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АЛҒЫ СӨЗ
Терминдер арнаулы тілдің мағыналық өзегін құрап, негізгі мазмұнды
ақпаратты білдіреді. Қазіргі таңда, әлемде ғылыми-техникалық білімдердің
қарқынды дамуы нәтижесінде пайда болған жаңа аталымдардың 90
пайызынан көбі арнаулы сөздер, яғни терминдер болып табылады. Жалпы
статситикалық көрсеткіштер бойынша әрбір 25 жыл ішінде жаңа пәндердің
пайда болуы екі есе артып отырады екен. Бұл дегеніміз – кейде
терминологиялардың стихиялық түрде жасалымына жол беріледі. Сол себепті
де, мамандар тарапынан бүкіл терминологиялық қорларды реттеу күрделі
мәселесі көтеріледі және алдыңғы қатарға нормативтілік секілді маңызды
аспект қойылады.
Жалпы алғанда, лингвистикалық нормативтілік дегеніміз –
терминжасалымы мен қолданысының дұрыстығы. Терминжасам мен
терминқолданыс үдерістері – стихиялық емес, саналы, тілші және сала
терминші
мамандарының
бақылауында
болатын
құбылыстар.
Терминологиядағы норма жалпы әдеби тіл нормасына қарама-қайшы
келмейді, керісінше соған сәйкес болуы тиіс, бірақ сонымен бірге,
терминдерге қойылатын ерекше талаптардың қатаң ескерілуін қажет етеді.
Олардың қатарына мыналар жатқызылады: нақты мазмұн талабы (бір таңбаға
бір ұғым); термин дәлдігі (мағына айқындығы мен шектеулігі, дефиниция
қажеттілігімен сипатталады); терминнің бірмағыналылығы; терминдерде
синоним болмауы қажет (алайда, терминологияда синонимия емес,
дублеттілік құбылыс орын алуы мүмкін); термин жүйелі болуы қажет
(терминнің уәжділік табиғатымен тығыз байланысты); терминнің қысқалығы.
Соңғы кездері, тілші-терминолог мамандар терминдердің қолданыс
ерекшеліктеріне қатысты прагматикалық талаптарды ұсынып жүр:
енгізілгендігі, заманауилығы және терминнің үйлесімді, жағымды естілімі.
Бұл ретте, терминнің енгізілгендігі дегеніміз – жалпымен қабылданғандығы
немесе жалпықолданыстығы болып табылады. Терминдерге қойылатын бұл
талап өте маңызды рөл атқарады. Себебі, кей жағдайларда жалған уәжді
терминнің өзін, егер әбден сіңісіп кеткен болса, алып тастап, оның орнына
дұрыс жасалған терминді енгізу өте қиын. Терминнің заманауилығы көне
немесе ескіре бастаған бірліктерді жаңа жасалымдармен алмастыру,
қолданысын шектеу арқылы жүзеге асырылады. Терминнің үйлесімді,
жағымды естілімі талабының екі аспектісі бар: айтылым ыңғайлығы және
құлаққа жағымды естілімі.
Әрине, бұл талаптардың барлығын практика жүзінде қамту мүмкін емес.
Дегенмен, терминдерді стандарттауда нормативтілік талаптары біршама
жеңілдетіледі және нақты міндетті қатарында бірмағыналылық, қысқалық,
жүйелік, сондай-ақ тіл нормалары мен ережелеріне сәйкестік белгілері
басшылыққа алынады. Бұл қоғамдық ғылымдар саласына жататын бекітілген
терминдер ұсынылатын жинағында 7052 терминологиялық бірлік қамтылған.
Жинаққа, негізінен біртұтас рәсімделген және тіркесті терминдер (екі
терминсөз тіркесімі) ғана енгізілді, өйткені көп құрамды терминдер
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семантикалық
уәждігінің
айқындылығымен
сипатталып,
бірнеше
нұсқалылықпен ерекшеленбейтіні белгілі.
Жинаққа жоғарыда аталған талаптарға мүмкіндігінше сәйкес келеді
деген терминдер қою қаріппен, қолданыста қатар жүргендері, бірақ
нормативтілік ұғымына сай келмейтіндері көлбеу қаріппен рәсімделіп берілді.
Термин нұсқаларының басым көпшілігі терминографиялық дереккөздерден
іріктеліп алынған, ішінара түрлі ғылыми мәтіндердегі қолданыстары да
қамтылды.
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№

орысша

1.
2.
3.
4.
5.

абаев стих
абаева строфа
абаеведение
абандон
абберация

6.
7.
8.

абдикация
абецедарий
абзац

9.
10.
11.

аболиционизм
аболиция
абонент

12.
13.

абонентная
задолженность
абонентская плата

14.
15.
16.

аброгация
абсентеизм
абсолютизм

17.

абсолютная гипотеза

18.

абсолютная истина

19.

абсолютная монархия

20.

абсолютная
ответственность
абсолютная
соотносительность

22.

абсолютная частота

23.

абсолютно

қолданыстағы
нұсқалары
абай өлеңі
абай өлеңі
абай шумағы
абай шумағы
абайтану
абайтану, абайтаным
абандон
абандон
абберация
аберрация,
тұрақты
қалыптан ауытқу
абдикация
абдикация
әліп-би өлең
әліп-би өлең
еже, абзац
азат жол, абзац, еже,
азатжол
аболиционизм
аболиционизм
аболиция
аболиция
абонент, жазылыскер, абонент, жазылыскер,
қызмет алушы тұлға
қызмет алушы тұлға
абоненттік борыш
абоненттік борыш,
абоненттік қарыз
абоненттік төлем
абоненттік
төлем,
абоненттік төлемақы
аброгация
аброгация
абсентеизм
абсентеизм
абсолютизм
абсолютизм,
абсолюттілік
абсолюттік гипотеза
абсолюттік гипотеза,
абсолют гипотеза
абсолюттік ақиқат
абсолюттік ақиқат,
абсолют ақиқат
абсолюттік монархия
абсолюттік монархия,
абсолют монархия
абсолюттік
абсолюттік
жауапкершілік
жауапкершілік
абсолюттік
абсолюттік
арақатыстылық
арақатыстылық,
абсолют
арақатыстылық
абсолют жиілік
абсолют жиілік,
абсолюттік жиілік
абсолютті, мүлде
абсолютті, мүлде

24.

абсолютное вето

абсолюттік вето

25.

абсолютные основания

26.

абсолютные права

27.

абсолютные
правоотношения

28.

абсолютный реализм

29.

абсолюция

21.

қазақша

абсолют
вето,
абсолюттік вето
абсолюттік негіздер
абсолюттік
негіздер,
абсолют негіздер
абсолюттік құқықтар
абсолюттік құқықтар,
абсолют құқықтар
абсолюттік құқықтық абсолюттік құқықтық
қатынастар
қатынастар, абсолют
құқықтық қатынастар
абсолюттік реализм
абсолюттік реализм,
абсолют реализм
абсолюция
абсолюция
5

30.

абстрактная лексика

абстракты лексика

31.

абстрактное тождество

абстракты теңбе-теңдік

32.

абсурд

абсурд

33.
34.

аваль
авальный кредит

аваль
кепілдікті кредит

35.
36.

аванпроект
авансирование

аванжоба
аванс беру

37.

авансированные
средства
авансированный
капитал
авансированный
кредит

авансыланған қаржы

40.

авансовые платежи

аванс төлемдер

41.

авансовый отчет

алғы төлем есептемесі

42.

авантитул

авантитул

43.

авантюра

авантюра

44.

авантюрист

авантюрист

45.

аварийный комиссар

апат комиссары

46.
47.

аварийный сертификат апат сертификаты
авария
өндірістік апат
производственная

48.

авиаброкер

авиаброкер

49.

авизо

хабарлама

50.

автаркия

автаркия

51.

автобиографический
роман

өмірбаяндық роман

38.
39.

авансыланған капитал
алғы төлемді кредит
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абстракты лексика,
абстракті лексика,
абстракт лексика
абстракты теңбетеңдік, абстрактілі
тепе-теңдік, абстракт
тепе-теңдік
абсурд, мағынасыздық,
сандырақ, танту, тант
ық
аваль, кепіл
кепілдікті
несие,
кепілдікті кредит
аванжоба
аванстау‚ алғы төлем
беру, алдын ала төлем
беру, аванс беру
авансыланған қаржы,
аванс қаржы
авансыланған капитал,
аванс қаржы
алғы төлемді кредит,
авансталған
кредит,
алдын
ала
төлемді
кредит
алғы төлемдер, алдын
ала төлемдер, аванс
төлемдер
алғы төлем есебі, алдын
ала төлем есебі, аванс
есебі
авантитул
авантюра,
соқыр
тәуекел
авантюрист, жанкешті,
содыр
авариялық
комиссар,
апат комиссары
апат сертификаты
өндірістік апат
авиаброкер, авиаделдал,
әуеделдал
авизо,
хабарлама,
растама
автаркия,
томағатұйықтық
автобиографиялық
роман,
өмірбаяндық

роман,
өмірбаян
романы
автобиография,
жеке
өмірбаян,
өмірбаян,
өмірдерек
қолтаңба, автограф
автократия
есепті автоматтандыру
автоним
дербес мекеме

52.

автобиография

өмiрбаян

53.
54.
55.
56.
57.

автограф
автократия
автоматизация учета
автоним
автономное
учреждение
автор
автор документа
автор проекта
автореферат
авторизация
авторизованный
перевод

қолтаңба
автократия
есепті автоматтандыру
автоним
дербес мекеме

64.

авторитаризм

авторитарлық

65.

авторитарлық мемлекет

66.

авторитарное
государство
авторитарный

67.
68.

авторитарный режим
авторитет

авторитарлық режім
бедел

69.

автороведческая
экспертиза

автортанушылық
сараптама

70.

авторская рукопись

авторлық қолжазба

авторитарлық режім
абырой, бедел, мәртебе,
абыройлы адам, беделді
адам
автортанушылық
сараптама,
автортанымдық
сараптама
авторлық қолжазба

71.

авторская речь

автор сөзі

автор сөзі

72.

авторский гонорар

авторлық қаламақы

авторлық қаламақы

73.

авторский автограф

авторлық қолтаңба

авторлық қолтаңба

74.

авторский
комментарий

авторлық түсініктеме

авторлық түсініктеме

75.

авторский оригинал

авторлық түпнұсқа

авторлық түпнұсқа

76.

авторский текст

авторлық мәтін

авторлық мәтін

77.

авторский экземпляр

авторлық дана

авторлық дана

78.

авторский договор

авторлық шарт

авторлық шарт

58.
59.
60.
61.
62.
63.

автор
құжат авторы
жоба авторы
автореферат
авторландыру
авторлық аударма

авторитарлық
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автор
құжат авторы
жоба авторы
автореферат
авторландыру
авторландырылған
аударма,
автор
мақұлдаған
аударма
авторлық аударма
авторитаризм, өктемші
лдік авторитарлық
авторитарлық
мемлекет
авторитарлық

79.

авторский надзор

авторлық қадағалау

авторлық қадағалау

80.

авторское
вознаграждение
авторское
повествование

авторлық сыйақы

авторлық сыйақы

авторлық баяндау

авторлық баяндау

82.

