Жәннат - Рай
Жанышпақ, жаныштамақ - Раздавить
Жаны шықпақ - Испуститься (о душе), издохнуть
Жанымақ - Править, точить бритву или косу на оселке ремне
Жануар - Животное
Жанушы - Брусок для точения косы
Жау - Враг, неприятель
Жауап - Ответ, допрос

Жауапты - Ответственный
Жауапкер - Ответчик
Жаутаңдамақ - Умильно смотреть
Жаушы - Посредник
Жаудыратпақ - Пон. зал. от гл. жаудырамақ
Жаудырамақ - Искриться, блестеть (о глазе)
Жаудыртпақ - Пон. зал. от гл. жаудырмақ
Жәудір көз - Выразительный глаз
Жаудырмақ - 1) Пон. зал. от гл. жаумақ, 2) ниспослать
Жауратпақ - Пон. зал. от гл. жаурамақ (см.)
Жаурамақ - Продрогнуть от мокроты, дрожать от холода
Жауғасын - Кандык (растение)
Жәукемдемек - Справиться с чем-либо
Жаугершілік, жаугерлік - 1) Военное время, 2) милитаризм
Жауласпақ - 1) Враждовать, 2) воевать
Жауластырмақ - Пон. зал.от гл. жауласпақ
Жауламақ - Идти войной на кого
Жаулау - Большой ковшик из железа
Жаулық - 1) Женский головной убор, 2) вражда
Жаумақ - Итти (о дожде, снеге, граде)
Жауыр - Ссадина на спине животных
Жауырды жаба тоқымақ - Снисходительно смотреть на чужие недостатки
Жауырын - Лопатка (плечевая)
Жауырыншы - Гадальщик (по бараньим лопаткам)
Жауырынды - Плечистый, широкоплечий
Жауыз - 1) Злой, 2) вредный
Жауызданбақ - Сделаться злым, вредным
Жауыздық - Злость
Жауын - Ненастье
Жәй - 1) Просто так, 2) молния, 3) положение,4) удобство, 5) лук, 6)
обыкновенный
Жая - Круп лошади
Жаялы - Имеющий большой круп
Жаялық - Одеяльце под ребенка
Жаяу - Пеший, пешком
Жаяушылық - Состояние пешего
Жаяулатпақ - Пон зал.от гл. жаяуламақ
Жаяуламақ - Итти пешком
Жайпақ – Плоский, гладкий
Жайтаңдамақ - 1) Жеманствовать, 2) красиво и игриво бегать (о лошади)
Жәй-жапсар - Личное положение
Жәйша - Так себе
Жайшылық - Тишина, спокойствие
Жайдары - 1) Обходительный, 2) бухарский киргиз-купец
Жайдақ - Сидящий верхом без седла

Жайдақтамақ - Ездить без седла
Жайратпақ - 1) Разбрасывать вещи в беспорядке, 2) поразить
Жайрамақ - Развалиться
Жайсаң - Вельможа
Жайсыздық - Неудобство
Жайқалтпақ, жайқалдырмақ - Поколебать (о растении)
Жайқалмақ - Колебаться, качаться
Волноваться (о растении)
Жайқын - Естественный котлован
Жайлатпақ - 1)Пон. залог от гл. жайламақ, 2) колдовством произвести
дурную погоду
Жайластырмақ - Определить, устроитъ (на место)
Жайламақ - 1) Летовать, 2) приводить в порядок, 3) ездить все лето на
одной лошади
Жайланбақ - 1) Успокаиваться, 2) устраиваться, расположиться
Жайлау - Летовка
Жайлы - Удобный
Жайдырмақ, жайғызбақ - Пон. зал. от гл. жаймақ
Жаймақ - 1) Стелить, 2) пасти (скот), 3) вешать для высушивания белье
Жайма - 1) Залив, 2) простыня
Жайнатпақ, жайнатқызбақ - 1) Украшать, 2) разбросать
Жайнақай - Игривый
Жайнаңдамақ - Разбегаться (о глазах)
Жайнамақ - 1) Разгореться (о глазе), 2) украшаться
Жайнамаз - Постилка, на которой молятся
Жайық - Река Урал
Жайылма - Разлив
Жайылым - Пастбище
Жайын - Сом
Жайын-ауыз - Лягавый рот
Жоба - Проект, предложение
Жобалас - Однообразный проект
Жобаласпақ - Предварительно согласоваться
Жобаластырмақ - Предварительно согласовать
Жобаламақ - Проектировать
Жобаланбақ - Проектироваться
Жобалғы - Простенький
Жобалы - Проектированний-, ое-, ая
Жота - 1) Хребет, 2) ровная широкая спина
Жоталас - Хребетная цепь
Жоталамақ - Расчленять
Жоталы - Имеющий высокий хребет
Жөтел - Кашель
Жөтелтпек - Вызвать кашель
Жөтелмек - Кашлять

Жора - 1) Предзнаменование, 2)мысль, 3) обычай
Жорашыл - Предзнаменователь
Жораламақ - Предзнаменовать
Жорамал - Предположение
Жорамалдамақ - Предполагать
Жорта - Нарочно, намеренно
Жортақ - Мелкая рысь
Жортақтамақ - Ехать мелкой рысью
Жортақы - Чалопутный
Жортпақ - Ехать крупной рысью
Жортуыл - Разбой, грабеж
Жортуылшы - Разбойник
Жорға - 1) Иноходец, 2) иноходь
Жорға салыстырмақ - Состязаться на иноходцах
Жорғалатпақ, жорғалаттырмақ - Пон. з. от гл. жорғаламақ
Жорғакламақ - Итти иноходью
Жөргек - Подстилка для испражнения ребенка
Жөргем - Свитая (веревка или кишка)
Жөргемдемек - Свивать, скручивать
Жөрмемек - Шить через край
Жорнал - Журнал
Жорытпақ - Пон. з. от гл. жорымақ
Жорық - 1) Поход, набег
Жорылмақ - 1) Быть предзнаменным, 2) истолкованным (о сне)
Жорымақ - 1) Предзнаменовать, 2) толковать (о сне)
Жору - 1) Толкование, 2) предположение
Жоса - Охра
Жосалатпақ - Пон. зал. от гл. жосаламақ
Жосаламақ - Красить охрой
Жосаланбақ - Быть крашенным oxрой
Жосалы - Охристый
Жоспар - 1) Маневр разговора, 2) теория, 3) схема, 4) план
Жоспарламақ - 1) Теоретизировать, 2) схематизировать, з) планировать
Жосытпақ, жосарланбақ - Пон. зал. от гл. жосымақ
Жоспарланбақ - Теоретизироваться
Жосық - Правило, путь
Жосымақ – 1) Струиться, 2) двигаться быстро
Жоғары - Верх
Жоғарылатпақ - Повышать
Жоғарыланбақ - Быть повышенным
Жоғарыламақ - Повышаться
Жоғалтпақ - Потерять
Жоғалмақ - Потеряться
Жоқ - Нет
Жоқтатпақ - Пон. з. от гл. жоқтамақ

Жоқтаспақ - Распрашивать (о потере кого-либо)
Жоқтамақ - 1) Искать, 2) оплакивать
Жоқтау - Оплакивание
Жоқтық - Бедность
Жоқшы - Посланный для искания потерянного
Жөке - Рогожа
Жөкелемек - Обивать рогожей
Жөкімек - Изгореваться
Жөңкілмек - Итти толпою в одно направление
Жоңырышқа - Клевер, люцерна
Жоңырышқалы - Клевровой
Жол - 1) Дорога, 2) право, 3) обычай, 4) принцип, 5) путь
Жолатпақ - Подпускать к себе
Жолақты - Полосатый
Жол әліптемесі - Путевые заметки
Жоламақ - Приближаться
Жоламай - Дорожная кибитка из одного войлока
Жолаушы - Путешественник
Жолаушылық - Путешествие
Жолбарыс - Тигр
Жол басшы - Вождь, руководитель
Жолдас - Товарищ
Жолдаспақ - Предъявлять право старшинства
Жолдастық - Товарищеский
Жолдама - Препроводительная бумага
Жолдамақ - Направлять
Жолданбақ - Направляться
Жолдық - Объект прав
Жолдылық, жолы барлық - Правоспособность
Жолсымақ - Дорожка
Жолықпақ - Встречать
Жолықтырмақ - Пон. з. от гл. жолықпақ
Жол иесі - Субъект прав
Жомарт - Щедрый
Жомарттанбақ - Щедриться
Жомарттық - Щедрость
Жон - 1) Возвышенная степь, 2) обе стороны спины
Жөн - 1) Направление, 2) правильный
Жонайт - Слегка возвышенная степь
Жонбақ - Тесать
Жондамақ - Бить по спине
Жөндетпек - Пон. з. от гл. жөндемек
Жөндем - Исправный
Жөндемек - Исправлять
Жондырмақ - Пон. з. от гл. жонбақ

Жөнекей, жөнеу - Попутно
Жүйіт жебрей - Еврей
Жойғызбақ - Пон. з. от гл.жоймақ
Жойқын - Колоссальный
Жоймақ - Уничтожать, искоренять
Жойыт - Силач
Жұп - Четное число, чет
Жұбатпақ - Утешать
Жұбанбақ -Утешаться
Жұбаныш -Утешение
Жұбай - Супруги
Жүптемек - 1) Делать попарно, 2) поддерживать чужие мнение
Жұпар - 1) Мускус, 2) выхухоль
Жұпарлы - Мускусный
Жұпене - Бережливый
Жүпі - Простой
Жұт - Бедственное голодное время, когда скот погибает или от гололедицы
или ет сильного бурана
Жұтатпақ - Пон зал. от гл. жұтамақ
Жұтамақ - 1) Лишаться скота от жұт, 2) скудно жить
Жұтпақ - Глотать
Жұтыспақ - Возвр. залог.от гл. жұтпақ
Жұтынбақ - Глотаться
Жұда болмақ - Лишаться
Жүдетпек - Изнурить, утомить
Жүдемек - Изнуряться, 2) худеть
Жүдеу –Худой
Жүдеу бас - Исхудалый
Жұдырық - Кулак
Жұдырықтамақ - Бить кулаками
Жұрағат - Дальнее родство, род
Жұрт - 1) Стан, лагерь, 2) народ
Жұрдай - Голый
Жүрдек ат - Быстрая лошадь
Жүрмек – 1) Ходить, ездить, 2) вспомогательный глагол
Жұрнақ - 1) Суффикс, 2) остаток
Жұрнақты - Имеющий суффикс
Жүре отырмақ - Сидеть на корточках
Жүрек - 1) Сердце, 2) храбрость, смелость
Жүректі - Храбрый, смелый
Жүректілік - Храбость, cмeлocть
Жүрексіз - Нехрабрый, несмелый
Жүрексінбек - Робеть
Жүрексіндірмек - Пон. зал. от гл. жүрексінбек

Жұрт - 1) Народ, 2) место юрты
Жұртшыл - Народник
Жұртшылық - 1) Народничество, 2) общественность
Жүріс - 1) Походка, езда, 2) процесс
Жүріспек - Вз. з. от гл. жүрмек
Жүрісті - Резвый (о лощади)
Жүру - Обращение (денег, товара)
Жүз - Сто

Жүзгін - Род кустарника
Жүзітпек - Пон. з. от гл. жүзімек
Жүзім - Виноград
Жүзбек - Плавать
Жүзе - Действие
Жүзе ғылымы - Прикладная наука
Жұғыс - Прикосновение
Жұғыспақ - Прикасаться
Жұғым - Питательность
Жұғымтал, жұғымды - Питательный
Жұғын - Остаток (твердой пищи)
Жұқа - 1) Тонкий, 3) слабый (о человеке)
Жұқартпақ - Утончать
Жұқармақ –т1) Утончаться, 2) терять мощность
Жұқаламақ - Утончать
Жұқаланбақ - 1) Утончаться, 2) терять мощность
Жұқанақ - Остаток (твердой пищи)
Жұқпақ – 1) Заражаться, 2) прилипаться
Жұқпалы - Заразный
Жұқ-болмақ - Оказать малейшее воздействие
Жұқтырмақ - Заражать
Жүк - 1) Груз, 2) домашняя обстановка
Жүк-аяқ - Деревянная подставка под сундук
Жүктемек – Возлагать
Жүкті – 1) Беременная, 2) имеющий груз
Жүгері - Кукуруза
Жүген - Узда
Жүгенсіз -Необузданный
Жүгіртпек - Пон. зал. от гл. жүгірмек
Жүгінбек - 1) Бегать, 2) род болезни
Жүгініс - 1) Сидеть на коленях, 2) обращаться к третейскому суду
Жүлде - Приз, премия
Жұлдыртпақ, жұлдырмақ - Пон. зал. от гл. жұлмақ
Жұлдыз ғылымы – Астрономия

Жұлдыз – 1) Звезда, 2) талан
Жұлдызды - Человек со звездой
Жұлқымақ - Дергать
Жұлқынбақ - Рваться в узах, биться
Жұлмақ - 1) Полоть, 2) выдернуть, вырвать
Жұлық - Союз (сапогов)
Жұлын - Позвоночный мозг
Жұма – 1) Пятница, 2) неделя
Жұмарлақ - Свиток, моток
Жұмарлатпақ - Пон. зал. от глаг. жұмарламақ
Жұмарламақ – Скомкать
Жұмарландырмақ - (см. жұмарлатпақ)
Жұмалақ - Яйца шулята
Жұмалық - Еженедельник, т. е. вознаграждение, приносимое мулле в
пятницу за обучение
Жұмбақ - 1) Загадка, 2) закрыть (о глазе), 3) сжимать (о руке)
Жұмбақтамақ -Говорить иносказанием
Жұмсақ - Мягкий
Жұмсартпақ - Смягчать
Жұмсармақ – Смягчаться
Жұмсамақ - 1) Употреблять, 2) посылать (кого), 3) смягчиться
Жұмыр - Круглый
Жұмыртқа - Яйцо
Жұмыртқаламақ – Нести яйцо
Жұмыршақ - Второй желудок жвачных
Жұмырламақ - Округлять
Жұмырландырмақ - Пон.зал. от гл. жұмырламақ
Жұмыс - Работа
Жұмысталмақ - Обрабатываться
Жұмыстамақ - Обрабатывать
Жұмысты - Занятый чем-либо
Жұмыссыз - Безработный
Жұмыскер - Рабочий
Жұмылдырмақ – Пон. зал. от гл. жұмылмақ
Жұмылмақ – 1) Дружно стремиться, 2) быть сжатым
Жүн - Шерсть
Жүндес - Длинношерстный
Жүндемек - Снять шерсть с верблюда
Жуа - Дикий лук
Жуас - Смирный
Жуасытпақ - Усмирять
Жуасымақ - Усмиряться
Жуалы - Имеющий дикий лук
Жуан - Толстый
Жуандатпақ - Утолстеть

Жуандамақ - Толстеть
Жудырмақ - Пон. зал. от гл. жумақ
Жусатпақ - Пон. зал. от глаг. жусамақ
Жусамақ - Наевшись сонно стоять или лежать (о животных)
Жусан - Полынь
Жусанды - Полынистый
Жуғызбақ - Пон. зал. от гл. жумақ
Жүйке - Стыд
Жумақ - Мыть, смывать
Жуырда - 1) Недавно, 2) в скором времени
Жуырдағы - Недавний
Жуық - Близкий, близко
Жуымақ - 1) Общаться, 2) вз.от гл.
Жуыстық - Общение
Жуықтатпақ - Сближать
Жуықтамақ - Подходить, близиться
Жуымақ - Общаться
Жуынбақ - Умываться
Жуынды - Жидкий отброс
Жуындырмақ - Пон. зал. от гл. жуынбақ
Жебе – 1) Перо у стрелы, панцырь
Жебелетпек - Торопить
Жеббелемек - Торопиться
Жебелемек - Учащать
Жебемек - Покровительствовать
Жебей саумақ - Почаще доить
Жебір - 1) Садиха (кто- скоро снашивает и рвет платье), 2) угнетение
Жебірлемек - Угнетать
Жебірленбек - Угнетаться
Жетпек - 1) Достигать, 2) хватить, 3) доехать, дойти
Жетпіс - Семьдесят
Жеткізбек - Пон. зал. от. гл. жетпек
Жеткіншек - Отрок
Жете - 1) Место у ножа, где железо соединяется с черенком 2) прилежание
Жетек - Оглобля
Жетектетпек - Пон. зал. от гл. жетектемек
Жетектемек - 1) Сводить кого, 2) вести под уздцы
Жетекшіл - Повадливый
Жетелетпек - Пон. зал. от гл. жетелемек
Жетелемек - 1) Сводить кого куда, 2) вести под уздцы
Жетеу - Семь
Жеті - Семь
Жетіспек - Совершаться
Жетістірмек - Совершать

Жетік - Усовершенствованный
Жетілтпек - Усовершенствовать
Жетілген түрі - Развитая форма
Жетілмек - Усовершенствоваться
Жетім - Сирота
Жетімдік - Сиротливость
Жетімсіретпек - Пон. зал. от гл. жетімсіремек
Жетімсіремек - Быть в положении сироты
Жедес - Душка (кость)
Жедел - Одно за другим, последовательно
Жеделдес - Последовательный
Жер - 1) Земля, земельный, 2) место, 3) местность
Жер шары – полушарие
Жершіл – Опознаватель местности
Жерсіз – безземельный
Жерсінбек – Акклимитизироваться
Жеркенбек – Брезгать
Жеркендірек, жеркентпек - Пон. зал. от гл. жеркенбек
Жеркеншек – брезгливый
Жеркеншектік – брезгливость
Жеркеніш – брезгание, отвращение
Жергене – земляной клещ
Жерлес – земляк
Жерлемек – предать земле, похоронить
Жерлік – местность
Жермай – керосин
Жер-ошақ – земляной очаг
Жерік – 1) Прихоть к определенной пище или к вещи
Жерімек - Испытывать прихоть к определенной пище или вещи, 2) не
желать сосать, 3) признавать
Жез - 1) Латунь, 3) медь
Жезтырнақ - Леший
Жезде - Зять по отношению к младшим родственникам невесты
Жездетпек - Пон. зал. от глаг. жездемек
Жездемек - Меднить
Жезді - Медный
Жез өкше - Проститутка
Жеспек - Вз. зал. от гл. жемек
Жесір - 1) Вдова, 2) пленница
Жек - Дрохва
Жекпек - Запрягать
Жекпе жек - Поединок
Жектірмек - Пон. зал. от глаг. жекпек
Жек-жат - Дальний сват
Жексенбі - Воскресенье

Жексен болмақ - Превратиться в прах
Жексұрын - 1) Ненавистный, 2) антипатичный
Жексұрынданбақ - Стать ненавистным, антипатичным
Жек көргізбек - Пон. зал. от гл. жек көрмек
Жек көрмек - Презирать, ненавидеть
Жеке - Отдельно
Жекешіл - Индивидуалист
Жеке ренте - Абсолютная рента
Жекелемек - Отделять, разъединять
Жекеленбек - Разъединяться, отделяться
Жекен - Род камыша
Жекей тымақ - Летний легкий малахай
Жекірмек - Сердито кричать
Жегі - Волчанка
Жегізбек - Кормить
Жегілмек - Запрягаться
Жең - Рукав
Жеңбек - Побеждать, одолеть
Жеңді - Рукавистый
Жеңдірмек - Пон. зал. от гл. жеңбек
Жеңсік - Охота к чему-либо
Жеңсікқой - Сладострастный ливый
Жеңістік - Любознательность
Жеңге - 1) Жена старшего брата, 2) жены старших братьев невесты по
отношению к жениху
Жеңгетай - Подарок со стороны жениха женам братьев невесты
Жеңгелік - Сводничество
Жеңеше - См. жеңге (ласкательное)
Жеңіспек - Вз. зал. от гл. жеңбек
Жеңіс - Победа
Жеңіл – 1) Легкий, 2) легкомысленный
Жеңілдетпек – Облегчить
Жеңілдеттірмек - Пон. зал. от гл. жеңілдетпек
Жеңілдемек - Облегчать
Жеңілденбек - 1) Легкомысленно поступать, 2) облегчаться
Жеңілдік - 1) Облегчение, 2) легкость
Жел - Ветер
Жел-бау - Тесьма, привязываемая к кругу юрты
Желбезек - Жабра
Желбегей - На распашку
Желбеңдетпек - Пон. зал. от гл. желбеңдемек
Желбеңдемек – 1) Ветреничать, 2) развеваться
Желпімек - Обмахивать, обвевать
Желпуіш - Веер
Желпілдетпек - Пон. зал. от глаг. желпілдемек

Желпілдемек - Развеваться
Желдеткіш - Вентилятор
Желдетпек - Пон. зал. от гл. желдемек
Желдетоқсан - Декабрь
Желдемек - Итти против ветра (о скоте, когда беспокоят комары)
Желденбек - Вздуваться, наполняясь газами
Желді - Ветряный
Желдік - 1) Пуки (принадлежность седла), 2) флюгер
Желқом - Пастушье седло с прикрепленными пуками.
Желке - Затылок
Желкем - Порывистый ветерок
Желкелетпек - Пон. зал. от гл. желкелемек
Желкелемек - Дать подзатыльник
Желмек - Ехать крупной рысью
Желез -Ровный ветерок
Желек -Покрывало у молодушек
Желі - 1) Веревка, прибитая кольями к земле, к которой привязывают
жеребят, когда доят кабыл, 2) план (литературный)
Желіс - Рысь
Желіспек - Состязаться в рыси
Желік - Психическое расстройство
Желікпе - Ветрогон
Желікпек - Буянить, увлечься чересчур
Желіктірмек - Пон. зал. от глаг. желікпек
Желім - Клей
Желімді - Клейкий
Желімдетпек - Пон. зал. от глаг. желімдемек
Желімдемек - Клеить
Желін - Вымя скота
Желіндемек - Наполняться молоком перед рождением детеныша
Жем - 1) Река Эмба, 2) корм, 3) приманка
Жемпаз - Объедливый, обжорливый
Жемтау - Ромашка
Жемтік - Труп
Жемтіктемек - Обглодать
Жемдемек - Быть изглоданным
Жемдемек - Кормить
Жемсау - Зоб
Жемқор - Обжора
Жемек - 1) Есть, кушать, 2) разъедать
Жемекіл - Род игры в бабки
Жеміт - Изглоданный
Жемірмек, жемірілдірмек - Подогнуть,
Жеміс - Фрукты, плод
Жемісті - 1) Плодотворный, 2) плодовой

Жент - Толченый творог в коровьем масле
Жентек - Комок
Жентектемек - Скомкивать
Жендет - Палач
Жіп - Нитка
Жібіспек - Быть влажным
Жібек - Шелк
Жібекті - Шелковый
Жібертпек - Пон. зал. от гл. жібермек
Жібітпек - 1) Выпускать, 2) посылать
Жібімек - Оттаять, распускать в тепле
Жыбыр - Шушуканье
Жыбырлатпақ - Пон. зал. от гл. жыбырламақ
Жыбырламақ - 1) Кишеть 2) шушукать, 3) шевелиться
Жібімек - Оттаиваться
Жыпылықтатпақ - Пон. зал. от гл. жыпылықтамақ
Жыпылықтамақ - Мигать
Жіті - Проницательный
Жітірмек - Удалить
Жітіленбек - Быть проницательным
Жыр - Песня о старине
Жыра - Продолговатая яма
Жырақа - Ямочка
Жырлау - 1) Оплакивание умершего в стихах
Жыртақ - Смехун
Жыртақтамақ - Часто смеяться
Жыртыс - Свадебный подарок женам родственнико невесты
Жыртпақ - Рвать
Жыртқызбақ - Пон. зал. от гл. жыртпақ
Жыртық - Рваный
Жыртылмақ - Рваться
Жыршы - Певец песни о старине
Жырғалмақ - Веселиться
Жырғызбақ - Пон. зал. от гл. жырмақ
Жырмақ - Рыть, изрывать
Жырық - Дырявый, изрытый
Жырық саға - Дельта
Жырылмақ - Оторваться частью, быть дырявым.
Жырым - Короткий ремень, пришитый к подпруге продевания через пряжу
Жырынды - Опытный (о человеке)
Жықпақ - 1) Побороть, 2) снять(оюрте)
Жықпыл - Ущелье
Жығылмақ - 1) Падать (о человеке), 2) свалиться
Жік - 1) Шов, 2) классовое расслоение
Жіктемек - Расслоить

Жіктенбек - Расслоиться
Жіктеу - Разделение, дифференциация
Жігер - Энергия, сила
жігерленбек - Быть энергичным
Жігерлі - Энергичный
Жігіт - 1) Молодец, 2) молодой человек
Жігіттік - 1) Молодецкий, 2) юношество
Жіңішке - Тонкий
Жіңішкелемек - Утончать
Жыл - Год
Жылт - Мелькание
Жылатпақ - Пон. зал. от гл. жыламақ
Жыламақ - Плакать
Жылан - Змея
Жылауық - Плакса
Жылбырақ - 1) Ненастье, 2) тягучий
Жылбырамақ - Быть ненастным, тягучим
Жылбысқы - Слизкий
Жылпос - Проворный
Жылпылдақ - Скользкий
Жылпылдамақ - 1) Проворничать, 2) скользить (из руки)
Жылтыр - Лоск, блеск
Жылтырақ - Лоснящийся
Жылтыратпақ - Придавать блеск, лоснить
Жылтырамақ - Лоснеть, блестеть
Жылтылдатпақ - Пон. зал. от гл. жылтылдамақ
Жылтылдамақ - Мелькать
Жылжытпақ - Подвинуть, шевелить
Жылдам - Скорый, -о
Жылдамдатпақ - Торопить
Жылдамдамақ - Ускориться
Жылға - Речка
Жылғыр - Высокое дерево, на молодую березу
Жылқы - Лошадь
Жылқышы - Конский пастух
Жылмаң - 1) Шустрый, 2) род детской игры
Жылу - 1) Общественная помощь пострадавшему от стихийного бедствия,
2) теплота
Жілік - Длинная и трубчатая кость
Жылытпақ - Погреть
Жылыспақ - Уйти скрытно
Жылымақ - Потеплеть
Жылынбақ - Согреться
Жылым - Незамерзающее место зимою у рек и озер
Жылымық - Оттепель

Жіліншік - Голень
Жым-жырт - Полная тишина
Жым - Запутанные следы зайца, следы дичи
Жымпимақ - Сжимать губы
Жымпитпақ - Пон. з. от гл. жымпимақ
Жымтау - Рамашка
Жымырайтпақ - Загибать во внутрь
Жымыраймақ - Загибаться во внутрь
Жымырмақ - Подвернуть подиспод
Жымырылмақ - Подвернуться подиспод
Жымың - Улыбка
Жымыңдатпақ - Пон.з. от гл. жымыңдамақ
Жымыңдаспақ - Вз. з. от гл. жымыңдамақ
Жымыңдамақ - Слегка улыбаться
Жын - Злой дух
Жынданбақ - Беситься, с ума сойти
Жындандырмақ - Бесить
Жынды - Сумасшедший, бешеный
Жыныс - 1) Пол, 2) род
Жінікпек - Порыхлеть (о мясе)
Жиан - Мир
Жиангер - Империалист
Жиангершілік - Империализм
Жиангез –Путешественник
Житен - Лен
Жиде - 1) Рубаха, открытая спереди, 2)моховина с ягодами
Жидімек - Выпадать (о волосах)
Жидек - Клубника
Жидітпек - Пон. зал. от гл. жидімек
Жиырма - 1) Двадцать, 2) двадцатка (известная доля калыма)
Жирен - Рыжий
Жиренбек - Брезгать, чувствовать отвращение
Жирентпек - Пон. зал. от глаг. жиренбек
Жиреншек - Брезгливый
Жиреніш - Слякотный
Жималы - Складной
Жинақ – 1) Итог, сумма, 2) бережливый
Жинақшымақ - Проявлять крайнюю бережливость
Жинатпақ - Пон. зал. от гл. жинамақ
Жинастырмақ - Убирать
Жинамақ - 1) Собрать, 2) накапливать
Жиналмақ - 1) Собраться, накопливаться
Жиек - 1) Берег, 2) каемка, 3) край
Жиектетпек - Пон. зал. от гл. жиектемек

Жиектемек – 1) Итти по берегу, 2) оторочить кайму
Жиен - Человек по отношению к родителям своей матери
Жиен-шар – Дети жиен
Жиендік - Вольность, делаемая по отношению к родителям матери
Жиі - 1) Частый, 2) плотный (о материи)
Жиырмақ - 1)Съежить, 2) убрать
Жиырылмақ - Съежиться
Жиіленбек - Учащаться
Жиілетпек, жиілентпек - Учащать
Жиын - Сборище
Жиынды - 1) Сборный, конгломератный, 2) итог
Ш
Шап - Пах, спайка тазовых костей
Шабарман - Рассыльный, курьер
Шабақ - 1) Подлещик, 2) спицы
Шабақтатпақ - Пон. зал. от гл. шабақтамақ
Шабақтамақ - Пускать кровь насечками
Шабан - Ленивый, непроворный, медлительный
Шабандатпақ - Пон. зал. от гл. шабандамақ
Шабандамақ - Медлить
Шабандық - Медлительность
Шаппа шот - Маленькая одноручная кирка, которою рубят дерево
Шаппақ - 1) Пуститься в бег, 2) изрубить, 3) кость, 4) хотеть
Шаптырмақ - Пон. зал. от гл. шаппақ
Шаптырым - Расстояние бегов
Шаптықпақ - Разъяриться
Шаптықтырмақ - Пон. зал. от гл. шаптықпақ
Шапшаң - Прыткий расторопный
Шапшаңдатпақ - Заставить торопиться
Шапшытпақ - Пон. вид от гл. шапшымақ
Шапшымақ – 1) Припрыгивать, 2) бить фонтаном
Шабдар - Игреный
Шапқы - 1) Покос, 2) тяпка
Шапқылатпақ - Пон. зал. от гл. шапқыламақ
Шапқыламақ - 1) Изрубить, 2) бегать карьером
Шапқыш - Курьер, гонец
Шабыт - Аппетит
Шабыттанбақ - Проявлять аппетит
Шабыстырмақ - Вызывать аппетит
Шабыс - Бега
Шабыспақ - 1) Состязаться 2) вз.зал. от гл. шаппақ
Шабыстырмақ - Пон. зал. от гл. шабыспақ в первом значении
Шабылмақ - 1) Отрубиться. 2) Коситься. 3) Разориться

Шабын - Покос
Шабыншылық - Разорение
Шабынды - Покосная местность
Шабуыл - Наезд, скок
Шабуылшы - Наездник
Шабуылдамақ - Наездничать, скакать галопом
Шапағат – Заступничество (религиозный термин)
Шапағатшы - Заступник
Шапақ - Вечерняя заря
Шапақтамақ - Аплодировать
Шапалақ - Пощечина
Шапалақтамақ - Дать пощечину
Шапан - Халат
Шапанша - Халатик
Шапыраш - Недостаток глаза: зрачки как будто смотрят на нос
Шапыраштанбақ - Смотреть обоими глазами на нос
Шапылдаспақ - Грубить взаимно
Шапылдамақ - Грубо говорить
Шат - 1) Веселый, радостный, 2) пах, спайка тазовых костей
Шата - Метис, помесь
Шатас - Путаница
Шатаспақ - Запутаться
Шатастырмақ - Запутать
Шатақ - Путаница, недоразумение
Шаталанбақ - Метизироваться
Шатпақ - Бессмыслица, бессмысленно говорить
Шатпақтамақ - Бессмысленно говорить
Шаттанбақ - Веселиться
Шаттандырмақ - Увеселить
Шаттық - Веселость
Шатыр – 1) Крыша, 2) палатка
шатырлатпақ - Пон. зал. от гл. шатырламақ
Шатырламақ – 1) Греметь (о громе), 2) Крыть (о крыше)
Шатырлақ - Сильный гром
Шатырлы - Крытый (о крыше)
Шатылмақ - Замешиваться
Шәжде - Земной поклон
Шажырқай - Сало, внутренности
Шаш - Волосы
Шаша - Щетки на копыте лошади
Шашақ - 1) Бахромка, 2) кисточка
Шашақтамақ - Бахромить
Шашақтанбақ - Бахромиться
Шашақты - Бахромистый
Шашалмақ - Поперхнуться (при еде или питье)

Шашау - Уход из табуна в сторону
Шашауланбақ - Уйти из табуна в сторону
Шашауландырмақ - Пон. зал. от гл. шашауланбақ
Шашпақ - 1) Сеять, 2) промотать, 3) разбрасывать
Шашбау - Подвязка или подвесок для волос
Шаш- таразы - Цирульник
Шашты - Волосатый
Шаштыртпақ, шаштырмақ - Пон. зал. от гл. шашпақ
Шашырамақ - Брызгаться
Шашыранды - Брызги
Шашқы - Насос
Шашқыш - Сеялка
Шашу - 1) Подарки разного рода, делаемые родственниками устроителю
пира, 2) мелкие монеты или баурсаки, курты, бросаемые народу во
время свадьбы
Шашу шашпақ – Бросать шашу
Шадыр - Грубый
Шадыра - Корявый (о лице)
Шадырланбақ - Грубеть
Шар - 1) Старая (об овце), 2) следы животных в разных направлениях
Шара - 1) Выход, 2) большая миска, в которую переливается кумыс,
3) средство, способ, глазная впадина
Шарап - Напиток
Шарапат - Хорошее влияние, благодеяние
Шарапатты - Благочестивый
Шарапат тимек - Оказать хорошее влияние
Шарасыз, ділігей - Необходимость
Шарасынан шықпақ - Выйти из предела
Шарана - Пузырь (в коем родятся ребенок и детеныши многих животных)
Шәрбат - Сладкое питье
Шарбақ - Изгородь
Шарбақтамақ - Огородить
Шарбақты - Огороженный
Шарпы - Кишечное сало
Шарпылмақ - Стр. зал. от гл. шарпымақ
Шарпымақ - Немного запалить огнем
Шарт - 1) Условие, 2) треск
Шартпа-шұрт - В рукопашную
Шарт жүгінбек - Сесть на колени
Шарт жүгіндірмек - Пон. зал. от гл. шарт жүгінбек
Шарт-шұрт - Сильный треск
Шартылдатпақ - Пон. зал. от гл. шартылдамақ
Шартық - Ублюдок (об овце)
Шартылдамақ - Греметь
Шаршатпақ - Заморить

Шаршамақ - Устать
Шаршы - Квадрат
Шаршы топ - Публичное состязание
Шаршыламақ - Измерять квадратами
Шарқат - Красная шелковая шаль
Шәрке - Лапти
Шарлатпақ - Пон. зал. от гл. шарламақ
Шарламақ - Изъездить
Шарланбақ - Пожиреть (о старой овце)
Шәріп - 1) Священный, 2) шарф
Шарық - 1) Колесо (архаический термин), 2) кожаные лапти
Шарық қайрақ - Точило
Шарықтамақ - Кружиться по небу
Шаруа - Хозяйство
Шаруашыл - Хозяйственник
Шаруашылық - Хозяйство
Шаруа қылдырмақ - Пон. зал. от гл. шаруа қылмақ
Шаруа қылмақ - Заниматься хозяйством
Шариат - Шариат
Шариат айтпақ - Разобрать по шариату
Шағала - Чайка
Шағыр - 1) Серые (глаза) 2) луговые растения, служащие для топлива
Шағыстырмақ - Ябедничать
Шағыл - 1) Теплый, ясный день, 2) песчаные бугры, густо протой травой
Шағылдатпақ - Становиться ясным и тёплым (о дне)
Шағылмақ - Резать глаза (о свете)
Шағылыс - Отражение света
Шағылыспақ - Токоватьея
Шағылысу - Опыление
Шағым - 1)Жалоба, 2) донос
Шағымшы - Доносчик
Шағым қылмақ - 1) Доносить 2) жаловаться
Шағын - Средней величины, немного
Шақ - 1) Время, 2) в пору
Шақа - Бедняга, несчастный
Шақат - Солончак
Шақатты - Солончаковый
Шақар - Бедовый
Шақан - Топор с длинной рукояткой, употребляемый как военное оружие
Шақпақ - 1) Кремень, 2) жалить, 3)жаловаться, 4) расколоть полную кость
5)грызть семячки, 6) высекать (огонь), 7) курок у ружья
Шақпақты - Кременистый
Шапқы - Инструмент для пускания крови
Шақталмақ - Приходиться в меру, в пору
Шақтамақ - Сделать в меру, в пору

Шақты - Около
Шақша - Род рожка, предназначенный для нюхательного табака
Шақ-шұқ - Бряцание, стукотня
Шақырайтпақ - Пон. зал. от гл. шақыраймақ
Шақырмақ - 1) Вызвать, 2) приглашать, 3) призывать.
Шақырыс - Приглашение
Шақырық - Громко поющий (о птицах)
Шақырым - Верста
Шақырымдатпақ - Пон. зал. от гл. шақырымдамақ
Шақырымдамақ - Мерить верстами
Шақылдатпақ - Брякать
Шақылдақ - Брякотливый
Шақылдамақ - Брякаться, стучать
Шақуат – Сперматозоида
Шәк - Сомнение
Шәкірт - Ученик
Шаң - Пыль
Шаңдатпақ - Пылить
Шаңдақ - Пыльное место
Шаңдақтық - Тычинка
Шаңдамақ - Пылиться
Шаңды - Пыльный
Шаңғыл - Винтовка
Шаңқай - Совершенно белый (о юрте)
Шаңқай түс - Ровно полдень
Шаңқаймақ - Выделяться своей белизной
Шаңқылдақ - Пискливый
Шаңқылдамақ - Пищать
Шаңғы - Лыжи
Шаңырақ - Круг, составляющий верх кибитки
Шаңырақты - Кибитка с большим верхним кругом
Шаңырқамақ - Становиться знойным (при ясной погоде)
Шал - Старик
Шала - 1) Головешка, с одного конца сгоревшая, 2) полусгоревшая, не
вполне, 3) недоносок
Шала бүлінбек - Суетиться
Шала шарпы - Недоконченный
Шалап - Смесь айрана с водой
Шалаптамақ - Смешать айран с водой
Шалағай - Половинчатый

Шалалық - 1) Недоконченность, 2) недоспелость
Шалбар - Брюки
Шалбарланбақ - Складываться в глубокие морщины (о лице)
Шалпылдатпақ - Шлепать чем-нибудь по воде
Шалжақтатпақ - Баловать
Шалжақтамақ - Баловаться
Шалжаққой - Баловень
Шалшық - 1) Лужа, 2) озерко
Шалшықтамақ - Ходить по луже или облоту
Шалдыртпақ - Пон. зал. от гл. шалдырмақ
Шалдырмақ - 1) Дать отдых лошадям сделав перевал, 2) дать подцепить
под ногу
Шалдық - Старчество
Шалдықпақ - Утомляться скорой ездой
Шалдуар - Сибарит
Шалғай - Не по пути, в стороне
Шалғайланбақ - Уклоняться от пути
Шалғы - Коса
Шалғын - Высокая, до четверти, трава
Шалқар - Обширный (об озере)
Шалқа - Навзничь
Шалқан - Наклонный назад
Шалқақтамақ - Ходить, откидывая голову назад
Шалқаймақ - Наконяться назад
Шалқайыспақ - Воз. зал. от гл. шалқаймақ
Шалқаймақ - Наклоняться в сторону (огонь по ветру)
Шәлкес, Шәлкес шалыс - 1) Дикий, 2) противоположный
Шалмақ - Побороть под ножку, 2) поесть, 3) заколоть, 4) слышать
Шалыс - Кривой
Шалыспақ - Вз. зал. от гл. шалмақ
Шалық - Полусумасшедший
Шалықтамақ - Полусумасшествовать
Шалықтық - Полусумасшествие
Шалымды - Проворный, резвый
Шалу аттамақ - Задевать
Шам - Лампа, свеча
Шама - 1) Чайные выварки, 2)сила, 3)мера, 4)оценка по глазомеру
Шама тілі - Математика
Шамаламақ - Приблизительно считать
Шамалы - Ограниченный
Шамданбақ – 1) Оскорбиться, 2) уросить
Шамдандырмақ – Пон. зал. от гл. шамданбақ
Шамшыл – Уросливый
Шамырқанбақ - Сердиться, не обнаруживая гнива

Шана - Сани
Шаналамақ - Возить санями
Шаналы - Едущий на санях
Шндыр - Место под пупком, где мало мускулов
Шау-шау - Призывная кличка коров к воде
Шаупалы - Браво!
Шәугім – Чайник
Шәуілдетпек - Пон. зал. от гл. шәуілдемек
Шәуілдемек - Беспрестанно лаять
Шәй - Чай
Шайпау - Ядовитый, злой
Шәят - Может быть
Шаян - 1)Резвый, 2) скорпион, 3)рак
Шәй қайнатпақ - Поставить самовар
Шайқамақ - 1) Полоскать, 2) качать
Шайқы - 1) Старец, 2) юродивый
Шайқыланбақ - Юродство
Шайламақ - Чересчур разжиреть
Шайлық - На чай
Шаймақ - Полоскать
Шайнамақ - Жевать
Шайыр - Хвойная смола
Шәйін - Название материи вроде канауса, одноцветного или стрельчатого
Шайынды - Жидкое месиво
Шобыр - Рабочая лошадь
Шопан ата - Покровитель овец
Шоп етпек - Чмокнуть
Шопылдатпақ - Чмокать
Шөп - 1) Сено, 2) трава
Шөпті - Травнистая
Шөпші - Возчик сена
Шөбере - Правнук-чка со стороны матери
Шопылдаспақ - Чмокаться
Шот - Мотыга
Шота - Решетка телеги
Шот-үйі - Изба, у которой две половины имеют общие сени
Шөже - Оратор
Шошақ - 1) Стог, 2) конический
Шошақай - Непоседа
Шошақтамақ - Не усидеть
Шошаң-шошаң - Прыг-прыг
Шошаңдатпақ - Пон. зал. от гл. шошаңдамақ
Шошаңдамақ - He усидеть
Шошала - Холодный чулан
Шошайтпақ – Пон. зал. от гл. шошаймақ

Шошаймақ - Торчать
Шошқа - Свинья
Шошқаланбақ - Свинствовать
Шошытпақ - Испугать
Шошымақ - Испугаться
Шошымпаз - Пугливый
Шошынбақ - Встревожиться
Шодырайтпақ - Бугрить
Шодыраймақ - Бугриться
Шодырмақ - Бугор
Шор - 1) Нарост, 2) бугор
Шора - Сын богатыря (исторический термин)
Шорағай - Щука
Шорай - 1) Конец колбасы (самый жирный и лакомый кусок), 2) жирный
шейный горбок у барана
Шортан - Щука
Шорт кеспек - Отрезать
Шортық - Толстоватый
Шорқақ - Неумелый, неловкий
Шорқақтық - Неумелость
Шорланбақ - Присесть на колени
Шорланбақ - Наростать (о наросте)
Шоғым - 1)Группа, 2) совокупность
Шоғырланбақ - Сгруппировать
Шоғырмақ - 1) Кора с паренхимой, 2) бугор
Шоғырланбақ - Показываться в куче
Шоқ - 1) Горящий уголь, 2) хохол, кисть, 3) роща
Шоқай етік - Кошомные сапоги с подставкой из конского копыта
Шоқақтамақ - Подпрыгивать вскачь
Шоқайтпақ - Пон. зал. от гл. шоқаймақ
Шоқаймақ - Сесть на корточки
Шоқпар - Чекмарь, палица, дубинка
Шоқпарламақ - Сделать дубинообразным
Шоқпыт - Лохмотья
Шоқпытталмақ - Чиниться лохмотьями
Шоқпыттамақ - Чинить лохмотьями
Шоқтық - Холка
Шоқша - Лесок
Шоқша сақал - Острая бородка
Шоқы - Одинокая коническая возвышенность
Шоқытпақ - 1) Пон. зал. от гл. шоқымақ, 2) ехать галопом
Шоқыр - Осётр
Шоқытпақ - Клевать
Шоқыма қотыр - Парша рассеянная по голове
Шоқынбақ - Креститься

Шоқынды - Крещеный
Шоқындырмақ - Крестить
Шоқимақ – Присесть на колени
Шөкпек - 1) Опуститься на колени (о верблюде), 2) уменшаться (о росте)
Шөктірмек - Пон. зал. от глаг. шөкпек (см.)
Шөке - Бабка
Шөгермек - Случить (о верблюде)
Шөгір - Заноза
Шоңқайма - Сапоги с высокими каблуками
Шоңқитпақ - Пон. зал.от. гл. шоңқимақ
Шоңқимақ - Присесть на хвост
Шөл - Пустыня
Шолақ - Куцый
Шолаламақ - Оказывать особую милость
Шолпан - Венера
Шолпы - Серебряный подвесок, привязываемый к девичьей косе
Шолтаң - Куцеватый
Шолтаңдатпақ - Пон. зал. от гл. шолтаңдамақ
Шолтаңдамақ - Куцеть
Шолжаңдамақ - Избаловаться
Шолжық - Баловень
Шолжың - Кортавый
Шолжыңдамақ - Кортавить
Шомбақ - Нырнуть
Шөлдемек - Жаждать
Шөлді - Пустынный
Шөлдік - Ось
Шөлеңгір - Знаток в чем-либо
Шөлейт - Безводное пространство
Шолу - Обзор, очерк
Шомбал - Массив
Шомбалдатпақ - Пон. з.от гл. шомбалдамақ
Шомбалдамақ - Сделать массивным
Шомпы - Неправильное стояние бабки
Шөмшек - Хворост
Шөмеле - Копна
Шөміш - Уполовник
Шөмімек - Скорчиться
Шонтай - Сумка для пуль, прикрепляемая к поясу
Шонжар - Вельможа
Шойқы - Невзрачный
Шойнақ - Хромой, у которого одна нога короче другой
Шойнақтамақ, шойнаңдамақ
Шойырылмақ - Страдать невралгией (в пояснице)
Шойын - Чугун

Шүбә - Сомнение
Шұбат - Кумыс (из верблюжьего молока)
Шұбатпақ - 1) Тянуть вереницей, 2) тащить по земле (о веревке и подоле)
Шұбатылмақ – 1) Тянуться вереницей, 2) тащиться по земле (о веревке и
подоле)
Шұбар - Чубарый, пестрый
Шұбарланбақ - Пестрить, испещряться
Шұбарландырмақ - Пестрить
Шұбарлы - Пестрый (собительное)
Шұбалаң - 1) Таскотня, 2) вяло работающий
Шүбәланбақ - Сомневаться
Шұбалмақ - 1) Тащиться по земле, 2) тянуться вереницей
Шүбәлы - Сомнительный
Шұбамақ - Ходить один за другим гуськом
Шүберек - Отрепье, тряпица
Шұбыртпа - 1) Лгун, 2) ожерелье, 3) период
Шұбыртпақ – Пон. накл. от гл. шұбырмақ
Шұбырмақ - Проходить одному за другим
Шұбырма құрт - Болезнь верблюда
Шұбырынды із - Следы животных
Шұжық - Колбаса
Шүрегей - Род утки
Шұрылдамақ - Шипеть
Шұға - Сукно
Шұғыл - 1) Круто, 2) экстренно
Шұғылданбақ - Заботиться (о деле)
Шұқанақ - Яма
Шұқытпақ - Пон. з. от гл. шұқымақ
Шұқыр - Впадина
Шұқыма, түйнек - Кустарничество
Шұқымақ - Ковырять
Шүкір - Благодарение
Шүкірлік - Признательность
Шүкірлік қылмақ - Изъявлять признательность богу
Шұңғыл - Впадина
Шұңғылданбақ - Образоваться (о впадине)
Шұңқыр - Яма, впадина
Шұңқыршақ - Ямочка
Шұңқырлатпақ – Пон. зал. от гл. шұңқырламақ
Шұңқырламақ - Сделать яму
Шұлғанбақ - Надеть портянки
Шұлғау - Портянки
Шүмек - 1) Кран, 2) костяной прибор, пропускаемый сквозь низ колыбели
ребенка для мочи
Шүмектемек - Литься, как из крана

Шұнақ - Корнеухий
Шұнтық - Маленький нос
Шұнтитпақ - Лишить
Шұнтимақ - Лишиться
Шу - Шум
Шүу - Ну-ка!
Шуақ - Теплый ясный день
Шуақтамақ - Греться на солнце
Шуақтанбақ - Становиться ясным и теплым (о дне)
Шу-шулемек - Понукивать
Шуда - Длинная шерсть, растущая на шее и коленях верблюда
Шудаламақ – Снимать шуда (см)
Шуылдатпақ - Пон. зал. от гл. шуылдамақ
Шуылдаспақ - Пон. зал. от гл. шуылдамақ
Шуылдақ - Шумила
Шуылдамақ - Шуметь
Шумақ - Связка
Шүйде - Надзатылочный жир
Шүйке - Ссученая шерсть с волосом
Шүйкелемек – Делать шүйке (см)
Шүйгін - Питательный
Шүйімек - Передвигаться с места на место за пищей (о скоте и ловчих
птицах)
Шеп - Окоп
Шебер - Мастер, ремесленник
Шеберлер ұйымы - Цех
Шеберленбек - Специализироваться
Шеберлік - Мастерство
Шет - 1) Край, 2) заграничный
Шеттетпек - Пон. зал. от гл. шеттемек
Шеттемек - 1) Сторониться, 2) брать с краю
Шеткі - Крайний
Шетен - Плетень
Шежіре - 1) Исторря, 2) родословие, 3) летопись
Шежірелі - 1) Исторический, 2) родословный
Шешпек - 1) Развязать, 2) решать
Шештірмек - Пон. зал. от гл. шешпек
Шеше - Мать
Шешек - 1)Оспа, 2) цветок
Шешелемек - Называть матерью
Шешен - Оратор
Шешен сөз - Ораторское слово
Шешендік - Ораторство
Шешенсімек – Представляться оратором
Шер - Печаль

Шертпек - Щелкать
Шерттірмек, шерткізбек - Пон. зал. от гл.шертпек
Шертіс - Щелкание
Шертіспек - Щелкаться
Шертік - Вздутый (о животе)
Шерленбек - Вздуваться (о животе)
Шертимек – Печалиться
Шерлі - Печальный
Шек - 1) Кишки, 2) струны, 3) граница, межа, 4)сомнение 5) чек
Шекпен - Армяк, зипун
Шектес - Смежный, смежно
Шектенбек - Сомневаться
Шекті - Сомнительный
Шеке - Висок
Шекер - Сахар
Шекіспек - Пон. з от гл. шекімек
Шекімек - Ударить с краю
Шекимек - Задирать нос
Шеге - Гвоздь
Шегелетпек – Пон. зал. от гл. шегелемек
Шегеленбек – Пригвоздиться
Шегелемек - Пригвоздить
Шегіртке - Саранча, кузнечик
Шегінбек - Пятиться, отступать
Шегіншек - Отступник, пятящийся назад
Шегіндірмек - Пятить, осаживать
Шеңбер - 1) Обруч, 2) вместительный (о посуде)
Шеңберлемек - Обтягивать обручем
Шеңгел - 1) Горсть, 2) род кустарника
Шеңгелдемек - Сгорстать
Шел - Бельмо
Шлпек - Тонкие хлебные лепешки (на поминках)
Шелдемек - Соскоблить мясо и жир со шкуры.
Шелектемек - Таскать ведрами
Шелекші - Ведерник
Шемен - Колотье в боку от завала
Шеміршек - Хрящ
Шеміршектенбек - Превратиться в хрящ
Шен – 1) Чин, 2) вокруг
Шендес - Ровный
Шендеспек - Равняться
Шендестіру - Антитеза
Шейін - Предел, до, пока
Шыжың - Беспокойство
Шыжыңдатпақ - Пон. зал. от гл. шыжыңдамақ

Шыпжыңдамақ - Сильно беспокоиться
Шыбыш - Одногодовалый козленок
Шыпшық - Трясогузка
Шыбық - Прутик, палочка
Шыбықтамақ - Бить прутиком
Шыбын - Муха
Шыбындамақ - Неспокойно итти, когда мухи беспокоят (о лошади )
Шыпшық - Маленькие железные клещи, которыми очищают червей от
скота
Шыбыртқы - Кнут
Шыпылдатпақ - Хлестать
Шыт – 1) Бумазея, 2) ситец
Шыптаң – Суровый
Шытпақ - Нахмурить
Шытыра - Маленькое серебряное украшение
Шытырлатпақ - Пон. з. от гл. шытырламақ
Шытырлақ - Хрустящий
Шытырламақ - Хрустеть
Шытырман - Чаща
Шытынамақ - Трескаться
Шытынбақ - Хмуриться
Шыжғырмақ - Вытопить, шкварить (о сале)
Шыжғырылмақ - Вытопиться, шквадриться
Шыжық - Вытопки, шквара (по вытопке сала)
Шыжың - Не удерживающий мочу
Шыжылдатпақ - Пон. зал. от гл. шыжылдамақ
Шыжылдамақ - Шипеть (о масле)
Шыжымақ - 1) Растопиться ( о масле), 2) печь (о солнце)
Шыжымдамақ - Помаленьку (давать, тянуть)
Шыдатпақ - Пон. з. от гл. шыдамақ
Шыдам - Терпение
Шыдамақ - Терпеть
Шыдамды - Терпеливый
Шыдамдық - Терпеливость
Шідер - Треножные путы
Шідерлетпек - Пон . зал. от гл.шідерлемек
Шідерлеспек - Вз.з. от гл. шідерлемек
Шідерлемек - Путать треножником
Шідерлі - Стреноженный
Шыр - Жир
Шыра - Лучинка
Шырағым - Светик мой
Шырақ - Светильник
Шыралғын - Род растения
Шырай - Черты лица, вид, цвет

Шырайланбақ - Принять милый вид
Шырайлы - Миловидный, румяный
Шырпы - Хворостина
Шырт - Треск
Шырт етпек - Треснуть
Шыртылдатпақ - Пон. з от гл. шыртылдамақ
Шыртылдақ - Топленое масло
Шырғал - Запутанное дело
Шыршық - Болото
Шыршу - Семейная перебранка
Шіркей - Мушка
Шіркін - Ничтожный
Шырлатпақ - Пон. зал. от гл. шырламақ
Шырламақ - Чирикать
Шырматпақ - Опутать
Шырматылмақ - Спутаться
Шырмауық - Вьюн
Шіренбек - Протягивать ноги, ничего не делая
Шірендірмек - Пон. зал. от гл. шіренбек
Шірітпек - Пон. зал. от.гл. шірімек
Шыршы – Ель
Шырық - Колесо
Шырқ айналдырмақ - Пон. зал. от гл. шырқ айналмақ
Шырқ айналмақ - Исколесить
Шірік - Гнилой
Шырылдатпақ - Пон. зал. от гл. шырылдамақ
Шырылдамақ - 1) Стрекотать, 2) шуметь
Шырмалдырмақ – Пон. зал. от гл. шырмалмақ
Шырмалмақ –Соснуть
Шірімек - Сгнить
Шырын - Сок
Шырынды - Сочный
Шығар - Вероятно
Шығартпақ - Пон. зал. от гл.шығармақ
Шығарғыштық - Творчество
Шығарма - Произведение
Шығармақ - 1) Вынимать, 2) выводить, 3) выпустить, 4) уволить, 5)
сочинить
Шығарып салмақ - Проводить
Шығанда біреу - Редко кто
Шығанақ - 1) Стеклянные пуговицы, 2) залив
Шығыр - Чихир
Шығыршық - Колечко, звено
Шығыршықтамақ - Соединять звеном

Шығыршықты - Кольчатый
Шығыс - 1) Выход, 2) восток 3) расход,:4) всход
Шығым - Выход
Шығымсыз - Скупой
Шығын - Убыток, расход
Шығындатпақ - Пон. з. от гл. шығындамақ
Шығынданбақ - Потерпеть убыток
Шығу - Опухоль
Шық – Роса
Шықпақ - 1) Выходить, 2) свихнуть (о суставе), 3) стать известным
Шықтанбақ - Покрыться росой
Шықылықтамақ - Щебетать
Шікіреймек - Зазнаваться
Шіге - Нижняя сторона бабки
Шың - Недоступная вершина горы
Шыңдатпақ - Пон. зал. от гл. шыңдамақ
Шыңдамақ - Отбивать косу
Шыңғыртпақ - Пон. зал. от гл. шыңғырмақ
Шыңғырмақ - Пронзительно кричать
Шыңғыл - Колючка
Шіңкілдемек - Говорить тонким голосом
Шікен - Сруб колодца
Шыңырау - Колодец (глубокий)
Шыңылдатпақ - Звонить
Шыңылдамақ - Звенеть в ушах
Шіл - Куропатка серая, рябчик
Шылапшын - Таз
Шыланбақ - Потеть, мокнуть
Шылауыш - Верхний головной платок
Шылбыр - Чембур, повалец
Шылпылдатпақ - Ходить, шлепая по грязи
Шылпылдамақ - Шлепаться
Шілте - Журьба, выговор порицание
Шілтелемек - Дать выговор, пожурить
Шілдеқана - Игра, устраиваемая молодежью в честь новорожденного
ребенка
Шілде - 1) Лето, 2) июнь,
Шілде тоқсан - 3) летние месяцы
Шілделік - Экзема на лице новорожденного ребенка
Шылғы - Исключительно
Шылқылдақ - Мокрое место
Шылым – 1) Папиросы, 2) скаток
Шылымшы - Курильщик
Шылымдамақ - Свертывать, скатывать в трубку
Шым - Дерн или пласт земли

Шым-шытырық - Путаница
Шымшымақ - Щипать
Шымды - Дернистый
Шымқай - Прибавочное слово к именам прилагательным цветов для
усиления полноты и совершенства качества
Шымырламақ - Бежать (мурашки)
Шімірікпек - Стыдиться
Шымылдық - Занавес
Шынашақ - Мизинец
Шынар - Чинара
Шынтақ - Локоть
Шынтақтамақ - Облокотиться
Шынжыр - Цепь
Шынжыр балақ - Благородный
Шынжырламақ - Ценить
Шынжырлы - Цепной
Шыны аяқ - Чайная чашка
Шыны - 1) Стекло, 2) фарфор
Шынықпақ - Закалиться
Шынықтырмақ - Закалить
Шіні - 1) Цыновка, 2) род камыша
Шипік - Слабенький, худенький
Шипа - Исцеление
Шипаланбақ - Исцелиться
Шипалы - Исцелительный, целебный
Шиті - Берданка
Ширатпақ - Ссучить, крутить
Ширақ - Живой
Ширақтық - Живость
Ширамақ - Стать живее
Ширек - Четверть
Шиқылдатпақ - Пон. з. от гл. шиқылдамақ
Шиқылдақ - Пискун
Шиқылдамақ - Пискать
Шикі - Сырой, несваренный, неспелый
Шикіленбек - Сыреть
Шикілік - Сырость
Шимай - Фигура рисунок
Шимайламақ – Фигурить, чертить
Шимайланбақ - Пон. зал. от гл. шимайламақ
Шимайлы - Фигурированный
Шие - 1) Вишня, 2) трудно развязываемый узел
Шиеленбек - Туго завязываться
Шиеленіспек - Осложняться
Шиыр - Место, совершенно потравленное скотом

Шиыршық - Сильно сжатый комок, жгутик
Шиыршықтамақ – Сделать жгутик
Шиыршықтанбақ - Образоваться (комок, жгутик)
Шиырламақ - Истоптать (о траве)
Шиырланбақ - Сильно затвердев (о снеге)
Д
Дабыра - Оглашение
Дабыраламақ - Оглашать
Дабырламақ - Говорить громко
Дабыс - Шум, звук
Дабысты - Известный
Дабыл - Барабан
Дабылдамақ - Барабанить
Дәт - Терпение
Дәттемек - Изъяснить
Дәт шыдамақ - Вытерпеть
Дара - 1) Виселица, 2) одиноко, 3) особо, 4) штучно 4) видуальный
Дәреже - 1) Почет, 2) степень
Дәрежелі - 1) Почетный, 2) степенный
Дәрежелемек - Почитать
Дереу - Моментально
Дарақы - Взбалмошный
Дарақыланбақ - Взбалмошитьея
Дарбаза - Ворота
Дар - Чан, бочка
Дардимақ - 1) Кичиться, гордиться, 2) попасть в цель
Даршын - Бадьян (растение)
Дарқан - 1) Дворянин (поместный), 2) щедрый, 3) спец, 4) кузнец, 5)
шаман, 6) многознающий, знаток
Дәрмен - 1) Мочь (им. сущ.), 2) средство
Дәрет - Омовение
Дәрет алмақ - Совершать омовение
Дәрі - 1) Лекарство, 2) порох
Дәріптемек - Высоко переоценивать
Даршын - Бадьян (растение)
Дарынды сөз - Поэзия
Дариға - Межд. выражающее сожаление
Дәріс - Урок, лекция
Дәрігер - 1) Лекарь, 2) врач
Дәрігерлік - 1)Врачевание, 2) докторство (в обычном значении )
Дәрілемек - 1 ) Дезинфицировать, 2) лечить
Дәріленбек - Дезинфицировать
Дарылдатпақ - Пон. зал. от гл. дарылдамақ

Дарылдақ - 1) Дребезжащий, 2) волчок
Дарылдамақ - 1) Дребезжать, 2) издавать звук (о материях которые рвут)
Дарымақ - 1) Попасть (о пуле), 2) посетить (о фортуне)
Дәру - Лечение
Дәруіш - Дервиш
Дария - Океан
Дәс қоймақ - Выпить до дна
Дастан - Поэма
Дастарқан - Скатерть
Дәстір - Обряд, традиция
Дәсімек - Своевольничать
Дағара - Чан
Дағдарыс - 1) Кризис, 2) застой
Дағды - Привычка, навык
Дағдыланбақ - 1) Привыкать, 2) упражняться
Дағдылы - Привычный
Дағдыландырмақ - Упражнять
Дақ – 1) Пятно, 2) нечетный
Дақтамақ - Говорить отчетливо
Дақбырт - Привычка
Даң-даң болмақ – Потерять голову
Даң-дұң - Гам, шум
Даңғаза - Галдеж
Даңғазаланбақ - Галдеть
Даңғазаландырмақ - Пон. зал. от гл. даңғазаланбақ
Даңғырламақ - Звенеть
Даңғыл - 1) Торный, 2) прямой, открытый
Даңғылданбақ - Прокладывание о дороге)
Даңқ – 1) Известность, 2) слава
Даңқты - 1) Известный, знатный
Даңқой - Хвастливый орало
Даңқойланбақ - Орать , хвастаясь
Даңылдамақ - Звенеть
Даңылдатпақ - Звонить
Дал-дал - Клочки
Дал болмақ - Растеряться
Дал-дал болмақ, дал-дұл болмақ - Изодраться на клочки
Дәл - 1) Как раз, 2) точно, 3) ровно
Дала - 1) Степь, 2) двор
Далап - Румяный
Далаңқы - Поляна
Далақтамақ - 1) Бесцельно ходить, говорить, 2) ходить в одежде
Далағайланбақ - Снять пояс, быть в открытом халате
Далбаса - Утешение
Далбасаламақ - Утешаться

Далбай - Крыло, которым приучают охотничьих птиц к охоте
Далда - Баррикада
Далдаламақ - Обмануть, придавая себе вид честного человека
Дәлдемек - Прицелиться
Дәлдеку - Глупенький
Дәлдік - Тождество
Дәлел - Доказательство, довод
Дәлелдемек - Доказывать
Дәм - 1) Вкус пищи, сладость, 2) хлеб-соль
Дәм айдамақ - Привести (хлеб-соль)
Дамбал - Кальсоны
Дәмдемек - Приправлять (о пище)
Дәмдендірмек - Сделать вкусным
Дәмденбек - Сделаться вкусным
Дәме - Надежда
Дәмеленбек - Обнадежиться
Дәмелі - Уповающий
Дамықпақ - Изнуряться
Дамықтырмақ - Изнурять
Дамыл - Отдыл
Дамылдамақ - Отдыхать
Даму - Эволюция
Дамымақ - Эволюционизироваться
Дән - Зерно
Дана - 1) Экземпляр, 2) мудрый
Даналық - 1) Мудрость, 2) философия
Дәндемек - Поводиться
Дәндетпек - Подовить
Дәнденбек - Наливаться зерном
Дәнде қара - Марь (растение)
Дәнді - Зернистый
Дәнекіс - Сумасбродны
Дәнекер - Спайка
Дәнекерлемек - Спаивать, припаивать
Дәнеңе - Ничего
Данышпан - Мудрый, гений
Данышпандық - Мудрость, гениальность
Дәнікпек - Повадиться
Дау - 1) Тяжба, 2) спор
Дәу - Великан
Дауа - 1) Исцеление, 2) лечение
Дауасыз - 1) Неизлечимый, 2) безысходный
Дауалы - Излечимый
Дауаламақ - Лечить
Дау-дамай - Тяжба спор

Дәурен - Эпоха, период
Даугер - Истец
Дауламақ - Предъявлятъ иск
Дауласпақ - Тягаться
Дауластырмақ - Пон. зал. от гл. дауласпақ
Даулаушы - Истец
Дәулет - Богатство, достояние
Дәулетті - Богатый
Дәуіт - Чернильница
Дәуір - Эпоха
Дәуірлес - Современник
Дауыс - Голос, плач женщин по покойнике
Дауылпаз - Охотпичий барабанчик для призывания
Даяр - Готовый
Даярлатпақ - Пон. з. от гл. даярламақ
Даярламақ - Готовить
Дәйектеме - Предисловие
Дәйекше - Смягчающий знак в алфавите
Дәйім - Всегда
Дайын - Готовый
Дайындалмақ - Пон. зал. от гл. дайындамақ
Дайындамақ - Приготовить
Дайындатпақ - Пон. з. от гл. дайындамақ
Дайынданбақ - Воз. зал. от гл. дайындамақ
Добал - Глинобитнная стена
Добра (дорба) - Сумка
Дөп - Как раз
Дөдеге - Квадратен из кошмы с орнаментом внизу үзік (см)
Дорба - Мешок, сумка
Дорбашық - Кошелек
Дорбаламақ - Класть в мешок, сить мешками
Дорбалатпақ - Пон. з. от гл. дорбаламақ
Дөрекі - Топорный (о работе)
Дөрекіленбек - Стать топорными
Дос - Друг, приятель
Достаспақ - Дружиться
Достық – Дружба
Дос-жар - Приятель
Доға - Дуга
Доғармақ - Отпрягать
Доғартпақ - Пон. з. от гл. доғармақ
Доғарылмақ - Отпречься
Доғал - Тупой
Доғалданбақ - Стать тупым
Дөкет - Большой кухонный нож

Дөкей - Большущий
Дөкейленбек - 1) Сделаться большим, повышаться
Дөкір, дөкірт - Грубый, топорный
Дөң - 1) Возвышенность 2) выпуклоть
Дөңгелек - 1) Колесо, 2) круг
Дөңгелемек - Вертеться, кружиться
Дөңгелетпек - Кружить, вертеть
Дөңес - Маленькая выпуклость или возвышенность
Доңыз - Свинья
Долданбақ - Раздражаться
Долдандырмақ - Раздражать
Долы - Раздражительный
Долырмақ - Вздувать
Домалақ - Шар
Домаламақ - Катиться
Домалатпақ - Катить
Домбал - Ком
Домбалдамақ - 1) Скомкать, 2) делать на черно
Домбалатпақ - Пон. зал. от гл. домбаламақ
Домбыра - Балалайка
Домбыра тартпақ - Играть на балалайке
Домбықпақ - Ознобиться
Домбықтырмақ - Ознобить
Домдамақ - Скомкать
Домданбақ - Пон. зал. от гл. домдамақ
Домдалмақ - Стр. зал. от гл. домдамақ
Дөнежін - Скот, самка по четвертому году
Дөнен - Четырехлетка (о скоте)
Дөніскей - Тупой
Дойыр - Толстейшая ногайка
Дүбір - Топот
Дүбірлетпек - Производить топот
Дүбілмек - Возбудоражиться
Дүбілтпек - Возбудоражить
Дүбілістпек - Вз. зал. от гл. дүбілмек
Дөп - Прямо, метко
Дүдамалданбақ - 1) сомнение, 2) сомневаться
Дүр - Храбрый
Дүрбелең - Восстание
Дүрбі - Бинокль
Дүрсе қоя бермек - Прямо и быстро нападать
Дүрсіл - Долгий стук
Дүрсілдемек - Стучаться
Дүрсілдетпек - Стучать
Дүркіретпек - Пон. зал. от гл. дүркіремек

Дүркіремек - Бегать, прозводя топот
Дүркін-дүркін - Периодично
Дүрмек - Напор толпы
Дүре - Розги
Дүрелемек - Наказывать розгами
Дүрелетпек - Пон. зал от гл. дүрелемек
Дұрыс - Правильно
Дүрс етпек - Гронуть
Дұрыстамақ - 1) Проверять 2) считать правильным
Дұрыстатпақ - Пон. зал. от гл. дұрыстамақ
Дүрік - Сразу
Дүрікпек - Суетиться
Дүріктірмек - Суетить
Дүрілдемек - Шуметь (об огне и человеке)
Дүрілдетпек - Пон .зал. от гл. дүрілдемек (о человеке)
Дүрілдеспек - Шумно разговаривать
Дұспан - Враг, злодей
Дұспандық - Вражда
Дүсір - Топот
Дүсірлетпек - Топтать ногами
Дүсірлетпек - Ср. зал. от гл. дүсірлемек
Дұға - Молитва
Дұғалық - Молитвенник
Дүкен - 1) Лавка, 2) мастерская
Дүкенші - Лавочник
Дүңк - Бух! (междометие)
Дүңкілдемек - Шумно стучать
Дүңкілдетпек - Шумно стучать
Дүлей - 1) Глухой 2) глупый
Дүлейленбек - Быть глухим, глупым
Дүм - 1) Приклад (ружейный), 2) сила
Дүмбілез - Полуспелый
Дүмпу - 1) Величие, 2) распухание (о ладони)
Дүмпіл - Глухой стук
Дүмпілдетпек - Глухо стучать
Дүмпілдемек - Глухо стучаться
Дүмше - Малограмотный
Дүмді - Сильный
Дүние - 1) Мир, 2) имущество
Дүниеқор - Корыстолюбивый
Дүниелік - Светский
Ду - Большой шум
Дуан - Окружной город,
Дуа – 1) Заговаривание, колдовство, 2) молитва
Дуадақ - Дрохва

Дуагер - Колдун
Дуагөй - Благословитель
Дудар - Растрепа
Дударланбақ - Растрепаться
Дударландырмақ - Растрепать
Дуыл - Гам, гомон
Дуылдамақ - 1) Гомонить, 2) чувствовать жару
Дуылдатпақ - Пон зал. от гл. дуылдамақ
Дуылдаспақ - Вз. зал. от гл. дуылдамақ
Дулыға - Шлем, каска
Дулығалы - Имеющий шлем
Думан - Веселье, компания
Думаншыл - Любитель увеселительных мест
Дүйсенбі - Понедельник
Дептер - Тетрадь
Дедектемек - Стремительна надвигаться
Дедектетпек - Стремительно надвигать
Дер - Зрелый
Дерт - Горе, печаль, боль
Дертті - Больной, печальный
Дерттенбек - Горевать
Дербес - Личный, исключительный, самостоятельный
Дере - Подставка под корыто, колоду
Дерек - 1) Известие 2) вещество
Деректеме - Повествоваие
Дерексіз - Отвлеченный, абстрактный
Дерексіз даналық – Метафизика
Деректі - Вещественный, конкретный, реальный
Деректі даналық - Позитивная филсофия
Дереу - Тотчас
Дес - Как раз
Деспек - Сговариваться
Десте - 1) Порядок о вещах, пачка, сделать пачку
Дестелемек - Приводить в порядок (о вещах)
Декбір - Терпение
Декбірлі - Терпеливый
Дегдар - Благородный
Декірет - Декрет
Деген - Точь в точь
Делбе - Болезнь лошади
Делбелемек - Бить вожжами
Делбеге - Вожжи
Делдал - Маклер, комиссионер
Делдеңдемек - Стремительно итти
Делебе құрабақ - Проявлять ощущение

Делегей - Центробежный
Дем - Дыхание
Демеу - 1) Союз (грамматич. терм.)
Демесін - Подмога
Демек - Сказать
Дем алмақ - Дышать, отдыхать
Дем салмақ - Дохнуть на кого нибуд после чтения молитвы для отогнание
болезни
Демемек - Помогать
Демікпе - Одышка
Демікпек - Страдать одышкой
Ден – Большинство
Дендемел - Превалить
Дендетпек – Пон. вид от гл. дендемек
Дене - Тело
Денелі - Коренастый
Дейді сөз - Молва
Дыбырламақ - Скоро говорить
Дыбыс - Звук, шорох, разговор издали из за стены чуть слышный
Дыбысты - Звуковой
Дірдектемек - Дрожать от холода
Дірдектетпек – Пон. зал. от гл. дірдектемек
Дірілдемек - Дребезжать
Дырылдатпақ - Пон. зал от гл. дырылдамақ
Дірілдемек - Дрожать
Дірілдетпек - Пон. зал. от гл. дірілдемек
Дыз етпек, дызылдамақ - Саднить, болеть с зудом
Дызылдатпақ - Пон. зал. от гл. дызылдамақ
Дік-дік етпек - Говорить требовательньш тоном
Дік етпек - Стоймя стоять
Дікілдетпек - Пон. зал. от гл. дікілдемек
Дікілдемек - Говорить требовательным тоном
Діңке - Терпение, сила
Дыңылдамақ - Звенеть
Дыңылдатпақ, дыңғырлатпақ, дыңғырламақ - Звенеть
Ділда - Золотая монета
Ділгір - Нужда
Ділгірленбек - Нуждаться
Ділмар - Речистый, говорливый, болтун
Дым - Сырость, влага, ничего, мокрота
Дымданбақ - Промокнуть, засыреть
Дымдамақ - Намочить
Дымдатпақ - Пон. зал. от гл. дымдамақ
Дымықпақ - Сырость, мокнуть
Дымқос - Хворый

Дымқостық - Хворь
Дымқыл - Влажный, сырой
Дымқылдық - Влага, сырость
Дін - Вера, религия
Дін жүйесі - Теология
Діншіл, діндар - Благочистивый, религиозный
Діндес - Единоверец
Дінсіз - Атеист
Дидар - Взгляд, воззрение, вид лица
Дидактике - Дидактика
Диқан - 1) Крестьянин, 2) земледелец
Диқаншылық - Земледелие
Дию - Злой дух
Диуана - Юродивый
Диуаналық - Юродивость
Диуаналанбақ - Юродствовать
З
Зәбір - Вред
Зәбірлі - Вредный
Запыран - 1) Желчь, 2) шафран
Запын - Отказ от повторения какого-либо действия, понесшего за собою
неприятность
Зат - 1) Тело, 2) вещь, 3) род, материал
Заттас - Однородный
Затты - 1) Благородный, 2) доброкачественный
Затшылық - Материализм
Зар - Рыдание, печаль, вопль
Зәр - Яд
Зәрлі - Ядовитый
Зарар - Убыток, вред
Зарарлы - Вредный
Заржақ - Плаксивый
Зардап - Последствие
Зәрре - 1) Молекула, 2) атом
Зарзаман - Плачевное время
Зарлатпақ, зарлаттырмақ - Пон. вид от гл. зарламақ
Зарламақ - Рыдать
Зарлауықтық - Зубрежка
Зәре – Дух
Зарықпақ - Томиться
Зарықтырмақ - Пон. зал от гл. зарықпақ
Зәру - Нужда, необходимость
Зәрушілік - Нуждаемость

Зағип - Калека
Зақым - Рана
Зақыл - Повреждение
Зақмет - Болезнь
Закүн - Закон
Закүншік - Подпольный адвокат
Заң - Закон
Заңшыл - Законник
Заңдас - Едино
Заңғар - Проклятие
Залал - Убыток
Залалды - Убыточный
Залым - 1) Мошенник, 2) тиран
Залымдық - Мошенничество
Замат - Моментально
Заманг - Эпоха
Замандас - Современник
Заманқат - Мемуары
Занақы - Выкуп за невесту
Занталақ - Ругательное слово
Зандем - Пропасть (имя сущ.)
Зауал - Упадок
Зәуде - Случайно
Заузат - Потомство
Заусайтан - См. зәуде
Зауламақ - Пламенно гореть
Зәулім - Высокий (о дереве)
Зауыт - Завод
Зауытты – Заводской
Зауық - 1) Наслаждение, 2) позыв в чему-либо
Зауықтанбақ - Наслаждаться
Зауымен - С намерением
Зая - Напрасно
Зәйтүн - Оливковое дерево
Зайғы - Напрасно, зря
Зайып - Супруга
Зор - 1) Великий, 2) большой
Зораймақ - 1) Повышаться в чинах, 2) сделаться крупным
Зорға - Насилу
Зорламақ - Принуждать, силить
Зорланбақ - Силиться
Зорландырмақ - Пон. зал. от гл. зорламақ
Зорлық - Насилие, принуждение
Зорлықшыл - Насильник
Зорықпақ - Надрываться, запалиться от скорой езды (о лошади)

Зомбылық - Насилие
Зұбаржат - Изумруд
Зұлпықар - Меч Алия (зять Магомета)
Зер - Позумент
Зерде - Сознание
Зерттемек - Расследовать
Зерделі - Сознательный
Зерлемек - 1) Каймить позументом, 2) преследовать
Зергер - Мастер золотых и серебряных дел
Зергерлік - Мастерство золотых и серебряных дел
Зере - Колечко, вдеваемое в ноздри
Зеректік - Способность
Зерікпек - Скучать
Зеріктірмек - Пон. зал. от гл. зерікпек
Зекет - Ежегодная милостыня, обязываемая шариатом, богачей в пользу
бедных
Зекірмек, зекімек - Сердито кричать на кого
Зеңбірек - Пушка
Зеңгер - Голубой
Зеңгі – Священ. покровитель рогатого скота
Зеңгімек - Кружиться ( о человеке в птицах)
Зелзеле - Землетрясение
Земзем - Вода свящ. колодца, на пути в Мекку
Зейіл - 1) Внимание, 2) угроза
Зейнет - Украшение, наряд
Зейін - Разум, способность, дарование
Зейіндеме – Рассуждение
Зейінді - Способный
Зыр - 3вyк летящей стрелы
Зырқ етпек - Стукнуть (о сердце)
Зырқырамақ - Производить шум (стрелы)
Зырқылдамақ - Стучать (о головной боли)
Зырылдатпақ - Пон. зал. от гл. зырылдамақ
Зырылдамақ - 1) Палить, 2) свистеть (о стреле), 3) быстро бегать,
4) вертеться с шумом
Зырылдауық - Гала, волчек
Зығырлан - Скрытый гнев
Зығырланбақ - Скрытно гневаться
Зықы шығармақ - Измаять
Зықы шықпақ - Измаяться
Зықы кетпек - Надоедать себя
Зықы кетірмек - Надоедать
Зікір - Благославление Бога (род молитвы)
Зікір салмақ - Благословлять Бога (род молитвы)
Зіл - Тяжесть