авторское право

авторлық право

83.

авторское
произведение

авторлық туынды

авторское право,
авторлық құқық
авторлық туынды

84.

авторское
свидетельство
авторское соглашение
авторство
автоэпиграмма

авторлық куәлік

авторлық куәлік

авторлық келісім
авторлық
автоэпиграмма
авуар
авункулат
агглютинативті
(жалғамалы) тілдер

91.

авуары
авункулат
агглютинативные
(агглютинирующие)
языки
агглютинативный

авторлық келісім
авторлық
автоэпиграмма, автор
эпиграммасы
авуар
авункулат, нағашы аға
агглютинативті тілдер,
жалғамалы тілдер

92.

агглютинативный язык жалғамалы тіл

93.
94.

агент
агент налоговый

81.

85.
86.
87.
88.
89.
90.

жалғамалы

агент
салық агенті

жалғамалы,
агглютинативті
жалғамалы тіл,
агглютинативті тіл
агент
салық агенті

агентский договор
агентское
вознаграждение
97. агентское соглашение
98. агентство
99. агенты
валютного
контроля
100. агитация

агенттік шарт
агенттік сыйақы

агенттік шарт
агенттік сыйақы

агенттік келісім
агенттік
валюталық
бақылау
агенттері
үгіт

101. агитка
102. агломерация

агитка, үгіт өлең
агломерация

агенттік келісім
агенттік
валюталық
бақылау
агенттері
агитация, насихат, үгіт,
үгіт-насихат
агитка, үгіт өлең
агломерация, кірігіс

103. агнаты
104. агностик
105. агностицизм

агнаттар
агностик
агностицизм

106. агностический
позитивизм
107. аграрная реформа

агностикалық
позитивизм
аграрлық реформа

95.
96.
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агнаттар
агностик
агностицизм,
танымсыздық
агностикалық
позитивизм
аграрлық реформа

108. агрегация

агрегаттау, біріктіру

109. агрегация рыночная
110. агреман

нарықтық агрегация
агреман

111. агрессивность

агрессиялық,
агрессияшылдық
агрессия
бейімдеу қызметтері
бейiмделу

112. агрессия
113. адаптационные услуги
114. адаптация

115. адаптация социальная
116. адаптация звуков

әлеуметтік бейімделу
дыбыс адаптациясы,
алмасуы

117. адаптация
профессиональная
118. адаптированный текст
119. а-дато
120. адвербиализация

кәсіби бейімделу

121. адвокат
122. адвокатская тайна
123. адвокатура

бейімделген мәтін
а-дато
адвербиалдану, үстеуге
айналу
адвокат
адвокат құпиясы
адвокатура

124. аддендум
125. адекватное значение

аддендум, толықтырма
барабар мағына

126. адекватность

барабарлық

127. адекватный

сайма-сай

128. аджастер
129. административная
опека

аджастер
әкімшілік қамқорлық

130. административная
ответственность

әкімшілік
жауапкершілік

131. административная
процедура

әкімшілік рәсімдер
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агрегаттау,біріктіру
агрегациялау, желімделу,
ұйысу
нарықтық агрегация
агреман
агрессиялық,
агрессияшылдық
агрессия, басқыншылық
бейімдеу қызметтері
адаптация, бейімделу,
дағдылану, жерсіндіру,
жерсіну,
икемделу,
көндігу, үйрену
әлеуметтік бейімделу
дыбыс адаптациясы,
дыбысты икемдеу,
дыбыс алмасуы
кәсіби бейімделу
бейімделген мәтін
а-дато
адвербиалдану, үстеуге
айналу
адвокат, қорғаушы
адвокат құпиясы
адвокаттық
іс,
адвокаттық
қызмет,
адвокаттар
алқасы,
қорғаушылар тобы
аддендум, толықтырма
барабар
мағына,
адекватты
мағына,
балама мағына
адекваттық,
баламалылық,
барабарлық,
саймасайлық
адекват,
адекватты,
барабар, бірдей, дәлмедәл, сайма-сай, теңбетең
аджастер
әкімшілік қамқорлық
әкімшілік
жауапкершілік,
әкімшілік жауаптылық
әкімшілік
рәсім,
әкімшілік рәсімдер

132. административная
юрисдикция

әкімшілік юрисдикция

133. административная
юстиция

әкімшілік әділет

әкімшілік юрисдикция,
әкімшілік заңды хұкім,
әкімшілік хұкімет
әкімшілік әділет

134. административное
законодательство
135. административное
наказание

әкімшілік заңнама

әкімшілік заңнама

әкімшілік жазалау

әкімшілік
жазалау,
әкімшілік жаза

136. административное
подчинение
137. административное
право
138. административное
правонарушение
139. административное
предупреждение

әкімшілік бағыныс

әкімшілік бағыныс

әкімшілік құқық

әкімшілік құқық

140. административное
принуждение
141. административное
производство
142. административнокомандная система
143. административнокомандный
144. административнонажимный
145. административные
методы
146. административные
расходы
147. административные
сборы

әкімшілік мәжбүрлеу

әкімшілік
құқық әкімшілік
құқық
бұзушылық
бұзушылық
әкімшілік ескерту
әкімшілік ескерту

әкімшілік іс жүргізу

әкімшілік мәжбүрлеу,
әкімшілік мәжбүр ету
әкімшілік іс жүргізу

әкімшіл-әміршіл жүйе

әкімшіл-әміршіл жүйе

әкімшіл-әміршіл

әкімшіл-әміршіл

әкімшіл-қысымшыл

әкімшіл-қысымшыл

әкімшілік әдістер

әкімшілік әдістер

әкімшілік шығыстар

әкімшілік шығыстар

әкімшілік алымдар

әкімшілік алымдар

148. административные
штрафы

әкімшілік айыппұлдар

әкімшілік айыппұлдар

149. административный
150. административный акт
151. административный
арест

әкімшілік
әкімшілік акт
әкімшілік қамау

152. административный
договор
153. административный
надзор
154. административный
проступок
155. административный суд

әкімшілік шарт

әкімгершілік, әкімшілік
әкімшілік акт
әкімшілік
жолмен
қамауға алу, әкімшілік
қамау
әкімшілік шарт

әкімшілік қадағалау

әкімшілік қадағалау

әкімшілік теріс қылық

әкімшілік теріс қылық

әкімшілік сот

әкімшілік сот
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156. административный
штраф

әкімшілік айыппұл

әкімшілік айыппұл

157. администратор

әкім

әкім, әкімгер, әкімші

158. администрация в
политике
159. адмониция
160. адрес

саясаттағы әкімшілік

саясаттағы әкімшілік

адмониция
адрес, мекен жай

161. адрес почтовый

пошталық мекенжай

адмониция
адрес, мекен жай, мекенжай, мекенжай
пошталық мекенжай

162. адрес приветственный

құттықтаухат

163. адресант

адресант

169. адъюдикация

адресат
атаулы көмек
мекенжай бюросы
адритура
адъективтену, сын
есімге айналу
адъюдикация

құттықтау
хат,
құттықтаухат,
құттықтау адресі
адресант, жөнелтуші,
жіберуші
адресат, қабылдаушы
атаулы көмек
мекенжай бюросы
адритура
адъективтену, сын
есімге айналу
адъюдикация

170. адъюнктура

адъюнктура

адъюнктура

171. ажиотаж

дүрлігу, дүрлігіс

172. ажур

ажур, сәйкеспе

173. азбука
174. айтыс

әліппе
айтыс

айғай-ұйқай,
ашу
қысу,дүрлікпе,қобалжу,
ызалану
ажур,
сәйкеспе,
сәйкестелім, керемет,
ойдағыдай
әліппе
айтыс

175. академический стиль

академиялық стиль

академиялық стиль

176. академическое
издание

академиялық басылым

академиялық басылым

аквизиция
әкiм
әкімдік
аккредиттеу

182. аккредитив
безотзывный

аккредитив,
сенімгерлік тапсырым
қайтарылмайтын
аккредитив

аквизиция
әкім
әкімдік
аккредиттеу,
тағайындау, тіркеу
аккредитив,сенімгерлік
тапсырым, сенімдеме
қайтарылмайтын
аккредитив

183. аккузатив

аккузатив, табыс септік

аккузатив, табыс септік

164.
165.
166.
167.
168.

177.
178.
179.
180.

адресат
адресная помощь
адресное бюро
адритура
адъективация

аквизиция
аким
акимат
аккредитация

181. аккредитив
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184. аккумулировать

жинақтау

ұйқас қайталама

жинақтау,
жинау,
шоғырландыру
жинақылық, мұқиятты
лық, ұқыптылық
акромонограмма,
үстеме, қайталама
сөз қайталама,
лексикалық қайталама
ұйқас қайталама

185. аккуратность

ұқыптылық

186. акромонограмма

акромонограмма,
үстеме, қайталама
сөз қайталама

буын қайталама

буын қайталама

аксиома
акт, перде
заңнамалық акт
нотариалдық акт
өрт туралы акт
тізімдеме актісі
тексеру актісі
салыстыру актісі
сараптама актісі
заң актісі
актер

аксиома
акт, перде
заңнамалық акт
нотариалдық акт
өрт туралы акт
тізімдеме актісі
тексеру актісі
салыстыру актісі
сараптама актісі
заң актісі
актер, әртіс, құйтырқы

201. актив
202. активность

актив
белсенділік

203. активность волевая
204. активность
двигательная
205. активность
познавательная
206. активы

ерік белсенділігі
қимыл белсенділігі

актив
белсенділік,
ықылас,
ынта
ерік белсенділігі
қимыл белсенділігі

таным белсенділігі

таным белсенділігі

187. акромонограмма
лексическая
188. акромонограмма
рифмованная
189. акромонограмма
слоговая
190. аксиома
191. акт
192. акт законодательный
193. акт нотариальный
194. акт о пожаре
195. акт описи
196. акт ревизии (проверки)
197. акт сверки
198. акт экспертизы
199. акт юридический
200. актер

207. активы банка

208. активы государства
209. акт-извещение
210. актировать
211. актовые книги
212. актор
213. актуализация
214. актуализация

активтер,
белсенді активтер,белсенді
құндылықтар
құндылықтар
банкінің
белсенді банк активтері, банк
қаржылары
алашағы,банктің
белсенді
құндылықтары
мемлекеттің активтері
мемлекеттің активтері,
мемлекет активтері
хабарландыру акт
хабарландыру
акт,
хабарлама-акт
актiлеу
актiлеу, тіркеу,
түрмеден шығару,
босату
акт кітаптары
акт кітаптары
актор
актор
өзектілендіру
өзектілендіру,көкейкест
і ету, өзекті қылу
актуальдандыру
актуальдандыру,
көкейкесті ету, өзекті
қылу, өзектілендіру
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215. актуальная тема

өзекті тақырып

216. актуальное
исследование

өзекті зерттеу

217. актуальное членение

өзекті мүшелену

өзекті мүшелену,
актуалды мүшелену

218. актуальный

актуальды, көкейкесті

219. актуальный знак

өзекті таңба

220. актуальный признак

өзекті белгі

221. актуальный синтаксис

өзекті синтаксис

актуальды, көкейкесті,
өзекті
өзекті таңба, актуалды
таңба
өзекті белгі, актуалды
белгі
актуалды синтаксис,
өзекті синтаксис

222. актуарные расчеты

актуарлық есептер

234. акцессия

акцессия

акцессия

235. акцессорное
правоотношение
236. акцессорный договор
237. акциз

акцессорлық құқықтық
қатынас
акцессорлық шарт
акциз

акцессорлық
құқықтық қатынас
акцессорлық шарт
акциз

238. акции голосующие

дауыс беруші акциялар

дауыс құқығын беретін
акциялар,дауыс беруші
акциялар

өзекті
тақырып,
актуалды тақырып
өзекті зерттеу, актуалды
зерттеу

актуарийлік
есеп,
актуарлық есептер
223. акцент ритмический
ырғақ акценті, ырғақ
ырғақ акценті, ырғақ
екпіні
екпіні
224. акцентная система
акцент жүйесі
акцент жүйесі, акцепт
жүйе
225. акцентные языки
екпінді тілдер
екпінді тілдер,
акцентті тілдер
226. акцепт
акцепт, ризалық
акцепт,
құптама,
ризалық
227. акцепт
акцепт, ризалық беру
акцепт, ризалық беру
228. акцепт
платежного төлем
құжатының төлем құжатының
документа
акцепті
акцепті
229. акцептант
акцептант,
ризалық акцептант,ризалық
беруші
беруші
230. акцептные дома
акцептілік үйлер
акцептілік
үйлер,акцептік үйлер
231. акцептные конторы
акцептілік кеңселер
акцептілік
кеңселер,акцептік
кеңселер
232. акцептный кредит
акцептілік кредит
акцептілік
кредит,акцептік
кредит, акцептік несие
233. акцептованный
акцептелген
акцептелген
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239. акции
привилегированные
240. акционер
241. акционерное общество
242. акционерное право
243. акция

берілген артықшылық берілген
акциялар
акционер, акция
ұстаушы
акционерлік қоғам
акционерлік қоғам
акционерлік құқық
акционерлік құқық
акция
акция

244. акция политическая

саяси акция

саяси акция

245. акын, поэт

ақын

ақын

246. алгоритм

алгоритм

алгоритм, бағдаржол

247. александрийский стих

александрия өлеңі

александрия өлеңі

248. алиби

алиби

алиби

249. алимент

алимент

алимент

алкей өлеңі
алкей шумағы
алкман өлеңі
алкман шумағы

алкей өлеңі
алкей шумағы
алкман өлеңі
алкман шумағы

254. аллегория
255. аллитерация
256. аллод

аллегория, тұспалдау
аллитерация
аллод

аллегория, тұспалдау
аллитерация
аллод

257. аллокированное золото

шоттағы алтын

шоттағы алтын

258. алогизм
259. алтарь
260. алфавит

алогизм, қисынсыздық
алтарь
әліпби

алогизм, қисынсыздық
алтарь, мехраб
әліпби

261. алфавит личных дел

жеке адам істері
алфавиті

262. алфавитное письмо

әліпби жазу

жеке адам істері
алфавиті, жеке істер
әліпбиі
әліпби жазу

263. алфавитный порядок

алфавит реті

264. альбом
265. альвеолярный
согласный

альбом
тіл ұшы дауыссыз

алфавит реті, әліпби
реті
альбом
тіл ұшы дауыссыз

266. альгвасил

альгвасил

альгвасил

267. алькальд

алькальд

алькальд

268. альманах
269. альтернат

альманах
альтернат

альманах
альтернат

250.
251.
252.
253.

алкеев стих
алкеева строфа
алкманов стих
алкманова строфа

артықшылық
акциялар
акционер
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270. альтернатива

балама

271. альтернативная
подсудность

балама соттылық

272. альтернативная
санкция

балама санкция

273. альтернативное
обязательство

баламалы міндет

274. альтернативные
выборы

баламалы сайлау

275. альтернативные
характеристики

балама сипаттамалар

балама сипаттамалар,
баламалы сипаттамалар

276. альтернативный
277. альтернативный
баланс
278. альтернативный
умысел

баламалы
баламалы теңгерім

279. альтернация
280. альтруизм

альтернация, дыбыс
алмасуы
альтруизм

баламалы,балама
баламалы
теңгерім,
балама теңгерім
балама пиғыл, балама
ниет, баламалы пиғыл,
баламалы ниет
альтернация, дыбыс
алмасуы
альтруизм

281. альянс

альянс

альянс

282. амбициозность

амбициялылық

283. амбиция
284. амнистирование

амбиция
рақымшылық жасау

285. амнистия

амнистия

286. аморальность

биморальдық

амбициялылық,
кеудемсоқтық
амбиция
рақымшылық жасау,
кешірім жасау
амнистия,
кешірім, рақымшылық
бейморальдылық, құлық
сыздық, моральсыздық,
адамгершілікке жат,
биморальдық

балама пиғыл
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балама,
баламалы
таңдау, балама таңдау
балама
соттылық,
баламалы соттылық,
альтернативті
соттылық,
балама
қылмыстылық,
альтернативті
қылмыстылық
балама
санкция,
баламалы
санкция,
балама
рұқсат,
альтернативті санкция,
альтернативті рұқса
баламалы
міндет,
альтернативті міндет,
балама
міндеттеме,
альтернативті
міндеттеме,
балама
міндеткерлік,
альтернативті
міндеткерлік
баламалы
сайлау,балама сайлау

287. аморальный поступок

биморальдық қылық

288. амортизационное
отчисление

амортизациялық төлем,
тозымпұлдық аударым

289. анализ

анализ, талдау

290. анализ издержек

шығынды талдау

биморальдық қылық,
адамгершілікке жат
қылық, бейморалдік
қылық
амортизациялық
төлем, амортизация
төлемдері,
амортизациялық
аударым, өтемпұл
жарнасы, тозымпұл
жарнасы тозымпұлдық
аударым
анализ, талдау,
талдама, саралау
шығынды талдау

291. анализ
источниковедческий

деректанулық талдау

деректанулық талдау

292. аналитическая записка

талдамалық жазба

293. аналитическая
предметизация
294. аналитические
материалы
295. аналитический
определитель
296. аналитический учет
297. аналитическое понятие
298. аналогия
299. аналогия закона
300. аналогия права
301. анархизм
302. анархия

303. анафора
304. анекдот
305. анкета
306. анкетирование

талдамалық
жазба,
аналитикалық жазбахат
аналитикалық
аналитикалық
пәндестіру
пәндестіру
талдамалық
талдамалық
материалдар
материалдар,
талдау
материалдары
аналитикалық
аналитикалық
анықтағыш
анықтағыш
талдамалы есеп
талдамалы есеп
анализдік ұғым
анализдік ұғым,
аналитикалық ұғым
аналогия, ұқсастық
аналогия,
ұқсастық, үйлестік
заң ұқсастығы
заң ұқсастығы, заң
аналогиясы
құқық ұқсастығы
құқық
ұқсастығы,
құқық аналогиясы
анархизм
анархизм,
басқарусыздық, берекесі
здік
анархия
анархия, басқарусыздық,
бастықсыздық,
өкіметсіздік
басаламандық,
бассыздық
анафора, бірыңғай
анафора, бірыңғай
бастама
бастама
анекдот, күлдіргі әңгіме анекдот, күлдіргі әңгіме
анкета, сауал-сұрақ
анкета, сауал-сұрақ,
сауалнама
сауалнама жүргiзу
сауалнама жүргiзу
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307. анналы

жылнама

308. аннексия
309. аннотация

аннексия
аннотация

310. аннотация документов
311. аннуитет
312. аннулирование
313. аннулирование акта
314. аннулирование
договора
315. аннулирование долгов

жылнама

аннексия, басқындық
аннотация, аңдатпа, маз
мұндама, түсініктеме
құжаттардың аңдатпасы құжаттардың
аңдатпасы
аннуитет
аннуитет
күшiн жою
күшiн жою
актінің күшін жою
шарттың күшін жою

актінің күшін жою
шарттың күшін жою

борышты жою

борышты жою

316. аннулирование платежа төлемнің күшін жою
317. анологичный
тақылеттес
318. аномалия
319. аномия

аномалия, ауытқу
аномия

төлемнің күшін жою
тақылеттес,ұқсас,
тәріздес
аномалия, ауытқу
аномия

320. аноним
321. анонимка

аноним
домалақ арыз

аноним, жасырын
домалақ арыз

322. анонимное заявление
323. анонимное обращение
324.
325.
326.

327.

328.
329.
330.
331.

домалақ арыз
домалақ арыз
иесі көрсетілмеген арыз иесі көрсетілмеген арыз,
домалақ шағым
анонс
анонс
анонс,құлақтандырма,
құлақтандыру
антибойкотист
антибойкотист
антибойкотист,
антибойкотшы
антидемпинговое
демпингке қарсы істі демпингке қарсы істі
разбирательство
қарау
қарау, антидемпингтік
істі қарау, демпингке
қарсы істі талқылау,
антидемпингтік
істі
талқылау
антидемпинговые меры демпингке
қарсы демпингке
қарсы
шаралар
шаралар,
антидемпингтік
шаралар
антиинтеллектуализм
антиинтеллектуализм
антиинтеллектуализм,
зияткерлікке қарсы
антик
антик
антик
антиквариат
антиквариат
антиквариат, сирек
кездесетін зат
антикоррупционная
сыбайлас жемқорлыққа сыбайлас
политика
қарсы саясат
жемқорлыққа
қарсы
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саясат,
коррупцияға
қарсы саясат
сынға сын
антимарксистік,
марксизмге қарсы
антимилитаризм,
милитаризмге қарсы
монополияға
қарсы
саясат,
антимонополиялық
саясат
монополияға
қарсы
заңнама,
антимонополиялық
заңнама
монополияға
қарсы
орган,
антимонополиялық
орган
антиномия
антипартиялық
антисоветтік, кеңестік
жүйеге қарсы
антитеза, шендестіру
терроризмге
қарсы
операция,
антитеррористік
операция,
антитеррорлық
операция
антитрестік
заңнама,
трестке қарсы заңнама

332. антикритика
333. антимарксистский

сынға сын
антимарксистік

334. антимилитаризм

антимилитаризм

335. антимонопольная
политика

монополияға
саясат

қарсы

336. антимонопольное
законодательство

монополияға
заңнама

қарсы

337. антимонопольный
орган

монополияға
орган

қарсы

338. антиномия
339. антипартийный
340. антисоветский

антиномия
антипартиялық
антисоветтік

341. антитеза
342. антитеррористическая
операция

антитеза, шендестіру
терроризмге
қарсы
операция

343. антитрестовское
законодательство

антитрестік заңнама

344. антиципация

антиципация

антиципация

345. антология
346. антоним

антология
антоним

347. антропометрия

антропометрия

антология
антоним, қарама-қарсы
сөздер
антропометрия

348. аншлаг
349. аншлюс

аншлаг
аншлюс

аншлаг
аншлюс

350. апартеид
351. апатрид

апартеид
апатрид

апартеид
апатрид

352. апелляционная жалоба

апелляциялық шағым

353. апелляционная
инстанция

апелляциялық саты

апелляциялық шағым,
апелляциялық
арыз,
апелляциялық нала
апелляциялық
саты,
апелляциялық инстанция
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354. апелляция