Зілденбек - Отяжелеть
Зілді - Тягостный
Зым зия - Безвестно
Зымыратпақ - Пон. вид от. гл. зымырамақ
Зымырамақ - Мчаться
Зымыстан - Зима
Зымиян - 1) Скрытный, 2) болота подземные
Зындан - Темница
Зипа - Красивый
Зина - Прелюбодеяние
Зиялы - Интеллигент
Зияпат - Угощение
Зиярат - Визит, посещение священного места
Зиян - Ущерб, убыток, вред
Зияндас - Вредитель, действующие вредно
Зиянды - Вредный, убыточный
Зиыт - 1) Скрытая вражда, 2) отвращение
Зиыттанбақ - Скрыто враждовать
Зиыттық - Скрытая враждебность
Зират - Кладбища
С
Сап - Черен
Саба - Кожаная посуда для кумыса
Сабатпақ - Пон. з. от гл. сабамақ
Сабаз - Молодец
Сабаспақ - Вз. зал. от гл. сабамақ
Сабақ - Урок, стебель, соломинка
Сабақтатпақ, сабақтатқызбақ - Пон. з. от гл. сабақтамақ
Сабақтас - 1) Одноклассник, 2) связанный
Сабақталмақ - Стр. зал. от гл. сабақтамақ
Сабақтамақ - Вдевать
Сабақ реті - Расписание уроков
Сабалақ - Длинный свалявшийся клок
Сабалақтанбақ - Косматить, растрепать
Сабалмақ - Стр.зал.от гл. сабамақ
Сабамақ - Бить
Сабан - Солома
Сабан тойы – Праздник посева
Сабау - Палочка, которой бьют шерсть
Саптатпақ, сапттаттырмақ - Стр. зал. от гл. саптамақ
Сапталмақ - Стр. зал. от гл. саптамақ
Саптамақ - Вставлять (о черене), вдеть (о чулках)

Сапты - Имеющий черен, черенок
Саптық - Для черена
Сапза - 1) Морковь, 2) овощи
Сабыт - Бремя
Сабыт артпақ - Обременять
Сабыр - Терпение, сдержанность
Сабырсызданбақ - Терять терпение
Сабырсыздық - Нетерпеливость, несдержанность
Сабырланбақ - Воздержаться
Сабырландырмақ - Сдержать кого
Сабырлы - Терпеливый, сдержанный
Сабырлылық - Терпеливость, сдержанность
Сабылтпақ - Пон. з. от гл. сабылмақ
Сабылмақ – Напр. съездить
Сабын - Мыло
Сабындатпақ - Пон. зал. от гл. сабындамақ
Сабындамақ - Мылиться
Сабынданбақ - Мылиться
Сәби - Несовершеннолетний
Сап - Ряд, строй
Сапа - Значение
Сапар - Путь
Сапар шекпек - Путешествовать
Сапасыз - Незначущий
Сап болмақ - 1) Дочиста израсходоваться, 2) избавиться от надоедания, 3)
затихнуть
Саппақ - Перестать быть упорным
Саптанбақ - Строиться в ряды
Сапсимақ - Торчать (о большой бороде)
Сапы - Кинжал
Сапыртпақ - Пон. з. от гл. сапырмақ
Сапырылыспақ - Перемешиваться
Сапырылыстырмақ - 1) Растормошить, 2) Перемешивать
Сапырмақ – 1) Взбалтывать, 2) перемешивать
Сапырылмақ - Быть перемешанным
Сапылдамақ - Говорить громко, не стесняясь
Сапиян - Сафьян
Сапияндамақ - Сделать из сафьяна
Сапияндатпақ - Пон. зал. от гл. сапияндамақ
Сәт - 1) Успех, 2) удача, 3) удобный момент
Сатарман - Продажный
Сатпақ - 1) Продавать, 2) грязный
Сатпақтамақ - Обпачкать
Сатпақтанбақ - Обпачкаться
Сәтті - Счастливый

Саттырмақ - Пон. з. от гл. сатпақ
Сәтсіз - Неудачный
Сәтен - Сатин
Саты - 1) Лестница, 2) постепенность
Сатыр-сұтыр - Грохот
Сатырлатпақ - Пон. зал. от гл. сатырламақ
Сатырламақ - Грохотать
Сатыламақ - 1) Действовать через протеже, 2) взбираться по ступенькам
Сатылмақ - Продаваться
Сатылы - Ступенчатый
Сәжде - Земной поклон при совершении молитвы
Садап - Перламутр
Садаға - Жертва
Садақ - 1) Кожаная сумка, куда кладут лук, стрелы, и колчан, 2) весь
прибор лука
Садақа - Подаяние
Сара - 1) Отбор, 2) деньги, 3) честный
Сарап - 1) Экспертиза, 2) оценка
Сарапшы - 1) Эксперт, 2) оценщик
Сарапшын - Сетка из конских волос для защиты глаз от солнца
Сарабдал - Скопидом
Сарапқа салмақ - 1) Разбирать экспертизой, 2) дать на оценку
Сараң - Скупой, скряга
Сараңдық - Скупость
Сараламақ - Сделать выборку, отбор
Саранжы - Божье дерево
Саранжам - Порядок
Сарай - Дворец
Сарпай - Наружный половой орган коровы
Сәрсем - Хорошо провяленный
Сәрсендеме - Гимнастика
Сарғалдақ - Род птицы
Сарғайтпақ - Пон. зал. от гл. сарғаймақ
Сарғаймақ – 1) Желтеть, 2) вянуть
Сарқыт - 1) Объедки, 2) Пережитки
Сарқырамақ - Журчать
Сарқылдамақ - Издавать звук (о кипятке в самоваре)
Сарқылмақ - Исчерпаться
Сарқымақ - Исчерпать
Сарқын - Остаток в чаше
Сарламақ - Безостановочно идти (о скоте)
Сарнатпақ - Пон. зал. от гл. сарнамақ
Сарнамақ - 1) Стонать 2) Воспевать стих
Сарнауық - Нытик
Сары - Желтый

Сарыарқа – Арало-Иртышский водораздел
Сары ауру - Желтуха
Сары бас жылан - Уж
Сары бас жоңырышқа - Желтый клевер
Сары бұға - Дрозд золотистый
Сарып - Болезнь верблюда и коровы на подошве ног
Сары пай - Почетное платье
Сары пай жаппақ - Надеть почетное платье
Сарып етпек - Издержать
Сары жон - Безводная пустыня
Сарыжа - Лук с инкрустациями из кости
Сары жақұт - Топаз
Сары жілік - Лощадь, находящаяся постоянно в работе, но не исхудалая
Сары шұнақ - Суслик
Сары дала - Необрозимая степь
Сары су - 1) Сыворотка молока, 2) жидкий гной
Сарық - Овца русской породы
Сарықпақ - Вылить до последней капли
Сары кідір - Пожилой
Сарылтпақ - Пон. зал. от гл. сарылмақ
Сарылмақ - Долго ждать
Сарылық - Желтизна
Сарымақ - Мочиться (о собаке)
Сары май - Сливочное масло
Сарымсақ - Лук
Сарын - 1) Мотив, 2) народные песни
Сәрінжі - Сарона (материя)
Сарыншы - Песенник
Саз - 1) Глубокая жидкая грязь
Саза - Заслуженная кара
Сазармақ - 1) Побледнеть, 2) упорствовать от злости
Сазағаш - Ива
Сазай - Заслуженная кара, возмездие
Саздатпақ - Пон. зал. от. гл. саздамақ
Саздамақ - Итти по топкому месту
Сазданбақ - Превратиться в жидкую грязь
Сазды - Топкий
Сасай - Импотентный, не способный к половому общению
Саспақ - Растеряться, быть в недоумении
Састырмақ - Пон зал. от гл. саспақ
Сасқалақтамақ - Расширяться, слушаться (мн. вид)
Сасық күзен - Хорек
Сәске - Позднее утро
Сасытпақ - Обдавать вонью
Сасыр - Морковник

Сасырлы - Морховистый
Сасық - Вонючий
Сасықтық - Вонь
Сасымақ - Вонять
Саға - 1) Устие реки, 2) подошва горы, 3) место, где лезвие или оконечник
соединяется с черенком
Сағат - Час, часы
Сағаттық - Часовой (о времени)
Сағақ - Угол между шеей и подбородком
Саға - Грязное пятно на териима
Сағалатпақ - Пон. зал. от гл. сағаламақ
Сағаламақ - 1) Искать покровительства, 2) итти по берегу реки
Сағалдырық - 1)Подуздцы, ные ремешки, 2) привески на шапке невесты
Сағалдырықты - Имеющие подузцы
Сағанақ - Концы палочек, составляющих решетки юрт
Сағыз – Сера
Сағыздалмақ - Стр. зал. от гл. сағыздамақ
Сағыздамақ - Прилепить серой
Сағызданбақ - Стать гипким
Сағым - Мираж
Сағымданбақ - Миражиться
Сағынбақ - Тосковать
Сағыныспақ - Вз. зал. от гл. сағынбақ
Сақ - Чуткий, чувство чести
Сақа - Литок, битка
Сақар - 1) Селитра, 2) еда перед рассветом во время поста
Сақара - Общирная степь, пустыня
Сақаралық - Степняк
Сақал - Борода
Сақалдамақ - Хватать за бороду
Сақалды - Бородастый
Сақал қоймақ - Отпустить бороду
Сақау - 1) Немой, 2) опухоль под горлом у жеребенка
Сақаусырамақ - Утихать (о буране)
Сақаймақ - 1) Вступить впреклонный возраст, 2) окоченеть, 3) сильно
морозить
Сақпан - Инструмент для метания камней
Сақтатпақ - Дать на хранение
Сақталмақ - Храниться
Сақтамақ - Хранить, сохранять
Сақтанбақ - Беречься
Сақтық - Осторожность
Сақ-сақ - 1) Хохот, 2)осторожно
Сақ-сақ күлмек - Хохотать
Сақылдатпақ - Пон. зал. от гл. сақылдамақ

Сақылдамақ - 1) Клокотать, 2) трястись
Сақына - Сцена
Сақыналық - Сценический
Сақина - Кольцо
Саңдау - Щель, просвет
Саңдаусыз - Беспросветный
Саңдаулы - Просветный
Саңғытпақ - Пон. зал. от гл. саңғымақ
Саңғыратпақ - Пон зал. от гл. саңғырамақ
Саңғырамақ - Раздаваться (об эхе в пустой комнате)
Саңғымақ - Испражняться (о птице)
Саңғуыр - Хвостовое крыло
Саңқ-саңқ - Голосисто
Саңқай - Даба (материя)
Саңқылдатпақ - Пон. зал. от гл. саңқылдамақ
Саңқылдамақ - Голосить (о птицах)
Саңырау - Глухой
Саңыраусымақ - Притворяться глухим
Саңырауқұлақ - Грибы
Саңыраулық - Глухота
сал - 1) Плот, 2) щеголь, 3) вздорный человек, одетый вроде балаганного
шута
Сәл - 1) Немножко, 2) слабый
Сала - 1) Разветвление, 2) серия, 3) отрог, 4) промежуток между
пальцами
Салақ - 1) Неряха, 2) беспечный
Салақтатпақ - Высунуть
Салақтамақ – 1) Болтаться, 2)высовываться
Салақтанбақ - Быть ныряхой
Салақтық - Неряшливость
Салалы - 1) Длинный (о пальцах)
Салауат - 1) Догмат веры 2) прпмирение тяжущихся вследствие
запутанности дел или давности
Салбаңдатпақ - Пон. зал. от гл. салбаңдамақ
Салбаңдамақ - Болтаться, свеситься
Салбыр - Вялый
Салбыратпақ - Свесить
Салбырама – Свислый
Салбырамақ - 1) Опуститься, 2) виснуть, 3) свеситься
Салбырлық - Вялость
Салпақтатпақ - Пон. зал. от гл. салпақтамақ
Салпақтамақ - Таскаться
Салпаңдатпақ - Развесить (уши)
Салпаң құлақ - Висячие уши
Салпы - Отвисший

Салпылдатпақ - Пон.зал. от гл. салпылдамақ
Салпылдамақ - Таскаться
Салпитпақ - Опуститься, отвесить
Салпимақ - Опуститься
Салт - 1) Быт, 2) верхом
Салт атты - Всадник
Салтақ - Испачканный
Салтақтатпақ - Пон. зал. от гл. салтақтамақ
Салтақтамақ - Испачкать
Салтақтанбақ - Испачкаться
Салтаң - 1) Холостой, 2) порожняком
Салтанат - Пышность
Салтанатты - Пышный
Салт-сая - Идеология
Салдар - Следствие
Салдақы - Проститутка
Салдаман - Истасканный
Сәлде - Чалма
Сәлделі - Имеющий чалму
Салдыр-гүлдір - Грохот
Салдырақ - Простяк
Салдыратпақ - Пон. зал. от гл. салдырамақ
Салдырамақ - 1) Грохотать, 2) выказывать простодушие
Салдық – Щегольство
Салдуар – Сибарит
Салдуарлық – Сибаритство
Салқам – 1) Редька, 2) ветрянок
Салма – Лапша
Салмақ - 1) Тяжесть, 2) положить, 3) сделать посев, 4) припустить, 5)
направить, 6) строить
Салмақтатпақ – Пон. зал. от гл. салмақтамақ
Салмақтамақ – Испытывать вес
Салмақты – Тяжеловесный
Сәлем – Привет, поклон
Сәлемшіл – Приветник
Сәлемдеме – Гостинец
Салы – Шаль
Салыстыртпақ - Пон. зал. от гл. салыстырмақ
Салыстырмақ - Сравнивать
Салыстырылмақ - 1) Сравниваться, 2) сверяться
Салық - 1) Налог, 2) транспорт, 3) бремя
Салықтанбақ - Оставаться в резерве (о войсках)
Салық қалдығы - Недоимка
Салыңқы - Отвисший край
Салым - Вклады, складчика

Салынбақ - 1) Притворяться, 2) предаваться чему-либо, 3) строиться
Салынбақ - 1) Огромная дерёвянная чаша, в виде лодки для кумыса,
2) небольшое круглое озеро
Самал - 1) Прохлада, 2) тихий ветерок
Самалық - Новинка
Самауыр - Самовар
Самай - Висок
Самайлық - Височный
Самсамақ - Торчать рядом
Самқал - Длинное ружье
Самырқанбақ - Грустить
Самырық - Баснословная птица, обитающая на баснословной горе Қап
(см.)
Сан - число, количество, счет
Сана - Сознание
Сән - Украшение, роскошь
Санат - Компания
Санатпақ, санаттырмақ - Пон. зал. от гл. санамақ
Санатқа кірмек - Войти в компанию
Санаспақ - 1) Рассчитаться, 2) считаться с кем-либо
Санасыздық - Безсознательность
Санақ - Статистика, перепись
Саналмақ - Считаться, исчислять
Саналы - Сознательный
Санама - Редкостный
Санамақ - Исчислять
Санаулы - Известный
Сан жүйесі - Арифметика
Сандал - 1) Дерево, на котором укрепляется наковальня, 2) заморское
дерево
Сандаламақ - Вздорить
Сандалтпақ - Пон. зал. от гл. сандалмақ
Сандалмақ - Бродить без дела
Сәнденбек - Щеголять
Сәндендірмек - Одевать в нарядное платье, сделать краше
Санды - Бедристый
Сәнді - 1) Украшенный, 2) приличный
Сәнді әліптеме - Художественное описание
Сандырақ - Бред
Сандырақтатпақ - Пон. зал. от гл. сандырақтамақ
Сандырақтамақ - Бредить
Сандық - 1) Сундук, 2) бедерный
Сандықша - Прямоугольник
Сәндік - 1) Украшение, 2) приличие
Сансыз - Бесчисленный

Сән-қой - Нарядливый
Сәнқойлық - Нарядливость
Сау - Здоровый
Сауап - Воздаяние от бога за добрые дела
Сауат - Грамота
Сауатсыздық - Неграмотность
Сауал - Вопрос
Сауалдау - Вопрошение
Сауда - Торговля
Саудалатпақ - Пон. зал. от гл. саудаламақ
Саудаласпақ - Торговаться
Саудаламақ - Торговать
Саудалы - 1) Ходкий (о товаре), 2) торговый
Саудалық - Торговый
Саудагер - Торговец, купец
Саудагершілік - Коммерция
Саудыр - Шелест
Саудыратпақ - Шелестить
Саудырамақ - Шелестеть
Саудырлатпақ - Пон. зал. от гл. саудырамақ
Саудырламақ - Шелестеть
Саусақ - Палец
Саусамақ - Стать вряд
Сауға - 1) Военная добыча, 2) подарок яз добычи охотника
Сауғызбақ - Помогать доить
Сауғыздыртпақ, сауғыздырмақ - Пон. зал. от гл. сауғызбақ
Сәукеле - Старинный конусообразный женский головной убор с разными
украшениями
Саулатпақ - 1) Откровенничать, 2) Пон. зал. от гл. сауламақ
Сауламақ - 1) Сильно течь, 2) бежать толпой
Сәуле - Луч
Сәулет - Внешнее величие
Сәулеттенбек – Показываться внешне величественным
Сәулетті - Внешне величественный
Сәулет өнері - Архитектор
Саулы - Дойная
Саулық - 1) Здоровье, 2) овца (3-х летняя)
Саулық сақтығы - Гигиена
Саумақ - Доить
Саумал - Незрелый кумыс
Сәуегей - Предсказатель, предвестник
Сәуегейлік - Предсказание
Сауыт - 1) Кольчуга,2) сосуд посуда
Сауыр - Круп (лошади)
Сәуірік - Молодой жеребец, не кладеный

Сауыс - Засаленная грязь
Сауысқан - Сорока
Сауық - Увеселение
Сауықпақ - Выздороветь
Сауықшыл, сауыққой - Любитель увеселительных мест
Сауылмақ - Доиться
Сауын - 1) Дойные животные, 2) время удоя
Сауын айту - Объявлять заранее о предстоящих поминках и пире
Сауыншы - Удойщик, удойщица
Сауыншылық - Состояние удойщиков
Сауындық - Дойный
Сай - 1) Готовый, 2) длинный овраг
Сая - 1) Покровительство, 2) тенник, тень
Саябыр - Затишье
Саябырланбақ - Затихать
Саябырландырмақ - Пон. зал. от гл. саябырланбақ
Саятшы - Опытный охотник
Саяз - Мелкий
Саязданбақ - Мелеть
Саясат - Политика
Саясатты - Политический
Саясаттық шешен сөз - Политическая ораторская
Саяқ - Жеребцы и мерины, отделеные от косяка
Саялатпақ - Пон. зал. от гл. саяламақ
Саяламақ - 1) Быть под покровительством, 2) тениться, заслоняться
Саялы - Тенистый
Сайтан - Черт, сатана
Сайтанданбақ - Сатанеть
Сайтансырамақ - Быть (поллюции)
Сайдауыт - Молодые люди одного возраста
сайратпақ - Пон. зал. от гл. сайрамақ
Сайрағыш - Певунья
Сайрамақ - Петь
Сайран - Гуляние
Сайрандатпақ - Пон. зал. от гл. сайрандамақ
Сайрандамақ - Прогуляться, гулять
Сайғақ - 1) Антилопа, 2) длинная палка
Сайғақтамақ - Укрепить палку у верхняго конца могилы
Сайқал - 1) Клеветник, 2) развратница, 3) острога, которой колят рыбу
Сайқалдамақ - 1) Клеветать, 2) развращать
Сайқалданбақ - Развращаться
Сәйкес - Соответственность, сообразность
Сәйкес келмек - 1) Соответствовать, 2) приличествовать
Сәйгел - Род насекомого, беспокоющего рогатый скот
Сайлатпақ, сайлаттырмақ - Пон. зал. от гл. сайламақ

Сайласпақ - Участвовать в выборе
Сайламақ - Выбирать, избирать
Сайланбақ - 1) Выбираться, избираться, 2) готовиться к чему -либо
Сайландырмақ - Снабдить всем необходимым
Сайлау - Выборы
Сайлаушы - Избиратель
Сайлы - Готовый
Сайман - Инструменты, орудие, утварь
Сайыз - Мелкий
Сайыздатпақ - Пон. зал. от гл. сайыздамақ
Сайыздамақ - Мелеть
Сайыздық - Мелкота
Сайыс - Бой на копьях
Сайыспақ - Фехтоваться
Сайын - Каждый раз
Собалақ - Хлеб из пресного теста, цилиндр
Собалақтатпақ - Пон. зал. от гл. собалақтамақ
Собалақтамақ - Скручивать в трубки
Собалақтанбақ - Скручиваться в трубки
Собық - Стручок
Сопақ - Овальный
Сопақталмақ - Пон. зал. от гл. сопақтамақ
Сопақтамақ - Продолговато округлить
Сопақтық - Продолговатая округленность
Сопаңдамақ - Высунуться
Сопайтпақ - Пон. зал. от гл. сопаймақ
Сопаймақ - 1) Торчать, 2) осунуться в лице
Сод - Суд
Соттаспақ - Судиться с кем либо
Сотты - Судебный, находящийся под судом
Сотшыл - Сутяга
Сотсиалдық - Социальный, социалистический
Сотқар - Бедовый (о человеке)
Сотқарланбақ - Причинять кому-либо беду
Сотқарлық - Бедственность (о человеке)
Сөтеңке - Толстое бревно
Содыр - Вред
Содыр тимек - Вредить
Содырланбақ - Быть вредным
Содырлы - Вредоносный, вредитель
Сор - 1) Беда 2) солончак
Сорап - 1) Тропинка 2) насос, 3) призывная кличка верблюдов
Сораптамақ - Пить глотками
Сорақы - 1) Неказистый, 2) несоразмерный, парадоксальный
Сорақыланбақ - Становиться несуразным

Сорақыландырмақ - Пон. зал.от. гл. сорақыланбақ
Сорақылық - Несоразмерность, порадоксальноеть
Сораңдамақ - Высунуться
Сорпа - 1) Суп, 2) бульон
Сортаң - Солончак
Сортаңды - Солончаковый
Сордырмақ - Пон. зал. от. гл. сормақ
Сорғалатпақ - Пон. зал. от. гл. сорғаламақ
Сорғаламақ - Заливаться, струиться
Сорғытпақ - Подсушить
Сорғыш - Промокательная бумага
Сорғызбақ - Пон. зал. от. гл. сормақ
Сорғымақ - Подсыхать
Сорлатпақ - Заставить бедствовать
Сорламақ - Бедствовать
Сорлы - Бедный
Сорлылық - Бедность, несчастье
Сормақ - 1) Всасывать, 2) спросить (старинное выражение)
Сөре - 1) Полка, 2) настилка для высушивания сыра и творога
Сорылмақ - Засасываться
Сору - Сосанье
Соз - Триппер
Сөз - Слово, речь, разговор
Созаң - Долговязый
Созбақ - 1) Простирать, нротянуть, 2) растянуть
Сөзшең - Говорун
Создырмақ - Пон. зал. от гл. созбақ
Созғылатпақ - Пон. зал. от гл. созғыламақ
Созғыламақ - Растягивать (многократн. вид)
Сөз өнері - Словесность
Созылтпақ - Пон. зал. от. гл. созылмақ
Созылмақ – 1) Затянуться, 2) растягиваться
Созылмалы - Растяжимый
Созым - Упругость
Созымды – Упругий
Соған бола - Из-за того
Соғыс - Война
Соғыспақ - Воевать
Соғылған - Интриган
Соғылмақ - 1) Коваться, 2) удаяться
Соғым - 1) Скот, предназначенный на зиму для закола, 2) мясо,
заготовленное на зиму
Соғымдамақ - Зарезать скот на зиму
Соғынбақ - Отряхаться

Соқа - 1) Плуг, соха, 2) одинокий
Соқалатпақ - Пон. зал. от гл. соқаламақ
Соқаламақ - Пахать
Соқаймақ - Возвышаться, среди других, одиноко
Соқпа - Спорадический
Соқпақ - 1) Тропинка, 2) ковать, 3) заехать, 4) дуть (о ветре), 5) бить
Соқта - Масссив
Соқталы - Массивный
Соқтықпақ - 1) Удариться, 2) придираться
Соқыр - Слепой
Соқырлық - Слепота
Сөк - Пшено
Сөкпек - 1) Распороть, разделать шитое, 2) дать выпи
Сөктемек - Толочь поджаренное просо в ступке
Сөктірмек - Пон. зал. от гл. сөкпек
Сөгіс - Выговор
Сөгілмек - Распороться
Соң - 1) Поздно, 2) после, 3) руль лодки
Соңғы - Последний
Соң қалмақ - 1) Опоздать, 2) отставать
Соңғы - 1) За (кем-либо), 2) конец
Сол - 1) Левый, 2) тот
Сөл - Отвар из солонины
Солақ - Продольный прорез
Солақай - Быть левшой
Солақайланбақ - Быть левшить
Солай - Все, что есть
Солай - Так
Солбыр - Вялый, безжизненный
Солбырайтпақ - Пон. зал. от гл. солбыраймақ
Солбыраймақ - Проявлять вялость
Солбырлық - Вялость, безжизненность
Солтақ - Хромой
Солтамақ - Прихрамывающий
Солтақтық - Хромота
Солқылдатпақ - Зыбить
Солқылдақ - Зыбкий
Солқылдамақ - Зыбиться
Солма - Запал (болезнь сытой лошади)
Солмақ - Вянуть
Сөлекет - Неуклюжий
Сөлекеттенбек - Стать неуклюжим
Сөлекеттік - Неуклюжество
Солық - Тяжелое дыхание
Солықтамақ - Едва дышать от усталости

Сом - 1) Рубль, 2) массивный, 3) компактный
Сома - Сумма (капитал)
Сомпитпақ - Пон. зал. от гл. сомпимақ
Сомпимақ - Корчиться
Сомдамақ - Сделать массивным
Сомдық - Рублевый
Сомса - Пирожок
Сомыр - Кедровый орех
Сона - Слепень
Сонар - Пороша
Сөнбек - Угасать
Сөндіртпек - Пон. зал. от гл. сөндірмек
Сөндірмек - Гасить, тушить
Сондық - Столько
Сой - 1) Сословие, 2) знатный род
Сояу - Деревянная палочка с острым концом
Сойдақ - Имеющий клыки, высовывающиеся изо рта
Сойдыртпақ, сойдырмақ, сойғызбақ - Пон. зал. от гл. соймақ
Сойқын - Грабеж, задор
Сөйлетпек - Пон. зал. от гл. сөйлемек
Сөйлес - Деловой разговор
Сөйлем - Предложение
Сөйлемек - Говорить
Сөйлеу түрі – Излагательная форма, акроматическая форма
Соймақ - 1) Ободрать 2) заколоть, облупить
Сойыспақ - Вз. зал. от гл. соймақ
Сойыл - Батог
Сойылмақ - Стр. зал. от гл. соймақ
Сүбе - Ложное ребро против поясницы
Сопы - Отшельник, благочестивый
Сопысыма, сопысынбақ - Ханжить, жить в личине святого
Сопы киіз - Кошма, в которую окутывается тело покойного при
вынесении его на погребение
Сопылық - Отшельничество
Сүт - Молоко
Сүт ақы - Цена молока (подарок жениха матери невесты, чтобы иметь
право ездить к невесте днем)
Сүттенбек - Выделять молоко (о растении)
Сүтті - Молочный
Сүтсымақ - Похожий на молоко
Сүтеймек - Прибавляться (о молочном скоте)
Сұр - Голубая (о масти лошади)
Сүр - Копченое мясо
Сұратпақ - Пон. зал. от гл. сұрамақ
Сұраспақ - Вз. зал. от гл. сұрамақ

Сұрастырмақ - Распросить, разузнать
Сұралмақ - 1) Быть допрошенным,
Сұрамақ - Просить, спросить
Сұрамшақ - Попрошайка
Сүрен - Ужасный крнк
Сұранбақ - Проситься
Сұрау – 1) Вопрос, 2) допрос 3) спрос
Сұраулы - Просимое, спрошенный, имеющий сбыть
Сүртпек - 1) Стирать, 2) намазать, 3) чистить
Сүрттірмек - Пон зал. от гл. сүртпек
Сүртілмек - Стр. з. от гл. сүртпек
Сүртінбек - Тереться, намазываться
Сұрғылт - Сероватый
Сұрқылтай - Знаток людей
Сұрқия - 1) Бродячий по аулам по безродности или с дурными
намерениями, 2) смутьян
Сүргі - Рубанок
Сүргілетпек - Пон. зал. от гл. сүргілемек
Сүргілемек - Стругать
Сүргін, сүргіншілік - Гонение
Сұрланбақ - 1) Сереть, 2) бледнеть (о человеке)
Сүрлетпек - Пон. зал. от гл. сүрлемек
Сүрленбек - Коптить (о мясе)
Сүрлемек - Коптеть (о мясе)
Сүрлеу - Тропинка
Сұрлық - 1) Серость, 2)бледность
Сүрме - Краска для ресниц глаз (сурьма)
Сүрмек – 1) Прожить (о жизни), 2) Покрывать (о случке), 3) гнать
Сүрмелетпек - Пон. зал. от гл. сүрмелемек
Сүрмелемек - Сурьмить
Сүрең - Выражение (о глазе)
Сүреңдемек - Делать гримасы
Сүрен - Страх
Сүрен салмақ – 1) Сделать публикацию, кричать диким голосом
Сұрып – 1) Свинец, 2) отборный
Сұрыптатпақ - Пон. зал. от гл. сұрыптамақ
Сұрыпталмақ – Стр. зал. от гл. сұрыптамақ
Сұрыптамақ - Сделать подбор, выборку, 2) чистить
Сүріс - Мятежи, буйство
Сүріспек - Буйствовать, прогонять друг друга
Сұрыш - Маленькая лошадь
Сұры - Образ, нормальный вид
Сүрім - Чад, смрад
Сүрінбек - Споткнуться
Сүріншек - Чел. или жив. постоянно спотыкается

Сүріндірмек - Пон зал от гл. сүрінбек
Сүзбе - Процеженное кислое молоко
Сүзбек – 1) Бодать 2) процедить
Сүздірмек - Пон. зал. от гл. сүзбек
Сүзгі - Цедило
Сүзек - Тиф
Сүзекі - Невод
Сүзеген - Бодливый
Сүзіспек - Бодатсья
Сұс – 1) Наружное украшение, 2) внушение
Сұсты - Величественный
Сұғанақ - 1) Жадный, 2) воровство
Сұғанақтық - Жадность
Сұғынбақ - Жадничать
Сұғындырмақ - 1)Пон. зал. от гл. сұғынбақ, 2) вдеть во что нибудь
Сұқ - Завистливый, 2) сглазчивый
Сұқпақ - Пырнуть
Сұқбат - Заведушевная беседа
Сұқбаттаспақ - Задушевно беседовать
Сұқтанбақ – 1) Прельщаться, 2) Сглазить
Сұқсыр - 2) Род утки
Сүкі - Укор
Сүкілемек - Укорять
Сүгірет - Рисунок, картина
Сұңғақ - Высокий, но не статный
Сұңқар - Сокол
Сұңқыл - Голос лебедя
Сұңқылдатпақ - Пон. зал. от гл. сұңқылдамақ
Сұңқылдамақ - Голосить
Сүңгітпек - Пон. зал. от гл. сүңгімек
Сүңгімек - Нырять
Сүңгуір қайық – Подводная лодка
Сүңгуір үйрек - Крохаль (родутки)
Сұлатпақ - Пон. зал. от гл. сұламақ
Сұлама - Неразвязный
Сұламақ - Растянуться боком
Сұлтан - 1) Султан, 2) потомки хана
Сұлтандық - Что свойственно султану
Сүлде - Только кожа и кости
Сүле - Призрак
Сүлеленбек - Слегка хворать
Сұлы - Овес
Сұлық - Равнодушно
Сұлықтық - Равнодушие
Сүлік - Пиявка

Сұлу - Красивый
Сұлуланбақ - Становиться красивым
Сұлулық - Красота
Сұм - Хитрец, пронырливый
Сүмбі - Шомпол
Сүмбіл - Гиацинт
Сүмбіле - Август
Сүмбілемек - Всовывать шомпол
Сұмдық – 1) Хитрость 2) преступление
Сүме - Достояние
Сүмеңдетпек - Пон. зал. от гл. сүмеңдемек
Сүмеңдемек - Корчиться
Сүмелек - Неопытный, негодяй
Сұмырай – 1) Мифическое животное с человеческой головой,
вызывающее своим появлением засуху, 2) оборванец, растрепа
Сұмырайлық - Оборванство, растрепанность
Сүмірейтпек - Пон. зал. от гл. сүміреймек
Сүміреймек - Скорчиться
Сүндет - Обряды Магомета, делаемые на религиозном поприще, 2)
обрезание
Сүндеттетпек - Пон. зал. от гл. сүндеттемек
Сүндеттемек - Обрезать
Сүндетші - Совершитель обрезания
Су - Вода
Суат - Водопой
Суаттас - Пользующиеся одним водопоем
Суартпақ - Пон. зал. от гл. суармақ
Суармақ - 1) Поить, 2) закалить (о железе) сварить
Суармақ - Напиться
Суалмақ - 1) Похудеть, yбaвиться
Суама - Сплетник
Суайт - Самоплет, вранье
Суайттанбақ - Врать черезмерно
Сушы - Водовоз
Судыр - Шелест
Судырлатпақ - Шелестить
Судырламақ - Щелестеть
Сүре - Глава Корана
Сурет - Портрет, картина
Суреттемек - Картинный художественный
Суретші, суретшіл - Художник
Суретшілдік - Художественность
Сусатпақ - Пон. зал. от гл. сусамақ
Сусар - Россомаха
Сусамақ - Жаждать

Сусамыр - 1) Выдра, 2) сахарная болезнь
Сусытпақ - Пон. зал. от гл. сусымақ
Сусындық - Для утоления жажды

Сусылдамақ - Ускользать
Сусымақ - 1) Водянистый, 2) скользнуть
Сусын – 1) Питье, утоляюший жажду, 2) жажда
Сусындатпақ - Пон. зал. от гл. сусындамақ
Сулас - Стоящие на одной pеке аулы
Сулатпақ - Лгать; не прерываться в чтении
Суламақ - Намочить
Суланбақ - Намочиться
Сулы - Мокрый
Сулық - Дождевик
Сумақай - Шелестуха
Сумаң - Вертлявый
Сумаңдатпақ - Пон. зал. от гл. сумаңдамақ
Сумаңдамақ - Делать быстрые торопливые движения
Су етпек - Икнуть
Суыт - Срочно
Суытпақ - 1) Охладить, 2) дать выстояться (о лошади)
Суыттырмақ - Пон. зал. от гл. суымақ
Суыр - Сурок
Суартпақ - Пон зал. от гл. суармақ
Суырмақ - Вынимать
Суырылмақ - Выниматься
Суыспақ - Порвать связь с кем либо
Суық - Холод, холодный
Суықтық - Холодность
Суылдатпақ - Шуметь (от движения)
Суылдамақ - Шуметь (от движения)
Суымақ, суынбақ - 1) Охладеть, 2) остынуть, 3) выстояться
Сүйтпек - Так поступить
Сүйдемек - Так же сказать
Сүйдірмек - Пон. зал. от гл. сүймек
Сүйретпе, торсық - 1) Дровни, 2) большой
Сүйретпек - Волочать
Сүйретілмек - Волочиться
Сүйрелмек - Стр. зал. от гл. сүйремек
Сүйремек - Сволокать
Сүйрік - Белые корни куги и камыша
Сүпірітпек - Заострить
Сүпримек - Заостриться
Сүйсінбек - Восторгаться
Сүйкетпек - Пон. зал. от гл. сүйкемек
Сүйкелмек – Стр. зал. от гл. сүйкемек
Сүйкемек - Тереть
Сүйкенбек - Тереться, прикасаться
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Сүйкім - Миловидность
Сүйкімді - Милый симпатичный
Сүйкімділік - Симпатичность
Сүйкімсіз - Антипатичный
Сүйкімсіздік - Антипатичность
Сүйгізбек, сүйгіздірмек - Пон. зал. от гл. сүймек
Сүймек – 1) Любить 2) целовать
Сүймен - Лом
Сүймендемек - Работать ломом
Сүйек - Кость
Сүйектес - Родственник
Сүйекті - 1) Костлявый, 2) плотный (о материи)
Сүйел - Бородавка
Сүйем – Четверть (аршина)
Сүйендетпек - Пон. зал. от гл. сүйендемек
Сүйемдемек - Измерять четвертями
Сүйемелдемек - Поддерживать
Сүйемек - Прислонить, подпирать руками
Сүйетпек - 1) Прислониться; 2 ) опереться
Сүйендірмек - Пон. зал. от гл. сүйенбек
Сүйеу - Опора
Сұйық - Жидкий
Сұйықтық - Жидкость
Сүйіспеншілік - Любовное отнощение
Сүйікті - Любимый
Сүйілмек - Быть любимым
Сүйінбек - Восхищаться
Сүйіндірмек - Восхищать
Сүйінші - Подарок, получаемый при сообщении какой-либо радостной вести
Сүйіншілемек - Домогаться подарка за, сообщенную радостную весть
Сүйініс - Радость, восторг
Сүйінішті - Восхитительный
Сеп - Прибавка, приращение
Сеппек - 1) Посыпать, 2) засевать
Септеспек - Друг другу помогать
Септемек - 1)Склонять (грамматика), 2) прибавить, 3) помогать
Септік - Помощь
Себеп - Причина
Себепті - Причинный
Себепкер – 1) Причинитель, 2) фактор
Себелетпек - Пон. зал. от гл. себелемек
Себелемек - Сыпать
Сетпек - Зазубрить
Сетік - Выбоина, зазубрина, пасека
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Сетілмек - Засубриться
Сербегей - Торчило, торчек
Сербеңдетпек - Пон. зал. от гл. сербеңдемек
Сербеңдемек - Торчать
Серпітпек - Отталкивать от себя
Серпілтпек - Пон. вид. от гл. серпілмек
Серпілмек - Избавиться
Серт - Клятва, обещание
Серттеспек – 1) Пари держать, 2) Дать друг другу клятву в исполнении чеголибо
Серке - Вожак (выхолощенный козел)
Сергеспек - Отважиться, сопротивляться
Сергек – 1) Легкий сон, 2) оживленный
Сергердең - Критическое положение
Сергітпек - Оживлять
Сергімек - Оживляться
Сермемек - Махать
Серменбек - Размахиться
Серне - Покупка барана, путем складчины для объедания
Сере - Расстояние между мезинцем и большим пальцем
Сереңдетпек - Пон. зал. от гл. сереңдемек
Сереңдемек - Дрыгать (о ногах и руках)
Сереңке - Спичка
Серейтпек - Пон. зал. от гл. сереймек
Сереймек - Окоченеть
Сері - 1) Форсун, 2) рыцарь
Серік - Товарищ, спутник
Серіктеспек - Составить товарищество
Серіктік - Товарищество, соучастие
Серілік - Эпикурейство
Серуен – 1) Прогулка, 2) экскурсия
Сезбек - Чувствовать, чуять
Сездіртпек - Пон. зал. от гл. сездірмек
Сезік - Подозрение
Сезіктенбек - Подозревать
Сезіктендірмек - Пон. зал. от гл. сезіктенбек
Сезікті - Подозрительный
Сезім - Чувство
Сезімшіл, сезімді – Чувствительный (о человеке)
Сес - Голос, звук
Сеспей қатпақ - Сразу окоченеть
Сескенбек - 1) Брезгать, чувствовать отвращение, 2) Опасаться
Сескендірмек - Пон. зал. от гл. сезіктенбек
Сек - 1) Выложенный баран на 2-м году, 2) сомнение
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Секпіл - Веснушка
Секпілденбек - Покрываться веснушками
Сексен - Восемьдесят
Сексеуіл - Саксаул
Сексимек - Взъерошиться
Сек келтірмек - Сомневаться
Секек - Непосед, прыгун
Секектетпек - Пон. зал. от гл. секектемек
Секектемек - Бегать шаловливо
Секең - Прыг
Секірт, секіртпе - Болезнь овцы
Секіртпек - Пон. зал. от гл. секірмек
Секірмек - Вскочить, прыгать
Секілді - Похожий
Сегіз - Восемь
Сегіздік - Восьмерка
Сең - Глыба (плывущая по воде)
Сеңсең - Шкура 6-ти месячного ягненка
Сеңгір – 1) Предгорье, мыс, 2) густой лес
Сел - Наводнение
Селт етпек - Получить воздействие, ощущение
Селтекей, селтең - Вертлявый
Селтеңдемек - Выставляться (о человеке)
Селтимек - Выказывать надменность
Селдір - Реденький, редизна
Селдіретпек - Родить
Селдіремек - Редеть
Селсоқ - Равнодушный
Селсоқтық - Равнодушие
Селк етпек - Вздрогнуть от испуга
Селтілдетпек - Качать
Селкілдемек - Качаться
Сембі - Суббота
Семсер - Сабля, меч
Семіртпек - Откормить
Семірмек - Откармливаться
Семіз - Жирный, тучный
Семіздік - Жирность, тучность
Сен - Ты
Сенбек – 1) Сохнуть, вянуть, 2) довериться, 3) убедиться
Сенделмек - Бродить
Сендірмек - Уверить, убедить
Сенгіш - Доверчивый
Сенік - Увядший, чахлый
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Сенілмек - Вериться, довериться
Сенім - Вера, доверие
Сенімдік - Верность, доверчивость
Сенімсіздік - Недоверчивость
Сейіл - Прогулка
Сейілтпек - Рассеять
Сейіл құрмақ - Прогуливаться
Сейілмек - Рассеяться
Сып - Трость
Сыба балшық –Гипс
Сыбатпақ – Пон. зал. от гл. сыбамақ
Сыбаға - Доля, пай
Сыбағалы - Паевой
Сыбалмақ - Пон. зал. от гл. сыбамақ
Сыбамақ - 1) Намазать, 2) пустомелить
Сыбанбақ - Засучиваться до локтя
Сыбандырмақ - Засучивать
Сыбай салтаң - 1)С легкой ношей, 2) холостой
Сыбайлас - Сосед
Сыбдыр - Шорох, шелест
Сыбдырламақ - Шелестеть
Сібер - Скрытый (о человеке)
Сіберленбек - Скрытничать
Сіберлендірмек - Пон. зал. от гл. сіберленбек
Сіберлік - Скрытность
Сыбыр - Шопот
Сыбыршыл - Шопотливый
Сыбырлақ - 1) Шептун, 2) глухой голос
Сыбырламақ - 1) Шептать, 2) потерять голос
Сыбызғы - 1) Свирель, 2) дудка
Сыбызғышы - Свирельник
Сыбыс - Слух
Сып - Трость
Сыпайы - Приличный
Сыпайысымақ - Церемониться
Сыпайылық - Приличие
Сыптатпақ - Пон. зал. от гл. сыптамақ
Сыпталмақ - Утончаться
Сыптамақ - Утончать
Сыптығыр, сыпсың - 1) Гладкий, 2) поджарый
Сыпайы - Приличный
Сыпайысымақ - Церемониться
Сыпайылық - Приличие
Сыпыртпақ - Пон. зал. от гл. сыпырмақ
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Сыпырғыш - Метелка
Сыпырмақ - Подмести, сгребать
Сыпырып, сыпырмақ – 1) Опустошать, 2) выдернуть
Сыпырық - Покатый
Сыпырылмақ - Подметаться, стребаться
Сыпырынбақ - Возв. зал. от гл. сыпырмақ
Сыпырынды - Мусор, сгребное
Сыпылдатпақ - Пон. зал. от гл. сыпылдамақ
Сыпылдамақ - Быстро и отчетливо говорить
Сыпаңдамақ - Вилять хвостом
Сытпақ - Выколоть, выбить
Сыттырмақ - Пон. зал. от гл. сытпақ
Сытыр - Хруст
Сытырлатпақ - Пон. зал. от гл. сытырламақ
Сытырламақ - Хрустеть
Сынық - Отломанный (ушко иглы)
Сытылмақ – 1) Стр. зал. от гл. сытпақ, 2) выдавить (гной)
Сиыңдамақ - Быть поворотливым, оживленным
Сыдыртпақ - Скоро дергать
Сыр - 1) Краска, 2) киноварь, 3) тайна
Сыра - Пиво
Сірә - Вероятно
Сырашы - Продавец пива, пивовар
Сырағы - Сущность
Сыралғы – 1) Туловище выше поясницы, 2)Делимая часть дичи после охоты,
3) компетентный
Сыралы - Счастливый
Сырт - 1) Хребет, 2) обух 3) за, вне, 4) посторонний
Сырттан - Заочно, за глаза
Сыртылдатпақ - Пон. зал. от гл. сыртылдамақ
Сыртылдамақ - Хрустеть
Сыршы - Красильщик
Сырдаң - Неприветливый
Сырдитпақ - Оголять
Сырдимақ - Оголяться
Сырға - Серьги
Сырғақ – 1) Чемерица (растение), 2) гололедица, 3) неустойчивый
Сырғақтатпақ - Пон. зал. от гл. сырғақтамақ
Сырғақтамақ - Колебаться, ускользать
Сырғаламақ - Надевать серьги
Сырғанатпақ - Катить
Сырғанақ - 1) Катушка, 2) скользкий
Сырғанамақ - Катиться
Сырғауыл - Жердь
687

Сырғытпақ - Отодвинуть
Сырғымақ - Отодвинуться
Сырқау - Больной
Сырқауламақ - Хворать
Сырқауланбақ - Захворать
Сырқаулық - Немощь
Сырқырамақ - Ломать (о боли в костях)
Сірке - 1) Гнида, 2) уксус
Сіркелемек - Размножаться (о гнидах)
Сіргеленбек - Получить гниды
Сірге - Намордник с рогульками, надеваемый на молодых животных, чтобы
они своих матерей
Сіргелемек – Надевать сірге
Сырлатпақ - Пон. зал, от гл. сырламақ
Сырлас – 1) Сообщник, 2) друг, которому поверяют тайну
Сырласпақ - Поверять тайну
Сырластырмақ - Пон. зал. от гл. сырласпақ
Сырламақ - Красить
Сырланбақ - Краситься
Сырлы әдебиет - Художественная литература
Сырмақ - Кошма, шитая в строчку
Сырнай - Гармонь
Сырнайшы - Гармонист
Сіреспек - Натянуться
Сірестірмек - Натянуть
Сіреу - Затвердевший (о снеге)
Сірі - Лоскут продымленной кожи
Сырытпақ - Пон. зал. от гл. сырымақ
Сырыспақ - Вз. з. от гл. сырымақ
Сырық - Длинный шест для поднятия түндік
Сырыл - Хрип
Сырылтпақ - Потеснить
Сырылдақ - Сиплый
Сырылдамақ - Хрипеть
Сырылмақ - Потесниться
Сырмақ - Шить в строчку
Сыз - Сырость
Сіз- Вы
Сызат - 1) Черточка, 2) царапинка
Сызбақ - 1) Чертить, 2) писать
Сыздатпақ - Пон. зал. от гл. сыздамақ
Сыздамақ - 1) Ныть, 2) чрезмерно наполниться (о брюхе)
Сыздауық - 1) Прыщик, 2) нарыв
Сызды - Сырая (о земле)
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Сыздырмақ - Пон. зал. от гл. сызбақ
Сыздық - 1) Кант, 2) конопатина
Сызғыш - Линейка
Сызық - Черта
Сызықты - Линейный
Сызылмақ - Чертиться
Сығалатпақ - Пон. зал. от гл. сығаламақ
Сығаламақ - 1) Смотреть в щель, 2) прицелиться
Сыған - Цыган
Сығанданбақ - Цыганить
Сығылмақ - Вытесняться
Сығым - Жом, сжимок
Сығымдатпақ - Пон. зал. от гл. сығымдамақ
Сығымдалмақ - Выжиматься
Сығымдамақ - Выжимать
Сықақ - Издевательство
Сықақтамақ - Издеваться
Сықаққой - Издевчивый
Сықаққойлық - Издевчивость
Сықтамақ - Притеснить
Сықпа - Выжимки (сыр)
Сықпақ - Выжимать
Сықтатпақ - Пон. зал. от гл. сықтамақ
Сықтамақ - Горько плакать
Сықтырмақ - Пон. зал. от гл. сықпақ
Сықылықтамақ - Надсмеяться
Сықыр - Скрип
Сықырлатпақ - Пон. зал. от гл. сықырламақ
Сықырламақ - Скрипеть
Сықыл - Изображение, манера, фигура
Сықылдатпақ - Пон. зал. от гл. сықылдамақ
Сықылды - Похожий
Сыңар - Непарный, половинчатый
Сыңаржақ - Односторонний
Сіңбек - 1) Впитаться, 2) перевариться
Сіңбірмек - Высморкаться
Сіңбірік - Сопля
Сіңдірмек - Впитать
Сыңсымақ - Плакать по невесте
Сыңсу - Плач по невесте
Сыңқылдамақ - Тихо смеяться
Сіңір - Сухожилие
Сіңір тартылмақ - Подвергнуться нервной спазме (о мускулах)
Сіңірленбек - Превратиться в сухожилие
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Сіңірмек - 1) Присвоить, 2)переваривать, 3) усвоить
Сіңім – Питательность
Сіңімді - Питательный
Сылатпақ - Пон. зал. от гл. сыламақ
Сыласпақ - Возвр. з. от гл. сыламақ
Сылаң - Стройный
Сылаңдатпақ - Пон. зал. от гл. сылаңдамақ
Сылаңдамақ - Кокетничать
Сыламақ - 1)Мазать, 2) массажировать
Сыланбақ - 1) Ухаживать за собой, 2) быть массажированным
Сыландырмақ - Пон. зал. от гл. сыланбақ
Сылау - Массаж
Сылайық - Манера
Сылбыр - Мямля
Сылбырамақ - Мямлить
Сылпылдатпақ - Пон. зал. от гл. сылпылдамақ
Сылпылдамақ - Вяло и тихо ходить
Сылтау - Повод, предлог
Сылтауратпақ - Приводить повод
Сілтеу - Указывать
Сілті - Щелочь
Сылтық - Прихрамывающий
Сылтымақ - Прихрамывать
Сылдыр - Звон
Сылдыратпақ - Звонить
Сылдырамақ - Звенеть
Сылдырмақ - Бубенчик, побрякушка
Сылқ етпек - Повалиться наземь как скошенная трава
Сылқылдатпақ - Пон. зал. от гл. сылқылдамақ
Сылқылдамақ - Свободно болтаться, расхлябаться
Сылқым - Щеголь
Сілікпе - Мясо, до того разваренное что отваливается от костей
Сілікпек - Трясти
Сілкіспек - Вз. з. от гл. сілкімек
Сілкілетпек - Пон. вид от гл. сілкілемек
Сілкілемек - Оттряхивать
Сілкінбек - Трястись
Сіле - Проклятие
Сілекей - Слюна
Сілекейлі - Слюнявый
Сілем - 1) Остаток, 2) благословеннее
Сілемей - Текущая слюна
Сілемейлемек - Обслюнить
Сілеусін - Рысь
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Сілейтпек - Выбить из сил
Сілеймек - Изнемогать
Сым - Проволока
Сымақ - Подобный (суффикс)
Сымбат - Статность
Сымбатты - Статный
Сымбат өнері - Скульптура
Сымбал - Кип
Сымбалдатпақ - Пон. зал. от гл. сымбалдамақ
Сымбалдамақ - Завязывать кипом
Сымпыс - Жидкий (о хвосте лошади)
Сымпылдатпақ - Пон. зал. от гл. сымпылдамақ
Сымпылдамақ - Быстро пролетать
Сымпитпақ - Пон. зал. от гл. сымпимақ
Сымпимақ - 1) Иметь невзрачный вид, 2) остаться ни с чем
Сымды - Проволочный
Сымсыз - Беспроволочный
Сіміртпек - Пон. зал. от гл. сімірмек
Сімірмек - Зараз выпить
Сымылтыр - Дрянь, барахло
Сын - Критика, вид
Сына - Клин
Сынап - Ртуть
Сынатпақ - Пон. зал. от гл. сынамақ
Сынаспақ - Критиковать друг друга
Сыналатпақ - Пон. зал. от гл. сыналамақ
Сыналамақ - Заклинивать
Сыналанбақ - Заклиниваться
Сынамақ - 1) Критиковать, 2) испытывать, 3) пробовать, пытаться
Сындыртпақ - Пон. зал. от гл. сындырмақ
Сындырмақ - Ломать
Сынсыз - 1) Вне критики, 2) безобразный
Сынсызданбақ - Обезобразиться
Сыныспақ - Тесниться
Сынық - Поломка, отломок
Сынықшы - Костоправ
Сый - Подарок
Сия - Чернила
Сияқ - Вид, подобие
Сияқты - Похожий
Сипат - Форма
Сипаттамақ - Описывать
Сипаттатпақ - Помахивать хвостом
Сипр - Цифра
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Сидам ағаш - Шест, стяг
Сидамдатпақ - Пон. зал. от гл. сидамдамақ
Сидамдамақ - Сделать гладким
Сыйдырмақ - Поместить
Сидитпақ - Оголять
Сидимақ - Оголяться
Сират көпір - Мост над адом
Сирақ - Голень
Сирақты - Голенастый
Сирек - Редкий, редко
Сиретпек - Разрядить
Сиремек - Редеть
Сиса - Ситец
Сиға - Правило, форма
Сиғалатпақ - Пон. зал. от гл. сығаламақ
Сиғаламақ - Облекать в форму, правило
Сыйғызбақ - Поместить
Сыйғыздырмақ - Пон. зал. от гл. сыйғызбақ
Сиқы кетпек - Обезобразиться
Сигек - Часто испускающий мочу
Сыйлатпақ - Пон. зал. от гл. сыйламақ
Сыйлас - Уважающие друг друга
Сыйласпақ - Вз. з. от гл. сыйламақ
Сыйламақ - 1) Уважать, 2) подарить
Сыйлау - 1) Уважение 2) подарок
Сыйлы - Уважаемый
Сыймақ - Помещаться
Симек - Мочиться
Синдикет - Синдикат
Сиіт - Свадебные подарки
Сиыр - Корова
Сиыр көз - Желтая ромашка
Сиырлы - Имеющий много коров
Сиырмақ - Ободрать
Сыйыспақ - Возвр. зал. от гл. сыймақ
Сиық - Образ
Сиықты - Образный
Сиықсыз - Безобразный
Сыйымсыздық - Несовместимость
Сыйынбақ - Молиться
Сыйындырмақ - Пон. зал. от гл. сыйынбақ
Ғ
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Ғапыл - Беспечный
Ғапу - Прощение, помилование
Ғапу етпек - Простить
Ғажап, ғажайып - Удивление, удивительная вещь
Ғашық - 1) Влюбленный, 2) страсть
Ғашықтық - Любовь
Ғадауат - Вражда
Ғарапа - Канун праздника курбана
Ғарыш - 1) Небесный свод, 2) трон бога
Ғарық болмақ - Утонуть
Ғазап - Мучение, мука, страдание,
Ғасыр - Век, эпоха
Ғаламат - Вещий признак
Ғалым - Ученый
Ғалымдық - 1) Ученость, 2) просвещение
Ғамал - Действие
Ғанимат - 1) Добыча, 2) богатство, 3) счастье
Ғауам - 1) Народ, 2) простой
Ғаурат - Наружный половой орган
Ғауға - Шум, крик, спор
Ғайбат - Заочная хула
Ғайбаттамақ - Условить, осуждать заочно
Ғайт - Религиозный праздник
Ғайры - Другой
Ғайып болмақ - Внезапно исчезнуть
Ғайыптан - Непредвиденно
Ғұшыр - Пожертвование, состоящее в раздаче десятой части хлеба
Ғұрып - Обычай
Ғұзыр – 1) Позволение, 2) просьба
Ғұсыл - Полное омовение всего тела, установленное шариатом после
известных случаев
Ғұсыл құйынбақ - Обливаться водой (по шариату)
Ғебірет - Пример
Ғебірет алмақ - Брать пример
Ғеддет - Срок
Ғеззет - Честь, почесть
Ғылым - Наука, знание, учение
Ғибадат - Богослужение
Қ
Қап - Мешок
Қапа - Мохнатый, густой
Қабат - 1) Слой, 2) этаж, 3) раз
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Қабаттаспақ - Вз. зал. от гл. қабаттамақ
Қабаттастырмақ - Пон. зал. от гл. қабаттаспақ
Қабатталмақ - Стр. зал. от гл. қабаттамақ
Қабаттамақ - 1) Помешать 2) наслаивать
Қабар - Известие, сообщение
Қабаршы - Вестник
Қабарласпақ - Сообщаться
Қабарластырмақ - Пон. зал. от гл. қабарласпақ
Қабарланбақ - Сообщаться, извещаться
Қабарландырмақ - Оповестить, известить
Қаба сақал - Бородатый
Қабаған - Злая (о собаке)
Қабақ - 1) Бровь, 2) берег
Қабақат - Гадкий
Қабақты - Бровистый
Қабан - Кабан
Қабалақтамақ - Растеряться
Қаппақ - 1) Хватать ртом, 2) укусить
Қаптатпақ - Пон. зал. от гл. қаптамақ
Қаптал - 1) Боковые досочки седла, прилож. к бокам, 2) одежда без
перехвата
Қапталдатпақ - Пон. зал. от гл. қапталдамақ
Қапталдық - Часть спины лошади, приходящаяся под
Қапталдамақ - Прикрепить седлу
Қаптамақ - 1) Обвить 2) набирать в мешок
Қаптырмақ - Пон. зал. от гл. қаппақ
Қапсыртпақ - Пон. зал. от гл. қапсырмақ
Қапсырмақ - Обхватить
Қапсырылмақ - Страд, зал. от гл. қапсырмақ
Қапқан - Капкан
Қабыр - Могила
Қабыршы - Могильщик
Қабыршық - Кожура, шелуха
Қабықтанбақ - Шелушиться
Қабырға - 1) Ребро, 2) стена
Қабырғаластырмақ - Равняться боком
Қабырғаластырмақ - Пон. зал. от гл. қабырғаласпақ
Қабырғалы - 1) Ребристый, 2) сильный
Қайызбақ - Зажечь огонь
Қабыспақ - 1) Соответствовать, 2) быть пригнанным, приставленным
Қабыстырмақ - Пон. зал. от гл. қабыспақ
Қабық - Кора
Қабықтаттырмақ - Пон. зал. от гл. қабықтамақ
Қабықтамақ - Ободрать кору
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Қабылдаттырмақ - Пон. зал. от гл. қабылдамақ
Қабылдамақ – 1) Согласиться, 2) одобрить
Қабымақ - Прошивать в стежку
Қабынбақ - Задыхаться
Қабындырмақ - Пон. зал. от гл. қабынбақ
Қап! - Ax!
Қапа - 1) Духота, 2) огорчение
Қапас - Клетка
Қапалақтамақ - Падать хлопьями (о снеге)
Қапаланбақ - Огорчаться
Қапаландырмақ - 1) Пон. зал. от гл. қапаланбақ, 2) создать духоту
Қапар –Память
Қапы - Нечаянно
Қапыл-құпыл - Второпях
Қапылыс - Неожиданно, нечаянно
Қат – 1) Письмо, 2) нужда
Қата - Ошибка, ошибочно
Қатар - Ряд, слой
Қатарламақ - Ставить, рядами
Қатарланбақ - Стать рядами
Қатарландырмақ - Пон. зал. от гл. қатарланбақ
Қатаған - Головка ребра
Қатаң - Твердоватый
Қатаңдатпақ - Быть твердым
Қатал - 1) Грозный, жестокий
Қаталаспақ - Ошибаться
Қаталастырмақ - Пон. зал. от гл. қаталаспақ
Қаталамақ - Жаждать
Қаталданбақ - Ожесточиться
Қаталық - Ошибочность
Қатайтпақ - Сделать твердым, крепким
Қатайтырмақ - Пон. зал. от гл. қатаймақ
Қатаймақ - Отвердеть
Қатпа - Худосочный
Қатпар - Складки, морщиться
Қатпарланбақ - 1) Быть складчатым, морщинистым, 2) превращаться в
мерзлый ком
Қатпақ - 1) Мерзнуть, 2) приправлять
Қатты - 1) Твердый, 2) скупой
Қатшы - Секретарь
Қат-қабат - Слоистый
Қатқақ - Заморозки
Қатынас - Связь
Қатынаспақ - Сообщаться, посещать
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Қатер - Опасность
Қатыртпақ - Пон. зал. от гл. қатырмақ
Қатырма - Кардон
Қатырмақ - Заморозить
Қатыс - Участие
Қатоыспақ - Участвовать
Қатыстырмақ - Пон. зал. от гл. қатыспақ
Қатық - 1) Кислое молоко, 2) приправа (к пище)
Қатым - Чтение всего Корана
Қатын - Жена
Қату - Твердая внутренняя опухоль
Қатуланбақ - Ожесточенность
Қажат - 1) Нужда, 2) необходимо
Қажатпақ - Пон. зал. от гл. қажамақ
Қажаспақ – Вз. зал. от гл. қажамақ
Қажалмақ - Натираться
Қажамақ - Натирать
Қажытпақ - Обессилить
Қажы - Паломник
Қажыр - Настойчивость
Қажырлы - Настойчивый
Қажылық - Паломничество
Қажымақ - Уставать
Қашатпақ - Пон. зал. от гл. қашамақ
Қашаттырмақ - Пон. зал. от гл. қашамақ
Қашар - Телка
Қашаған – Убегун (о лошади)
Қашақ - Корова, вызывающаяся все время к случке
Қашамақ - Долбить
Қашан - Когда
Қашанғы - 1) Давнишний, 2) навсегда же
Қашау - Долото
Қашпақ - 1) Убежать, 2) избегать, 3) случаться (о мелком и крупном
рогатом скоте)
Қашқын - Беглец, дезертир
Қашыр - Мул
Қашыртпақ - Пон. зал. от гл. қашырмақ
Қашырмақ - Пон. зал. от гл. қашпақ
Қашық - Большое расстояние
Қада - Кол
Қадатпақ, қадаттырмақ - Пон. зал. от гл. қадамақ
Қадағаламақ - Строго повелевать
Қадақ – фунт
Қадақтатпақ, қадақтаттырмақ - Пон. зал. от гл. қадақтамақ
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Қадақтамақ - Вешать фунтами
Қадалмақ - 1) Приколоться, 2) вонзиться
Қадам - Шаг
Қадамдатпақ - Пон. зал. от гл. қадамдамақ
Қадамдамақ - Шагать
Қадамақ - 1) Пришивять, 2) вбить, 3) воткнуть
Қадір - Уважение
Қадірлетпек - Пон. зал. от гл. қадірлемек
Қадірлемек - Уважать
Қадірлі - Уважаемый
Қар - 1) Снег, 2) проститутка, 3) верхняя часть руки, 4) свирепость
Қара - 1) Черный, 2) скот, 3) чернила
Қарабарақ - Растение, зола которого употр. для мытья
Қарап - Гибель, разрушение
Қарағаш - Ольха
Қаратал - Черный тальник
Қаратаяқ - Бродяга
Қаратпақ - Пон. зал. от гл. қарамақ
Қараттырмақ - Пон. зал. от гл. қарамақ
Қара жүрек - Злоумышленный, носотенец
Қараша - 1) Черненький, 2) сентябрь
Қарашы - Подданный
Қарашық - Зрачек
Қара дүрсін - Простой
Қарар - Постановление
Қараз - Цель
Қарасан - Род болезни у рогатого скота
Қараспақ - 1) Вз. зал. от гл. қарамақ, 2) помогать
Қарастырмақ - Разыскивать
Қара сөз - Речь не стихотворная
Қараған - Караганка
Қарағай - Сосна
Қарақ - Милый
Қарақалық - Простонародье, масса
Қарақтамақ - Приголубить
Қарақшы - 1) Чучело, 2) разбойник
Қарақұс - l) Темя, 2) Орел
Қарақұйрық - Род антилопы
Қараңдамақ - Едва быть видным издалека
Қараңғы - Темный, темнота
Қараңғыланбақ - Темнеть, темница
Қараңғылық - Темнота
Қаралатпақ - Пон. зал. от гл. қараламақ
Қаралас - Приблизительно одинаковый
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Қаралатпақ - 1) Обвиняться, 2) Чернить
Қараламақ - 1) Чернить. 2) Обвинять
Қаралтым - Черноватый, темный
Қаралмақ - Стр. зал. от гл. қарамақ
Қаралы - Траурный
Қаралық - Чернота
Қарамақ - 1) Смотреть, 2) Искать, 3) Ожидать
Қара мал - Скот
Қара май - Деготь
Қаран суалмақ - Остаться в безвыходным положении
Қарау - Скупой
Қарауыл - 1) Стража 2) Придел
Қарауылдатпақ – Пон. зал. от гл. қарауылдамақ
Қарауылдамақ - Сторожить
Қарайтпақ - Зачернить
Қарайттырмақ - Пон. зал. от гл. қараймақ
Қарай - 1) К, 2) согласно
Қараймақ - Чернеть
Қарбаңдамақ - Копошиться, засуетиться
Қарбалас - Случайное совпадение двух работ, требующих одновременного
выполнения
Қарт - 1) Старик, старый 2) карта
Қарта - Толстая кишка лошади и человека
Қартаң - Пожилой
Қартайтпақ - Пон. зал. от гл. қартаймақ
Қартаймақ - Устареть, состариться
Қаржы - Средство
Қаржымақыл - Игра в бабки
Қарша - Молодость
Қарсақ - Корсак
Қарсаң - 1) Подъем, 2) пора
Қарсы - 1) Против, 2) навстречу
Қарсыласпақ - Противиться
Қарсылық - 1) Протест, 2) Противоречие
Қарға - Ворона
Қарғантпақ - Пон. зал. от гл. қарғамақ
Қарғаттырмақ - Пон. зал. от гл. қарғамақ
Қарғалмақ - Быть проклятым
Қарғамақ - Проклинать
Қарғатпақ - Божиться
Қарғантпақ - Пон. зал. от гл. қарғанбақ
Қарғы - Ошейник
Қарғатпақ - Пон. зал. от гл. қарғамақ
Қарғаттырмақ - Пон. зал. от гл. қарғамақ
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Қарғыс - Проклятие
Қарғыламақ - Надевать ошейник
Қарғымақ - Перепрыгнуть
Қарқара - Род цапли, ее перья
Қарленбек - Разгневаться
Қарлығаш - Ласточка
Қармақ - 1) Удочка, 2) Подхватить, подцепить
Қармамақ - Хвататься, зацепить
Қарманбақ - Хвататься
Қарнатпақ, қарнаттырмақ - Пон. зал. от гл. қарнамақ
Қарнамақ - Согнуть унину
Қаріп - Буква
Қарытпақ - Пон. зал. от гл. қарымақ
Қарыттырмақ - Пон. зал. от гл. қарымақ
Қарыз - Заем, кредит
Қарыздар - Должник
Қарызданбақ - Задолжаться
Қарыс - Расстояние между растянутыми большим и средним пальцами
Қарыспа - Столбняк
Қарыспақ – 1) Противиться, 2) остолбенеть
Қарыстатпақ - Пон. зал. от гл. қарыстамақ
Қарыстамақ - Мерить посредством қарыс см.
Қарық - Вдоволь
Қарымақ - Прожигать
Қарын - Живот
Қарындас - 1) Сестра по отношению к старшему брату, 2) родственник
Қару - Орудие
Қару құрал - Вооружение
Қаруланбақ - Вооружаться
Қаруландырмақ - Вооружить
Қари - Знающий наизусть весь Коран
Қаз - Гусь
Қаза - 1) Смерть, 2) застава из циновки для ловли рыбы
Қазақ - Киргиз
Қазалы - Смертный
Қазан - Котел
Қазандық - Плита
Қазбақ - Копать
Қаздаңдамақ - Забегать вперед
Қаздыртпақ, қаздырмақ - Пон. зал. от гл. қазбақ
Қазына - 1) Казна, 2) имущество
Қазы - Колбаса с ребром
Қазір - Сейчас
Қазіргі - Настоящий
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Қазірлетпек - Пон. зал. от гл. қазірлемек
Қазірлемек - Приготовить
Қазірленбек - Готовиться
Қазірлендірмек - Пон. зал. от гл. қазірленбек
Қазірет – Титул духовного лица
Қазыспақ - Вз. зал. от гл. қазбақ
Қазық - Кол
Қазықтамақ - Вколачивать колы
Қазыланбақ, қазылмақ - Стр. зал. от гл. қазбақ
Қазымыр - Придирчивый
Қазымырланбақ - Придираться
Қаз оты - 1) Мох, 2) потничная трава
Қази - Судья
Қас - 1) Бровь, 2) самый, весьма
Қаса - Половой член лошади
Қасақ - Мясная торговля
Қасаптатпақ - Пон. зал. от гл. қасаптамақ
Қасаптамақ - Торговать мясом
Қасапшы - Мясник
Қасармақ - Упрямиться
Қасас - Враждебный, месть
Қасастық - Враждебность
Қасақана - Злоумышленно, нарочно
Қасақы - Зловредный
Қаскүнем - Злоумышленник
Қасаң - Жестокий
Қасаңдатпақ - Ожесточиться
Қастаспақ - Враждовать
Қастастырмақ - Пон. зал. от гл. қасаспақ
Қастамақ - Предназначить
Қастауыр - Краска (добытая внутри лошади), которой девицы красят свои
брови
Қастық - Злодеяние
Қасқа - 1) Лысый, 2) герой
Қасқалдақ - Гагара, нырок
Қасқаймақ - Итти навстречу
Қасқыр - Волк
Қасытпақ - Пон. зал. от гл. қасымақ
Қасыттырмақ - Пон. зал. от гл. қасымақ
Қасірет - Горе, печаль
Қасынбақ - Вз. зал. от гл. қасымақ
Қасық - Ложка
Қасықтамақ - Собирать по ложкам
Қасымақ - Чесать
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Қасынбақ - 1) Чесаться, 2) тереться
Қасиет - 1) Свойство, 2) священность
Қасиеттемек - Освящать
Қасиеттенбек - Освящаться
Қасиеттендірмек - Пон. зал. от гл. қасиеттенбек
Қасиетті - Освященный
Қағаз - Бумага
Қағаздатпақ, қағаздаттырмақ - Пон. зал. от гл. қағаздамақ
Қағаздамақ - Оклеивать бумагой
Қағанақ - Околоплодная оболочка, перепонка, в коей родятся многие
животные и человек
Қағыр - Протоптанное место
Қағыспақ - 1) Ссориться, 2) Вз. зал.от. гл. қақпақ
Қағыстырмақ - Пон. зал. от гл. қағыспақ
Қағыл - Тонкий снег, первопутник
Қағылез - Живой, шустрый
Қағынбақ - Стряхиваться
Қағынды - Сухая гангрена (язва)
Қағындырмақ - Пон. зал. от гл. қағынбақ
Қақ - 1) Ровно, 2) лужа, 3) пастила, 4) торная (дорога)
Қақақтамақ - Упорно следить
Қақаңдамақ – Выставляться как кол
Қақалдырмақ, қақалтпақ - Пон. зал. от гл. қақалмақ
Қақалмақ - Подавиться
Қақайтпақ - Пон. зал. от гл. қақаймақ
Қақаймақ – 1) Быть твердым, 2) торчать
Қақпақ - 1) Стряхивать, 2) ворота, 3) Крышка, 4) пробить, 5) стучать
Қақпақыл - Род игры в бабки
Қақпыш - Сушеное мясо
Қақтатпақ, қақтаттырмақ - Пон. зал. от гл. қақтамақ
Қақталмақ - Стр. зал. от гл. қақтамақ
Қақтанбақ - Греться у огня
Қақтамақ – 1) Сушить на воздухе, 2) греться у огня
Қақтырмақ - Пон. зал. от гл. қақпақ
Қақшымақ - Ловить на лету
Қақсатпақ - Пон. зал. от гл. қақсамақ
Қақсамақ - 1) Говорить без перерыва, 2) изнывать
Қаққызбақ - Пон. зал. от гл. қақпақ
Қақырайтпақ, қақырайттырмақ - Пон. зал. от гл. қақыраймақ
Қақыраймақ – 1) Быть твердым, 2) стоймя стоять
Қақырмақ - Харкать
Қақырық - Мокрота
Қақылдатпақ - Пон. зал. от гл. қақылдамақ
Қақылдамақ - Много говорить
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Қақитпақ - Пон. зал. от гл. қақимақ
Қақимақ - Торчать
Қаңбақ - Перекати поле
Қаңтар - Декабрь
Қаңтармақ - 1) Прикрепить по воды на переднюю луку седла, 2) тормозить
Қаңтартпақ, қаңтарттырмақ - Пон. зал. от гл. қаңтармақ
Қаңтарылмақ - Стр. зал. от гл. қаңтармақ
Қаңсылатпақ - Пон. зал. от гл. қаңсыламақ
Қаңсыламақ - Визжать, пищать
қаңсытпақ - Пон. зал. от гл. қаңсымақ
Қаңсымақ - Рассыхаться
Қаңғырбас - Бродяга
Қаңғыртпақ - Пон. зал. от гл. қаңғырмақ
Қаңғырлатпақ, қаңғырлаттырмақ - Пон. зал. от гл. қаңғырламақ
Қаңғырламақ - Брякать, звякать
Қаңғырмақ, қаңғымақ - Шататься, бродить
Қаңқыл - Гоготание
Қаңқылдамақ - Гоготать (о гусях)
Қаңқу - Молва
Қаңқымақ - Торчать
Қаңқуламақ - Распространять молву
Қаңылтыр – 1) Листовое железо, 2) жестянка
Қаңылтырлаттырмақ - Пон. зал. от гл. қаңылтырлатпақ
Қаңылтырламақ - Крыть железом
Қал - Положение
Қала - Село, деревня, город
Қалатпақ, қалаттырмақ - Пон. зал. от гл. қаламақ
Қалаш - Калач
Қалақ - Мутовка, веселка, мешалка
Қалам - 1) Ручка, 2) конец унины
Қаламақ - 1) Выбирать любое, 2) обкладывать, 3) возводить (о застройке)
Қалампыр -Гвоздика
Қалам-қас - Чернобровый
Қалау - Вещь, взятая по выбору
Қалай - Как, какой
Қалайы - Олово
Қалайылатпақ - Пон. зал.от гл. қалайыламақ
Қалайыламақ - Покрыть оловом
Қалбақ - Ложка
Қалбалаңдамақ - Порхать, вертеться с места на место
Қалбалақ - Порхание
Қалбалақтамақ - Порхать, вертеться с место на место
Қалбыр - Жестянка
Қалпақ - Шляпа, шляпка
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Қалпақты - Имеющий шляпу
Қалта - 1) Карман, 2) сума, сумка
Қалтақтамақ - Матать (головой)
Қалтыратпақ - Пон. зал. от гл. қалтырамақ
Қалтырамақ - Дрожать
Қалт-құлт - Дрожание, шатание
Қалытқы - Поплавок
Қалтылдатпақ - Пон. зал. от гл. қалтылдамақ
Қалтылдамақ - Дрожать, качаться, колебаться
Қалшимақ - Остолбенеть
Қалжа - Угощение соседних женщин в честь новорожденного ребенка
Қалжаңдатпақ - Пон. зал. от гл. қалжаңдамақ
Қалжаңдамақ - Шататься, кривляться
Қалжыратпақ - Пон. зал. от гл. қалжырамақ
Қалжырамақ - Обессилиться
Қалжың - Шутка, аллегория
Қалжың бас - Надоедливый шутник
Қалжыңдаспақ - Вз. зал. от гл. қалжыңдамақ
Қалжыңдамақ - Шутить, аллегорничать
Қалдырмақ - Оставить
Қалған - Род лекарства
Қалғызбақ - Пон. зал. от гл. қалмақ
Қалғытпақ - Пон. зал. от гл. қалғымақ
Қалғымақ - Дремать
Қалта - 1) 3аслон, 2) Покровитель (ласкат. слово)
Қалқалатпақ - Пон. зал. от гл. қалқаламақ
Қалқаламақ - Заслонять
Қалқан - Щит
Қалқытпақ, қалқыттырмақ - Пон. зал. от гл. қалқымақ
Қалқымақ – 1) Плавать по поверхности, 2) снимать пену или масло с
поверхности жидкости
Қалқитпақ - Пон. зал. от гл. қалқимақ
Қалқимақ - Торчать
Қалмақ - 1) Оставаться, 2) отставать, 3) калмык, 4) Всп. гл., показывающий
законченность действия
Қалып - 1) Колодка, 2) положение, 3) форма
Қалыптатпақ, қалыптаттырмақ - Пон. зал. от гл. қалыптамақ
Қалыптамақ – 1) Отливать в форму, 2) натягивать в наколодку
Қалыптанбақ - Приспособиться
Қалық - Народ, население
Қалықтамақ - Парить (по небу)
Қалың - Густой
Қалыңдатпақ, қалыңдаттырмақ - Пон. зал. от гл. қалыңдамақ
Қалыңдамақ - 1) Сгуститься, 2) утолщаться
703