апелляция, шағым арыз

апелляция, шағым арыз

355. аполитичность

бейсаясаттық

356. апологет
357. апостилирование

апологет
апостиль қою

358. апостилляция
359. апостиль

апостилляция
апостиль

бейсаясаттық,
бейсаясаттылық
апологет
апостиль
қою,апостильдеу
апостилляция
апостиль

360. апостроф
361. аппарат

апостроф, дәйекше
аппарат

апостроф, дәйекше
аппарат

362. аппарат акима

әкім аппараты

363. аппарат ротационный
364. аппарат
управленческий
365. априорная истина
366. априорность

ротациялық аппарат
басқару аппараты

әкім аппараты, әкімдік
аппарат
ротациялық аппарат
басқару аппараты

367. апробация

апробация

368. арабистика

арабтану

априорлық ақиқат
априорлылық, априорл
ық, дәлелсіздік, ойша
жорамалдаушылық, негі
зсіздік
апробация,анықтау,
қабылдау, мақұлдау
арабтану

369. арабская литература

араб әдебиеті

араб әдебиеті

370. арабский алфавит

араб әліпбиі

араб әліпбиі

371. арбитр

төреші

372. арбитраж
373. арбитраж
внешнеторговый
374. арбитраж
коммерческий
375. арбитраж
международный
376. арбитражное
разбирательство

377. арбитражное решение
378. арбитражное
соглашение
379. арбитражный суд

априорлық ақиқат
априорлылық

арбитраж
мүшесі,
төреші
төрелік
арбитраж,
төрелік,
төрелік сот
сыртқы сауда төрелік сыртқы сауда төрелік
соты
соты
коммерциялық төрелік коммерциялық
сот
төрелік сот
халықаралық төрелік халықаралық төрелік
сот
сот
төрелікте іс қарау
төрелікте іс қарау,
төрелікте іс талқылау,
арбитраждық іс қарау,
арбитраждық
іс
талқылау
төрелік шешім
төрелік
шешім,
арбитраждық шешім
төрелік келісім
төрелік
келісім,
арбитраждық келісім
төрелік сот
төрелік сот
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380. аргумент
381. аргументация

аргумент, дәлел
дәлелдеме

382. ареальная лингвистика
383. арена

ареалдық лингвистка
арена, алаң

384. аренда

жалдау

385. арендатор

жалдаушы

386. арендная плата

жалгерлік ақы

387. арендодатель

жалға беруші

388. арест

қамау, тыйым салу

389. арест имущества

мүлікке тыйым салу

390. арест на имущество

мүлікті қамаққа алу

391. аристократ
392. аристократ

ақсүйек
аристократ

мүлікке тыйым салу,
мүлікті қамаққа алу
ақсүйек
аристократ, ақсүйек

393. аристократическое
общество
394. артист

ақсүйектер қоғамы

ақсүйектер қоғамы

әртіс

әртіс, артист

395. аруз
396. архаизм,
устаревшее слово
397. археография

ғаруз
архаизм, көнерген
сөздер
археография

ғаруз
архаизм, көнерген
сөздер
археография

398. археологические
раскопки

археологиялық
қазбалар

археологиялық
қазбалар

399. археология

археология

археология

400. архетип

архетип

архетип

401. архив

архив, мұрағат

архив, мұрағат

402. архив ведомственный

ведомстволық архив

403. архив данных

деректер архиві

404. архив семейный

отбасылық архив

ведомстволық
архив,ведомстволық
мұрағат
деректер
архиві,деректер
мұрағаты
отбасылық
архив,отбасылық
мұрағат
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аргумент, дәлел
айғақтама, дәлел,
дәлелдеме
ареалдық лингвистка
арена, алаң, майдан
жалдау, жал, жалгерлік,
жалдама, жалға алу,
жалдау төлемі
жалдаушы,
жалгер,
жалға алушы
жалдау
ақысы,
жалгерлік ақы
жалға беруші
қамау, тұтқынға
алу,қамақ, тыйым салу
мүлікке тыйым салу

405. архив электронный

423. архивоведение

электрондық
архив,электрондық
мұрағат
мұрағатшы
архивариус,
архивші,мұрағатшы
архивация, архивтеу
архивация,
архивтеу,мұрағаттау
архивші
архивші, мұрағатшы
архивтік үзінді көшірме архивтік үзінді
көшірме,мұрағаттық
үзінді көшірме
архивтік топтама, архив архивтік
коллекциясы
топтама,мұрағаттық
топтама
архивтік көшірме
архивтік
көшірме,мұрағаттық
көшірме
архивтік тізімдеме
архивтік
тізімдеме,мұрағаттық
тізімдеме
архивтік анықтама
архивтік анықтама,
мұрағаттық анықтама
1. архив ісі, 2. архив
1. архив ісі, мұрағат ісі,
қызметі
2. архив қызметі,
мұрағат қызметі
архивтік құжат
архивтік құжат,
мұрағаттық құжат
архивтік каталог
архивтік
каталог,мұрағаттық
каталог
архивтік жол көрсеткіш мұрағаттық
жолсілтеме, архивтік
жол көрсеткіш
архивтік анықтамалық
архивтік
анықтамалық,мұрағатт
ық анықтамалық
архив анықтамалығы
архив анықтамалығы,
мұрағат анықтамалық
архив қоры
архив қоры, мұрағат
қоры
архивтік шифр
архивтік
шифр,мұрағаттық
шифр, мұрағаттық
қаріп
архивтанушы
архивтанушы,
мұрағаттанушы
архивтану
архивтану, мұрағаттану

424. архивохранилище

архив қоймасы

425. архитектоника

архитектоника,
көркемдік құрылыс

406. архивариус
407. архивация
408. архивист
409. архивная выписка
410. архивная коллекция
411. архивная копия
412. архивная опись
413. архивная справка
414. архивное дело
415. архивный документ
416. архивный каталог
417. архивный
путеводитель
418. архивный справочник
419. архивный справочник
420. архивный фонд
421. архивный шифр

422. архивовед

электрондық архив
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архив қоймасы, мұрағат
қоймасы
архитектоника,
көркемдік құрылыс

426. аспект
427. ассигнации

аспект
қаражаттандыру

428. ассистанс
429. ассистент аудитора
430. ассонанс

ассистанс
аудитордың
ассистенті,
аудитордың көмекшісі
ассонанс

аспект, көрініс, қыр
ассигнация,
бағалы
қағаз,қаражаттандыру
ассистанс
аудитордың
ассистенті,
аудитордың көмекшісі
ассонанс

431. ассоциация

қауымдастық

қауымдастық

432. ассоциация банков

банкілер
қауымдастығы

433. астрофическое
стихотворение
434. атеизм
435. атеист
436. атеистическое
государство
437. атмосфера доверия

шумақсыз өлең

банктер
қауымдастығы,
банкілер қауымдастығы
шумақсыз өлең

438. атрибут
439. атташе

атрибут, анықтауыш
атташе

440. аттестат
441. аттестация

аттестат
аттестаттау

442. аттестация аудитора
443. аудиенция
444. аудиовизуальный
документ
445. аудит
446. аудит налоговый
447. аудит операционный
448.
449.
450.
451.

аудит регулярный
аудит экологический
аудитор
аудитория

атеизм
атеист
атеистік мемлекет
сенім ахуалы

атеизм, дінсіздік
атеист, дінге сенбеуші
атеистік
мемлекет,
дінсіз мемлекет
сенім ахуалы, сенім
жағдайы
атрибут, анықтауыш
атташе

аттестат
аттестаттау,
аттестациялау,
аттестация
аудиторды аттестаттау аудиторды аттестаттау,
аудиторды
аттестациядан өткізу
аудиенция, ресми
аудиенция, ресми
қабылдау
қабылдау
аудиовизуалды құжат
аудиовизуалды құжат,
дыбыстық-бейнелік
құжат
аудит
аудит
салық аудиті
салық аудиті
операциялық
аудит, операциялық
аудит,
амал аудиті
амал аудиті
тұрақты аудит
тұрақты аудит
экологиялық аудит
экологиялық аудит
аудитор
аудитор
аудитория, дәрісхана
аудитория, дәрісхана

452. аудитория
453. аудиторская бригада
454. аудиторская выборка

аудитория
аудиторлық бригада
аудиторлық іріктеме

455. аудиторская группа

аудиторлық топ
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аудитория, дәрісхана
аудиторлық бригада
аудиторлық
іріктеу,аудиторлық
іріктеме
аудиторлық топ

456. аудиторская
деятельность
457. аудиторская
документация
458. аудиторская
организация
459. аудиторская проверка
460. аудиторская тайна
461. аудиторская фирма
462. аудиторские
доказательства
463. аудиторские правила
464. аудиторские стандарты

аудиторлық
қызмет, аудиторлық
қызмет,
аудиторлық іс-қимыл
аудиторлық іс-қимыл
аудиторлық құжаттама аудиторлық
құжаттама
аудиторлық ұйым
аудиторлық ұйым
аудиторлық тексеру
аудиторлық құпия
аудиторлық фирма
аудиторлық дәлелдеме

аудиторлық тексеру
аудиторлық құпия
аудиторлық фирма
аудиторлық дәлелдеме

466. аудиторский риск

аудиторлық ережелер
аудиторлық
стандарттар,
аудиторлық қалыптар
аудиторлық
қызмет
көрсету
аудиторлық тәуекел

аудиторлық ережелер
аудиторлық
стандарттар,
аудиторлық қалыптар
аудиторлық
қызмет
көрсету
аудиторлық тәуекел

467. аудиторское
заключение

аудиторлық
қорытынды

468. аудиторское
сопровождение

аудиторлық
қызмет

469. аукцион

бәссауда

470. аукцион биржевой

биржалық аукцион

471. аукцион валютный

валюта
аукционы,
валюта бәсеке-саудасы

472. аукцион залоговый

кепілзатты
аукцион,
кепілзат
бәсекесаудасы
кредит
аукционы,
кредит бәсеке-саудасы,
кредиттік бәсеке-сауда

аудиторлық
қорытынды,
аудиторлық тұжырым
аудиторлық
ілеспе
қызмет,
аудиторлық
жолбасшы
аукцион,
бәссауда,
бәсекесауда,
бәсекесауда
биржалық
аукцион,
биржа аукционы
валюта
аукционы,
валюта бәсеке-саудасы,
валюта бәссаудасы
кепілзатты аукцион,
кепілзат
бәсекесаудасы
кредит
аукционы,
кредит бәсеке-саудасы,
кредиттік бәсеке-сауда,
кредиттік
аукцион,
несие аукционы
халықаралық
аукцион, халықаралық
бәсеке-сауда
сәйкестендіру,
түпнұсқалығын
анықтау,
түпнұсқаландыру
тең
түпнұсқалық,
түпнұсқалылық
әуезовтану,
әуезовтаным