Қалыңдық - 1) Невеста, 2) толщина
Қалың мал - Калым, выкуп за невесту
Қам - Забота
Қама – Выдра
Қаматпақ, қаматтырмақ - Пон. зал. от гл. қамамақ
Қамал - Крепость
Қамалмақ – Стр. зал. от гл. қамамақ
Қамамақ - 1) Загнать, 2) осадить
Қамба - 1) Кизяк, 2) яма для ловли зайцев
Қампара - Камфора
Қампайтпақ - Пон. зал. от гл. қампаймақ
Қампаймақ - Надуваться, раздуваться
Қамтама - Недоумение, ошеломление
Қамтама қылмақ - Недоумевать, ошеломляться
Қамтытпақ - Пон. зал. от гл. қамтымақ
Қамтымақ - Прихватить, прибрать
Қамшат - Выдра
Қамшау - Лимфоденит (болезнь)
Қамшы - Плеть
Қамшыгер - Искусно бьющий плетью
Қамшылатпақ, қамшылаттырмақ - Пон. зал. от гл. қамшыламақ
Қамшыласпақ - Вз. зал. от гл. қамшыламақ
Қамшыламақ - Бить плетью
Қамдатпақ, қамдаттырмақ - Пон. зал. от гл. қамдамақ
Қамдамақ - Приготовить
Қамданбақ - Готовиться
Қамзол - Длинный жилет
Қамқа - Парча (материя)
Қамқор - 1) Заботливый, 2) покровитель
Қамқоршылық – 1) Заботливость, 2) шефство
Қамыт - Хомут
Қамытатпақ, қамыттаттырмақ - Пон. зал. от гл. қамыттамақ
Қамыттамақ - Надеть хомут
Қамыр - Тесто
Қамырлатпақ, қамырлаттырмақ - Пон. зал. от гл. қамырламақ
Қамырламақ - Замазать тестом
Қамыс - Камыш, тростник
Қамықпақ - Унывать
Қамықтырмақ - Пон. зал. от гл. қамықпақ
Қан - 1)Хан, 2) кровь
Қандық - Ханство
Қанат - 1) Крыло, 2) решето юрты
Қанатты - Крылатый
Қанатпақ - Пон. зал. от гл. қанамақ
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Қанаттырмақ - Пон. зал. от гл. қанамақ
Қанағат - Довольство, умеренность
Қанағаттанбақ – Довольствоваться малым
Қанағаттандырмақ - Пон. зал. от гл. қанағаттанбақ
Қанағатшыл - Умеренный
Қанағатсыздық - Неумеренность
Қанамқ - Истекать кровью
Қанбақ - 1) Напиться, 2) войти в сущность
Қанжар - Кинжал
Қанжыға - Торока
Қан жылатпақ, қан жылаттырмақ - Пон. з. от гл. қан жыламақ
Қан жыламақ - Обливаться кровавыми слезами
Қанша - 1) Сколько, 2) дочь хана
Қаншық - Сука
Қандай - Какой
Қандырмақ - Пон. зал. от гл. қанбақ
Қанден - Моська
Қансыратпақ - Пон. зал. от. гл. қансырамақ
Қансырамақ - Обессилить от потери крови
Қанішер - Кровопийца
Қанық - 1) Известно, в курсе (дела)
Қанікпек - Повадиться
Қанігі - Знающий
Қау - Сухая прошлогодняя трава
Қауіп - Опасность
Қауіптенбек - Опасаться
Қауіптендірмек - Пон. зал. от гл. қауіптенбек
Қауіпті - Опасный
Қаудан - Ковыль
Қаусатпақ - Пон. зал. от гл. қаусамақ
Қаусамақ - Рассохнуть
Қаусынбақ - Быть сложенным на груди (о платье)
Қаусындырмақ - Пон. зал. от гл. қаусынбақ
Қауға - Ведро для колодца сделанное из голвной шкуры лошади
Қауқар - Сила, мочь
Қаулы - Постановление
Қауырсын - Крылья молодых птиц
Қауыз - Скорлупа, шелуха
Қауыздамақ - Чистить от шелухи
Қауым - Народ люди, последующий одной вере
Қауын - Дыня
Қай - Какой
Қаяу - 1) Печаль 2) Расщелина (о дереве)
Қаяулы – Печальный
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Қайта - 1) Снова, 2) наоборот
Қайтара - Раз
Қайтармақ - Вернуть
Қайталанбақ - Повториться
Қайтпақ - Вернуться, отказаться
Қайтпек – Вопросит. гл. что делать
Қайшы - 1) Ножницы, 2) противопоставление
Қайшылатпақ, қайшылаттырмақ - Пон. з. от гл. қайшыламақ
Қайшыламақ - Отрезать ножницами
Қайда – 1) Куда, 2) где
Қайдағы - Где находящийся, откуда пришедший
Қайрат - 1) Воля, 2) Сила
Қайратпақ, қайраттырмақ - Пон. з. от гл. қайрамақ
Қайратшылық - Твердость воли
Қайратты - 1) Сильный. 2) Имеющий волю
Қайрақ - Оселок брусок
Қайрамақ - Точить, подточить,
Қайран - 1) Удивление, 2) жаль (межд.)
Қайраң - Мелкое песчаное место
Қайраңдамақ - Сесть на мель
Қайсар - Упрямый
Қайсарланбақ - Упрямствовать
Қайсарландырмақ - Пон. зал. от гл. қайсарланбақ
Қайсаңдатпақ - Пон. зал. от гл. қайсаңдамақ
Қайсаңдамақ - Трясти спиной
Қайғы - Печаль, горе
Қайғыртпақ - Пон. зал. от гл. қайғырмақ
Қайғырмақ, қайғыланбақ - Горевать, печалиться
Қайғыландырмақ - Пон. зал. от гл. қайғыланбақ
Қайғылы - Печальный
Қайқаң - Вогнутый
Қайқалақтанбақ - Трясти спиной
Қайқаңдатпақ - Пон. зал. от гл. қайқаңдамақ
Қайқаңдамақ - Трясти спиной
Қайқы - Вогнутый, вогнутость
Қайқитпақ - Отгибать назад
Қайқиттырмақ - Пон. зал. от гл. қайқимақ
Қайқимақ - Быть вогнутым
Қаймақ - Сливки, сметана
Қаймықпақ - 1) Бояться, 2) стесняться
Қаймықтырмақ - Беспокоить потерею
Қайнатпақ - Кипятить
Қайнаттырмақ - Пон. зал. от гл. қайнамақ
Қайнар - Родник
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Қайнар бұлақ - Горячий источник
Қайнамақ - 1) Кипеть, толпиться, возбуждаться
Қайып - Невидимый
Қайытпақ - Пон. зал. от гл. қайымақ
Қайыттырмақ - Пон. зал. от гл. қайымақ
Қайыр - 1) Благодеяние, милостыня, 2) мелкий песок
Қайыртпақ - Пон. зал. от гл. қайырмақ
Қайыршақ - Гальки, валун
Қайыршы - Нищий
Қайыршылық - Нищета
Қайырма - Повторение
Қайырмақ - Возвратить, заворотить
Қайырылмақ - Возвращаться
Қайырлы - Счастливый
Қайырым - Милосердие, доброта
Қайырымды - Милостивый
Қайырымдылық - Милосердечность
Қайыз - Перхоть, перша (о волосах)
Қайызданбақ - Покрываться перхотью
Қайыс - 1) Ремень, 2) сыромятина
Қайыспақ - Согнуться
Қайыстырмақ – Пон. зал от. гл. қайыспақ
Қайық - Лодка
Қайың - Береза
Қайым - Состязание в песнях
Қаймақ - 1) Строчить, обрубать 2) садить верблюда для случки
Қайымдаспақ – Состязаться в песнях
Қайымдастырмақ - Пон. зал. от гл. қайымдаспақ
Қайын - Родственники жены по отношению к мужу
Қайын ата - Тесть
Қайын аға - 1) Шурин, 2) деверь
Қайын сіңлі - Золовка
Қайын ене - Теща
Қыпша бел - Тонкая талия
Қыбыжықтатпақ - Пон. зал. от гл. қыбыжықтамақ
Қыбыжықтамақ, қыбыжықтанбақ - Вертеться на месте, егозить
Қыбыжыңдатпақ, қыбыжыңдаттырмақ - Пон. з. от гл. қыбыжыңдамақ
Қыбыжыңдамақ - Шевелиться
Қыбырлатпақ, қыбырлаттырмақ - Пон. зал. от гл. қыбырламақ
Қыбырламақ - Шевелиться
Қыпық - Почти закрытый
Қыпықтамақ - 1) Часто мычать
Қыпыңдатпақ, қыпыңдаттырмақ - Пон. зал. от гл. қыпыңдамақ
Қыпылықтатпақ, қыпылықтаттырмақ - Пон. зал. от. гл. қыпылықтамақ
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Қыпылдамақ - Беспокоиться
Қыпықтамақ - Мигать
Қытырлатпақ - Пон. зал. от гл. қытырламақ
Қытырламақ - Хрустеть
Қытық - Щекотка
Қытықтатпақ, қытықтаттырмақ - Пон. зал. от гл. қытықтамақ
Қытықтамақ - Щекотать
Қытықшыл - Щекотливый
Қытыр-қытыр - Хрустящий звук
Қытымыр - Придирчивый
Қыжыраймақ - Спадаться
Қыжылдатпақ - Пон. зал. от гл. қыжылдамақ
Қыжылдамақ - Иметь изжогу
Қышқыш - Щипцы, клещи
Қышқыл - Кислый
Қышқылтым - Кисловатый
Қышқылданбақ - Окислиться
Қышытпақ, қышыттырмақ - Пон. зал. от гл. қышымақ
Қышымақ - Зудить
Қыдыр - Бессмертный и невидимо странствующий пророк, податель
всевозможных земных благ
Қыдыртпақ - Пон. зал. от гл. қыдырмақ
Қыдырмақ - Шататься, бродить
Қыр - Грань, 2) холмистая, 3) способность
Қырат, қыраң - Холм
Қыран - Бойкий (о ловчих птицах)
Қырау - 1) Иней, 2) Замерзающий на предметах пар, опока, куржа
Қырауланбақ - Запушиться инеем
Қырбық - Первый снег, пороша
Қыртпақ - Болтать
Қыртыс - 1) Дерн, 2) Подкожная жировая клетчатка, 3) Кожура
Қыртыстамақ - Снять
Қыртыстанбақ - Ожиреть
Қыртысты - Дернистый
Қыржан - Половой член у самцов
Қыржитпақ - Скорчить
Қыржимақ - Скорчиться
Қыршаңқы - Паршивый
Қыршылдатпақ - Производить хрустящий звук
Қыршымақ - Откусить, отгрызть
Қыршын - Бойкий
Қырсау - Ленивый
Қырсық - Беда, несчастие
Қырғауыл - Фазан
708

Қырғыш - Скребник
Қырғызбақ - Пон. зал. от гл. қырмақ
Қырғын - 1) Истребительный, 2) эпидемия
Қырғи - Маленький ястреб
Қырғи қабақ - Враждебно настроенный
Қырғи қабақтық – Враждебная настроенность
Қырма - Ступень
Қырқар - Упрямый
Қырқын - Рабыня
Қырқынды - Труха
Қырқылжың -Сворливый
Қырқылжыңдық - Ссора
Қырлатпақ - Пон. зал. от гл. қырламақ
Қырламақ - Гранить, отшлифовать
Қырланбақ - Ухаживать за собой
Қырлы - 1) Граненый, 2) Всесторонний
Қырма - Жидкий покос
Қырмпақ - 1) Скоблить, 2) Уничтожить, брить
Қырман – 1) Ток, 2) бойня
Қырмызы - Малиновый цвет
Қырнатпақ - Пон. зал. от гл. қырнамақ
Қырнамақ - Шлифовать
Қыртыс - 1) Подкожная жировая клетчатка, 2) дерн, целина
Қырық - Сорок
Қырықпақ - Стричь
Қырықтық - Ножницы для стрижки овец
Қырықтырмақ - Пон. зал. от гл. қырықпақ
Қырылдамақ - Хрипеть
Қырылмақ - Уничтожаться, истребляться, погибать
Қырылыспақ - Пон. зал. от гл. қырмақ
Қырын - 1) Профиль, 2) наискось
Қырындама - Итти боком, оборачиваться боком
Қыз - Девица, дочь
Қызартпақ - Пон. зал. от гл. қызармақ
Қызармақ - Краснеть
Қызба - Горячий, запальчивый
Қызбақ - 1) Разгореться, 2) горячиться
Қыздырмақ - Пон. зал. от гл. қызбақ
Қыздыртпақ - Греться у огня
Қыздық - Девственная плевра ютик, подснежник
Қызметкер - Служащий
Қызметкерлер саны - Штат
Қызық - 1) Интересно, 2) зрелище
Қызықпақ - Заинтересоваться, пленяться
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Қызықтырмақ - Пон. зал. от гл. қызықпақ
Қызыл - Красный
Қызылша - 1) Корь, 2) Род растения
Қызыл май - Запал, конская болезнь от загона через силу или от запоя
Қызу - 1) Теплота, красота, 2) жар
Қызуланбақ - Горячиться
Қызуландырмақ - Пон. зал. от гл. қызуланбақ
Қыс - Зима
Қысаң - Туговатый
Қыспақ - Прижать, теснить, напирать
Қыстатпақ - Пон. зал. от гл. қыстамақ
Қыстақ - Зимовка
Қыстамақ - 1) Понудить, 2) зимовать
Қыстық - На всю зиму
Қыстыртпақ - Пон. зал. от гл. қыстырмақ
Қыстырмақ - 1) Подсовывать, 2) зажать щипцами
Қыстырылмақ - Соваться, затесаться
Қысқа - Короткий
Қысқартпақ - Сократить, укоротить
Қысқарттырмақ, қысқартқызбақ - Пон. зал. от гл. қысқартпақ
Қысқармақ - Укорачиваться
Қысқы- Зимний
Қысқызбақ - Пон. вид. от гл. қыспақ
Қысқыламақ – Мн. вид от гл. қыспақ
Қысыр – Яловый скот
Қысырақ - Табун, из молодых кобыл, которые еще не жеребились и к
которым пропускают жеребца
Қысырамақ - Не приносить плода
Қысық - Узкий
Қысылшаң - Экстренный
Қысылшаңдық - Экстренность
Қысылма - Узкий проход
Қысылмақ - Стесняться
Қысым, қысымшылық - Гнет, давление, угнетение
Қыңсылатпақ - Пон.з. от гл. қыңсыламақ
Қыңсыламақ - Визжать
Қыңыр - 1) Наискось, 2) упрямый
Қыңырайтпақ - Упрямиться
Қыңыраймақ - Коситься, упрямиться
Қыңқыл - Ропот
Қыңқылдатпақ - Пон. зал. от гл. қыңқылдамақ
Қыңқылдамақ - Роптать
Қыл - Волос, щетинка
Қылап - Чистоплотный
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Қылпылдатпақ - Пон. зал. от гл. қылпылдамақ
Қылпымақ - Быть острым
Қылпылдамақ - 1) Бояться, 2) навостриться
Қылау - 1) Болезнь телят, 2) шпилька
Қылта, қылтақ - Перешейка
Қылтамақ - Сужение пищевода
Қылтан - Волосок, щетинка
Қылтанақ – Былинка
Қылтыңдатпақ - Пон. зал. от гл. қылтыңдамақ
Қылтыңдамақ - Высовываться, повертываться то в одну, то в другую сторону
Қылтылдатпақ - Пон. зал. от гл. қылтылдамақ
Қылтылдамақ - Высовываться
Қылшық - 1) Волосок, 2) сор (в масле)
Қылшықтамақ - Вынимать сор, волосок
Қылшылдамақ - Уподобиться по остроте мечу
Қылжаңдатпақ - Пон. зал. от гл. қылжаңдамақ
Қылжаңдамақ, қылжалаңдамақ - Проказить, дурить
Қылжаң бас - Проказник
Қылдыртпақ, қылдырмақ, қылғызбақ - Пон. зал. от гл. қылмақ
Қылқа - Шуба шерстью вверх
Қылқындырмақ - Задушить
Қылмақ - Делать
Қылмыс - 1) Преступление, 2) Деяние
Қылмысты - Преступный
Қылмыңдатпақ, қылмыңдаттырмақ - Пон. з. от гл. қылмыңдамақ
Қылмыңдамақ - Строить глазами
Қылқылдатпақ, қылқылдаттырмақ - 1) Пон. з. от. гл. қылқылдамақ, 2) проглат.
с шумом
Қылқылдамақ - 1) Быть навязчивым, 2)Погружаться в воду по горло
Қылыш - Шашка, сабля
Қылыштамақ - Бить саблей
Қылық - Действие, нрав
Қылықты - Добронравный
Қылымсымақ - Скромничать, манеринчать
Қымбат - Дорого, дорогой
Қымбаттатпақ - Пон. зал. от гл. қымбаттамақ
Қымбаттырмақ - Пон. зал. от гл. қымбаттамақ
Қымбатшылық - Дороговизпа
Қымбаттамақ - Вздорожать
Қымбаттатпақ - Пон. зал. от гл. қымбаттамақ
Қымтамақ - Закрыть, окутать
Қымтатпақ - Закрываться, окутаться
Қымсындырмақ - Пон. зал. от гл. қымсынбақ
Қымсынбақ - Стесняться
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Қымқы - Недохватка
Қымқырмақ - Стащить, спереть
Қым-қиғаш - Раздор, смутица
Қымқыланбақ - Не дохватать
Қымқымақ - Подбирать
Қымыран - Вареное молоко с водой
Қымыз - Кумыс
Қымыздық - Щавель
Қын - Ножны
Қына - Род лишая, употребляемый для краски
Қынап - Ножны меча
Қынатпақ, қынаттырмақ - Пон. зал. от гл. қынамақ
Қыналмақ - Быть в обтяжку (о платье)
Қынамақ - 1) Подрезать, 2) туго натягивать
Қынжылтпақ - Пон. зал. от гл. қынжылмақ
Қынжылмақ - Досадоваться
Қи - 1) Кизяк из овечьего кала, 2) кал
Қия - 1) Далекий край, 2) косогор
Қияпақ - Вид, наружность
Қияр - Огурец
Қияс - Противный
Қиястанбақ - Противиться
Қиястандырмақ - Пон. зал. от гл. қиястанбақ
Қияқ - 1) Резушка, 2) осока волчьи бабки
Қияңқы - Задорливый, буян
Қияңқыланбақ - Задорить, буянить
Қиял - Мечта, воображение
Қиялдық - Упрямство
Қиялданбақ - Упрямствовать
Қиялдандырмақ - Пон. з. от гл. қиялданбақ
Қияли - Помешанный
Қиянат - Вероломство
Қиянатшыл - Вероломный
Қиянатшылдық - Вероломство
Қиян - Дальный (о пространстве)
Қит етпек - Шевелиться
Қитық - Недостаток, порок
Қидалатпақ - Пон. зал. от гл. қидаламақ
Қидаламақ - Резать тупыми ножницами
Қидыртпақ, қидырмақ - Пон. зал. от гл. қимақ
Қиратпақ - Разрушить, разбить
Қираттырмақ - Пон. зал. от гл. қирамақ
Қирамақ - 1) Разрушаться, 2) разломаться, 3) Разбиваться
Қираң - Хромой
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Қираңдатпақ - Пон зал. от гл. қираңдамақ
Қираңдамақ - Хромать
Қиыр - 1) Дальняя сторона чужестраниик
Қиыршық - Изморозь, снежные блестки
Қисаңдамақ - Расшатываться
Қиыспақ – 1) Вз. з. от гл. қимақ, 2) Соответствовать
Қиыстырмақ - Согласовать, подогнать
Қисық - Кривой
Қиғаш - Наискось, в криво
Қиық - Клин вставленный в платье
Қирақсымақ - Упрямиться
Қиқаңдатпақ, қиқаңдаттырмақ - Пон. з. от гл. қиқаңдамақ
Қиқаңдамақ - Расшатываться из стороны в сторону
Қиқы-шұйқы - Безобразный
Қиқылдамақ - Кудахтать
Қиқым - 1) Обрезки, 2) Труха
Қиқымдатпақ, қиқымдаттырмақ - Пон. з. от гл. қиқымдамақ
Қиқымдамақ - Сорить
Қиқимақ - Упрямиться
Қимақ - 1) Уступить, 2) жертвовать 3) отрезать, 4) срубить
Қинатпақ - Пон. з. от гл. қинамақ
Қиналмақ - 1) Затрудняться, 2) мyчиться
Қинамақ - Мучить
Қиын - Трудный
Қиыншылық - Трудность
Қиындатпақ - Затруднять
Қиындаттырмақ - Пон. зал. от гл. қиындамақ
Қиындамақ - Затрудняться
Қобалақ - Растрепа
Қобалжытпақ - Пон. зал. от гл. қобалжымақ
Қобалжымақ – Нудить, тошнить
Қоппақ - Возбуждаться (о эрекции полового члена)
Қоптыртпақ, қоптырмақ - Пон. зал. от гл. қоппақ
Қобай - Ящик
Қопсытпақ - Пон. зал. от гл. қопсымақ
Қобы - 1) Небольшая лощина, отделяющая от озера, 2) желоб
Қобыз - Киргизский музыкальный инструмент вроде скрипки
Қобызшы - Кобзарь, бандурист
Қобылатпақ - Пон. зал. от гл. қобыламақ
Қобыламақ - Сделать желоб
Қопа - Озеро, заросшее густыми камышами
Қопартпақ - Пон. зал. от гл. қопармақ
Қопармақ - Разворотить
Қопақар - Кубок
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Қопаңдатпақ - Пон. зал. от гл. қопаңдамақ
Қопаңдамақ - 1) Сидеть некрепко на лошади, 2) не усидеть
Қотартпақ, қотарттырмақ - Пон. зал. от гл. қотармақ
Қотармақ - 1) Переливать, 2) перекладывать, 3) переписать
Қотарыстырмақ - Перекладывать
Қотан - Площадь перед юртами для загона овец
Қотаншы ит - Овчарка
Қотыр - 1) Чесотка, 2) парша, 3) экзема
Қотыраш - Паршивенький
Қотыстырмақ - Сплетничать
Қожа - Хозяин
Қожаңдатпақ - Пон. зал. от гл. қожаңдамақ
Қожаңдамақ - Господствовать
Қожалақ - 1) Неровный, 2) корявый
Қожалық - 1) Господство, власть, диктатура, 2) хозяйское право
Қожыр - Кора
Қожырламақ - Убавлять молоко от плохого настбища
Қош - 1) Хорошо (наречие), 2) прощай, досвидания
Қошақай - Ягненочек
Қоштаспақ - Прощаться
Қоштастырмақ - Пон. зал. от гл. қоштаспақ
Қошқар - Баран (не кастрированный)
Қошқыл - Пестроватый
Қошқылдамақ - Пестреть
Қошқылдандырмақ - Пон. зал. от гл. қошқылданбақ
Қошемет - 1) Поддержка, 2) лесть
Қошеметтетпек - Пон. зал. от гл. қошеметтемек
Қошеметтемек - 1) Поддерживать, 2) льстить
Қошеметшіл - Льстец
Қошеметті сөз - Похвальная речь
Қодаң - Защищающий интересы богача
Қодық - Осленок
Қор - 1) Кумысная закваска, 2) фонд
Қора - Скотный двор
Қорап - Коробок
Қораба - Закваска для овечьего, коровьего молока
Қораш - Маловажный
Қорашсынбақ - Считать маловажным
Қораз - Петух
Қоразданбақ - Петушиться
Қоразды - Жеманный
Қорасан - Черная оспа
Қораламақ - Загородить
Қорамсақ - Патронташ
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Қортаңдатпақ - Пон. зал. от гл. қортаңдамақ
Қортаңдамақ - Гневаться про себя
Қортық - Грыжа, подкожный пролом в брюшных покровах и выход
внутренностей
Қоржын - Дорожный мешочек с поклажей
Қоршатпақ, қоршаттырмақ - Пон. з. от гл. қоршамақ
Қоршамақ - Огородить
Қорда - 1) Навоз, 2)Запас, З) ресурсы
Қордалы - 1) Навозный, 2) запасный
Қоршау - Скобки
Қорсылдатпақ - Пон. зал. от гл. қорсылдамақ
Қорсылдақ - Хрюка
Қорсылдамақ - Хрюкать
Қорғасын - Свинец
Қорғасынды - Свинцовый
Қорғатпақ, қорғаттырмақ - Пон. з. от гл. қорғамақ
Қорғаштамақ - Оградить
Қорғалатпақ, қорғалаттырмақ - Пон.з. от гл. қорғаламақ
Қорғаламақ - Защищаться, бояться
Қорғамақ - Оградить, защищать
Қорған - 1) Крепость 2) защита
Қорғанбақ - 1) Защищаться, 2) стесняться
Қорғандамақ - Устраивать крепость
Қорғаландырмақ - Пон. зал. от гл. қорғанбақ
Қорғаншақ - Трусливый, боязливый
Қорғаныш - Защита
Қорғаушы тетік - Двигательный центр
Қорғауыш, қорғағыш - Двигатель
Қорғаушы - Защитник
Қорқақ - Трус
Қорқау - Гиенна
Қор-қор - Храп
Қорқыт - Мифический герой, боровщийся с ангелом смерти
Қорқытпақ - Стращать, пугать
Қорқыттырмақ - Пон. зал. от гл. қорқытпақ
Қорқыратпақ - Пон. зал. от гл. қорқырамақ
Қорқырамақ - Храпеть
Қорқыныш - Опасность
Қорқынышты - Опасный
Қорлатпақ - Пон. зал. от гл. қорламақ
Қорламақ - 1) Унижать 2) заквасить
Қорланбақ – Унижаться
Қорландырмақ - Пон. зал. от гл. қорланбақ
Қорлану - Накопление
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Қорлы - 1) Запасный, 2) имеющий сильную закваску
Қорлық - 1) Унижение, 2) мучение, 3) закваска
Қорек - Питание
Қоректенбек - Питаться
Қоректендірмек - Пон. зал. от гл. қоректенбек
Қорытпақ - 1) Расплавить, 2) выводить заключение
Қорытпа - Кондуктор, изолированный проводник
Қорыттырмақ - Пон. зал. от гл. қорытпақ
Қорытылмақ - Стр. зал. от гл. қорытпақ
Қорытынды - 1) Резолюция, 2) вывод
Қорыс - Топкое болото
Қорс-қорс - Хрю-хрю
Қорыстанбақ - Сделаться тонким
Қорық - Охраняемое пастбище
Қорықпақ - Бояться
Қорықтық - 1) Лечение испугом, 2) молоко, варимое бросанием в него
раскаленного камня
Қорымақ - Охранять
Қорынбақ – 1) Ставить себя в низкое положение, 2) стесняться
Қорындырмақ - Пон. зал. от гл. қорынбақ
Қозбақ - Возбуждаться
Қоздатпақ - Пон. зал. от гл. қоздамақ
Қоздамақ - Принести приплод (об овце)
Қоздыртпақ, қоздырмақ - Пон. зал. от гл. қозбақ
Қоздырмақ - Возбудить
Қозғалтпақ - Пон. зал. от гл. қозғалмақ
Қозғалақ - Конский щавель
Қозғалдырмақ, қозғалтпақ - Пон. зал. от гл. қозғалмақ
Қозғалмақ - Двигаться, шевелиться
Қозғалыс - Движение, шевеление
Қозғамақ - Трогать, шевелить
Қозы - Ягненок
Қозытпақ - Пон. зал. от гл. қозбақ
Қос - 1 ) Балаган, 2) парный, пара, 3) артель
Қос-ауыз - Двуствольное ружье
Қосарланбақ - Вмешиваться
Қосарласпақ, қосарландырмақ - Пон. зал. от гл. қосарламақ
Қосақ - 1) Пара, 2) супружеская чета
Қосақтамақ - Привязать к шее
Қосалқы - Запасный
Қосалқы би - Запасный судья
Қос аяқ - Тушканчик
Қоспа - 1) Смесь, 2) фальсификация, 3) место спайки
Қоспақ - 1) Прибавить, 2) соединить, 3) сложить
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Қос белгінің өрнегі - Формула двойных знаков
Қостатпақ - Пон. зал. от гл. қостамақ
Қостас - Участник одной артели
Қостаспақ - Участвовать в артели
Қостамақ - 1) Поддерживать, 2) одобрять
Қостыртпақ, қостырмақ - Пон. зал. от гл. қоспақ
Қосеметкейленбек - Соваться
Қосылмақ - Слагаемое
Қосылмақ - 1) Прибавляться, соединиться
Қосым - Придача
Қосымша үстеу жұмысы - Прибавочный труд
Қосымша - 1) Прибавки, 2) примечание
Қосымша құн - Прибавочная стоимость
Қосымша еңбек - Прибавочный труд
Қос шаршы теңдеулер - Биквадратные уравнения
Қосшы би - Заседатель
Қосынды - Сумма
Қоға - 1) Корень камыша, куча
Қоға жай - Водяной камыш
Қоғам - 1) Общество, 2) объем
Қоғамдатпақ, қоғамдаттырмақ - Пон. зал. от гл. қоғамдамақ
Қоғамдалмақ - Быть собранным в группе
Қоғамдамақ - Собирать в группу
Қоғамданбақ - Обобществляться
Қоғамдандырмақ - Обобществлять
Қоғамшыл - Общественник
Қоқоқтатпақ - Пон. зал. от гл. қоқақтамақ
Қоқақтамақ - Трястись телом, сидя на лошади
Қоқай - Страшило, пугало
Қоқайтпақ - Пон. зал. от гл. қоқаймақ
Қоқаймақ - Сидеть на лошади прямо как кол
Қоқытпақ - Сорить
Қоқыттырмақ - Пон. зал. от гл. қоқытпақ
Қоқыр - Мусор, сор
Қоқырлатпақ - Пон. зал. от гл. қоқырламақ
Қоқырламақ - Засорить, разрушать порядок
Қоқырланбақ - Засоряться
Қоқым - Крошки, мелкий отломышек
Қоқымдатпақ - Пон. зал. от гл. қоқымдамақ
Қоқымдамақ - 1) Засорять, 2) крошить мелко
Қоқымданбақ - 1) 3асоряться, 2) крошиться мелко
Қоқымдандырмақ - Пон. зал. от гл. қоқымданбақ
Қоқиланбақ - Кобениться, чваниться
Қоқиландырмақ - Пон. зал. от гл. қоқиланбақ
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Қоқимақ - Петушиться
Қоң - Толстое мясо на бедре
Қоңсы - Сосед
Қоңсылас - Соседний
Қоңсылық - Соседство
Қоңқылдатпақ - Пон. зал. от гл. қоңқылдамақ
Қоңқылдамақ - Выражать родительское чувство выговаривая звуки о ... о ...
Қоңқытпақ - Пон. зал. от гл. қоңқымақ
Қоңқимақ - Выступать несуразно (о большом носе)
Қоңыр - 1) Темно бурый, 2) смуглый, 3) темно -серый
Қоңырбас - Маятник живородящий
Қоңырау - Колокольчик
Қоңыраулатпақ - Звенеть колокольчиком
Қоңырсы - Запах гари
Қоңырсытпақ - Пон. зал. от гл. қоңырсымақ
Қоңырсымақ - Запахнуть гарью
Қоңырлатпақ - Петь нижнесредним голосом
Қоңырланбақ - Темнеть
Қоңырландырмақ - Пон. зал. от гл. қоңырланбақ
Қоңыз - Жук
Қоңылтаяқ - Обутый на босую ногу без портянок
Қол - 1) Рука, 2) ручной, 3)под рукy (пара), 4) наличный расчет
Қола - Желтая медь
Қолаба - Дрянь, нелепость
Қолаш - Галоши
Қолаңса - 1) Дурной запах, 2) нечто черное, воняющее на ноге лошади на
четверть выше капыта
Қоламта - Горячая зола с искрами
Қоламталатпақ - Пон. зал. от гл. қоламталамақ
Қоламталамақ - Засыпать горячей золой с искрами
Қолай - Способность
Қолайлы - Подходящий
Қолтоқпақ - Колотушка
Қолтырмаш - Подмышечная подкладка рубашки
Қолтық - 1) Подмышки, пазух, 2) коса
Қолтықтатпақ - Пон. зал. от гл. қолтықтамақ
Қолтықтамақ - 1) Взять под мышки, 2) льстить
Қол тимек - Удосужиться
Қол шығармақ - Показывать кукши
Қолдатпақ - Пон. зал. от гл. қолдамақ
Қолдамақ - 1) Поддерживать, 2) благословляя возложить руки
Қолданбақ - Руководствоваться
Қолды болмақ - Попасть
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Қолғабыс - Помощь
Қолғанат - Даровой работник, помощник
Қолқа - 1) Просьба, 2) аорта
Қолқа қылмақ - Настоятельно просить
Қол қоймақ - Подписать, расписываться
Қолқылдатпақ - Пон. зал. от гл. қолқылдамақ
Қолқылдамақ - Очень широко сидеть (об одежде)
Қолма қол - 1) Рука об руку, 2) за наличный счет
Қол ұстатпақ - Пон. зал. от гл. қол ұстамақ
Қол ұстаспақ - Пожать руки
Қол ұстамақ - Пожать руку
Қол өнері - Ручной труд
Қол ісі - 1) Насилие, 2) рукоделение
Қом - Жир в горбах (о верблюде)
Қомағай - Жадный, обжорливый
Қомағайланбақ - Быть жадным
Қомағайландырмақ – Пон. зал. от гл. қомағайланбақ
Қомақ - 1) Группа, 2) песчаный бугор
Қомақты - Бугористый
Қомақтанбақ - Сгруппировать
Қомақтандырмақ - Сгруппироваться
Қомпимақ - 1) Тщеславить, 2) раздуть
Қомпимақ - 1) Тщесловиться, раздуться
Қомша-қомша - Лохматые
Қомдатпақ - Пон. зал. от гл. қомдамақ
Қомдамақ - Наложить
Қомданбақ - Приготовиться
Қомсынбақ - Считать за милость
Қомыт - Лохмотья, дрянь, лоскут
Қомыттамақ - Накладывать разные лоскуты один на другого
Қонағасы - Пища даваемая гостям
Қонақ - 1) Гость, 2) род кормового растения
Қонақтамақ - 1) Сидеть на высоком месте, гостить (о птицах
Қонақ қылмақ - Угостить
Қонбақ - 1) Сесть (о птицах), 2) ночевать, 3) расположится
Қондырмақ - Пон. зал. от гл. қонбақ
Қоныш - Голенище
Қоныс - Место расположения аула
Қоныстандырмақ - Устраивать на земле
Қоныстас - Земляк
Қой - Овцы
Қоя - Испражнение
Қоян - Заяц
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Қоян жоңышқа - Парнолистник
Қояншық - Падучая болезнь
Қоян қолтық - Подсилок
Қой болды - Безрезультатный
Қойшы - Чабан, овечий постух
Қойдыртпақ, қойдырмақ, қойғызбақ - Пон. зал. от гл. қоймақ
Қойқын - Китайка (материя)
Қойма - Кладовая
Қоймақ - 1) Положить, 2) перестать 3) ударить, 4) вспомогательный глагол
Қойыртпақ - Кумыс, смешанный с коровьим молоком
Қойылтпақ - Сделать густым
Қойылттырмақ - Пон. зал. от гл. қойылтпақ
Қойын - Лоно, объятие
Қойындаспақ - Обниматься
Қойындастырмақ - Пон. зал. от гл. қойындаспақ
Қою - Густой
Қоюламақ - Сгущать
Қоюланбақ - Густеть
Қоюландырмақ - Пон. з.от гл. қоюланбақ
Қоюлық - Густота
Құп - Хорошо (междом)
Құба - Светлый
Құба тал - Ветла
Құбақан, құбақай - 1) Светло-бурый, 2) Светло-мшистая (масть)
Құба гүн - Кожакрестьянской выделки
Құбыжық - Бука, который пугает детей
Құбыла – Юго-запад (страна, куда обращаются при молении)
Құбылтпақ, құбылдырмақ - Пон. зал от гл. құбылмақ
Құбылмақ - 1)переменять облик, 2)переливать (о цвете)
Құбылыс - Явление
Құт - Счастье
Құтан - 1) Слуга, 2) сброд
Құтайтпақ - Пон. зал. от. гл. құтаймақ
Құтаймақ - Не выживать
Құтба - Проповедь в мечети
Құтты - Счастливый
Құттық - Приветствие
Құттықтатпақ - Пон. зал. от гл. құттықтамақ
Құттықтамақ - Приветствовать
Құтқартпақ - Пон. зал. oт гл. құтқармақ
Құтқармақ - Освободить, спасать
Құты - 1) Баночка для воды, 2) футляр
Құтыртпақ - 1) Бесить, 2) подстрекать
Құтырмақ - Беситься
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Құтылтпақ - Пон. зал. от гл. құтылмақ
Құтылмақ - Освобождаться
Құж-құж қайнамақ - Кишмя кишеть
Құжыра - Комната
Құжынатпақ - Пон. зал от гл. құжынамақ
Құжынамақ - Кишмя кишеть
Құшақ - 1) Объятие, 2) охапка
Құшақтатпақ, құшақтаттырмақ - Пон. зал. от гл. құшақтамақ
Құшақтамақ, құшпақ - 1) Обнимать, 2) брать в охапку
Құштарланбақ - Сильно желать
Құштарландырмақ - Пон. зал. от гл. құштарланбақ
Құштартпақ, құшырмақ - Пон. зал. от гл. құшпақ
Құшыр - 1) налог, который по шариату с десятины урожая
Құшырланбақ - Жаждать
Құда - Сват
Құда болмақ - Свататься
Құдаша - Сестры жены и мужа по отношению к родственников
Құдас - Буйвол, род тибетского быка
Құдағи - Сваха
Құдандалы - Сватья
Құдай - Бог
Құдайы – 1) Набожный, 2) Жертвоприношение
Құдайы қылмақ – Жертвовать ради бога
Құдды - Точь в точь
Құдрет - Всемогущий
Құдық - Колодец
Құрытпақ - Пон. зал. от гл. құрымақ
Құрымақ - 1) Высыхать, 2) вымирать, 3) Искореняться
Құр - 1) Тучная не выезженная лошадь, 2) дикая птица куриной породы, 3) с
пустыми руками
Құратпақ - Пон. зал. от гл. құрамақ
Құраспақ - Вз. зал. от гл. құрамақ
Құрастырмақ - Пон. зал. от гл. құраспақ
Құрасан - 1) Подспорье, 2) состав, 3) лоскут
Құрағытпақ - Скучать по своей деятельности, к которой человек привык
Құрақ - 1) Лоскут, 2) верхние листья камыша, 3) тростник
Құрал - 1) Инструмент, орудие, 2) пособие
Құр алақан - С пустыми руками
Құралтпақ - Пон. зал. от гл. құралмақ
Құралды - Вооруженный
Құралдырмақ - Пон. зал. от гл. құралмақ
Құралма - Сброд
Құралмақ - 1) Составляться, 2) собираться
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Құралыптас, құралыпты - 1) Одновозрастный, 2) однокачественный
Құралыспақ - Пон. зал. от гл. құралмақ
Құралыстырмақ - Пон. з. от гл. құралыспақ
Құралық - Календарь
Құрам - Состав
Құрама - 1) Федерация, 2) сброд
Құрамақ - 1) Набирать из лоскутьев, 2) составлять, образовать, 3) собирать
Құрамай қаппақ - Остаться ни с чем
Құран - Коран, священная книга
Құранай-тыранай - Барахло
Құрау - Лоскут
Құрбан - Жертвоприношение, жертва
Құрбы - Современник
Құрбылас - Современник
Құрбылық - Что свойственно құрбы
Құрт - 1) Черви, 2) сыр
Құртпа - Белуга
Құрттауыш - Палочка с плоским и расширенным концом вытаскивания
червей из животного
Құрттамақ - Завестись червями
Құрдас - Ровесник
Құрдастық - Сверенчество
Құрдым - Род лекарства для приостановления крови
Құрсақ - 1) Желудок, 2) утроба
Құрсақты - 1 ) Пузатый, 2) Беременный
Құрсанбақ - Твердеть, сердитый, опоясываться
Құрсау - Обруч
Құрсаулатпақ, құрсаулаттырмақ - Пон. з. от гл. құрсауламақ
Құрсауламақ - Обтягивать обручем
Құрсауланбақ - Обтягиваться обручем
Құрғаттырмақ - Сушить
Құрғаттырмақ – Пон. з. от гл. құрғатпақ
Құрғақ ауыс – Жирооборот
Құрғақ - Сухой
Құрғамақ - Сделаться сухим
Құрғыр - Пропади! (проклятие)
Құр қалмақ - Лишаться своей доли,
Құр-құр - Тпру тпру
Құр-құрламақ - Кричать тпру тпру
Құрқылтай - Ремез (птица)
Құрма - 1) Установление, устройство, 2) финик
Құрмақ - 1) Расставлять, 2) Собраться
Құрмаласпақ - Взаимно обязаться
Құрмаламақ - Ловить лошадь, держа за оба конца длинную веревку
722