465. аудиторские услуги

473. аукцион кредитный

474. аукцион
международный
475. аутентификация

ілеспе

халықаралық аукцион,
халықаралық бәсекесауда
сәйкестендірме,
сәйкестендіру

476. аутентичность

тең түпнұсқалық

477. ауэзововедение

әуезовтану
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478. афера

алаяқтық

алаяқтық, алдау, қулықсұмдық
афиша, жарқағаз

479. афиша

жарқағаз

480. афоризм

афоризм, нақыл сөз

481. аффект

аффект

482. аффидевит

аффидевит

афоризм, қанатты сөз,
нақыл, нақыл сөз, рауаят
аффект,
күйзелу,
күйзеліс, қызбалық, өршу,
толқу
аффидевит

483. аффикс
484. аффилиированный

аффикс, қосымша
үлестес

аффикс, қосымша
қосылма, үлестес

485. аффилированное лицо

үлестес тұлға

486. аффинированное
золото

тазартылған алтын

үлестес тұлға, қосылма
тұлға
тазартылған алтын

487. аффриката
488. ашуг

аффрикат
ашуг

489. аэд
490. бадик

аэд
бәдік

аффрикат
ашуг,
ақын, өлеңші, шайыр
аэд
бәдік

491. база

база,негіз, қор, қойма

база, негіз, қор, қойма

492. база данных

дерекқор

дерекқор

493. база
фонетических
данных
494. база
экспертных
данных
495. базастатистических
данных
496. базис поставки

фонетикалық дерекқор

фонетикалық дерекқор

сараптамалық дерекқор
статистикалық
дерекқор
жеткізілім базисі

сараптамалық
дерекқор
статистикалық
дерекқор
жеткізілім базисі

497. базисная цена
498. баксы

базистік баға
бақсы

базистік баға
бақсы

499. баланс

теңгерім

теңгерім, баланс

500. баланс банка
501. баланс вступительный

банк теңгерімі
бастама баланс

502. баланс интересов

мүдделердің теңгерімі

банк теңгерімі
бастама баланс,
бастама теңгерім
мүдделердің теңгерімі

503. баланс расчетный

есеп айырысу балансы

504. баланс сальдовый

сальдо баланс
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есеп айырысу балансы,
есеп айырысу теңгерімі
сальдо баланс, сальдо
теңгерімі

505. баланс сводный

жиынтық балансы

506. балансирование
интересов

мүдделерді теңдестіру

507. балансовая стоимость
508. балерина

баланстағы
теңгерімдік құн
балерина

509. балетмейстер

балетмейстер

балетмейстер

510. баллада

баллада

баллада

511. балладная строфа

баллада шумағы

баллада шумағы

512. банда
513. бандероль

банды
бандероль

банды, банда
бандероль, орамахат

514. бандитизм

бандитизм

бандитизм, қарақшылық

515. банк
516. банк ипотечный

банк
ипотекалық банк

517. банк коммерческий
518. банк коммунальный
519. банк кооперативный
520. банк почтовый
521. банк проблемный
522. банк сберегательный
523. банк
специализированный
524. банк торговый
525. банк универсальный
526. банк уполномоченный
527. банк эмиссионный
528. банк-агент
529. банкет
530. банк-залогодержатель
531. банки национальные
532. банки развития
533. банк-корреспондент

жиынтық теңгерімі,
жиынтық балансы
мүдделерді теңдестіру

құн, баланстағы
теңгерімдік құн
балерина

құн,

банк
ипотекалық
банк,
ипотека банкі
коммерциялық банк
коммерциялық банк,
коммерция банкі
коммуналдық банк
коммуналдық
банк,
коммуналды банк
кооперативтік банк
кооперативтік
банк,
кооператив банкі
пошталық банк
пошталық
банк,
пошта банкі
проблемалы
банк, проблемалы
банк,
түйткүлді
банк, түйткілді
банк,
дүдәмәлі банк
дүдәмәлі банк
жинақ банкі
жинақ банкі
мамандандырылған
мамандандырылған
банк
банк
сауда банкі
сауда банкі
әмбебап банк
әмбебап банк
уәкілетті банк
уәкілетті банк
эмиссиялық банк
эмиссиялық
банк,
эмиссия банкі
агент-банк
агент-банк
зияпат
банкет,
зияпат,
салтанатты қонағасы
кепіл ұстаушы банк
кепіл ұстаушы банк,
кепіл банкі
ұлттық банкілер
ұлттық банктер,
ұлттық банкілер
даму банкілері
даму банктері, даму
банкілері
корреспондент-банк
корреспондент-банк
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534. банк-нерезидент

бейрезидент банк

535. банкнота
536. банковская гарантия
537. банковская
инфраструктура

банкнот
банк кепілдігі
банкінің
инфрақұрылымы

547. банковские
сертификаты

банк сертификаттары

548. банковский
консорциум
549. банковский контроль

банк консорциумы

550. банковский кризис

банк дағдарысы

551. банковский лизинг

банк лизингі

552. банковский процент

банк пайызы

бейрезидент банк

банкнот
банк кепілдігі
банкінің
инфрақұрылымы, банк
инфрақұрылымы
538. банковская отчетность банк есептемесі
банктің
есеп-қисабы,
банк есептілігі, банк
есептемесі
539. банковская система
банк жүйесі
банк жүйесі, банктік
жүйе
540. банковская тайна
банк құпиясы
банк құпиясы, банктік
құпия
541. банковские билеты
банк билеттері
банк
билеттері,
банктік билеттер
542. банковские вклады
банк салымы
банк салымы, банктік
салым
543. банковские депозиты
банк депозиті
банк депозиті, банктік
депозит
544. банковские документы банк құжаттары
банк
құжаттары,
банктік құжаттар
545. банковские операции
банк
операциялары, банк
операциялары,
банк амалдары
банк амалдары
546. банковские платежи
банктік төлемдер
банктік төлемдер, банк
төлемдері

банк бақылауы

банк сертификаттары,
банктік
сертификаттар
банк
консорциумы,
банктік консорциум
банк
бақылауы,
банктік бақылау
банк
дағдарысы,
банктік дағдарыс
банк лизингі, банктік
лизинг
банк пайызы, банктік
пайыз

553. банковский сертификат банк сертификаты

банк сертификаты,
банктік сертификат

554. банковский счет

банк шоты

555. банковский терминал

банк терминалы

556. банковское агентство

банк агенттігі

557. банковское дело

банк ісі

Банк шоты, банктік
шот
банк
терминалы,
банктік терминал
банк агенттігі, банктік
агенттік
банк ісі, банктік іс
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558. банковское право

банк құқығы

559. банкомат
560. банк-посредник

банкомат
делдал банк

561. банкротство

банкроттық

562. баратрия
563. бард

баратрия, қасақылық
бард

564. баритон

баритон

баратрия, қасақылық
бард, батырлық, ерлік
жыршысы
баритон

565. бармак

бармак

бармак

566. бартер

баспабас

567. бартерные операции

баспа-бас операциялар

айырбас,
баспабас,баспа-бас
айырбас
баспа-бас операциялар

568. басенный стих

мысал өлең

мысал өлең

569. баснописец

мысалшы

570. басня

мысал

571. бастующий
572. бахши

ереуілші
бахшы

мысалшы,
мысал
жазушы, мысал жазғыш
аңыз әңгіме, мысал,
ертегі, құрғақ әңгіме
ереуілші
бахшы

573. «бегство» капитала

капиталдың «безінуі»

574. бедность

кедейлік

575. бедствие экологическое

экологиялық апат

экологиялық апат,
экологиялық нәубет

576. бедствие
экономическое

экономикалық жұтау

577. беженец

босқын

экономикалық апат,
экономикалық жұтау,
экономикалық нәубет
босқын, ауғын, қашқын

578. безакцептные платежи

акцептісіз
төлем, акцептісіз
төлем,
ризалықсыз төлем
акцептсіз
төлем,
ризалықсыз төлем
құдайсыздық, дінсіздік құдайсыздық,
дінсіздік, кәпірлік, кәпір
шілік
қайтарымсыз
қайтарылмайтындық,
қайтарымсыз
өтеусіз айыру
өтеусіз айыру

579. безбожие
580. безвозвратность
581. безвозмездное
отчуждение
582. безволие

жігерсіздік

банк құқығы, банктік
құқығы
банкомат, ақшамат
делдал
банк, арашы
банк
банкроттық

капиталдың «безінуі»,
капиталдың «қашуы»,
капиталдың «кетуі»
кедейлік, жоқтық

бостық, жасықтық,
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584. безгражданство

шарасыздық,
лажсыздық
азаматсыздық

585. бездействие

әрекетсіздік

586. бездеятельность

бейқарекет

587. бездокументарный

құжатталмаған

жігерсіздік, қажырсызд
ық, ынжықтық
шарасыздық,
лажсыздық
азаматсыздық,
азаматтығы жоқтық
әрекетсіздік,
қимылсыздық
әрекетсізділік,
бейқарекет, енжарлық,
жігерсіздік
құжатталмаған

588. беззаконие

заңсыздық

заңсыздық

589. безконтрольность

бақылаусыздық

583. безвыходность

596. безоговорочный

бақылаусыздық,
қадағалаусыздық.
байқаусыздық
атаусыз қор
атаусыз қор
қадағалаусыз қалу
қадағалаусыз
қалу,
байқаусыз қалу, қараусыз
қалу
қадағалаусыз
қалған қадағалаусыз
қалған
бала
бала, байқаусыз қалған
бала, қараусыз қалған
бала
жазаланбау
жазаланбау,жазасызды
қ,зауалсыздық
қолма-қол
ақшасыз қолма-қол ақшасыз есеп
есептесу
айырысу,қолма-қол
ақшасыз есептесу
кейіпсіздік
кейіпсіздік,
ұсқынсыздық,
сұрықсыздық
сөзсіз
сөзсіз, бұлтарыссыз

597. безопасность

қауіпсіздік

598. безопасность труда

еңбек қауіпсіздігі

599. безработица

жұмыссыздық

600. безработица массовая

жаппай жұмыссыздық

қауіпсіздік, қатерсіздік,
қорқынышсыздық
еңбек қауіпсіздігі, еңбек
қатерсіздігі
жұмыссыздық, жұмыс
жоқтық
жаппай жұмыссыздық

601. безработица
молодежная
602. безработица
региональная
603. безработица сезонная

жастар жұмыссыздығы

жастар жұмыссыздығы

өңірлік жұмыссыздық

өңірлік жұмыссыздық

маусымдық
жұмыссыздық

маусымдық
жұмыссыздық

590. безлюдный фонд
591. безнадзорность
592. безнадзорный ребенок

593. безнаказанность
594. безналичные расчеты
595. безобразное
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604. безработица скрытая

606. безрисковый

беймәлім жұмыссыздық беймәлім
жұмыссыздық,
бүркемелі жұмыссыздық
жұмыссыздар
жұмыссыздар, іссіздер,
жұмысы жоқтар
тәуекелсіз
тәуекелсіз

607. безспорные выборы

даусыз сайлаулар

608. безубыточное
предприятие
609. безубыточный тариф
610. безударное слово

шығынсыз кәсіпорын

611. безударные языки

екпінсіз тілдер

612. безударный гласный

екпінсіз дауысты

613. безударный слог
614. безупречная репутация

екпінсіз буын
мінсіз бедел

615. безусловная
объективность
616. безхозяйственность

сөзсіз объективтілік

617. безыдейность

идеясыздық

618. бейт

бәйіт

иесіздік,
қожасы
жоқтық,
қырсыздық,
салақтық, ұқыпсыздық
идеясыздық, идея
жоқтық
бәйіт

619. беллетрист
620. беллетристика

беллетрист
беллетристика

беллетрист
беллетристика

621. белогвардейцы

ақгвардияшылар

622. белые пятна
623. белый стих
624. бенефициар,
бенефициарий
625. бербоут-чартер

ақтаңдақтар
ақ өлең, ұйқассыз өлең
бенефициар,
бенефициарий
бербоут-чартер

ақгвардияшылар, ақ
әскерлер
ақтаңдақтар
ақ өлең, ұйқассыз өлең
бенефициар,
бенефициарий
бербоут-чартер

605. безработные

626.
627.
628.
629.