Құрытпақ - Пон. з. от гл. құрымақ
Құрыш - 1) Судороги, 2) ярость, 3) белая сталь, 4) морщины
Құрыспақ - 1)Съеживаться, 2) судорожно сокращаться, 3) морщиться
Құрыстатпақ, құрыстаттырмақ - Пон. зал. от гл. құрыспақ
Құрыспақ - Корчить
Құрыстырмақ - Пон. з. от гл. құрыспақ
Құрысқақ - Кислый (о человеке)
Құрық - Длинная палка привязанная к концу веревки для ловли лошади
Құрықтатпақ - Пон. з. от гл. құрықтамақ
Құрықтамақ - Накидывать укрючину
Құрылтай - Учредительное собрание
Құрылыс - Конструкция, устройство, состав
Құрылмақ -Стр. зал. от гл. құрымақ
Құрым - Осадки дыма
Құрмақ - 1) Погибнуть, уничтожиться, 2) высохнуть (о водоисточниках)
Құрымдатпақ, құрымдаттырмақ - Пон. з. от. гл. құрымдамақ
Құрымдамақ - Держать в осадке дыма
Құрылымдас - Пропорциональный
Құзғын - Ворон
Құзыр - 1) Просьба, 2) позволение
Құс - Птица
Құса - Тяжелая тоска
Құсаланбақ - Тосковать
Құсаландырмақ - Пон. зал. от. гл. құсаланбақ
Құспақ - Вырвать
Құстыртпақ, құстырмақ - Пон. з. от гл. құспақ
Құс бегі - Экстерьер ловчих птиц
Құсыттық - Вражда
Құсық - Рвота
Құқұқ - Право
Құқұқты - Правомочный
Құл - Раб
Құла - Саврасый
Құлатпақ, құлаттырмақ - Пон. зал. от гл. құламақ
Құлаш - Маховая сажень
Құлаштатпақ, құлаштаттырмақ - Пон. з. от гл. құлаштамақ
Құлаштамақ - Мерить распростертыми руками
Құларытпақ - Пон. з. от гл. құлармақ
Құлазымақ - Хилеть
Құлақ - 1) Ухо, 2) ручка
Құлақтанбақ - Опубликоваться
Құлақтандырмақ - Объявлять, опубликовать
Құлама - Водопад
Құлақшын - Наушник, шапка с ушами
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Құламақ - 1) Упасть, 2) свaлиться
Құнан - Дикий конь
Құлпы - Какая то шелковая материя
Құлпыртпақ - Пон. зал. от гл. құлпырмақ
Құлпырмақ - Отливаться, менять оттенок
Құлшылық - Моление, молитва
Құлшынбақ - Страстно желать
Құлшындырмақ - Пон. з. от гл. құлшынбақ
Құлдыр - Корнеухий
Құлдыратпақ - Пон. з. от гл. құлдырамақ
Құлдырамақ - Сильно убиваться
Құлдық – 1) Рабство, 2) почтение
Құлғана - Отросток
Құлқын - Аппетит
Құлшып - Замок
Құлыптатпақ, құлыптаттырмақ - Пон. зал. от гл. құлыптамақ
Құлыптамақ - Запереть замком
Құлық түйсігі – Нравственное чувство
Құлық - 1) Намерение, 2) сера (в ушах)
Құлын - Жеребенок
Құлындатпақ - Пон. зал. от гл. құлындамақ
Құлындамақ - Жеребиться
Құлынды - Жеребая
Құлыншақ - Жеребеночек
Құм төбе - Дюна
Құм - Песок
Құмар - 1) Страсть, 2) игравкости
Құмартпақ - Быть страстным
Құмарланбақ - Пристраститься
Құмарландырмақ - Пристрастить
Құмарлық - Страсть
Құмалақ - Верблюжий и овечий кал
Құмалақтамақ - Выбрасывать
Құман - Рукомойник
Құмай - 1) Смирная лошадь, 2)гончая собака туркменской породы
Құмшан - Кувшин для воды
Құмдамақ - Посыпать песком
Құмды - Песчаный
Құмыра - Глинянный горшок
Құмырсқа - Муравей
Құмықпақ - Заглохнуться
Құмықтырмақ - Заглохнуть
Құн - Пеня за убийство
Құнажын - Двухлетняя кобыла или корова
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Құнар - Достоинство
Құнарланбақ - Быть достойным
Құнарлы - Достойный
Құнан - Двухлетний жеребчик или бычек
Құнт - 1) Внимание, 2) прилежание
Құнттылық - Бережливость, аккуратность
Құнтақты, құнтты - Аккуратный, бережливый
Құнтталмақ - Аккуратно исполняться
Құнттамақ - Аккуратно исполнять
Құнтитпақ - Пон. зал. от гл. құнтимақ
Құнтимақ - Сильно окорачиваться
Құндақ - 1) Хмель, 2) пеленка
Құндақтатпақ - Пон. зал. от гл. құндақтамақ
Құндақтамақ - Завернуть в пеленки
Құндамақ - Дорожить
Құнданданбақ - Дорожит собой
Құндыз - Бобр
Құндыздатпақ - Окаймлять бобровым мехом
Құныспақ - Съежиться
Құныстырмақ - Пон. зал. от гл. құныспақ
Құнықпақ - Повадиться
Құнықтырмақ - Пон. зал. от гл. құнықпақ
Қу - Остряк, хитрый, седой, сухостой, труп
Қуат - Сила, энергия
Қуаттатпақ - Пон. зал. от гл. қуаттамақ
Қуаттамақ - Оказать поддержку
Қуаттанбақ - Сделаться энергичным
Қуаттандырмақ - Пон. зал. от гл. қуаттанбақ
Қуартпақ - Пон. зал. от гл. қуармақ
Қуармақ - Стареть, сохнуть, высохнуть
Қуаң - Высохший
Қуалатпақ – Пон. зал. от гл. қуаламақ
Қуаламақ - Многократный вид. от гл. қумақ
Қуанбақ - Радоваться
Қуантпақ, қуандырмақ - Обрадовать
Қуаныш - Радость
Қутыңдатпақ - Пон. зал. от гл. қутыңдамақ
Қутыңдамақ - Говорить хитро
Қужаламақ - Преследовать
Қудыртпақ, қудырмақ - Пон. зал. от гл. қумақ
Қурай - Дудка
Қусырттыртпақ - Пон. зал. от гл. қусырмақ
Қусырмақ - 1) Сгнивать, 2) прижимать
Қусырылмақ - Стр. зал. от гл. қусырмақ
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Қуқыл - Бледный
Қуқылданбақ - Бледнеть
Қуқылдандырмақ - Пон. зал. от гл. қуқылданбақ
Қулатпақ - Пон. зал. от. гл. қуламақ
Қуламақ - Итти изнутри, вдоль
Қуланбақ - 1) Шутить, 2)быть хитрым
Қуландырмақ - Пон. зал. от гл. қуланбақ
Қулық - 1) Шутка, хитрость
Қулықшыл - Остряк, шутник
Қума дерт - Наследственная болезнь
Қумақ - Погнаться, гнать
Қунақ - Живой, оживленный
Қунатпақ - Оживлять
Қунамақ - Оживляться
Қуыртпақ - Пон. зал. от гл. қуырмақ
Қуыршақ - Кукла
Қуырдақ - Бефстроган
Қуырмақ - Жарить
Қуырылмақ - Стягиваться
Қуыс - Пустота
Қуыспақ - Вз. зал. от гл. қумақ
Қуыстатпақ - Пон. зал. от гл. қуыстамақ
Қуысталмақ - Стр. зал. от гл. қуыстамақ
Қуыстамақ - Продырявить
Қуыстанбақ - Наводить на себя подозрение
Қуыстандырмақ - Пон. зал. от гл. қуыстанбақ
Қуық - Мочевой пузырь
Қуылмақ - Стр. зал. от гл. қумақ
Құяң - Ревматизм в пояснице
Құдық - Колодец
Құйтырқы - Подоплека
Құйтырқыланбақ - Устраивать подоплеку
Құйтырқыландырмақ - Пон. з. от гл. құйтырқыланбақ
Құйдыртпақ, құйдырмақ - Пон. з. от гл. құйдырмақ
Құйрық - Хвост
Құйқа - 1) Почва, 2) паленая кожа
Құйқалақ - Растрепа
Құйқаланбақ - Обрадоваться
Құйқаландырмақ - Пон. зал. от гл. құйқаланбақ
Құйқалы жер - Земля с целинной почвой
Құйқылжытпақ - Пон. з. от гл. құйқылжымақ
Құйқылжымақ - Быть переменчивым, манерничать
Құйқа - Литой
Құймақ - 1) Оладье 2) наливать, лить
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Құймыр - Льстец
Құймырланбақ - Льстить
Құймырландырмақ - Пон. зал. от гл. құймырланбақ
Құйыршық - 1) Кобчик (часть позвоночника), 2) прохвост
Құйыршықтанбақ - Быть прохвостом
Құйыспақ - Вз. зал. от гл. құймақ
Құйыстырмақ - 1) Переливать, 2) сплетничать
Құйысқан - Подхвостник
Құйысқандатпақ - Пон. зал. от гл. құйысқандамақ
Құйысқандамақ - Привязать подхвостник
Құйысқандық - Корень хвоста
Құйылмақ - Стр. зал. от гл. құймақ
Құйым - Наливание
Құйын - Вихрь
Құйынбақ - Купаться
Құйындатпақ - Итти вихрем
Құйындырмақ - Пон. зал. от гл. құйынбақ
К
Кәпелім – 1) Сперва, 2) момент
Кәпелімшіл - Моментально действующий
Кәпір - Неправоверный
Кәпірлік - 1) Неправоверность, 2) жестокость
Кәпірістан - Жестокий
Капитал - Капитал
Капиталшы - Капиталист
Капиталдың меншіксізденуі - Обеспечение капитала
Капиталдың аралық құрылысы - Органический состав капитала
Католік діні - Католичество
Католік дінінің бастығы - Папа
Кәтер - Опасность
Кәтерлі - Опасный
Кәде - 1) Подарки раздаваемые женихом женам родственников невесты, 2)
народная церемония
Кәделемек - Раздавать
Кәделі - Имеющий кәде
Кәдір - Уважение, почет
Кәдірлес - Уважающий друг друга
Кәдірлемек - Уважать, почитать
Кәдірленбек - Пон. зал. от. гл. кәдірлемек
Кәдірлі - Уважаемый, почетный
Кәдік - Опасно, опасность
Кәдіктенбек - Опасаться
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Кәдікті - Опасный
Кәдімгі - Обыкновенный
Кәртейтпек - Пон. зал. от. гл. кәртеймек
Кәртеміш - Человек, имеющий моложавый вид, но старый погодам
Кәртеймек - Состариться
Кәре - Наслаждение
Кәрі - Старый
Кәріп - Несчастный
Кәріптік - Несчастье
Кәріпсінбек - Притворяться несчастным
Кәрілік - Старость
Кәстерлемек - Беречь как свое око
Кәстерленбек - Пон. зал. от. гл. кәстерлемек
Кәстерлендірмек - Пон. зал. от. гл. кәстерленбек
Кәссі - Касса
Кәкбір - Лоток для захватывания горячих бурсаков и углей
Кәкір - Напряженность
Кәміл - Усовершенствованный
Кәне, кәнекей – Ну-ка
Кәусер - Название реки в раю
Кәугер - Бриллиант
Көп - Много
Көптеспек - Помогать сообща
Көптемек - Сделать сообща
Көптік - Обилие, множество
Көпшік - Подушка на седле
Көпшіл - Массовик
Көп көңбек - Синехонький
Көбе - Край чего
Көбең - Сухопарый
Көбелек - Бабочка
Көбелектенбек - Быть легкомысленным
Көбелемек - Итти по краю
Көбік - Пена
Көбіктемек - Снимать пену
Көбіктенбек - Пениться
Көбей - Младший (о животн. и человеке)
Көпірлетпек - Пон. зал. от. гл. көпірлемек
Көпіршік - Пузырь
Көпірлемек - Мостить
Көпірмек - Пениться
Көтеш - Ведомый под уздцы
Көтертпек - Пон. зал. от. гл. көтермек
Көтерме - 1) Чересседельник, 2) комиссионерство
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Көтермек - Поднять
Көтерем - Исхудалое животное, не могущее подняться с места без
посторонний помощи
Көтеріспек - Помочь поднять
Көтеріңкі - Приподнятый
Көтерілмек - Подняться
Көтеу - 1) Геморрой, 2) болезнь лошади (заводятся черви вокруг заднего
прохода)
Көже - Жидкая каша из зерен, лука или сыра
Көжек - Зайченок
Көш - Караван кочующих
Көшпек - Кочевать
Көшпелі, көшпенді - Кочевой
Көше - Улица
Көшеген - Маленький орел
Көшірме - Выписка, копия
Көшірмек - Пон. зал. от гл. көшпек
Көшіріспек - Вз. зал. от гл. көшірмек
Көшірілмек - Стр. зал. от гл. көшірмек
Көде - Прошлогодние травы
Көделі - Имеющий көде
Көр - 1) Могила, 2) слепой
Көрбілте - Неясный
Көрпе - Одеяло
Көрші - Сосед
Көршілес - Соседний
Көрсетпек - Указать
Көрқап - Гробокопатель
Көркем - Красивый
Көркемдік – Красота
Көркем сөз - Художественное слово, художественное произведение
Көркеймек - Украситься
Көрмек - 1) Увидеть, 2) вспомогательный глагол
Көрнекі - 1) Вид, 2) наглядный
Көрнекті - Видный
Көріспек - Увидеться, встретиться
Көрік - 1) Вид, 2) кузнечный мех
Көріктенбек - Нарядиться
Көрікті - Красивый
Көрікті жер - Ландшафт
Көріктік - Красота
Көрім - 1) Хороший, 2) вид
Көрімдік - Подарок, что получают новобрачные от того, который желает
видеть
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Көрінбек - Показаться
Көрініс - 1) Вид, 2) расстояние, на которое может видеть глаз, 3) выставка
Көз - 1) Глаз, 2) источник
Көз жетпек - Предвидеть
Көздетпек - Пон. зал. от гл. көздемек
Көздемек - Целиться
Көзқарас - Воззрение, взгляд
Көзілдірік - Очки
Көшенше ренте - Дифференциальная рента
Көсе - Безбородый
Көсем - Вождь
Көсемдік - Что свойственно вождю
Көсемек - Мешать огонь
Көсеу - Кочерга
Көсілтпек - Пон. зал. от гл. көсілмек
Көсілмек - Протянуть ноги
Көкпер - Состязание в стискивание убитого козленка на лошади
Көкпек - Род травы
Көк - 1) Синий, 2) небо, 3) зелень, 4) серый (масти)
Көк ала - 1) Сиво-пегий, 2) синяк
Көктем - Весна
Көктемек – 1) Прошнуровать, 2) покрываться зеленью
Көк темір - Режущее железо
Көк жамбас - Не удерживать мочу
Көк жар - Медный купорос
Көк жөтел - Коклюш
Көкше, көкшіл - Синеватый
Көкшілденбек - Принимать синеватый цвет
Көксау - Бронхиальная астма, человек страдающий бронхиальной астмой
Көксемек - Жаждать прошлого
Көк майса - Род растения, охотно поедаемое овцами
Көкірек - Грудь
Көкіректемек - Действовать безрассудно
Көкек - Кукушка
Көкектенбек - Не усидеть
Көкітпек - Пон. зал. от гл. көкімек
Көкімек - Без меры стать требовательным
Көгершін - Голубь
Көгал - Луг
Көгертпек - Пон. з. от гл. көгермек
Көгермек - 1) Синеть, 2) зеленеть
Көген - Веревка к которой привязывают овец
Көгендетпек - Пон. зал. от гл. көгендемек
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Көгендемек – Привязывать к көген (см)
Көгілдір – 1) Непрозрачный, 2) молодой
Көң - Навоз
Көңіл - Чувство
Көңілшек – 1) Чувствительный, 2) отходчивое (сердце)
Көңілшектік - Чувствительность
Көңілдес - Сочувствующий
Көңілденбек - Весело настроиться
Көңілдендірмек - Пон. зал. от гл. көңілденбек
Көңіл күйі - Настроение, чувство
Көл - Озеро
Көл-бақа - Лягушка
Көлбектемек - Итти кому-либо на встречу
Көлтеленбек - Состоять из отдельных ниток, не заплетаясь и не заключиваясь
Көлдетпек – 1) Образовать озеро, 2) проливать
Көлдемек - Образоваться (озеро)
Көлденең - Поперек
Көлденеңдетпек - Пон. зал. от гл. көлденеңдемек
Көлденеңдемек - Стать поперек
Көлгір - Лукавый
Көлгірленбек - Лукавить
Көлексие (жинақ) - Коллекция
Көлеңдетпек - Пон. зал. от гл. көлеңдемек
Көлеңке - Тень
Көлеңкелетпек - Пон. зал. от гл. көлеңкелемек
Көлеңкелемек - Дать тени
Көлем - Объем
Көлемдік - Пространство
Көлік - Подвода рабочий скот
Көлікті - Имеющий много рабочего скота
Көмбе – 1) Зарытое имущество, 2) под пеплом зарытый горячий уголь или
кизяк
Көмбек - Закопать, зарывать
Көмдіртпек, көмдірмек - Пон. з. от гл. көмбек
Көмкермек - Обшивать края
Көмескіленбек - Неясно представляться
Көмескі - Неясный
Көмек - Помощь
Көмектес - Помогающий
Көмектемек - Помогать
Көмек қаржы - Ссуда
Көмекей - Надгортанник
Көмей - Гортань
Көмір - Уголь
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Көмірші - Угольщик
Көмірлемек - 1) Обуглить, 2) помешать углем
Көмірлі зат - Органическое вещество
Көміспек - Вз. зал. от гл. көмбек
Көмбек - Погружать
Көмілмек - Закопаться, зарываться
Көн - Старая продымленная кожа
Көнбек - Согласиться
Көніс, көнтерлі - Терпеливый
Көнтек - Толстый (о губах)
Көндіртпек - Пон. зал. от гл. көндірмек
Көндірмек - Уговорить, убедить
Көне - 1) Поношенный, 2) старый
Көнек - Ведро из кожи для доения кобыл
Көнікпек - Приучаться к чему-либо
Күп - Большая кадка
Күпті болмақ - Объесться
Күпсітпек - Пон. зал. от гл. күпсімек
Күпшең - Ступица
Күпсімек - Хвастаться
Күбі - Кадушка, бочка
Күбір - Шопот
Күбірлеспек - Вз. зал. от гл. күбірлемек
Күбірлемек - Шептать
Күпі - Кафтан с подкладкой из овечьей жабағы
Күпір, күпірлік - Богохульство
Күтпек - 1) Ждать, 2) ухаживать
Күттірмек - Пон. зал. от гл. күтпек
Күтір - Хруст
Күтірлетпек - Пон. зал. от гл. күтірлемек
Күтірлек - Хрустящий
Күтірлемек - Хрустеть
Күтірлеспек - Пон зал. от гл. күтірлемек
Күтінбек - Приготовиться
Күтіндірмек - Пон. зал. от гл. күтінбек
Күтім – Уход
Күтімді - 1) Бережливый, 2) получающий хороший уход (о скоте)
Күж - Кадка
Күжбан - Скорпион
Күжілдемек - Гудеть
Күш - Сила
Күшті - Сильный
Күштемек - Насиловать
Күшенбек - Натужиться
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Күшендірмек - Пон. зал. от гл. күшенбек
Күшейтпек - Усилить
Күшеймек - Усилиться
Күшік - Щенок
Күшіктемек - Родить щенят
Күде - Веревка которой привязывается задняя нога к шее (у дикой кобылы
при доении)
Күдер - Надежда
Күдерлетпек - Пон. зал. от. гл. күдерлемек
Күдерлемек – Привязывать күде
Күдері - Лакированная кожа
Күдік - Сомнение
Күдіктенбек - Сомневаться
Күрте - Выделанные и обшитые мешком, либо на две половины, шкуры
пушного зверя
Күрделенбек - Усложняться
Күрделі - Сложный
Күрзі - Дубина, палица
Күрс - Трах! (межд.)
Күрсі - Стул
Күрсінбек - Вздохнуть
Күрсілдемек - Грохотать
Күрсілдетпек - Пон. зал. от гл. күрсілдемек
Күрке - Балаганчик
Күркелемек - Затемнять
Күркілдетпек - Пон. зал. от гл. күркілдемек
Күркілдемек - Раскашливаться
Күрмемек - Завязать узлом
Күре тамыр - Крупные шейные сосуды
Күретпек - Пон. зал. от гл. күремек
Күрес - Борьба
Күреспек - Бороться
Күрестірмек - Пон. зал. от гл. күреспек
Күресін - Мусор, собранный в одну кучу
Күрек - Лопата
Күректемек - Убирать лопатой
Күрең - 1) Бурый, 2) коричневый
Күремек - Сгребать
Күрт - Сразу
Күріш - Рис
Күріс - Курс
Күрілдетпек - Пон. зал. от гл. күрілдемек
Күрілдемек - Бурлить
Күз - Осень
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Күзтоқсан - Три осенних месяца
Күзет - 1) Караул, 2) надзор
Күзетпек - Караулить
Күзеттірмек - Пон. зал. от гл. күзетпек
Күзетші - Караульщик
Күзетпек - 1) Сторожить, 2)Пон. зал. от гл. күземек
Күзеспек - Вз. зал. от гл. күземек
Күзек – Место осенней стоянки аула
Күзелмек - Стр. зал. от гл. күземек
Күзем - Осенняя стрижка овец
Күземек - Обрезать гриву и хвост
Күзең - Хорек
Күс - Мозоль
Күгірт - Фосфор
Күң - Рабыня
Күңдік - Положение рабыни
Күңіренбек - Оплакивать горе
Күңкіл - Глухое недовольство
Күңілдемек - Издавать неясные звуки
Күңгірт - Неясный
Күңгірттенбек - Казаться неясным
Күңгірленбек - Греметь, шуметь
Күл - Зола
Күлапсан - Сифилис
Күлпара - Вдребезги
Күлше - 1) Слиток металла или жемчуга, 2) лепешек
Күлдірмек - Пон. зал. от гл. күлмек
Күлдіргі әңгіме - Анекдот
Күлдіргіш - Шутник, потешник
Күлдіреуіш - Перекрестные палочки круга юрты
Күлкі - Смех
Күлкіші - Смехач, охотник смеяться
Күлгірленбек - Лицемерничать
Күлмек - Смеяться
Күлегеш - Смехач, смешливый
Күлімдемек - Улыбаться
Күлімсі - Неприятный запах
Күмән - Сомнение
Күмәнді - 1) Сомнительный, 2) беременная
Күмбез - Свод
Күмбірлемек - Греметь
Күмп - Бух (междометие)
Күмп етпек - Бухнуть
Күмпілдетпек - Пон. зал. от гл. күмпілдемек
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Күмпілдемек - Бухнуть
Күмпимек - Важничать
Күміс - Серебро
Күмістемек - Серебрить
Күн - День
Күнбатыс - Запад
Күнбе күнгі істер - Текущие дела
Күншығыс - Восток
Күншіл - Завистливый
Күндес - 1) Соперник, 2) жены одного мужа по отношению друг к другу
Күндестік - Соперничество
Күндемек - Завидовать
Күндіз - Днем (нар)
Күндік - 1) Женский платок на голове, 2) на день
Күніспек - Слабеть от солнечной жары
Күн көрмек - Пропитаться
Күн елтпек - Прожить, просуществовать
Күй - 1) Положение, 2) настроение, 3) мотив
Күйбеңдемек - Смутиться
Күйт - Похоть
Күйтшіл - Похотливый
Күйттемек, күйттенбек - Проявлять похоть
Күйдіртпек - Пон. зал. от гл. күйдірмек
Күйдіргі - Сибирская язва у человека
Күйдірмек - 1) Сжечь, обжечь, винить
Күйрек - Непрочный (о товаре)
Күйремек - Иссохнуть
Күйзелмек - Страдать, пострадать
Күйсемек - Жевать
Күйкентай - Мышелов
Күйгелек - 1) Раздражительный, 2) вспыльчивый, горячий
Күйгелектенбек - 1) Горячиться, 2) раздражаться
Күйлетпек - Пон. зал. от гл. күйлемек
Күйлемек – 1) Вызваться к течке, спариванию, настраивать
Күйленбек - Поправиться
Күйлендірмек - Пон. зал. от гл. күйленбек
Күйлі - Исправный
Күйме - Верх телеги
Күймек - 1) Обжечься, 2) сгореть, загореть
Күйініш - Печаль
Күйінішті - Печальный
Күйе - Сажа
Күйез - Род болезни
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Күйек - Котомка привязываемая к животу барана для задержки случки с
овцами до установленного времени
Күйелемек - Сажить, покрывать сажей
Күйеу - 1) Жених, 2) муж
Күйінбек - Горевать
Күйіндірмек - Пон. зал. от гл. күйінбек
Кеп - 1) Чучело, 2) значение, 3) случай, 4) разговор
Кеппек - Высохнуть
Кептемек - Наполнить
Кептелмек - Наполниться
Кептірмек - Пон. зал. от гл. кеппек
Кебеже - Полуглухой ящик с крышкой
Кебек - Отруби
Кебенек - Войлочный кафтан
Кебір - Сухой, черствый
Кебірленбек - Зачерстветь
Кебіс - Кожаные туфли
Кебін - Саван
Кебіндемек - Завернуть в саван
Кепе - Кизяк
Кепіл - Порука
Кепілдік - 1) Залог, 2) поручительство
Кепілдік қағаз - Залоговый акт
Кетпек - 1) Уйти, 2) сводиться, 3)смываться 4) вспомогательный глагол
Кетпен - Мотыга
Кетпендемек - Мотыжить
Кетірмек - Пон. зал. от гл. кетпек
Кетік - Щербатый
Кетілмек - Щербатиться
Кежір - Упрямый
Кежім - Попона
Кеш - Вечер
Кешше - Непонятливый
Кешшелік - Непонятливость
Кеше - Вчера
Кешеуілдемек - Медлить
Кешіртпек - Пон. зал. от гл. кешірмек
Кешірмек - Простить
Кешікпек - Опоздать
Кешіктірмек - Пон. зал. от гл. кешікпек
Кешілмек - Проститься
Кедергі - Преграда
Кедей - Бедный
Кедейленбек - Обеднеть
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Кедір-бұдыр - Шероховатый
Кер – 1) Мухортый, 2) глухой
Кербез - Франт
Кербезденбек - Франтить
Кертпек - Зарубать, надсекать
Кертік - Надрез, зарубка
Кердеңдемек - Важно шагать
Керден - Шея
Керкеден - 1) Бегемот, 2) носорог
Керкету - Регресс
Кергіш - Пяльцы для вышивания
Керме - Решетка
Кермек - 1) Растянуть, 2) горький
Кернемек - Выпирать изнутри
Кернеу - Труба (музыкальная)
Керек - 1) Надо, нужно, 2) надобность
Керекті - Нужный
Керексімек - Нуждаться
Кереге - Решета юрты
Керемет - Чудо
Кереметті - Чудотворный
Кереметтік - Чудность
Кереуке - Панцырь
Кері салық - Регрессивный налог
Керіс – 1) Спор, 2) тетива
Керіспек - Спорить
Керістірмек - Пон. зал. от гл. керіспек
Керілтпек - Пон. зал. от гл. керілмек
Керілмек - Растянуться
Керім - Милость, доброта
Керуен - Караван
Кез - 1) Аршин, 2) пора, 3) кстати
Кезбек - Странствовать
Кездетпек - Пон. зал. от гл. кездемек
Кездеспек - Встретиться
Кездеме - Мануфактура
Кездемек - Мерить аршином
Кездірмек - Пон. зал. от гл. кезбек
Кездік - Маленький ножичек
Кез - Момент
Кезеп - Хитрый
Кезептенбек - Хитриться
Кезермек - Багроветь (о губе)
Кезек - Очередь
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Кезекті - Очередной
Кезектеспек - Чередоваться
Кезектес - Участвующий в очереди
Кезекті қимыл - Двойное движение (машина)
Кезең - Проход, ущелье
Кеземек - Прицелиться
Кезенбек - Иметь намерение
Кезік - Горячка
Кеспек - Резать
Кеспе - Лапша
Кеспір - Цвет лица
Кесте - Узор, вышивка
Кестелемек - Узорить
Кескек - Палочка, привязываемая к шее собаки
Кескіндемек - Изображать
Кесе - Фарфоровая чашка
Кесертке - Ящерица
Кесік - Кусок
Кесектемек - Разбивать на куски
Кесел - 1) Беда, 2) болезнь
Кеселденбек - Причинять беду
Кеселді - Несчастный
Кесел-қана - Больница
Кесіп - Промысел, профессия
Кесіп дүкені – Предприятие
Кесіпші - Занимающийся промыслом
Кесіп капиталы – Промышленный капитал
Кесір - 1) Несчастье, 2) вред
кесірленбек - Быть вредным
Кесірлі - 1) Вредный, 2)несчастный
Кесік - 1) Отрезок, 2) решение
Кесілмек - Срезаться
Кесім - Решение
Кек - Месть, обида
Кектемек, кектенбек - Хранить месть, обиду
Кекжімек - Упрямиться
Кекшіл - Обидчивый
Кекірейтпек - Пон. зал. от гл. кекіреймек
Кекіреймек - Задирать нос
Кексе - Пожилой
Кекетпек - Задевать словами
Кекесін - Ирония
Кекеш - Заика
Кекештенбек - Заикаться
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Кекемек - Задевать словами
Кекір - Кислый, терпкий
Кекірткі - Отрыжка
Кекірмек - Отрыгать
Кекіл - 1) Челка, 2) пучки волос на передней части головы мальчиков,
которые не сбриваются
Кекілік - Род куропатки
Кең - Просторный, обширный
Кеңдік - Простор, обширность
Кеңсешілдік - Бюрократизм
Кеңсірік - Переносок
Кеңкі - Человек с провалившимся носом
Кеңес - 1) Разговор, 2) совет
Кеңеспек – 1) Разговаривать, 2) совещаться
Кеңестірмек - Пон. зал. от гл. кеңеспек
Кеңесшіл - Разговорчивый
Келбет - Черты лица
Келбетті - С красивыми чертами лица
Келте - Короткий
Келте сөз - Отрыв
Келтеленбек - Укоротиться
Келтелендірмек - Скоротать
Келтірмек - Принести, привезти
Келде - Голова
Келдек - Дубина
Келмек - 1) Придти, 2) вспомогательный глагол
Келеке - Ирония, насмешка
Келекелемек - Иронизировать, насмехаться
Келемеждемек - Дразнить
Келі - Ступка
Келіс - 1) Подходящий, 2) сделка
Келіспек - Договориться
Келістірмек - Пон. зал. от гл. келіспек
Келістік - Гармония
Келісім - 1) Договор, 2)соответствие
Келімсек - Переселенец
Келіншек - Молодуха
Кем - Недохватка, недостаток
Кембағал - Бедный
Кемпір - Старуха
Кемтік - Отлом
Кемтімек - Отламывать
Кемтілмек - Отломаться
Кемшілік, кемдігі - Недостаток, малость
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Кемсінбек - Считать недостаточным
Кемсеңдемек - 1) Шамкать, 2) судорожно поддерживать зубами,
удерживаясь от плача
Кеме - Пароход
Кемеш - Край посуды
Кемер - 1) Край, 2) свод, 3) берег
Кемесие - Комиссия
Кемел - Совершенство
Кемітпек - 1) Унизить, 2) уменьшать
Кемітілмек - Стр. зал. от гл. кемітпек
Кеміртпек - Пон. зал. от гл. кемірмек
Кемірмек - Грызть
Кемірік - Мягкая часть больших костей
Кемімек - Уменьшаться, убавляться
Кемиек - Человек с выступающим подбородком
Кен - Руда
Кент - Город
Кентті - Городской
Кенже - Младший сын
Кен жұмысы - Горное дело
Кенде- кенде Всяческий
Кендір - 1) Конопля, 2)веревка
Кене - Клещ
Кенеп- Полотно, холст
Кенет - Врасплох
Кенер - Карниз, кра
Кенеге - Журнал
Кенелтпек - Пон. зал. от гл. кенелмек
Кенелмек - Наслаждаться
Кенемек - Откашливаться
Кенеу - Питательность
Кеней - Бабка в известном положении
Кеуде - 1 ) Грудь, 2) самодур
Кеуделемек - Действовать безрассудно
Кеуделетпек - Пон. зал. от гл. кеуделемек
Кеуделі - Грудистый
Кеулетпек - Пон. зал. от гл. кеулемек
Кеулемек - Подкопать
Кеуілжір - Раковина носа
Кейіп - 1) Хорошее расположение, 2) вид
Кейіпті - Красивый
Кейіпкер - Тип
Кейітпек - Пон. зал. от гл. кейімек
Кейімек - Досадовать
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Кейіншектетпек - Пон. зал. от гл. кейіншектемек
Кейіншектемек - Пятиться
Кібитансие - Квитанция
Кібіртік - Семенящий ногами
Кібіртіктемек - Семенить ногами
Кітап - Книга
Кітірлетпек - Пон. зал. от гл.
Кітірлемек - Хрустеть
Кіжіңдетпек - Пон. зал. от гл. кіжіңдемек
Кіжіңдемек - Грозиться
Кішкене - Маленький
Кіші-пейілді, кіші-пейіл - Снисходительный
Кіші пейілдік - Снисходительность
Кішірейтпек - Пон. зал. от гл. кішіреймек
Кішіреймек - Уменьшиться
Кіді - Обидчивый (обидчивость)
Кідіртпек - Пон. зал. от гл. кідірмек
Кідірмек - Подождать, задержаться
Кір - Грязь
Кірбің - Огорчение
Кірбимек – 1) Чувствовать обиду, 2) иметь впалые глаза от усталости
Кірпік - Ресница
Кірпіш - Кирпич
Кірпі шешен - Еж
Кірт - Скрежет зубов
Кіртілдетпек - Пон. зал. от гл. кіртілдемек
Кіртілдемек - Хрустеть
Кіршең - 1) Маркий, 2) нечистоплотный
Кіршік - Крупинка сору
Кіргізбек - 1) Воткнуть, 2) впустить
Кірлетпек - Загрязнять
Кірлемек - Загрязнять
Кірленбек - Загрязниться
Кірлі - Грязный
Кірме - Припущенник, пришлый
Кірмек - Войти
Кірне - Боль в животе от злых духов
Кіре - Обоз, извоз
Кіреші - Извозчик
Кіреш - Крест
Кіріптар - Зависимый
Кіріс - 1) Доход, 2) выход
Кіріспек - Вз. зал. от гл. кірмек
Кірікпек - Пристать, слипнуться
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Кіріктірмек - Пон. зал. от гл. кірікпек
Кісе - Кожаный пояс с сумкой
Кісен - 1) Железные путы, 2) кандалы
Кісендетпек - Пон. зал. от гл. кісендемек
Кісендемек - 1) Спутать железн. путами, 2) заковать в кандалы
Кісі - Человек
Кісілік – 1) Человечность, 2) человеческий
Кісімсімек - Задаваться
Кісінетпек - Пон. зал. от гл. кісінемек
Кісінемек - Ржать
Кілбегей - Невзрачный
Кілбитпек - Пон. зал. от гл. кілбимек
Кілбимек - Выглядывать невзрачным
Кілт - Ключ
Кілттетпек - Пон. зал. от гл. кілттемек
Кілттемек - Запереть на замок
Кілтші – Ключник
Кілкілдетпек - Пон. зал. от гл. кілкілдемек
Кілкілдемек - 1) Покрываться сплошным жиром, 2) чрезмерно наполняться (о
жидкости)
Кілкітпек - Пон. зал. от гл. кілкімек
Кілкімек - Тошнить (от чрезмерного употребления жира)
Кілегей - Слизь
Кілегейленбек - Покрываться слизью
Кім - Кто
Кінарат - Болезнь
Кінараттанбақ - Заболеть
Кіндік - 1) Пупок, 2) центр, 3) шворень
Кіндік шеше - Кума
Кіндікшіл - Централизованный
Кіндіктес - 1) Родственные братья, 2) концентрический
Киіт - Свадебный подарок
Кидірмек - Пон. зал. от гл. кимек
Кимек - Одеть, надеть
Киіз - Кошма
Киік - Серна
Кигізбек - Одеть, надеть
Киілмек - Стр. зал. от гл. кимек
Киім - Одежда
Киім тігуші - Портной
Киімшең - Одетый
Киімді - Имеющий много платья
Киім-кешек - Одежда
Кимие - Химия
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Кимешек - Женский головной убор
Кимелетпек - Пон. зал. от гл. кимелемек
Кимелемек - Толкаться
Киінбек - Одеться
Кино - Кинематограф
Киіндірмек – 1) Одеть, надеть, 2) обуть
Кие - Приносящий несчастие дух
Киеңкі - Спинная сухотка
Кииек – Обладающий кие
Г
Гүл - Цветок
Гүлденбек - Цвести
Гүлдендірмек - Пон. зал. от гл. гүлденбек
Гүлді - 1) Цветковый 2) цветистый
Л
Ләппай - Межд. отклика на призыв
Лап! - Гоп! (выражает скачек)
Лапылдатпақ - Пон. зал. от гл. лапылдамақ
Лапылдамақ - Гореть сильным пламенем
Ләп-манат - Икона
Ләзім - Следуемое (причастие)
Лағыл - Рубин
Лоқсытпақ - Нудить к рвоте
Лоқсымақ - Тянуть к рвоте
Лоқылдамақ - Трясти (о санях)
Лүк - Одногорбый верблюд (самец)
Лүпілдетпек - Пон. зал. от гл. лүпілдемек
Лүпілдемек - Сильно биться о (сердце)
Лұғат - Термин
Лұғат қисыны - Теория словесности
Лұғатты - Стильный
Лебіз - Слово, выражение
Леп - Дыхание, восклицание
Лепілдетпек - Пон. зал. от гл. лепілдемек
Лепілдемек - Горячиться
Лезде - Моментально
Лек - 1) Отряд, 2) строй
Лыпылдатпақ - Горячить
Лыпылдамақ - Горячиться
Лық - Полно
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Лықытпақ - Пон. вид от гл. лықымақ
Лықылдатпақ - Переполнять
Лықылдамақ - Переполняться
Лықымақ - Сразу дернуть вперед
М
Мата - Мануфактура, красный товар
Матастырмақ - Завязывать поводья нескольких лошадей в один узел
Матамақ - Обвязать, связать ноги
Мәт - Название знака над буквой
Матқапы - 1) Внезапно, 2) неожиданно
Мат етпек - Привести в отчаянное положение
Мәтел - Поговорка
Мәпелемек - Лелеять
Мәжнүн - Сумасшедший
Мәжнүнденбек - Сумасшествовать
Мәжнүндік - Сумасшествие
Мәжіліс - Заседание
Мәжілісқат - Протокол заседания
Машақат - Затруднение, трудность
Машақаттанбақ - Затрудняться
Машықтамақ - Упражнять
Мәшине - Машина
Мәшинеші - Машинист
Мәдәт - Помощь
Мәдениет - Культура
Мәдениетті - Культурный
Мадақтамақ - Расхваливать
Марал - Олень
Мәртаба - 1) Степень, 2) чин, достоинство
Мәртабалы - Степенный, чиновный
Маржан - Коралл
Мардымсымақ - Самодурствовать
Марғау - Равнодушничать
Марқа - Ягненок несколько подросший и жирный
Марқабат - Милость
Марқабатты - Милостивый
Марқаймақ - Вырастать
Марқұм - Покойный, умерший
Мәре-сәре болмақ – Сильно обрадоваться
Мәз - Удовольствие
Маз - 1) Спокойствие, 2) вкус (литер. выражение)
Маза - Спокойствие
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Мазар - Кладбище
Мәз-ап - Секта
Мазақ - Насмешка
Мазақтамақ - Дразнить
Мазаққой - Дразнила, издеватель
Маза етпек - Беспокоиться
Маза кетірмек - Беспокоить
Мазаламақ - Беспокоить
Мазалы - 1) Вкусный, 2) метко сказанный
Мәз болмақ, мәзденбек - Довольствоваться
Мәз мейрам - Праздничное настроение
Мазмұн - Содержание
Мазмұндамақ - Изложить
Мас - Пьяный
Маса - Комар
Масаты - Гладкий ковер
Масақ - 1) Колос, 2) колчан
Масақана - Занавес от мух
Масақтанбақ - Колоситься
Масаламақ - Отмахиваться от комаров
Масайраспақ, масайрамақ - Восхищаться
Мастық - Пьянство
Мәстек - Крестьянская лошадь
Масқара - Срам
Масқараламақ - Срамить
Маскүнем - Пьяница
Мәселе - Вопрос, задача, проблема
Мәселен - Например
Мәсі - Ичиги
Масыл - Обуза, тягостный
Масылданбақ - Быть обузой
Мағана - Смысл
Мағлұмат - Сведение, знание, материал
Мағлұматты - Сведущий
Мағлұматшы - Энциклопедия
Мақаббат - Любовь
Мақар - Хитрый
Мақал - Пословица
Мақала - Статья
Мақам - Голос (при чтении корана)
Мақпал - Плющ
Мақта - Вата, хлопок
Мақташылық - Хлопководство
Мақтамақ - Хвалить
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Мақтаншақ - Хвастун
Мақтаншылық - Хвастовство
Мақтаулы - Хваленый
Мақпоз - Предопределение бога
Мақшар - День страшного суда
Мақрұм - Лишение
Мақрұм қалмақ - Лишиться
Мақсат - Цель
Мақсат түйін - Задача
Мақсатты - Целевой
Мақсат - Цель, задача
Мақсым – 1) Брага без хмеля,
2) безгрешный
Мақлұқ - Тварь
Мақұл - Ладно
Мақұлдамақ - Одобрять
Мәкру - Неодобренный шариатом
Мәгнет - Магнит
Маңай - Окрестность
Маң - Медленная красивая походка
Маң-маң бааспақ - Медленно и красиво шагать
Маңдай - Лоб
Маңдай ашылмақ - Счастливиться
Маңдай жарылмақ - Улыбаться (о счастьи)
Маңдайша - Верхний косяк
Маңырама - Блеющий
Маңырамақ - Блеять
Маңғаз - Солидный
Маңғазданбақ – Выказываться солидным
Маңқа - 1) Сопляк, 2) сап
Мәңкір-Нәңкір - Два ангела, подвергающих умершего допросу
Мәңгі - Вечно, идиот
Мәңгіленбек - Терять разум
Мәңгілік - Вечность
Маңыз – 1) Питательность, 2) значение, влияние
Маңызданбақ - Притворяться солидным
Маңызды - 1) Добро качественный, 2) солидный
Маңыздылық - 1) Доброкачественность, 2) солидность
Мал - 1) Скот, 2) богатство
Малай - Батрак, наемник
Малайлық - Батрачество, наемник
Малайлық – Батрачество, насмничество
Мал бағушылық - Скотоводство
Малта - Тертый құрт в супе
Малтымақ - Плавать
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Малтампаз - Пловец
Малтықпақ - Проступать в чемлибо, завязнуть
Малшылатпақ - Пон. зал. от гл. малшыламақ
Малшыламақ - Мокать
Малшымақ - 1) Присвоить, 2) обзавестись скотом
Мал дәрігерлігі - Ветеринария
Малды - Имеющий много скота
Малсақ - Аккуратный пастух
Малма - Закваска (для выделки кожи)
Малмақ - Обмакнуть, погрузить в жидкость
Малғұн - Окаянный
Мәлік - Чума
Маман - Специалист
Мамандық - Специализация
Мамлекет - Государство
Мамыр - Март
Мамырламақ - Тяжело стоять от прилива крови к ногам
Мамық - Пух
Мәміле - Соглашение
Мәмілешіл - Соглашатель
Мән - Значение, смысл
Мана - Давеча
Манта - Фиалка
Манты - Пельмень
Мәндес - Однозначащий
Мандым - Производительность, продуктивность
Мандымақ - Становиться продуктивным, прогрессировать
Мандытпақ - Делать производительным
Манұс - Отмена
Мәнер - Узор
Мәнерлемек - Узорить
Мәніс - Значение
Мауаза - Мена, обмен
Мауазаламақ - Обменять
Маубас - 1) Большеголовый, 2) головотяп
Маубастық - Головотяпство
Мәулет - Срок
Мәуліт - День рождения Магомета
Мауық - Желание
Мауық баспақ - Удовлетворить желание
Мауықпақ - Гоняться (о кошках)
Май - 1) Масло, жир, сало,
Мая - Скирд
Маяшық - Маленький скирд
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Мая-жон - Скирдообразный
Майтабан - Мягкая подошва
Майталман - Крупный
Майда - Гладкий
Майдаламақ - Гладить, подравнивать
Майдан - 1) Поприще, 2) фронт
Майрам - Праздник
Майрамсыз күн - Будничный день
Майса - Род кормовой травы
Майқор - Любитель жирной пищи
Майламақ - Мазать
Майлық - Салфетка
Маймақ - Косолапый
Маймаңдатпақ - Косолапить
Маймаңдамақ - Косолапиться
Маймішек - Род съедобного растения
Маймөңкелемек - Обезъяничать
Маймыл - Обезъяна
Мәйек - Сычужок, сычужная сыворотка
Мәйегі шықпақ - Выглядывать тучным
Мәйіт - Покойник (до погребения)
Майырмақ - Загибать
Майыспақ - Загибаться
Майысқақ - Гибкий
Морт, мортылдақ - Хрупкий, рыхлый
Мосқал - Пожилой
Мосқалданбақ - Быть пожилым
Мосы - Трехногий таган, над которым подвешивается котел или чайник
Мөңіремек - Мычать
Мөңкімек - Подбрасывать задом (о дикой лошади)
Мол - 1) Обильно, 2) большой
Мола - Кладбище, могила
Молақ - Корноухий
Молаймақ - Стать обильным
Молтақ - Усеченный, короткий
Мөлшер - Размер
Молда - Вероучитель, мулла
Молдасымақ - Притворяться знатоком вероучения Вероучительство
Мөлдір - Прозрачный
Мөлдіремек - Просвечиваться
Молдық - Обильность
Момақан, момын - Смиренный
Момындық - Смиренность
Момынсымақ - Притворяться смеренным
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Монта - Лицемер
Монтансымақ - Лицемерить
Монша - Баня
Моншақ - 1) Бусы, 2) ожерелье
Мойыл - Черемуха
Мойын - Шея
Мойындырық - Ярмо
Мойынса болмақ - Подчиняться
Мойымақ - Падать духом
Мөшке - Крестьянская корова
Мөр - Печать
Мөр баспақ - Приложить печать
Мөрлі - С приложенной печатью
Молтылдатпақ - Наполняться
Мөлшер - Приблизительный размер
Мөлшерлетпек - Пон. зал. от гл. мөлшерлемек
Мөлшерлемек – Приблизительно соразмерить
Мөлитпек - Пон. зал. от гл. мөлимек
Мөлимек - Умилительно смотреть
Мұбақ - Дозволенное шариатом
Мүбада - Случайно, нечаянно
Мүбәрак - Благословение
Мүпті - Обер - прокурор
Мүтік - Отпрыск, черенок
Мұжық - Мужик
Мұжымақ - Глодать
Мүше - Член, элемент
Мүшел - Возврат цикла года рождения
Мүшелемек - Расчленять
Мүдда - Интерес
Мүдде - Нужда
Мүдделі - Нуждающийся
Мүддем - Совершенно
Мүдірмек - Запнуться
Мұра - Наследие
Мұрат - Цель
Мұрагер - Наследник
Мұрал - Цель
Мұралы - Наследственный
Мүрдем қатпақ, мүрдем кетпек - Умереть (ругательное слово)
Мұрсатана - Срок
Мүрәсін - Мочка уха
Мұрт – Ус
Мұртты - Усатый
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Мұрын - Нос
Мұрын боғы - Сопля
Мұрынды - Носистый
Мұрындық - Чекушка
Мүрит - Последователь секты или ишана
Мұз - Лед
Мұздатпақ - Леденить
Мұздақ - Гололедица
Мұздамақ - Леденеть
Мұзды - Ледяной
Мүсәпір - Странник
Мүсәпіріспек, мүсәпірленбек – Притворяться убогим
Мүсәпірлік - 1) Убожество, 2) страннический
Мүскіл - Трудный
Мұсылман - Мусульманин
Мұсылманшылық - Что свойственно мусульманину
Мұқатпақ - Отомстить
Мұқам - Жаргон
Мұқамдаспақ - Говорить на жаргоне
Мұқыр - Дезинфекция
Мұқырламақ - Дезинфицировать
Мұқыл - Безрогий (о корове)
Мұқым - Совсем, совершенно
Мүк - Мох
Мүкі - Глуховатый
Мұң - Печаль
Мұңаймақ - Печалиться
Мұңдас - Сопечальник
Мұңдаспақ - Сопечалиться
Мұңды - Печальный
Мұңдық - Бедняга
Мұңсыз - Беспечный
Мүңкімек - Вонять
Мүләйім - Мягкий (о человеке)
Мүлтік - Недостаток
Мүлтіксіз - Совершенный
Мүлде - Вовсе
Мүңгімек - Дремать
Мүлік - Имущество
Мүмкін - Возможно
Мүмкіндік - Возможность
Мұнапық - Лицемер, притворный
Мұнара - Башня
Мұнар - Мгла
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Мұнарланбақ - Мглить
Мұнарлы - Мглистый
Мұнай - Нефть
Мұнтаз - Отличный
Мұнша - Столько
Мұндар - Мертвечина
Мұндай - Такой
Мүйіз - Рога
Мүйіздемек - Бодать
Мүйізді - Рогастый
Мүйіс - Выступ, мыс
Мүйет - Кольцевая подвязка
Метал - Металл
Меш - Печь
Мешіт - Мечеть
Мешші - Печник
Мешкей - Прожорливый
Мешкейлік - Прожорливостъ
Мешел, мешеу - Сидень
Мешеулемек - Стать сиднем
Медеу - Опора
Медеу қылмақ - Найти в ком-либо опору
Медіресе - Училище
Медіресін - Предложение своих услуг не искренно
Мертебе - 1) Чин, (2) раз
Мерт - Увечье, ушиб
Мертік - Слом вывих, ушиб
Мертік-шұртық - Дрянь
Мертікпек - Сломать себе кость, вывихнуться
Мерзім - Срок
Мерзімдемек - Определить срок
Мерзімді - Срочно
Мерген - Стрелок
Мерез - Сифилис
Мереке - Наслаждение
Меркеге батпақ - Наслаждаться
Меруерт - Жемчуг
Мерей - 1) Чувство, 2) радость
Мес, месте - Кожаная посудина с узкой шейкой
Месе тұтпақ - Довольствоваться
Месел - Намерение
Месел қайтпақ - Отбить намерение
Мезгіл - Пора, срок, период
Мезгілдеп төлеу - Повременная плата
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Мезгілдік - Урочный
Мезгілсіз - Безвременно
Мезі - Надоедливый
Мектеп - Школа
Мекрүп - Микроб
Мекіренбек - Издавать звук ме- ме
Меке – Мекка
Мекеме - Учреждение
Мекен - Убежище, местонахождение
Мекендемек - Обитать
Мең - Родимое пятно
Меңдуана - Белена
Меңдемек - Усиливаться (о болезни)
Меңіреусімек - Притворяться незнающим
Меңземек – 1) Олицетворять, 2) воображать (лит.)
Меңзеу - Олицетворение
Мелшимек - Остолбенеть
Мен - Я
Меншіктемек - Присвоить
Меншік - Собственность
Меншікті - Собственный
Меншікші - Собственник
Менмендік - Себялюбие, эгоизм
Меңгеру - Заведывание
Менерел - Минерал
Мейір - Чувство
Мейір қандырмақ - Утолить жажду
Мейірленбек - Выказывать чувство
Мейірім - 1) Милосердие 2)гуманность
Мейірімділік - 1) Доброта, 2) милость, 3) гуманность
Мейірімшіл - 1) Благодетельный, 2) милосердный
Мейіз - Изюм
Мейізденбек - Затвердевать
Мейіл - Склонность
Мейіл шаппақ - Проявить склонность
Мейлі - Хоть
Мейлінше - Вволю
Мейман - Гость
Мейманшылдық - Гостеприимство
Мейман-дос - Гостеприимный
Мырза - Господин, щедрый,
Мырзалық - Щедрость
Мыршым - Род игры
Мырс етпек - Усмехнуться
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Мырық - Болезнь верблюда
Мыс - Медь
Мыстан - Баба - яга
Мысқал - 3олотник
Мысқалдамақ - Взвешивать золотником
Мыс құрымақ - Обессилиться
Мысқыл - Сарказм
Мысқылдамақ - Говорить саркастически
Мысық - Кошка
Мықты - 1) Сильный, крепкий, 2) Прочный
Мықтылық - 1) Сила 2) крепость
Мықшымақ - Натужиться
Мықыр - Короткошейный
Микроб - Микроб
Мың - Тысяча
Мінез - Характер
Мінездеме - Характеристика
Мылтық - Ружье
Мыфлтықшы - Охотник
Мылжа-мылжа - Растерзание
Мылжың - Болтун
Мылжыңдамақ - Болтать
Мылжаламақ - Растерзать
Мылқау - Глухонемой
Мылқауланбақ - Притворяться глухонемым
Мылқаулық - Глохнемота
Мынау - Вот это
Міндет - Обязанность
Міндеттенбек – Обязаться
Міндетті - Обязанный, обязательный
Мінез - Характер, нрав
Мінезді - Добронравный
Мінекей - Вот
Міні - Вот
Ми - 1) Мозг, 2) трясина
Мия - Солодковой корень
Мияу - Мяукание
Мияуламақ - Мяукать
Ми палау құйрық - Плов из мозга, печени
Митыңдамақ - Семенить ногами
Мирас - Наследство
Мирасқор - Наследник
Мизам - 1) Закон, 2) сентябрь
Мизамшыл - Законник
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Мизамды - Законный
Мисал - 1) Басня, 2) пример
Мисалдамақ - 1) Баснословить, 2) приводить пример
Мисалды - Примерный
Мисыз - Безмозглый
Ми-ғұла - Идиот
Миланбақ - Убедиться
Миландырмақ - Убедить
Милы - 1) Башковатый, 2) рассудительный
Милық - Лопасть малахая
Миуа - Фрукты
Миуалы – Фруктовый
Н
Нәпсі - Страсть, похоть, желание
Нәпсі шаппақ - Хотение
Натарыс - Нотариус
Нәтиже - Результат
Нажағай - Молния
Нәжіс - Нечистота
Нәжістенбек - Оскверняться
Наш - Важный
Нашар - 1) Бедняк, 2) слабый
Нашарламақ, нашарланбақ – 1) Ослабевать, 2) обеднеть
Нашарлық - 1) Бедность, слабость
Наштанбақ - Важничать
Надан – Невежда
Надандық - Невежество
Нар - Одногорбый верблюд без различия пола
Нәр - Пища
Наразы - Недовольный
Наразыланбақ - Выразить недовольство
Наразыландырмақ - Пон. зал. от гл. наразыланбақ
Наразылық - Недовольство
Нәрсе - Вещи
Нәркес - 1) Верблюжонок, 2) Нарцисс
Наркескен - Название старинной сабли
Нәрлі - Доброкачественный
Нәресте - Младенец
Нарық - Рыночная цена
Нарын - Гранатовое дерево
Наз - Излияние чувства
Наза - Огорчение
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Назар - 1) Дурной взгляд, 2) взор
Назаланбақ - Огорчаться
Назаландырмақ - Огорчать
Назаланбақ - Изливать чувство, нежиться
Нәзір - Жертвоприношение
Нәзік - 1) Тонкий, 2) изящный
Нәзіктенбек - Утончаться
Назым - Стихи
Нас - Неряха
Настамақ - Неряшливость
Настанбақ - Быть неряшливым
Настық - Неряшливость
Нәсіп - Предопреление, судьба
Насыбай - Нюхательный табак
Насыр - Сверх естественность, сверх естественный
Нәсіл - Происхождение
Нәсілдес - 1) Однородный, 2)соплеменник
Насиқат - Наставление
Нағашы - Родня матери
Нағыз - Настоящий
Нағұз белде - Не дай бог
Нақ - Точно
Нақақ - Невинный
Нақақтан күймек - Безвинно страдать
Нақұрыс - Полоумный
Нақұрыстанбақ - Полоумничать
Нақу - Синтаксис
Нақыс - 1) Лад, 2) раскрашивание, рисование
Нақыстамақ - Разрисовывать
Нақыл - 1) Афоризм, 2) предание
Нәлет - Проклятие
Налытпақ - Пон. зал. от гл. налымақ
Налымақ - Тужить
Намаз - Пятикратная молитва
Намақрам - Не допускаемый на женскую половину
Намыс - Честь, досада
Намыстанбақ - Считать для себя бесчестным
Намыстандырмақ - Досадовать
Намысқой - Досадливый
Нан - Хлеб
Нанбақ - Верить
Нандырмақ - Пон. зал. от гл. нанбақ
Нандырмақ - Уверять
Науа- Водопойная колода
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Науат - Леденец
Нәубет - Очередь
Наурыз - Новый год
Наурыздамақ - Встреча нового года
Науғы - Вид, род, сорт
Науқас - Хворый
Науқастанбақ - Хворать
Науқан - 1) Помочь, компания
Наумыз - Лишение
Науыт - 1) Истрата, 2) гибель
Най - Папироса, курительная трубка
Нобай - Схема
Нобайы - Схематичный
Нөсер - Ливень
Ноғала - Бельмо
Ноғай - Татарин
Ноғай қотыр - Сифилис
Нүкте - Точка
Ноқта - Оброт
Ноқталамақ - Надеть оброт
Ноқталы - Надетый оброт
Нөкер - Свита
Нөмір - Нумер
Нөмірлемек - Нумеровать
Нөмірлі - Нумерованный
Ноян - Черезмерный
Нұр - Свет
Нұрланбақ - Озаряться светом
Нұрландырмақ - Озарять светом
Нұрлы - Светозарный
Нұсқа - 1) Инструкция, 2) экземпляр, 3) копия
Нұсқаламақ - Инструктировать
Нұсқамақ - Указать
Нұсқау - 1) инструктирование, 2) указание
Нұсқаушы - Инструктор
Нұсқаушылық - Инструктирование
Нұқсан - Недостаток, ущерб
Нұқытпақ - Пон. зал. от гл. нұқымақ
Нұқыспақ - Тыкаться
Нұқымақ - Тыкать
Нүкте - Точка
Нүктелі - Точечный
Нөкер - Свита, слуга
Ну, нулы - Девственный (о лесе и о траве)
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Не - Что
Неше, нешеу - Сколько
Несеп - Моча
Несіп, несібе - Доля предопределенная богом
Несібелі - Осчастливленный богом
Несие - Долг, кредит
Несиелі - Кредитный
Неғұрлым - Поскольку
Неке - Брак, венчание
Некелемек - Венчать
Некеленбек - Венчаться
Некелі - Брачный
Некен- саяқ - Редкостно
Негіз - Основание, основа, принцип
Негізді - Обоснованный
Негізгі - Основной
Немқұрайды - Халатно
Немқұрайдылық - Халатность
Немере - Внук
Немерелес - Правнук
Немене - Что такое
Немеурін - Помощь скотом или другим имуществом, оказываемая
приближенными жениху
Нысап, нысана - 1) Цель, прицел, 2) признак, 3) символ
Нысаналы - Прицельный
Нығайтпақ - Укреплять
Нығаймақ - Укрепляться
Нығыз - Крепкий
Нығым - Крепкий
Нығызданбақ - Укрепиться
Нығым - Крепкий
Нық - Крепко, плотно
Нияз - 1) Нужда, умоление
Ниет - Намерение
Ниеттес - Единонамеренный
Ниеттеспек - Вз. зал. от гл. ниеттемек
Ниеттенбек - Намериваться
Ниеттендірмек - Пон. зал. от. гл. ниеттенбек
Ниетті - Намеренный
О
Оба - 1) Кочка, курган, 2) холера, 3) насыпь
Обал - Грех
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Обалсынбақ - Считать грешным
Оппа – 1) Сугроб, 2) топкий
Оппақ - Втягивать, всосать
Опалатпақ - Пон. зал. от гл. опаламақ
Опаламақ - Вязать в сугроб
Өппек - Поцеловать
Оптырмақ - Пон. зал. от гл. оппақ
Өптірмек - Дать поцеловать
Обыр - Обжора, ненасытный
Обықпақ - Жадничать
Опа - 1) Пудра, 2) постоянство
Опат - Кончина (о человеке)
Опыр-топыр - Беспорядок
Опасыз - Изменчивый
Опасыздық - Изменчивость
Опаламақ - Пудрить
Опаланбақ - Пудриться
Опалы - Постоянный, неизменчивый
Оптықпақ - Жадничать
Опырмақ - Разрушать
Опырық - Беззубый
Опырылмақ - Рушиться
Опық - Обида
От - 1) Огонь, 2) трава, 3) xopoшее пастбище
Өт - Желчь
Отар - Пастбище
Отаршыл - Колонизатор
Отаршылдық - Колонизаторство
Отаспақ - Уживаться
Отастырмақ - Пон. зал. от гл. отаспақ
Отағасы - Старшина
Отағасылық - Старшинство
Оталмақ - Обрезываться
Отамақ - Обрезывать
Отан- Отечество
Отаншыл - Патриот
Отаншылдық - Патриотство
Отандас - Соотечественник
Отау - Белая новая юрта жениха
Отаймақ - Подрастать (о траве)
Өтпес - Тупой
Өтпек - 1) Пройти, 2) пролезать, 3) вспомогательный глагол
Оттатпақ - Кормить на подножном корму
Отталмақ - Кормиться, пастись
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От тау - Вулкан
Отты - Огненный
Өтті - Желчный
Оттық - Ясли
Өткермек - Пропустить
Өткермелетпек - Пон. зал. от гл. өткерлемек
Өткір - Брод
Өткір - Острый
Өткірлетпек - Пон. зал. от гл. өткірлемек
Өткірлемек - Острить
Өткізбек - Пон. зал. от гл. өтпек
Өтпек - Вдевать
Өткіздірмек - Пон. зал. от гл. өткізбек
Өте - Чересчур; чрезвычайно
Өтемек - Выплатитъся
Өте-мөте - Чересчур
Өтелмек - 1) Выплатить, оплатить, 2) исполнять
Отыртпақ - 1) Посадить, 2) вставить
Отырмақ - 1) Садиться, 2) вспомогательный глагол
Отырықшы - Оседлый
Отырықшылық - Оседлость
Өтірік - Ложь
Өтірікші - Лжец
Отыз - Тридцать
Отықпақ - Привыкнуть к корму
Өтіл - Убедительная просьба
Өтілмек - Просить
Өтім - Авторитет
Өтімді - 1) Авторитетный, 2) ходкий (о товаре)
Отын - Дрова
Өтініш - Просить
Отыншы - Дровосек
Өтіндірмек - Пон. зал. от гл. өтінбек
Өтініш - Просьба
Ожар - Бойкий
Ожау - Поварешка
Өжет - Бойкий
Өжеттенбек - Быть бойким
Ожым - Густая зелень
Өш - Враждебный
Ошар - Весть
Ошақ - Железный обруч на ножках для котла
Ошаң етпек - Двинуться с места
Өшпек - Стереться
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Өштік - Враждебность
Өштес - Враждебный
Өштеспек - Враждоваться
Өшті - Мстительный
Өштік - Вражда
Өшей қумақ - Преследовать
Ошыртпақ - Пон. зал. от гл. ошырмақ
Өшірмек - Стереть
Өшікпек - Враждебно настроится
Өшіктірмек - Враждебно настроить
Одағай - Междометие
Одағайланбақ - Выделяться
Одақ - Союз
Одақты - Союзный
Одақтаспақ - Составить союз
Одақтастырмақ - Пон. зал. от гл. одақтаспақ
Одақтық - Союзничество
Одыраймақ - Торчать
Ор - 1) Канава, яма, 2) сероватый (не темный и не светлый)
Өр - Пологая возвышенность
Оратпақ - Пон. зал. от гл. орамақ
Ораза - Пост
Ораза ұстамақ - Говеть
Орасан - Колоссальный
Орағытпақ - Объезжать
Орақ - Серп
Орақтатпақ - Пон. зал. от гл. орақтамақ
Орақтамақ - Жать серцом
Орал - Досуг
Орал-пек - Вышитый головной платок
Оралмақ – 1) Путаться, 2) вернуться
Оралым – Досуг
Орам - 1) Двор, 2) улица, 3) заверток, 3) владение
Орамақ - Завернуть
Орамал - Полотенце, платов
Орамды - Охватывающий
Оранбақ - Завернуться, окутаться
Ораныш - Обвертка
Орай - 1) Досуг, 2) вихор (волос)
Орайласпақ – Удосуживаться (вз. згл.)
Орайластырмақ - Пон. зал. от гл. орайласпақ
Орайлы - Досужный
Өрбітпек - Размножаться
Өрбімек - Размножаться
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Өрт - Пожар
Орта - 1) Средний, 2) среда, 3) середина
Орташа - Средний
Ортақ - Общий, соучастие пополам
Ортақтас - Соучастник
Ортақтаспақ - Соучаствовать
Ортақшыл - Коммунист
Ортақшылдық - Коммунизм
Орталық - 1) Середина, 2) центр
Ортан жілік - Бедряная кость
Ортан қол - Средний палец
Ортаншы - Средний
Орташа - Не полный
Ортайтпақ - Пон. зал. от гл. ортаймақ
Ортаймақ - Убавляться на половину
Өртетпек - Пон. зал. от гл. өртемек
Өртең – Сайгак (самец)
Өртек - Спаленый луг
Өртеңдемек - Подростать зеленью на выжженном поле
Өртелмек - Выжечься
Өртемек - Выжигать, палить
Өртенбек - 1) Выжечься, 2) гореть, 3) воспламеняться
Өршітпек - Осложнять
Өршімек - 1) Осложняться, 2) Разгорячиться
Орда - 1) Центр, 2) дворец
Ордаңдамақ - Припрыгивать
Ордалы - Сборище
Ордалық - Центральный
Орғытпақ - Пон. зал. от гл. орғымақ
Орғымақ - Перепрыгивать
Өркеш - Горб
Өркешті - С горбом
Өркендетпек - Развивать
Өркендемек - Развиваться
Өргізбек - Выгнать скот на пастбище
Орлатпақ - Пон. зал. от гл. орламақ
Орламақ - Капать канаву
Өрлетпек - Пон. зал. от гл. өрлемек
Өрлемек - Подниматься на большую возвышенность
Ормақ - Жать
Орман - Лес
Өрме - Плетеный
Өрмек - 1) Плести, 2) ткань
Өрмекші - Паук
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Өрмелетпек - Пон. зал. от гл. өрмелемек
Өрмелемек - Лазить
Орнатпақ - Устроить
Орналаспақ - Устроиться
Орналастырмақ - Устроить
Орнамақ - Поселиться, устроиться
Өрнек - Образец
Өрнекті - Образцовый
Өре - Путы, наложенные диагонально на две ноги лошади
Өрескел - Неуклюжий
Өрескелдік - Неуклюжесть
Өрекімек - Тошнить
Өрелемек - Накладывать
Өрем қаппақ - Издохнуть
Орыс - Русский
Өріс - Место пастбища скота вблизи аула
Өрістес - Имеющий совместное пастбище
Орысша - По-русски
Орысшылатпақ - Пон. зал. от гл. орысшыламақ
Орысшыламақ - Говорить или поступать как русский
Өрік - Урюк
Өрілмек - Плестись
Өрім - Тесьма, плетеница
Өрімші - Плетущий что -либо
Орын - Место
Орындатпақ - Пон. зал. от гл. орындамақ
Орындалмақ - Устроиться
Орындамақ - Устроить, исполнить
Орындаушы - Исполнитель
Орынды - Уместный
Өз - 1) Сам, 2) собственный
Озбыр - Захватчик
Озбырланбақ - Стремиться к захвату
Озбырлық - Захватничество
Оздырмақ - Пон. зал. от гл. озбақ
Өзге – 1) Другой, 2) кроме
Өзгеше - Особенный
Өзгешелік - Особенность
Өзгергіштік - Изменчивость
Өзгелік - Иное качество
Өзек - 1) Сердцевина, 1) внутренность
Өзекті - Сердцевидный
Өзен - Река
Өзен саласы - Речная система
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Озық - Передовой
Озықтық - Передовитость
Өзімшіл - Самолюбие
Осал - Слабый
Осалданбақ – Ослабеть
Осалдық - Слабость
Осал оңтағай - Легковесный
Оспақ - 1) Намек, 2) полуснуть
Оспақтамақ - Намекать
Өспек - Расти
Осқырмақ - Фыркать
Осқызбақ - Пон. зал. от гл. оспақ
Өскелең - Скороспелый (о росте животных)
Өскелеңдік - Скороспелость
Өсек - Сплетня
Өсектемек - Сплетничать
Өсекші - Сплетник
Өсекшілік - Сплетничество
Осы - Это
Осы-ақ - Только это
Өсірмек - Выращивать
Осылай - Так
Өсім - 1) Приплод, 2) рост
Өсімдік - Растение
Осынша - Так много
Осындай - Такой-же
Өсиет - 1) Завет, завещение, 2) наставление
Оқ - Пуля
Оқа - 1) Позумент, 2) значение
Оқап - Ухаб
Оқалатпақ - Пон. зал. от гл. оқаламақ
Оқаламақ - Вышивать позументом
Оқпақ - Род птицы
Оқпан - Приблизительный подсчет
Оқпандамақ - Приблизительно подсчитывать
Оқтатпақ - Пон. зал. от гл. оқтамақ
Оқта-текте - Иногда
Оқталмақ - 1) Зарядиться, 2) замахиваться
Оқтамақ - Зарядить
Оқтанбақ - Прицелиться
Оқтау - Скалка
Оқтауламақ - Раскатывать, катаь
Оқты - Заряженный
Оқтын-оқтын - По временам
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Оқшантай - Кожаная сумочка
Оқшау – Отдельно
Оқшау сөз - Фельетон
Оқшаулық - Одиночество
Оқытпақ - Учить; обучать
Оқыра - Черви, заводящиеся под кожей у скота
Оқшы - Круто
Оқылмақ - Читаться
Оқымақ - 1) Учиться, 2) читать
Оқымысты - Ученый
Оқу - Ученье
Оқиас - Круто; неосторожно
Өкпе - 1) Огорчение, 2) легкие
Өкпешіл - Обидчивый
Өкпек жел - Пронзительный ветер
Өкпелетпек - Обидеть
Өкпелемек - 1) Принять к сердцу, 2) обидеться
Өктебір - Октябрь
Өктем - Произвольный
Өктемек - 1) Загнать (о лошади), 2) ободрять, 3) возбудить
Өкше - 1) Каблук, 2) пятка
Өкшелетпек - Пон. зал. от гл. өкшелемек
Өкшелемек - Преследовать
Өкшелі - Каблучный
Өксітпек - Пон. зал. от гл. өксімек
Өксік - Всхлипывание
Өксімек - Всхлипывать
Өкіртпек - Пон. зал. от гл. өкірмек
Өкірмек - Реветь
Өкіреңдемек - Горланить
Өкіл - Доверенный
Өкіл-ата - Пожилой человек, подружившийся с молодым человеком
Өкім - Насилие
Өкімшіл - Насильник
Өкімдік - Произвол
Өкімсімек - Произвольничать
Өкімет - Правительство
Өкінбек - Раскаиваться
Өкіндірмек - Раскаять
Өкініш - 1) Раскаяние, 2) досада
Өкінішті - Досадный
Өгей - Не родной
Өгей әке - Отчим
Өгей қыз - Падчерица
764

Өгей ұл - Пасынок
Өгей ене - Мачеха
Өгейлемек - Считать чуждым
Үгіт - 1) Пропаганда, 2) назидание
Үгіттемек - Назидать
Үгітші – 1) Пропагандист, 2) назидатель
Үгітшілік - Наставничество
Оң - 1) Правый, 2) удачный, 3) юг, 4) благополучный
Өң – 1) Лицо, 2) вид, 3) лицевой
Оңаша - Отдельно, воедино
Оңашалық - Одиночество
Оңалтпақ – 1) Подправить, 2) улучшать
Оңалмақ – 1) Поправляться (о человеке и животном), 2) исправиться (о человеке)
Оңай - Легко (о деле)
Оңайлатпақ - Облегчить
Оңайламақ - Облегчать
Оңайланбақ - Облегчаться
Оңайлық - Легкость (о деле)
Оңбақ - 1) Линять, 2) быть хорошим человеком, 3) удаваться
Оң түстік - Юг
Өңшең - Исключительно
Оңдатпақ - Пон. зал. от гл. оңдамақ
Оңдалмақ - Поправляться
Оңдамақ - Поправлять
Өңдес - Одноцветный
Өңдетпек - Пон. зал. от гл. өңдемек
Өңделмек - Лицеваться
Өңдемек - Лицевать
Өңденбек - Выглядеть бодро
Өңдеу - 1) Мелиорация, 2) редакция
Өңді - Приятный
Оңды - Хороший
Оңдырмақ - Пон. зал. от гл. оңбақ
Оңғармақ - Делать удачным
Оңғақ - Линючий
Оңғақтық - Линючесть
Оңқа - Неправильное стояние бабки; стоймя
Оңқай - Правила
Өңкей - Исключительно
Өңкілдемек - Бежать (о скоте)
Өңкитпек - Пон. зал. от гл. өңкимек
Өңкимек - Неуклюже стоять
Өңге - Другой
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Өңгертпек - Пон. зал. от гл. өңгермек
Өңгермек - Взять что ни будь пред собой на лошадь
Өңез - Слизь
Өңезденбек - Ослизняться
Ол - Он
Олақ - Неумелый, неловкий
Олақтанбақ - Стать неловким
Олақтық - Неумелость
Олай - Так
Олай-бұлай - Так-сяк
Өлтірмек - Убить
Олжа - Добыча
Олжалас - Участник добычи
Олжаламақ - 1)Захватить добычу, 2) добыть
Өлшетпек - Пон. зал. от гл. өлшемек
Өлшемек - Мерить, вешать
Өлшенбек - Мериться
Өлшеу - Мера
Өлшеуіш - Мерка, мирило
Олда - Ей - богу!
Олқа - Впалый, неполный
Олқыланбақ - Убавиться, похудеть
Олқылық - Неполность
Өлке - 1) Район, 2) бассейн
Өлмек - Умереть
Өлет - Падеж от эпидемии
Өлез - Безжизненный (о человеке)
Өлезденбек - Стать безжизненным
Өлең - Песня
Өлең айтпақ - Петь
Өлең шөп - Осека
Өлеңші - Певец
Өлеңдетпек - Петь
Өлі - Мертвый
Өлік - Мертвец
Өлім - Смерть
Өлімші - До смерти
Өлімсіремек - Притворяться
Омақа - 1) Межа, состоящая из кучи земли или камней
Омақата - Кувырком
Омалмақ - Засидеться
Омбы қар - Сугроб
Омбылатпақ - Пон. зал. от гл. омбыламақ
Омбыламақ - Вязнуть
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Омсыраймақ - Отвиснуть
Өмір - Жизнь
Омырау – 1) Грудь (животных), 2) дерзкий
Омырауламақ - Стремиться вперед
Омыртқа - Позвонок
Өмірлі - Долговечный
Өмірлік - Пожизненно
Өмілдірік - Отломиться
Он - Десять
Өнбек - 1) Расти, 2) удаваться, 3) успевать
Өндіршек - Горло
Өндірмек - 1) Успеть, 2) производить
Өндіріс - Производство
Ондық - Десяток
Өнер - 1) Искусство, 2) ремесло
Өнерпаз, өнерлі - Талантливый, искусный
Өнік, өнім - Успешность, производительность
Өнімді - Успешный, производительный
Ой - 1) Мысль, 2) низменность
Оятпақ - Разбудить
Ойпаң - Низкая местность
Оянбақ - Проснуться
Ояу - Наяву
Ойбай! - Увы
Ойбайлатпақ - Пон. зал. от гл. ойбайламақ
Ойбайламақ - Увыкать
Ойпат, ойпаң - Низменность
Ойпырым-ай - Мой покровитель
Ойшыл - Мыслитель
Ойдыртпақ, ойдырмақ - Пон. зал. от гл. оймақ
Ойран - Разрушение
Ойран салмақ - Разрушить
Ойсыратпақ - Разорять
Ойсырамақ - Разоряться
Ойғызбақ - Пон. зал. от гл. оймақ
Ойқыл - Низина
Ойлатпақ - Пон. зал. от гл. ойламақ
Ойласпақ - Придумать сообща
Ойцламақ - Думать, 2) мыслить
Ойланбақ - Подумать, задуматься
Ойлы - Мыслящий
Оймақ - 1) Прорубать, 2) напер, сток, 3) гравировать, 4) вырезать,
5) выколоть
Ойнатпақ - Пон. зал. от гл. ойнамақ
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Ойнақы - Веселого нрава
Ойнас – 1) Прелюбодеяние, 2) блудничество
Ойнасшы - Любодей
Ойнақ – 1) Игрище, 2) игра
Ойнақтатпақ - Пон. зал. от гл. ойнақтамақ
Ойнақтамақ - 1) Бегать (о глазах), 2) играть, 3) прыгать туда и сюда
Ойнамақ - Играть
Ойыстырмақ - Пон. зал. от гл. ойыспақ
Ойыспақ - Сделать круг при передвижении
Ойық - 1) Уверень, 2) яма, 3) вогнутый
Ойылмақ - Стр. зал. от гл. оймақ
Ойын - Игра
Ойыншы - 1) Игрок, 2) веселый
Ою - Орнамент на кошме
Оюлатпақ - Пон. зал. от гл. оюламақ
Оюламақ – Вышивать ою
Оюлы - Вышитый узорами
Ұ
Үп - 1) Собственность, 2) собственник, 3) назначенное место
Үп етпек - Нежиться
Үт - Февраль
Ұтпақ - Выиграть
Ұттырмақ, ұтқызбақ - Проиграть
Үтір - Запятая
Ұтыс - Азарт, игра
Ұтыспақ - Взаим. залог от глаг. ұтпақ (см.)
Ұтылмақ - Проиграться
Үш - Три
Ұша - Задок, крестец
Ұшар бас - Верхушка
Ұшан теңіз - Безграничный
Ұшпа - Летучий
Ұшпақ - 1) Летать, 2) рай
Ұштатпақ - Пон. зал. от гл. ұштамақ (см.)
Ұштамақ - Чинить, заострять
Ұшталмақ - Заостряться
Ұшты - Остроконечный
Ұшқат - Род кустарника
Ұшқары - Поверхностный
Ұшқалақ - Невыдержанный, летучий
Ұшқалақтамақ - Летать в неопределенное направление
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Ұшқалақтанбақ - Не выдержаться
Ұшқыр - Прыткий, резвый
Ұшқыш мәшине - Аэроплан
Ұшқын - Искра
Үшкіртпек - Пон. зал. от гл. үшкірмек (см.)
Үшкірмек - Отчитывать болезни
Үшкірілмек - Отчитываться от болезни
Үшкіл - Треугольник
Ұшыратпақ - Встретить
Ұшырамақ - Встретиться
Ұшыртпақ - Пон. зал. от гл. ұшырмақ
Ұшырмақ - Веет
Ұшыртпа - Змей
Ұшық - Пузырьки, образуемые на губах (лишай)
Ұшықтатпақ - Понуд. вид от глаг. ұшықтамақ
Ұшықтамақ - Опрыскивать водой (народное лечение)
Ұшынбақ - Заболеть острым катаром
Ұшынды - Остро катаральный
Үдетпек - Усиливать
Үдере - Ехать или ночевать на половине пути
Үдемек - Усиливаться
Үдеу - Прогресс
Ұра - Шишка, нарост
Ұрақашпақ - Мгновенно, быстро бежать
Ұран - Лозунг, клич, пароль
Ұрандамақ - Испускать
Үріп - Выгон вымени
Ұрпақ - Потомок
Үрпек - Подшерсток (пух)
Үрпек бас - Человек с взъерошенными волосами
Үрпитпек - Взъерошить
Үрпимек - Взъерошиться
Үртіс - Беспрерывно, постоянный
Үр жаңа - Совершенно новый
Ұршық - Веретено
Ұршық бас - Веретенообразный
Ұрғашы - 1) Самка, 2) женщина
Ұрғызбақ - Пон. зал. от гл. ұрмақ
Ұрғын - Семя
Үрікпек - Пугаться
Үркер - Плеяда
Үркек - Пугливый
Үргізбек - Пон. зал. от гл. үрмек
Үргін-сүргін, үргіншілік - Суматоха
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Ұрлатпақ - Пон. зал. от гл. ұрламақ
Ұрламақ - Красть, воровать
Ұрланбақ - Теряться
Үрлетпек - Пон. зал. от гл. үрлемек (см.)
Үрлесін - Легкая мятель
Үрлемек - Дуть
Ұрлық - Воровство, кража
Ұрлықтас - Одношайка
Ұрмақ - Бить
Үрмек - Лаять
Үрен-жаран - Потомство
Үрен - Сильно
Үрей - 1) Ужас, 2) дух
Үрейленбек - Ужаснуться
Үрейлендірмек - Ужасать
Ұры - Вор
Ұрт - 1) Щека, 2) придирчивый
Ұрттамақ - Набирать жидкость в рот
Ұрыс - 1) Ругань, 2) стычка
Ұрыспақ - Обругать
Ұрыстырмақ, ұрысқызбақ - Пон. зал. от гл. ұрыспақ
Ұрыссынбақ - Ссориться, обругаться
Ұрысқақ - Бранчивый
Ұрық - Семя
Үрім-бұтақ - Поколение, потомство
Ұрынбақ - Наткнуться
Ұрын - 1) Первое негласное знакомство с невестой, 2) тайком
Ұзатпақ - 1) Просрочить, продлить, 2)проводить
Ұзармақ - Удлиняться
Ұзақ - Долгий
Ұзақтамақ, ұзамақ - Затянуться, продлиться
Үзбек - Оторвать
Үзбелемек - 1) Соединять звеном, 2) отрывать кусочками
Үзбелі - Звенчатый
Үздік - Выдающийся
Үзеңгі - Стремя
Үзік - 1) Отрывок, 2) войлок, которым покрывается крыша юрты
Үзілмек - Оторваться
Ұзын - Длинный
Ұсатпақ – 1) Размельчать, 2) разменять
Ұсатылмақ - Размельчаться
Ұсақ - Мелкий
Ұсамақ - Быть сходным
Үст - Верх
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Ұста – 1) Мастер, ремесленник, 2) кузнец
Ұстатпақ - Пон. зал. от гл. ұстамақ (см.)
Ұстара - Бритва
Ұстаз - Учитель, наставник
Ұстаздық - Наставничество, учительство
Ұсталық - Мастерство
Ұстамақ - 1) Держать, 2) поймать
Үстем - Верх
Үстемдік - Верховенство
Үстемек - Добавлять
Үстеу - 1) Дотация, 2) наречие
Үстірт – 1) Плоскогорие, 2) поверхностно
Үстіңгі - Верхний
Үскі - Сверло
Үскілемек - Сверлить
Үскірік - Трескучий мороз
Үсітпек - Отморозить, ознобить
Үсік - Мерзший
Үсік алмақ, үсік шалмақ - Побить морозом
Үсік қол - Указательный палец
Үсімек - Отморозиться, ознобиться
Ұсынбақ - 1) Предлагать, 2) вытягиваться во всю длину
Үсінбек - Замерзнуть
Ұсыныс - Предложение
Ұғым - Понятие
Ұғымды - Понятный
Ұқпақ - Понять
Ұқып – Бережливо
Ұқыптамақ - Бережливо относиться
Ұқыпты - Бережливый
Ұқыптылық - Бережливость
Үкпек - 1) Молоть, 2) толочь
Үктірмек - Пон. зал. от гл. үкпек (см.)
Үкі - 1) Филин, 2) перья филина, для украшения прикалываемые к шапкам
Үкіш - Ступка для толчения табака
Үкім - Решение
Үкімет - Правительство
Үгінді - Опилки
Үгілмек - Толочься
Үңгі - Обух
Ұңғыламақ - 1) Копать, 2) долотить
Ұңғуыр - Кривой нож для резания дерева
Үңгір - Пещера
Үңгірлемек - Сделать пещерку
771