бернс-нот
беседа
бесконфликтность
беспечность

630. беспорядок

шығынсыз тариф
екпінсіз сөз

иесіздік

бернс-нот
әңгіме, сұхбат
тартыссыздық
бейқамдық

тәртіпсіздік
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даусыз
сайлаулар,
талассыз сайлаулар
шығынсыз кәсіпорын
шығынсыз тариф
екпінсіз сөз, екпінмен
айтылмайтын сөз
екпінсіз тілдер, екпіні
жоқ тілдер
екпінсіз дауысты
екпінсіз буын
мінсіз
бедел,
мінсіз
абырой, мінсіз репутация
сөзсіз объективтілік

бернс-нот
әңгіме, сұхбат
тартыссыздық
бейқамдық,
салақтық,аңқаулық, қам
сыздық, немқұрайлылық,
шалағайлық,
немқұрайлық
тәртіпсіздік, ретсіздік

631. беспошлинный ввоз

бажсалығынсыз әкелу

баж салығынсыз әкелу,
баж салығынсыз әкелім,
бажсыз әкелім

632. беспошлинный ввоз
633. беспризорность

бажсыз әкелім
панасыздық

634. беспризорный ребенок

панасыз қалған бала

635. бессмыслица

мағынасыздық

636. бессодержательность
637. бесстыдство
638. бестактность

мазмұнсыздық
ұятсыздық
әдепсіздік

639. бесхозное имущество

иесіз мүлік

640. бесхозяйные вещи

иесіз заттар

641. бесхозяйственность
642. бесчинство

иесіздік
жүгенсіздік

643. беташар

беташар

бажсыз әкелім
бағусыздық,
бақылаусыздық,
қараусыздық,
қорғансыздық,панасызд
ық
панасыз қалған бала,
қараусыз қалған бала
мағынасыздық,
сандырақ, шатпақ,
түкке тұрмайтын
мазмұнсыздық
ұятсыздық, арсыздық
әдепсіздік, жөнсіздік, о
жарлық, жолсыздық,
жөнсіз қылық
иесіз мүлік, күтімсіз
мүлік
иесіз заттар, күтімсіз
заттар
иесіздік, күтімсіздік
жүгенсіздік, бұзақылық,
сойқандық
беташар

644. библиограф
645. библиографическая
ссылка

библиограф
библиографиялық
сілтеме

библиограф
библиографиялық
сілтеме

646. библиографическая
запись
647. библиографический
обзор

библиографиялық
жазба
библиографиялық
шолу

библиографиялық
жазба
библиографиялық
шолу

648. библиографический
справочник

библиографиялық
анықтама

библиографиялық
анықтама

649. библиографический
ежегодник

библиографиялық
жылнамалар

650. библиографическое
издание

библиографиялық
басылым

библиографиялық
жылнамалар,
библиографиялық
жылнама,
библиографиялар
жылнамасы
библиографиялық
басылым

651. библиографическое
пособие

библиографиялық
құралдар

библиографиялық
құралдар
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652. библиографическое
описание
653. библиография

библиографиялық
сипаттама
библиография

654. библиографоведение

библиографиятану

библиографиялық
сипаттама
библиография,
кітапнама
библиографиятану

655. библиогрфический
указатель
656. библиотека

библиографиялық
көрсеткіш
кiтапхана

библиографиялық
көрсеткіш
кiтапхана

657. библиотекаавтомобиль
658. библиотекарь
659. библиотековедение

автомобиль-кітапхана

автомобиль-кітапхана

кітапханашы
кітапханатану

660. библиотечная
обработка
661. библиотечное здание

кітапханалық өңдеу

кітапханашы
кітапханатану,
кітапханатаным
кітапханалық өңдеу

662. библиотечное
помещение
663. библиотечное
ученичество
664. библиотечный почерк
665. библиотечный абонеме
нт
666. бизнес-инкубирование

кітапхана ғимараты, үйі кітапхана ғимараты,
кітапхана үйі
кітапхана үйі
кітапхана үйі,
кітапхана үймереті
кітапхана шәкірттігі
кітапхана шәкірттігі
кітапханалық қолтаңба
кітапхана абонементі

кітапханалық қолтаңба
кітапхана абонементі

бизнес-инкубациялау

бизнес-инкубациялау

667. бизнес-класс
668. билет
669. билет
казначейский

бизнес-класс
билет
қазына билетi

бизнес-класс
билет
қазына билетi,
қазынашылық билетi

670. билингвизм
671. биллинг
672. билль о праве
673. бинарный

билингвизм, қостілділік билингвизм, қостілділік
биллинг, көшірім
биллинг, көшірім
құқық туралы билль
құқық туралы билль,
құқық жөніндегі билль
жұптас
жұптас

674. биограф

өмiрбаяншы

675. биографический жанр

өмірбаяндық жанр

өмiрбаяншы,
биографияшы
өмірбаяндық жанр

676. биография
677. биоповреждение
документа
678. биостойкость

өмірбаян
құжаттың
биозақымдануы
биотұрақтылық

өмірбаян
құжаттың
биозақымдануы
биотұрақтылық

679. биржа

биржа

биржа

680. биржа валютная

валюта биржасы

валюта биржасы
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681. биржа труда
682. биржевой оборот

еңбек биржасы
биржалық айналым

еңбек биржасы
биржалық айналым

683. биржевые сделки
684. биржевые товары

биржа мәмілесі
биржалық тауарлар

биржа мәмілесі
биржалық тауарлар

685. благо
686. благонравность

игілік
инабаттылық

687. благополучатель

қайырым көруші

688. благословление

бата

689. благотворители

қайырым жасаушылар

690. благотворительная
деятельность
691. благотворительная
организация

қайырымдылық қызмет

692. благотворительная
помощь
693. благотворительность
694. благоустройство
библиотеки
695. бланк

қайырымдылық көмек
қайырымдылық
кітапхана көркейтілуі

игілік, байлық, береке
әдептілік, тәрбие
көргендік, инабаттылық
,
өнегелілік
қайырым көруші, игілік
алушы
бата,
мархабат, патиха
қайырым жасаушылар,
игілік жасаушылар
қайырымдылық
қызмет, ізгілікті қызмет
қайырымдылық
ұйымы, қолдау көрсету
ұйымы
қайырымдылық көмек,
қолдау көрсету көмегі
қайырымдылық, игілік
кітапхана көркейтілуі

бланк

бланк

696. бланк гербовый

гербтi бланк

гербтi бланк

697. бланк документа

құжат бланкi

құжат бланкi

698. бланк документа

документ бланкісі

документ бланкісі,
құжат бланкісі
жалпы бланк
арнаулы бланк
фирмалық бланк
бланкеттік диспозиция,
бланкетті диспозиция
бланкеттік
норма,
бланкетті
норма,
бланкеттік қалып
бланк-вексель
бланкілі
кредит,
бланкілі несие
блокада,
қоршау, қамау, оқшаулау
, шектеме
шоттарды
оқшаулау,
шотқа
шек
қою,
шоттарды бұғаттау

699.
700.
701.
702.

бланк общий
бланк специальный
бланк фирменный
бланкетная диспозиция

қайырымдылық ұйымы

жалпы бланк
арнаулы бланк
фирмалық бланк
бланкеттік диспозиция

703. бланкетная норма

бланкеттік норма

704. бланко-вексель
705. бланковый кредит

бланк-вексель
бланкілі кредит

706. блокада

блокада, қоршау

707. блокирование счетов

шоттарды оқшаулау
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708. блокнот

блокнот, қойын дәптер

709. блуждающая маска
710. богоискательство

жылжымалы маска
құдай іздемпаздық

богородица
богословие
богостроительство
бодрость

ана құдай
дін оқуы
құдай жасампаздық
сергектік

711.
712.
713.
714.

715. бойкот

бойкот

716. бойкотист
717. бонитарная
собственность

бойкотист
бонитарлық меншік

718. бонификация

бонификация

719. бонус
720. бордеро
721. борьба с бедностью

бонус, шегерім
бордеро
кедейлікпен күрес

722.

723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.

730.

731.
732.
733.

блокнот, қойын дәптер,
дәптерше
жылжымалы маска
құдай іздемпаздық,
құдай ізденімпаздық
ана құдай, Құдай ана
дін оқуы
құдай жасампаздық
сергектік, тыңдық,
ширақтық
бойкот,елеп-ескермеу,
жуымау, шетқақпайлау
бойкотист, бойкотшы
бонитарлық
меншік,
бонитарлық
жеке
меншік,
бонитарлы
меншік
бонификация

бонус, шегерім
бордеро
кедейлікпен
күрес,
кедейшілікпен күрес
борьба с безработицей жұмыссыздықпен күрес жұмыссыздықпен
күрес,
жұмыссыздық
жағдайымен күрес
борьба
с қылмыспен күрес
қылмыспен
күрес,
преступностью
қылмыстылықпен күрес
боярин
бояр
бояр
боярская дума
боярлар думасы
боярлар думасы
брак
неке
неке
брак фиктивный
жалған неке
жалған неке
браконьер
браконьер
браконьер, қасақы, қаск
өй, сұғанақ аңшы
браконьерство
браконьерлік
браконьерлік, қасақылы
қ,
қаскөйлік, сұғанақтық
братание
бауырласу
бауырласу,
достасу, елдесу, жарасу,
табысу, татуласу
братская могила
бауырластар зираты
бауырластар зираты
братство
бауырластық
бауырластық, туыстық
брачные отношения
некелік қатынастар
некелік қатынастар

734. бредовый идеализм
735. бреттонвудское
соглашение
736. бродяжничество

сандырақ идеализм
Бреттонвуд келісімі

сандырақ идеализм
Бреттонвуд келісімі

қаңғыбастық

737. бродячий сюжет

көшпелі сюжет

кезбелік, каңғырушылық,
қаңғыбастық,
қыдырымпаздық
көшпелі сюжет
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738. брокер

делдал

739. брокер страховой

сақтандыру делдалы

740. брокерский кредит
741. бросовая цена
742. бросовый экспорт
743. брошюра
744. брутто
745. брутто-ставка
746. буква
747. буква с тенью
748. буквальное значение
буквальность
букварь
букинист
буклет
бумага копировальная
бумажные деньги
бунт
бунтовщик, мятежник
буржуазный
шарлатанизм
758. буферное государство
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.

759. бухгалтер
760. бухгалтерская
отчетность
761. бухгалтерский баланс
762. бухгалтерский
контроль
763. бухгалтерский учет
764. бывший
соотечественник
765. былина
766. быстрота мысли
767. бытие
768. бытовая лексика
769. бытовая пародия
770. бытовое насилие

брокер, делдал

сақтандыру
делдалы,
сақтандыру брокері
брокерлік кредит
брокерлік
кредит,
брокерлік несие
тастама баға
тастама баға, құнсыз
баға
тастама экспорт
тастама экспорт,
арзанқол экспорт,
төменқол экспорт
кітапша, брошюра
кітапша, брошюра
брутто
брутто
жалпы ставка
жалпы ставка, бруттомөлшерлеме,
жалпы
мөлшерлеме
әріп
әріп
көлеңке әріп
көлеңке әріп,көлеңкелі
әріп
дәлме-дәл
мағына, дәлме-дәл
мағына,
дәлме-дәл мән
дәлме-дәл мән
сөзбе-сөздік
сөзбе-сөздік
әліппе
әліппе
букинист
букинист
буклет
буклет, бүктеме
көшіргіш қағаз
көшіргіш қағаз
қағаз ақша
қағаз ақша
бүлік
бүлік, бүліншілік, лаң
бүлікші
бүлікші
буржуазиялық
буржуазиялық
шарлатандық
шарлатандық
буферлік мемлекет
буферлік
мемлекет,
буферлі мемлекет
бухгалтер
бухгалтер, есепші
бухгалтерлік
есеп- бухгалтерлік есеп-қисап,
қисап
бухгалтерлік есептеме,
бухгалтерлік есептілік
бухгалтерлік теңгерім бухгалтерлік теңгерім
бухгалтерлік бақылау
бухгалтерлік бақылау
бухгалтерлік есеп
бұрынғы отандас

бухгалтерлік есеп
бұрынғы отандас

былина, батырлар
жыры
ой ұшқырлығы
болмыс
тұрмыстық лексика

былина, батырлар
жыры, қисса
ой ұшқырлығы
болмыс
тұрмыстық лексика

тұрмыстық пародия
тұрмыстық пародия
тұрмыстық
зорлық- тұрмыстық
зорлықзомбылық
зомбылық, тұрмыстық
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зорлық,
тұрмыстық
озбырлық
тұрмыс
жырлары,
тұрмыстық жырлар
бэк-офис
бюджет, қаржы

771. бытовые песни

тұрмыс жырлары

772. бэк-офис
773. бюджет

бэк-офис
бюджет

774. бюджет
государственный

мемлекеттiк бюджет

мемлекеттiк
бюджет,
мемлекеттік қаржы

775. бюджет областной

облыстық бюджет

776. бюджет
республиканский

республикалық бюджет

777. бюджетная система

бюджет жүйесі

778. бюджетная ссуда

бюджеттік несие

779. бюджетное
законодательство

бюджеттік заңнама

облыстық
бюджет,
облыстық қаржы
республикалық
бюджет, республикалық
қаржы
бюджет жүйесі, қаржы
жүйесі
бюджеттік
несие,
бюджеттік қарыз
бюджеттік
заңнама,
бюджет заңнамасы

780. бюджетное право

бюджеттік құқық

781. бюджетный

бюджеттік

782. бюджетный закон

бюджеттік заң

783. бюджетный контроль

бюджеттік бақылау

784. бюджетный кредит

бюджеттік кредит

785. бюллетень
786. бюллетень отзывов

бюллетень
жауаптар бюллетені

787. бюро пропусков
788. бюро справочное

рұқсатнама бюросы
анықтама бюросы

789. бюрократ

бюрократ, төрешіл

790. бюрократизм

төрешілдік

791. вавилонское
столпотворение
792. вакансия

вавилон аласапыраны

793. валидация

бекіту

бос жұмыс орны
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бюджеттік
құқық,
бюджет құқығы
бюджеттік
бюджеттік заң, бюджет
туралы заң
бюджеттік
бақылау,
бюджетті
бақылау,
бюджеттік қадағалау,
бюджетті қадағалау
бюджеттік
кредит,
бюджеттік несие
бюллетень
жауаптар бюллетені,
пікірлер бюллетені
рұқсатнама бюросы
анықтама бюросы
бюрократ,
төрешіл,
кеңсешіл
бюрократиялық,
төрешілдік,кеңсешілдік,
салғырттық
вавилон аласапыраны
вакансия, бос жұмыс
орны
валидация,валидтеу,
сенімділікті
растау,
бекіту

валовая нумерация
валовая прибыль
валовой доход
валовой сбор

жалпы нөмірлеу
жалпы пайда
жалпы табыс
жалпы түсім

798. валовой урожай

жалпы түсім

жалпы нөмірлеу
жалпы пайда
жалпы табыс
жалпы алым, жалпы
түсім
жалпы түсім

799. валовые издержки

жалпышығасы

жалпышығасы

800. валюта
801. валюта замкнутая

валюта
тұйықталған валюта

802. валюта кредита

кредит валютасы

803. валюта платежа
804. валютная блокада

төлем валютасы
валюта құрсауы

805. валютная война

валюта қырқысы

806. валютная выручка

валюта түсімі

807. валютная гегемония

валюта өктемдігі

808. валютная интеграция

валюта интеграциясы,
валюталық бірігу
валюта басқыншылығы

валюта
тұйықталған валюта,
бекітулі валюта, тұйық
валюта
кредит валютасы, несие
валютасы
төлем валютасы
валюта
құрсауы,
валюталық шектеме
валюта
қырқысы,
валюталық қырқыс
валюта
түсімі,
валюталық түсім
валюта
өктемдігі,
валюталық өктемдік
валюта интеграциясы,
валюталық бірігу
валюта басқыншылығы,
валюталық
басқыншылық
валюта
қоржыны,
валюталық
қоржын,
валюта қоржыны
валюталық ескертпе,
валюта ескертпесі
валюталық жайғасым,
валюта жайғасымы
валюта
саясаты,
валюталық саясат
валюталық
келісім,
валюталық мәміле
валюта
жүйесі,
валюталық жүйе
валюта
заңнамасы,
валюталық заңнама
валюталық шектеу,
валюта шектеулігі
валюталық
реттеу,
валюта реттілігі
валюталық
одақтар,
валюта одақтары
валюталық аймақтар,
валюта аймақтары

794.
795.
796.
797.

809. валютная интервенция
810. валютная корзина

валюта
қоржыны,
валюталық қоржын

811. валютная оговорка

валюталық ескертпе

812. валютная позиция

валюталық жайғасым

813. валютная политика

валюта саясаты

814. валютная сделка

валюталық келісім

815. валютная система

валюта
жүйесі,
валюталық жүйе
валюта
заңнамасы,
валюталық заңнама
валюталық шектеу

816. валютное
законодательство
817. валютное ограничение
818. валютное
регулирование
819. валютные блоки

валюталық реттеу

820. валютные зоны

валюталық аймақтар

валюталық одақтар
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821. валютные
преступления

валюталық қылмыстар

822. валютные средства

валюталық қаражат

823. валютные счета

валюта
шоттары,
валюталық шоттар
валюта құндылықтары,
валюталық
құндылықтар
валюталық арбитраж
валюталық
клиринг,
валюталық
өзара
есептесу
валюталық бақылау
валюталық кредит

831. валютный рынок

валюта
дағдарысы,
валюталық дағдарыс
валюталық
бағам,
валюта бағамы
валюта нарығы

832. вандализм

тағылық

833. варварское право
834. варварство

тағылық құқық
варварлық, тағылық

835. вариант
836. вариантность

вариант, нұсқа
нұсқалылық

837. вариация

вариация

838. ваучер

ваучер

839. ваше величество

ұлы мәртебелі

840. введение
841. вверенный

кіріспе
сеніп тапсырылған

842. ввод в действие

іске қосу

валюталық
қылмыстар, валютаға
байланысты қылмыстар
валюталық
қаражат,
валюталық қаржы
валюта
шоттары,
валюталық шоттар
валюта құндылықтары,
валюталық
құндылықтар
валюталық арбитраж
валюталық клиринг,
валюталық
өзара
есептесу
валюталық бақылау
валюталық
кредит,
валюталық несие
валюта
дағдарысы,
валюталық дағдарыс
валюталық
бағам,
валюта бағамы
валюта
нарығы,
валюталық нарық
тағылық,
вандализм,
бүлдірушілік
тағылық құқық
варварлық, тағылық
,айуандық, дөрекілік, мәд
ениетсіздік, рақымсызд
ық,
вариант, нұсқа, түр
нұсқалылық,
варианттылық
вариация,
түр,
түрлендірме
ваучер, кепілхат,
растама
ұлы мәртебелі, ұлы
мәртебелім
кіріспе
сеніп тапсырылған,
басқаруындағы,
қарауындағы
іске қосу

843. вводное слово
844. ввоз

кіріспе сөз
әкелім

кіріспе сөз
әкелім

845. ввоз товара

товар әкелімі

846. вдохновение

шабыт

товар әкелімі, тауарды
әкелу, тауар әкелімі
шабыт, рух, рухтанушы
лық

824. валютные ценности
825. валютный арбитраж
826. валютный клиринг
827. валютный контроль
828. валютный кредит
829. валютный кризис
830. валютный курс
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847. ведомость
848. ведомость
накопительная

тізімдеме
жинақтау тізімдемесі,
жинақтау ведомосы

тізімдеме
жинақтау тізімдемесі,
жинақтау ведомосы

849. ведомость платежная

төлем тізімдемесі,
төлем ведомосы
идаралық бақылау

853. веймарский
классицизм

веймар классицизмі

төлем тізімдемесі,
төлем ведомосы
идаралық
бақылау,
ведомстволық бақылау
жүргізуші, жетекші
сыпайылық, әдептілік,
көргенділік, сыпайыгерш
ілік,
веймар классицизмі

854. векселедатель
855. векселедержатель
856. вексель

вексель берушi
вексель ұстаушы
вексель

вексель берушi
вексель ұстаушы
вексель

857. вексельное
законодательство
858. вексельный кредит

вексельдік заңнама

859. великая отечественная
война
860. величальная песня

ұлы отан соғысы

вексельдік
заңнама,
вексель туралы заңнама
вексельдік
кредит,
векселдік несие
ұлы отан соғысы

861. велярный
862. венок сонетов
863. венчурные (дочерние)
предприятия
864. вербализация

велярлық, тіл алды
сонет шоғы
еншілес кәсіпорындар

850. ведомственный
контроль
851. ведущий
852. вежливость

жүргізуші, жетекші
сыпайылық

вексельдік кредит

865. вербальный

вербалдану, етістікке
айналу
вербалды

866. вербальный договор

ауызша шарт

мадақ
өлең,
ұлықтайтын өлең
велярлық, тіл алды
сонет шоғы
еншілес кәсіпорындар,
венчурлық кәсіпорындар
вербалдану, етістікке
айналу
вербалды,
ауызша,
сөзбен
ауызша шарт

867. вердикт

кесім

кесім, үкім

868. верительная грамота

сенім грамотасы

сенім грамотасы

869. верительные грамоты
870. верность копии

сенім грамоталары
көшірменің дұрыстығы

сенім грамоталары
көшірменің дұрыстығы

871. верность перевода

аударманың дұрыстығы аударманың
дұрыстығы
опасыз
арамза, екіжүзді, залым,
қиянатшыл, опасыз,
серт бұзған
опасыздық
опасыздық,
арамзалық, екіжүзділік,