Үңгілренбек - Стать пещерой
Үңілмек - Уставиться
Үңілдірмек - Уставить
Ұл - Сын
Ұласпақ - Непрерывно связываться
Ұлан - Юноша
Ұлан асыр - Чрезвычайный
Ұлпа - Пушистый
Ұлпаламақ - Пушить
Ұлпаланбақ - Пушиться
Үлпершек - Сердечный жир
Үлпілдек - Пушистый
Үлпілдемек - Пушиться
Ұлт - Нация
Ұлтабар - Сычуг
Ұлтарақ - Стелька из войлока, кожи и травы
Ұлтартпақ - Пон. зал. от гл. ұлтармақ (см.)
Ұлтармақ - Сшить (о сапогах)
Ұлтан - 1) Подошвенная кожа, 2) подошва(из под обуви)
Ұлтандатпақ - Пон. вид от гл. ұлтандамақ (см.)
Ұлтандамақ - Подложить подошву
Ұлтандық - Подошвенник
Ұлтанды - Плодородный (обр.)
Ұлттас - Единонациональный
Ұлтшыл - Националист
Ұлтшылдық - Национализм
Үлде мен бүлде – Драгоценная одежда
Үлдірек - Прозрачный
Үлдірік - Пленка
Ұлғайтпақ - Пон. зал. от гл. ұлғаймақ (см.)
Ұлғаймақ – 1) Возмужаться, 2) увеличиваться
Үлкен - 1) Большой, 2) старший
Үлгі - 1) Выкройка, 2) форма, 3) пример, образец
Үлгіртпек - Пон. зал. от гл. үлгірмек (см.)
Үлгірмек - Успеть
Үлгілі - Примерный, образцовый
Үлгілемек - 1) Приводить примеры, 2) примерять
Үлес - 1) Дележ, 2) доля
Үлеспек - Поделиться
Үлестірмек - Раздавать нескольким
Үлестіру - Распределение
Ұлы ата - Дедушка
Ұлыс - Племя
Ұлық - Начальство
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Ұлықтамақ - Возвеличивать
Ұлықсынбақ - Считать себя за великого
Ұлылық - Величие
Ұлу - Дракон
Ұма - Мошонка у коней
Ұма құрт - Болезнь мошонки коня
Ұмтақ - 1) Порошок, 2) крошки
Ұмтамақ - Превратить в крошки
Ұмар-жұмар - Вкупе
Үмбет - Последователь религии Магомета
Ұмсынбақ - Полагаться
Ұмсынтпақ, ұмсындырмақ - Пон. зал. от гл. ұмсынбақ
Үме - Помочь
Үмелемек - Помогать
Үміт - Надежда
Ұмытпақ - Забывать
Ұмыттырмақ - Пон. зал. от гл. ұмытпақ
Үмітті - Надежный
Үміттенбек - Обнадеживаться
Үмітсіз – 1) Пессимист, 2) безнадежный
Үмітсіздік - Пессимизм
Ұн - Мука
Үн - Звук, голос, тон
Ұнатпақ - Симпатизировать
Ұнамақ - Нравиться
Ұнамды - Приятный
Үнді - Звучный
Үндетпек - Пон. зал. от гл. үндемек (см.)
Үндес – 1) Сингармоничный, 2) единогласный
Үндеспек - Вз. зал. от гл. үндемек (см.)
Үндестік - Сингармонизм
Үндемек - Звучать, подавать голос
Үндеу - Воззвание
Үнем - Экономия
Үнемшіл - Экономный
Үнемшілдік - Экономность
Үнемші - Экономист
Үні-бойы - Все время
У - Яд
Уәде - Обещание
Уәзір - Визирь
Уағызшы - Проповедник
Уақ- Мелкий
Уақтамақ - Сделать мелким
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Уақыт - Время
Уақиға - Событие
Уанбақ - Утешиться, успокоиться
Уаламақ - Размять
Уқалатпақ - Пон. зал. от гл. уқаламақ
Уқаламақ – 1) Растереть рукою, 2) мять
Уқаланбақ - Мяться, растереться
Улатпақ - Отравлять
Уластырмақ - Синтезировать
Уламақ - Отравляться
Умақ - Род, фамилия
Умақ-шумақ - Вереница
Уыс - Горсть
Уыстатпақ - Пон. зал. от гл. уыстамақ
Уыстамақ - Сгорстать
Уыз - Молозиво
Уызданбақ - Молозивиться
Уық - Унина кибиточная, стропильце
Уылдырық - Икра
Уілдірік - Пленка
Уылмақ - Болеть молочницей
Үй - Дом
Ұя - Гнездо
Ұят - Стыд
Ұятты - Ностыдный
Ұяң - Робкий
Ұяңдық - Робкость
Ұялас - Одногнездки
Ұяламақ - Вить гнездо
Ұялтпақ - Пристыдить
Ұялшақ - Стыдливый
Ұялмақ - Стыдиться
Ұйпалақ - Мятый
Ұйпаламақ - Мять
Ұйпамақ - Мять
Үйтпек - 1) Полить, 2) поступать (так)
Ұйытқы - Закваска
Ұйытқылы - Заквасный
Үй іші - Семья
Үйдірмек - Пон. зал. от гл. үймек (см.)
Үйретпек - Научить
Үйренбек - Научиться
Үйреншікті - Привычный
Ұйқас - Соответствующий, симметричный
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Ұйқы - Сон
Ұйқышыл - Сонливый
Ұйқысырамақ - Бредить во сне
Үйкемек - Тереть
Үйкенбек - Тереться
Үйленбек - Жениться
Үйлендірмек - Женить
Үйлі - Полуденное время
Үйме-жүйме - В свалку
Үймек - 1) Повершить стог, кладь, складывать в кучу, 2) навалить на кого
Үйез - Уезд
Үйездемек - В куче стоять от жары (о табуне лошадей)
Үйездік - Уездный
Үйек - Пояс
Үйелетпек - Пон. зал. от гл. үйелемек
Үйелемек - Заваливаться так, когда не может подняться без посторонней
помощи
Ұйытпақ - Заквасить
Ұйытқымақ - Быть раздутым
Үй ішінің өзгерісін тіркеу - Акт гражданского состояния
Үйір – 1) Косяк (о табуне), 2) сближение путем привыкания
Үйір болмақ - Сблизиться, привыкать
Үйірсек - Дружливый
Үйірлес - Дружный
Үйірлемек - Разбить табун лошадей по косякам
Үйірлі - Косячный (о табуне)
Үйірлік - Обещание
Үйірмек - Вертеть вокруг
Үйірмекіл - Игра в бабки
Ұйыспақ - Сваляться, склочиться
Ұйыстырмақ - Свалять, склочить
Ұйық - Валенки
Ұйықтатпақ - Усыплять
Ұйықтамақ - Спать
Үйілмек - Стр. зал. от гл. үймек
Ұйылу - Концентрация
Ұйым - Организация
Ұйымақ – 1) Соображаться, 2) онеметь, З) свернуться
Ұйымдастырушы - Организатор
Е
Еп - Ловкость, прием
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Ептемек - 1) Экономить, 2) проявлять ловкость
Ептелмек - Приноравливаться
Епті - Ловкий
Ептілік - Ловкость
Епшіл - Экономный
Епшілденбек - 1) Притворяться экономным, 2) ловким
Епшілдік - 1) Экономность, 2) ловкость
Епсізденбек - Быть неловким
Ебелек - Говорящий, не обдумывая
Ебіліс - Дьявол
Ет - Мясо
Еттелмек - Стр. зал. от гл. еттемек
Еттемек - Мездрить
Еттелмек - Пон. зал. от гл. еттемек
Етті - Мясистый
Еттік - Мясной
Етек - Пол (об одежде)
Етекбасты - Втихомолку
Етектемек - 1) Расправлять подол, 2) набирать в подол
Етекті - Подолистый
Етік - Сапог
Етрікші - Сапожник
Етіс - 1) Залог, 2) действие
Етістік - Глагол
Еже - Фонетическое произношение слова по буквами
Ежел - Прежнее время
Ежелгі - Натуральный, давнишний
Ежелетпек - Пон. зал. от гл. ежелемек
Ежелемек - Читать по складам
Ежіреймек - Уставить глаза (грозно)
Ежіреймек - Уставиться глазами
Ежік - См. еже (грозно)
Ежіктемек - 1) Вдаваться в подробности, 2) читать по слогам
Еш - Ни
Ешкі - Коза
Еден - Деревянный пол
Едеуір - Порядочно, значительный
Едіреңдетпек - Пон. зал. от гл. едіреңдемек
Едіреңдемек - Мн. в. от гл. едіреймек
Едірейтпек - Пон. зал. от гл. едіреймек
Едіреймек - Грозно смотреть
Еділ - Волга
Ер - 1) Седло, 2) муж, 3) мужественный
Ербеңдетпек - Пон. зал. от гл. ербеңдемек
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Ербеңдемек - Торчать
Ертпек - 1) Сопровождать, вести с собой
Ерттетпек - Пон. зал от гл. ертемек
Ерттемек - Оседлать
Ер-тоқым - Седло с принадлежностями
Ерте - Рано, ранний
Ертек - Сказка
Ертекшіл - Сказочник
Ертең - Завтра
Ертеңгі - Завтрашний
Ер жетпек - Стать взрослым
Ерші - Седельный мастер
Ершік - Воловья седелка
Ерсі - Несуразный, безобразный
Ерсінбек - Притворяться храбрым
Ерсілі-қарсылы - Взад и вперед
Ерке - 1) Ласковый, 2) баловень, 3) любимец
Еркек - Мужчина
Еркектік - Мужественность, признак мужского пола
Еркексінбек - Проявлять мужской характер
Еркелетпек - Приласкать
Еркелемек - Приласкаться
Еркін - Свободный
Еркіншілік, еркіндік - Свобода
Еркінсітпек - Пон. зал. от гл. еркінсімек
Еркінсімек - Вольничать
Ергежелі - Карлик
Ергенек - Решетка, ясли
Ергіш - Податливый, несамостоятельный (о человеке)
Ерлемек - Проявить силу
Ерленбек - Охрабриться
Ерлендірмек - Охрабрить
Ерлі-байлы - Супруги
Ерлік - Мужество
Ермек - 1) Забава, 2) удовольствие, 3) развлечение, 4) спорт
Ермекші - Забавник
Ермек қылдырмақ - Забавлять
Ермек қылмақ - Забавляться
Ермен - Род полыни
Ернеу - Край чего-либо
Ереже - Правила, положение, норма
Ерегіс - Спор
Ерегіспек - Спорить
Ерегістірмек - Пон. зал. от. гл. ерегіспек
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Ереуіл - Противовыступление
Ереуілдімек - Противовыступать
Ереймек - Торчать
Ерттпек - 1) Расплавить, 2) растопить, 3) пон. вид. от ерімек
Ерсі - Основа (в ткани)
Ерік - Свобода воли
Ерікпек - Скучать от безделья
Ерікті - Свободный, вольный
Еріктірмек - Пон. зал. от гл. ерікпек
Ерімек - Таять, расплавлять
Ерін - Губы
Ерінбек - Лениться
Еріншек - Ленивый
Еріншектік - Лень
Ерінді - Губастый
Еріндірмек - Пон. зал. от гл. ерінбек
Еріндік - Губной
Еру - Остановка
Ерулік – Хлеб-соль прикочевавшим соседним аулам
Еріндіктемек - Накинуть петлю на губу
Ез-ез - Подавленно (о человеке)
Езбе - Пустословный
Езбек - 1) Разводить,2) придавит)
Ездіртпек, ездірмек - Пон. зал. от гл. езбек
Езгі - Благочестивый
Езгілетпек - Пон. зал. от гл. езгілемек
Езгілемек – 1) Угнетать, 2) придавливать
Езгілік - Добро
Езілмек - 1) Угнетаться, придавливаться
Езу - Угол рта
Езу тартпақ - Улыбнуться
Езулетпек - Пон. зал. от гл. езулемек
Езулемек - Оттягивать угол рта
Ес - 1) Память, сознание, дух
Ес-алаң - Беспамятливый
Ес-алаңданбақ - Стать беспамятливым
Ес-алаңдық - Беспамятливость
Еспе - Весло
Еспек - 1) Грести веслами, 2) Вить веревки, 3) веять (о ветре)
Есті - Сознательный
Естіртпек - Пон. вид от гл. естірмек
Естімек - Слышать
Естияр - Совершеннолетний
Естиярлық - Совершеннолетие
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Ескерту - 1) Примечание, 2) напоминание
Ескертпек - Напомнить
Ескермек - Помнить
Ескерілмек - Быть принятым во внимание
Ескек - 1) Весла 2) порывистый ветер
Ескі - Ветхий старый
Ескішіл - Консерватор
Ескіртпек - Обветшать
Ескірмек - Обвешаться
Ескі-құсқы - Старье
Есе - 1) Равноценное
Есеп - Счет
Есептеспек - Сводить счеты
Есептелмек - Сосчитаться
Есептемек - Считать
Есепші - 1) Счетовод, 2) предсказатель погоды
Есепшіл - Расчетливый
Есепшілдік - Расчетливость
Есепқор - Расчетливый
Есер - Дурак
Есерлік - Дурачиться
Есерлендірмек - Пон. зал. от гл. есерленбек
Есерлік - Дурачество
Есек - Осел
Есекті - Едущий на осле
Есеңгіремек – Возобновляться (о прыщах и чесотке)
Еселемек - Набавлять
Есен - Благополучно
Есендеспек - Поздороваться
Есендік - Благополучие
Есіркемек - Сожалеть
Есеймек - 1) Подрастать 2) возмужать
Есірмек - Опъянить
Есіріктенбек - Пьянствовать
Есіріктік - Пьянство
Есік - Дверь
Есіл - 1) Река Ишим, 2) как жаль
Есілмек - Виться
Есім –Имя
Есінетпек - Пон. зал. от гл. есінемек
Есінемек - Зевать
Есінеу - Зевать
Есінеуік - Зевака
Есауыс - Глупый
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Есауыстанбақ - Глупить
Есауыстық - Глупость
Екпе - Насаждение
Екпек - 1) Прививать, 2) сеять, 3) садить
Екпін - 1) Порыв, 2) инерция
Екпіндетпек - Пон. зал. от гл. екпіндемек
Екпіндемек - 1) Порываться, 2) нестись порывисто
Екпінді - Порывистый
Екпінділік – Порывистость
Ектірмек - Пон. зал. от гл. екпек
Екшетпек - Пон. зал. от гл. екшемек
Екшелмек - Стр. зал. от гл. екшемек
Екшемек - 1) Вытряхивать, 2)потрясать, 3) расспрашивать
Екі - Два, две
Екі жар - Две противостоящие группы
Екіленбек - 1) Переменить характер, 2) удвоиться
Екілік - Двойственность
Екі ұдай - Две противостоящие группы
Екі ұдайынланбақ - Разбиться на две противостоящие группы (о человеке)
Екі ұшты - Надвое (нар.)
Егетпек - Пон. зал. от гл. егемек
Егес - Спор
Егеспек - Спорить
Егестірмек - Пон. зал. от гл. егеспек
Егемек - Подплывать
Егеу - Подпилок
Егеулемек - Подпиливать подпилком
Егіз - Близнецы
Егілмек - Посеяться
Егін - Посев
Егіндік - Пашня
Егінші - Земледелец
Ең - Самый, весьма
Еңбек - 1) Труд, 2) Родничок
Еңбектетпек - Пон. зал. от гл. еңбектемек
Еңбектестік - Сотрудничество
Еңбектемек - Ерзать, ползать на четвереньках
Еңбектенбек - Трудиться
Еңбектік - За труд
Еңбекші - Трудящийся
Еңбекшіл - Трудолюбивый
Еңбекшілдік - Трудолюбие
Еңіремек - Рыдать
Еңсе - 1) Настроение, 2)затылок, 3) верхняя и внешняя часть юрты
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Еңсе түспек - Иметь подавленное настроение
Еңсемек - Тосковать
Еңкілдетпек - Пон. зал. от гл. еңкілдемек
Еңкілдемек - Всхлипывать
Еңкейтпек - Наклонять к низу
Еңкеймек - Наклониться книзу
Ел - 1) Народ, 2) племя, 3) нaceлeние
Елеспек - Взаимно поддерживать
Елбектемек - Порхать
Елбекей - Порханье
Елбелектемек - Порхать
Елпең - Шустрый, резвый
Елпеңдетпек - Пон. зал от гл. елпеңдемек
Елпеңдемек - Проявлять резвость
Елпілдемек - Спешить, быстро ходить
Елтірі - Мерлушка
Елтімек - Возбуждаться
Елтітпек - Пон. зал. от гл. елтімек
Елжіремек - Размокнуть
Елдеспек - Жить в согласии
Елгезек - Человек, охотно исполняющий поручение
Елгезектенбек - Выказывать желание, исполнять поручение
Елдік – Согласие, мир
Елетпек - Пон. зал. от гл. елемек
Елестетпек - Пон. зал. от гл. елестемек
Елестемек - Мерещиться
Елек - Сито
Елегізімек - Пугаться
Елең - Внимание
Елеңдемек, елең қақпақ - Боязливо озираться
Елең қылмақ - Принять во внимание
Елемек - Просеивать
Еленбек - Просеяться
Елеу – 1) Внимание, 2) просеивание
Елшеуіш - Сито
Елеулі - Достойный внимания
Елік - 1) Подражание, 2) Козуля
Елікпек - Влечение, увлечение
Еліктетпек - Пон. зал. от гл. еліктемек
Еліктегіш - Подражатель
Еліктемек - Подражать
Ем - Лечение
Ембек - Сосать
Емшек - 1) Сосцы, соски, 2) грудная железа
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Емшекті - Имеющая длинные соски
Емші - Лекарь
Емдетпек, емдеттірмек - Пон. зал. от гл. емдемек
Емдемек - Лечить
Емденбек - Лечиться
Емдірмек - Пон. зал. от гл. ембек
Емескі - Едва, не вполне
Ем қонбақ – Воздействовать (о лекарстве)
Емле - Орфография
Емен - Дуб
Еменді - Дубовый
Еміренбек - Ласкать
Емізбек - Пон. зал. от гл. ембек
Емізік - Соска
Еміс-еміс - Частичный (о слухе)
Емінбек - Вымогать
Еміндірмек - Пон. зал. от гл. емінбек
Емін еркін - Совершенно свободный
Ен - 1) Метка, 2) яйцо полового органа самца, 3) ширина
Енбек - Войти
Ентік - Одышка
Ентікпек - Задыхаться
Ентіктірмек - Пон. зал. от гл. ентікпек
Енжар - Раздвоение души
Енжарланбақ - Раздвоиться (о душе)
Енжарлық - Раздвоение (о душе)
Енжарма - Двойной (о ткани)
Енженер - Инженер
Енші - Раздел
Енші алмақ - Выделиться (о разделе)
Еншілес - Сожитель, сообща пользующийся имуществом
Еншілестік - Сожительство
Ендеше - В таком случае
Ендес - 1) Согласный, 2) имеющий одинаковый знак, 3) собственность
Ендеу - Рассеянный
Енді - 1) Широкий, 2) теперь
Ендік - Румяна
Ендігері - Больше никогда
Енді - 1) Уже, 2) теперешний
Ендірмек - 1) Пон. зал. от гл. енбек, 2) Вставлять лоскут во что
Енсіз - Не широкий
Ене - Мать
Ы
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Ыбыр-сыбыр - Шептание
Ыбылжытпақ - Пон. зал. от гл. ыбылжымақ
Ыбылжымақ - Мямлить
Ыбылыс - Неряха
Ыбылыспақ - 1) Быть запутанным, 2) неряхой
Ытпақ - Кинуть, кинуться
Ыттырмақ - Пон. зал. от гл. ытпақ
Ыттырмақ - Кидать
Ытқымақ - Кидаться
Ытырылмақ - Бросаться
Ішпек - Пить
Ышқыр - Верхний край брюк и кальсон
Ішірткі - Заговорный напиток
Ішкізбек - Пон. зал. от гл. ішпек
Ішкілік - Напиток
Ішіспек - Вз. з. от гл. ішпек
Ішімдік - Напиток
Ыдыратпақ - Разорвать
Ыдырамақ - Разорваться
Ыдыс - Посуда
Ырабат - 1) Хозяйственные пристройки, 2) развалина
Ырас - Правда
Ырастатпақ - Пон. зал. от гл. ырастамақ
Ырақат - Блаженство
Ырақаттанбақ - Блаженствовать
Ырақым, ырақымшылық - Милосердие
Ырақымды - Милосердный
Ырақмет - Спасибо
Ыраң - Девственная (о траве)
Ырай - 1) Направление, 2) наклонение (грамматический термин)
Ырайласпақ - Примириться
Ырайыс - Путь
Ырбаңдатпақ - Пон. зал. от гл. ырбаңдамақ
Ырбаңдамақ - Насмехаться
Ыржаңдатпақ - Пон. зал. от гл. ыржаңдамақ
Ыржаңдамақ - Зубоскалить, смеясь
Ыржыңдатпақ - Пон. зал. от гл. ыржаңдамақ
Ыржыңдамақ - Зубоскалить, смеясь
Ыржитпақ - Пон. зал. от гл. ыржимақ
Ыржимақ - Зубоскалить, зиять
Ырсылдатпақ - Пон. зал. от гл. ырсылдамақ
Ырсылдамақ - Запыхаться
Ырситпақ - Пон. зал. от гл. ырсимақ
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Ырсимақ - Зубоскалить
Ырғақ - Ритм
Ырғақтамақ - Качаться вперед и взад
Ырғаңдатпақ - Пон. зал. от гл. ырғаңдамақ
Ырғаңдамақ - Ходить, переваливаясьто взад, то вперед
Ырғалтпақ - Пон. зал. от гл. ырғалмақ
Ырғалмақ - Проволакивать время
Ырғамақ - Двигать
Ырғай - Жимолость
Ырғымақ - Вскочить
Іркіт - Перекисленное молоко, оставленное для заготовки сыра
Іркіс - Складки
Іркістенбек - Образоваться (складки)
Іркістендірмек - Образовать складки
Іркілдетпек - Переполнять
Іркілдемек - Переполняться
Іркілмек - Застаиваться
Ірге - 1) Стена, 2) фундамент
Іргелес - Соседний
Іргелі - Фундаментальный
Ірілік - Творожина, казеин
Ірет - Порядок
Іретелмек - Упорядочиться
Іреттемек - Упорядочить
Іретті - Порядочный
Іреттік - Порядковый
Ірезеңке - Резина, резиновый
Іресей - Россия
Іресейлік - Российский
Іресім - Обычай
Іреңк - Вид
Ірелмек - Содраться (о коже)
Іремек - Содрать
Ірі - Крупный
Ірітпек - Творожить, разлагать
Іріткі - Кислота, употребляемая для закваски
Ірімек - Киснуть, испортиться
Ырыза, ырзалық - 1) Согласие, 2) удовлетворение
Ырызық - Пропитание, предопределенное богом
Ырыс - Счастье
Ырысты - Счастливый
Ырық - Воля
Ырықты - Вольный
Ірікпек - Застаивать (о жидкости)
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Іріктетпек - Пон. зал. от гл. іріктемек
Іріктелмек - Стр. зал. от гл.іріктемек
Іріктемек - Выбирать получше
Ірің - Гной
Ырың-жырың - Канитель
Іріңдемек - Гноиться
Ырылдатпақ - Пон. зал. от гл. ырылдамақ
Ырылдамақ - Рычать
Ірілемек - Укрупнять
Іріленбек - Крупнеть
Ырым - 1) Суеверие, 2) обряд, 3) предзнаменование
Ірімшік - Творог
Ырымшыл - Суеверный
Ырымдамақ - Суеверничать
Ірімек – 1) Свернуться (о молоке), 2) разлагаться
Із - След
Ыза - Досада, задор
Ызаланбақ - Задориться, досадовать
Ызаландырмақ - Задорить
Ызақор - Задорливый, досадливый
Ызбар - Суровость
Ызбарлы - Суровый
Ызбақ - Сшивать
Ізбес - Известь
Іздетпек, іздеттірмек - Пон. зал. от гл. іздемек
Іздеспек - Совместно искать
Іздемек - Искать
Ызғар - Холод, пронзительный
Ызғарланбақ - Стать пронзительно холодным
Ызғарлы - Холодный
Ызың - Жужжание
Ызыңдатпақ - Пон. зал. от гл. ызыңдамақ
Ызыңдамақ - Жужжать
Ызылдаттырмақ - Пон. зал. от гл. ызылдамақ
Ызылдамақ - Жужжать
Ызылмақ - Шиться в строчку
Ыс - Копать
Іс - Дело
Ыспар - Практик
Ыспарланбақ - Практиковаться
Ыспарлық - Практикованность
Ыспақ - Натереть, потереть
Іспек - Опухать, вспухать
Ыстатпақ - Пон. зал. от гл. ыстамақ
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Ысталмақ - Коптиться
Ыстамақ - Коптить
Істетпек - Пон. зал. от гл. істемек
Істемек - Сделать
Ыстық - Жарко, жаркий
Ыстық бұлақ - Гейзер
Ысшы - Умеющий коптить кожу
Ыссы - Жаркий
Ысқат - Подарки, делаемые во благо души
Іскер - Деловой, деятельный
Іскек - Маленькие щипцы для выдергивания растительности на лице
Ысытпақ - Разогреть
Ысыттырмақ - Пон. зал. от гл. ысытпақ
Ісірмек - Пон. зал. от гл. іспек
Ісік - Опухоль
Ысылдатпақ - Пон. зал. от гл. ысылдамақ
Ысылдамақ - Шипеть
Ысылмақ - Стр. зал. от гл. ыспақ
Ісінбек - Набухать
Ісіндірмек - Пон. з. от гл. ісінбек
Ығай мен сығай - Отборные (о человеке)
Ығы-жығы - Множество
Ығыр - Надоедание
Ығырламақ - Надоедать
Ығыспақ - Сторониться от боязни
Ығыстырмақ - Сторонить
Ығын - Уютное место, защищенное от ветра
Ығын-шығын - Разные расходы
Ық - Подветренная сторона
Ықпақ - Итти по ветру (о скоте во время сильного дождя или бурана)
Ықпал - Авторитет
Ықтасын - Уютное место, защищенное от ветра
Ықтамақ - 1) Стоять в уютном месте, 2) см. ықпақ
Ықтырма – См. ықтасын
Ықшам - Аккуратный
Ықылас - Искренность
Ықыластанбақ - Проявлять искренность
Ықыластандырмақ - Пон. зал. от гл. ықыластанбақ
Ықылық - Икота
Ықылық атпақ - Икать (об умирающем)
Ықылықтамақ - Икать
Ыңғай – 1) Ловкость, 2) направление
Ыңғайлатпақ - Пон. зал. от гл. ыңғайламақ
Ыңғайламақ - Приготовить
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Ыңғайланбақ - Приготовиться
Ыңғайлы - Ловкий
Ыңғайлылық - Ловкость
Ыңқыл - Стон
Ыңқылдатпақ – Пон. зал. от гл. ыңқылдамақ
Ыңқылдамақ - Стонать
Іңкәр - Душевная жажда
Іңкәрланбақ - Душевно жаждать
Іңір - Сумерки
Ыңыранбақ - Тихо стонать
Ыңыршақ - Вьючное воловье седло
Ыңырсымақ - Тихо стонать
Ыңылдатпақ - Пон. з. от гл. ыңылдамақ
Ыңылдамақ – 1) Напевать неясно, 2) гнусавить слегка
Ылаж - Средство
Ылашық - Лачужка
Ылашын - Коршун
Ылас - Неряха
Ыластатпақ - Пон. з. от гл. ыластамақ
Ыластамақ - Замарать
Ыластанбақ - Неряшиться
Ылақ - Козленок
Ылақпа – 1) Необузданный, 2) бессмыслица
Ылақпақ - Говорить бессмыслицу
Ылақтамақ - Принести приплод (о козе)
Ылақтыртпақ - Пон. зал. от гл. ылақтырмақ
Ылақтырмақ - Кидать, бросать
Ылаң - Смута
Ылаңдамақ - Смутить
Ылау - Подвода (обывательская)
Ылау тартпақ - Отбывать подводную повинность
Ылаушы - Подводчик, ямщикъ
Ылаулатпақ - Пол. з. от гл. ылауламақ
Ылауламақ - Ездить на обывательских подводах
Ылай - Муть, мутный
Ылайлатпақ - Пон. з. от гл. ылайламақ
Ылайламақ - Мутить
Ылайланбақ - Мутнеть
Ылайық - Подходящий
Ылайықтамақ - Признать подходящим
Ілбитпек - Пон. з. от гл. ілбимек
Ілбімек - Ехать медленно
Ілбимек - Сильно худеть
Ылди - Спуск
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Ылғау - Тормоз
Ылғаулы - Тормозный
Ылғи - Всегда
Ілкім - Чуть - чуть
Ілгері – 1) Вперед, впереди, 2) прежний
Ілгерілемек - Прогрессировать, опереживать
Ілгерілік – 1) Прогресс, 2) превосходство
Ілгек - Петля
Ілме - Вешалка
Ілмек - Петля
Ілмек - 1) Вешать, 2) зацепить
Ілеспек - Не отставать
Ілекпек - Прицепиться
Ілектірмек - Прицепить
Ілекер - Подмога, подспорье
Ілекерлемек - Сделать подспорьем
Ілегіспек - Подцепиться
Ылықпақ - Гоняться (о собаке)
Ылықтырмақ - Пон. з. от гл. ылықпақ
Ілік - Родственная связь
Іліктес - Сродственник
Ілім - Знание, наука
Ілімді - Научный
Ілінбек - 1) Вешаться, 2) зацепиться, запутаться
Ілініспек - Вз. зал. от гл. ілінбек
Ілу - Подарок жениха к отцу невесты
Ілуде біреу - Редко кто
Ым, ымбал - Знак, сделанный рукой
Ымбалдамақ - Говорить движениями рук
Ым-жым - Общий замысел
Ымдаспақ - Говорить между собой мимикой
Ымдамақ - Дать знак (рукой или глазами)
Ымыраласпақ - Соглашаться
Ымырт - Сумерки
Ін - Нора
Ынта - Страсть
Ынталанбақ - Пристраститься
Ынталы - Страстный
Ынталық - Страстность
Ынтызар, ынтық - Душевная жажда
Ынтықпақ - Жаждать душой
Ынтықтырмақ - Пон зал. от гл. ынтықпақ
Ынтымақ - Соглашение
Ынтымақшыл - Согласованный миролюбивый
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Ынтымақ қылмақ - Прийти к соглашению
Інішек - Братишка
Інішік - Норушка
Індет - Мор, повальная болезнь
Індетпек - Добраться до конца следа
Ындыз - Струя
Ындыздамақ - Струиться
Ындын - Внутренность
Іні - Младший брат
Ій - Выделка (о коже)
Ійә - Да
Ыйба - Вежливость
Ыйба қылмақ - Безвозмездно дать
Ыйбалы - Вежливый
Ыйбалық - Вежливость
Ійт - Собака
Ійт аршы - Заступник за другого (ругательное слово)
Ійтаршыланбақ - Заступаться за другого (ругательное слово)
Ійт-арқа - Балаганчик
Ійт балық - Тюлень
Ійт-тіс - Обрубленный
Ійттік - Собачье поведение
Ійтшілемек - Влачить жалкое существование
Ійт-мұрын - Шиповник
Ійтергіш - Толкатель
Ійтермек - Толкать
Ійтелгі - Роя, кречета
Ійтіншек - Тянущий вперед
Ійшара - Иносказание
Ійшараламақ - Говорить мимикой
Ыйшан - Основатель религиозного ордена
Ійші - Скорняк дубильщик
Ійдірмек - Пон. зал. от гл. іймек
Ійрек - 1) Зигзаг, 2) железо, которым соскабливают кожу
Ійректетпек - Пон. зал. от гл. ійректемек
Ійректемек - Проводить зигзаги
Ійреңдемек – Зигзагообразно извиваться
Ійірілмек - 1) Извиваться, 2) собраться в кучу
Ійзектетпек - Пон. зал. от гл. ійземек
Ійзектемек - Переваливаться то взад, то вперед, сидя верхом
Ійземек - 1) Кивать, 2) пилить тупым ножом
Ійсінбек - Расчувствоваться
Ійсіндірмек - Пон. зал. от гл. ійсінбек
Ійкім - 1) Склонный, 2) добродушный
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Ійкімдемек - Склонять
Ійкімденбек - Склоняться
Ійкімдік - 1) Добродушно, 2) склониться
Ійгі - Благий
Ійгісін, ійгілік - Благо
Ійлетпек - Пон. зал. от гл. ійлемек
Ійлемек - 1) Скорняжить выделывать кожу, 2) катать (о тесте)
Ійлеу - 1) Муравейник, 2) выделка
Ыйман - 1) Вера, 2) совесть
Ыйманды - 1) Верующий, совестливый
Ійме - Обод (колеса)
Іймек - 1) Согнуть, 2) Сутулый
Іймеңдемек - Сутуловато ходить
Ійменбек - Стыдиться
Іймендірмек - Стыдить
Ійнемек – Согнуть уық
Ійе - 1) хозяин, 2) да
Ійек - 1) Подбородок
Ійеленбек - Присвоить
Ійелі - Одержимый духом (оболезни)
Ійен - Пустой
Ійір - Растение (с синими цветами средство от кашля)
Ійіртпек - Пон. зал. от гл. ійірмек
Ійірмек - Прясть
Ійіс - 1) Запах, 2) угар
Ійістенбек - Начинать портиться
Ійіс тимек - Угореть
Ійіскетпек - Пон. зал. от гл. ійіскемек
Ійіскемек - Нюхать
Ыйық - Плечо
Ыйықты - Плечистый
Ійілдірмек - Пон. зал. от гл. ійілмек
Ійілмек - Согнуться, нагнуться
Ійін - Плечо
Ійінді - Плечистый
Ійініш - Над плечевая подкладка рубашки
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