872. вероломный
873. вероломство

мадақ өлең
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залымдық, қиянатшылы
қ, серт бұзушылық
ықтималдық, мүмкіндік
беттеушi, верстка
жасаушы
беттеу
заңның ұлықтылығы,
заңның үстемдік құруы
жоғарғы кеңес

874. вероятность
875. верстальщик

ықтималдық
беттеушi

876. верстка
877. верховенство закона

беттеу
заңның ұлықтылығы

878. верховный совет

жоғарғы кеңес

879. верхушка

төбе топ

880. вершина слога
881. вес-нетто

буын шыңы
таза салмақ

882. вестник
883. ветеран
884. вето

хабаршы
ардагер
вето

885. вечный огонь

мәңгілік шырақ

886. вещественные
доказательства

заттай дәлелдемелер

887. вещи истинные
888. вещное право

ақиқат заттар
заттық құқық

ақиқат заттар
заттық құқық

889. вещь
890. вещь в себе
891. вещь для нас

зат
өзіндік зат
біздік зат

892. вещь чувственная

сезімдік зат

893. взаимное подчинение

өзара бағынысты

894. взаимные расчеты

өзара есептесу

895. взаимный залог

ортақ етіс

бұйым, дене, зат, нәрсе
өзіндік зат, өзіндегі зат
біздік зат, бізге арналған
зат
сезімдік зат, сезімтал
зат
өзара бағынысты, өзара
бағынымтылық, өзара
бағыныштылық
өзара есептесу, өзара
есеп айырысу
ортақ етіс

896. взаимовлияние

өзара ықпал

897. взаимодействие

өзара әсер
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төбе топ, бас, бас
жақ, ұш, басшы,
жетекші
буын шыңы, буын шегі
таза салмақ, неттосалмақ
хабаршы
ардагер
вето, жоққа
шығару, тыйым, тыйым
салу
мәңгілік шырақ,
мәңгілік алау
заттай дәлелдемелер,
заттай дәлелдер,заттай
айғақтар

өзара ықпал, өзара
әсер, өзара ықпалдастық
өзара әрекеттестік,
өзара әрекеттесу, өзара
қимыл, өзара әрекет,
өзара әсер, өзара ісқимыл

898. взаимодействие
литературное
899. взаимозаменяемость
900. взаимозаменяемые
товары

901. взаимоподчинённые
902. взаимосвязанные
заемщики

әдеби қарым-қатынас

әдеби қарым-қатынас,
әдеби өзара
әрекеттестік
өзара алмасымдылық
өзара алмасымдылық,
өзара
ауыспалылық,
өзара алмасушылық
өзара ауыстырылатын бірін-бірі
тауарлар
алмастыратын
тауарлар,өзара
ауыстырылатын
тауарлар
матасу
матасу

905. взгляд
906. взнос

өзара
байланысты өзара
байланысты
қарызгерлер
қарызгерлер,
өзара
байланысты
борышкерлер
өзара байланыс
өзара байланыс
әдеби өзара байланыс
әдеби өзара байланыс,
әдебиеттердің өзара
байланыстылығы
көзқарас
көзқарас
жарна
жарна

907. взнос аварийный

авариялық жарна

908. взнос вступительный
909. взнос гарантийный

кiру жарнасы
кепілдік жарна

910. взнос членский

мүшелiк жарна

911. взыскание
административное

әкімшілік жаза

әкімшілік жаза,
әкімшілік шара

912. взыскание алиментов

алимент өндіру

алимент өндіру

913. взыскание
дисциплинарное
914. взыскание
имущественное

тәртіптік жаза

тәртіптік
жаза,
тәртіптік шара
мүліктік өндіріп алу

915. взыскание убытков
916. взыскание ущерба
917. взыскание, изыскание
918. взятка

шығындарды өндіріп
алу
залалды өндіріп алу
жаза
пара

919. взяткодатель

пара беруші

903. взаимосвязь
904. взаимосвязь литератур

мүліктік өндіріп алу
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авариялық
жарна,апаттық жарна
кiру жарнасы
кепілдік жарна, кепілді
жарна
мүшелiк жарна

шығындарды өндіріп
алу
залалды өндіріп алу
жаза, шара
пара,
пәре,
ауызбастырық
пара
беруші,
пәре
беруші, ауызбастырық
беруші

920. взяткополучатель

пара алушы

921. взяточник

парақор

922. взяточничество

парақорлық

923. вид
924. вид на жительство

түр
ықтиярхат

925. виды литературы

әдебиет түрлері

пара
алушы,
пәре
алушы, ауызбастырық
алушы
парақор,
парашыл,
алымқор, алымпаз, пара
алушы
парақорлық,
парашылдық,
алымқорлық,
алымпаздық,
пара
алушылық
түр
ықтиярхат, тұруға
ықтиярхат
әдебиет түрлері

926. виды залога

кепіл түрлері

кепіл түрлері

927. виды имущества

мүлік түрлері

мүлік түрлері

928. виды литературные
929. виза

әдеби түрлер
виза

930. виза въездная

кiру визасы

931. виза выездная

шығу визасы

932. виза консульская

консулдық рұқсатнама

933. виза на документ

документтегі виза

934. виза транзитная

транзиттік виза

935. визирование

бұрыштама соғу

әдеби түрлер
виза,
рұқсат
қағаз,
рұқсатнама,бұрыштам
а
кiру визасы, кіру
рұқсатнамасы
шығу визасы, шығу
рұқсатнамасы
консулдық рұқсатнама,
консулдық рұқсаттама,
консулдық виза
документтегі виза,
құжаттағы виза,
құжаттағы бұрыштама
транзиттік виза,
транзиттік рұқсатнама
бұрыштама соғу, виза
қою

936. визирование

виза қою

бұрыштама соғу, виза
қою

937. визировать

бұрыштама қою

938. визит

сапар

бұрыштама қою, виза
қою
сапар, ресми түрде
бару,ресми сапар
ізеттілік жүздесу

939. визит
вежливости ізеттілік жүздесу
(протокольный визит)
940. визовый режим

визалық режім
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визалық режім,
рұқсатнамалық режім

941. виктимизация

виктимдеу

942. виктимность

виктимділік

виктимдеу,
виктимизациялау
виктимділік, виктимдік

943. виктомология

виктомология

виктомология

944. вина

айып

айып, кінә, күнә

945. вина страхователя

сақтанушының кінәсі

946. виндикационный иск

виндикциялық
қою

947. виндикация

виндикация

948. виновность

кінәлілік

949. виртуальный

виртуалды

кінәлілік, айыптылық,
күнәлілік
виртуалды, ауани

950. високосный год

кібісе жыл

кібісе жыл

951. витая рифма, смежная
рифма
952. вклад

аралас ұйқас

аралас ұйқас

салым

салым

953. вклад финансовый

вклад, аманат ақша

954. вкладчик

вкладшы, аманат ақша
иесі

955. вкладыш

қосымша бет

956. вкус

көркемдік талғам

957. владение

иелену

вклад, аманат ақша,
қаржылық салым
вкладшы, аманат ақша
иесі, салымшы, салым
иесі
қосымша бет, қосымша
парақ
көркемдік талғам,
талғам, әдемілікті
айыра білушілік, ұнату
иелену, иемдену

958. Владыка

Әмірші

Әмірші

959. властелин

өктемші

960. Властитель

Билеуші

961. власть

өкімет, билік

әмірші, билептөстеуші, даруға, өкте
мші, өкім жүргізуші
билеуші, әмірші, билептөстеуші,
өкім
жүргізуші
өкімет, билік

962. влечение

елігу

963. влияние литературное

әдеби ықпал, әсер
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сақтанушының
кінәсі,
сақтанушының айыбы
талап виндикциялық талап
қою,
виндикциялық
қуыным
виндикация

елігу
әуестік, бейімділік, елігу
шілік, зауықтану, құшта
рлық
әдеби ықпал, әсер

964. влюбленность
965. вменяемость
966. внедрение
967. внелитературная
лексика
968. внеплановые проверки
969. внесение
законопроекта
970. внесение обеспечения
971. внести обеспечение

ынтықтық, іңкәрлік,
ғашықтық

ынтықтық, іңкәрлік,
ғашықтық,
сүйіспеншілік
есі дұрыстық
есі дұрыстық, ақыл-есі
дұрыстық
ендіру, енгізу
ендіру, енгізу, енгізілім
әдеби
тілден тыс әдеби
тілден тыс
лексика
лексика,
бейәдеби
лексика
жоспардан тыс тексеру жоспардан тыс тексеру
заң жобасын енгізу
заң жобасын енгізу, заң
жобасын ендіру
қамтамасыз етуді енгізу қамтамасыз етуді
енгізу
қамтамасыз етуді енгізу қамтамасыз етуді енгізу

972. внесудебная экспертиза соттан тыс сараптама

973. внеурочная работа

уақытынан тыс жұмыс

974. внешная политика

сыртқы саясат

соттан тыс сараптама,
соттан
тысқары
сараптама,
сотқа
тәуелсіз сараптама
уақытынан тыс жұмыс,
сабақтан тыс жұмыс,
негізгі уақыттан тыс
жұмыс
сыртқы саясат

975. внешнеторговый
контракт
976. внешнеэкономическая
деятельность
977. внешние признаки
документа

сыртқы
сауда
келісімшарты
сыртқы экономикалық
қызмет
құжаттың
сыртқы
белгілері

сыртқы
сауда
келісімшарты
сыртқы
экономикалық қызмет
құжаттың
сыртқы
белгілері

978. внешний долг

сыртқы борыш

979. внешний заем

сыртқы қарыз

980. внешний контроль

сыртқы бақылау

981. внешняя безопасность

сыртқы қауіпсіздік

982. внешняя
задолженность
983. внешняя политика

сыртқы берешек

984. внештатный

штаттан тыс

сыртқы
борыш,
сыртқы қарыз
сыртқы қарыз, сыртқы
займ
сыртқы
бақылау,
сыртқы байқау, сыртқы
қадағалау
сыртқы
қауіпсіздік,
сыртқы қатерсіздік
сыртқы
берешек,
сыртқы қарыз
сыртқы
саясат,
сыртқары саясат
штаттан тыс

985. внимание
986. внимание
непроизвольное

зейін
ықтиярсыз зейін

зейін
ықтиярсыз зейін

сыртқы саясат
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987. внимание
послепроизвольное
988. внимание
произвольное
989. внимательность
990. вноситель вклада

үйреншікті зейін

үйреншікті зейін

ықтиярлы зейін

ықтиярлы зейін

зейінділік
салым салушы

зейінділік
салым салушы

991. внутренние документы

ішкі құжаттар

992. внутренний заем

ішкі қарыз

ішкі құжаттар, ішкі
документтер
ішкі қарыз, ішкі займ

993. внутренний контроль

ішкі бақылау

994. внутренняя миграция
995. внутрибанковский
документооборот
996. внутригосударственны
й
997. внутрихозяйственные
расчеты
998. внутрихозяйственный
контроль
999. внушение
1000. водевиль
1001. водяной
знак
банковское дело)

ішкі бақылау, ішкі
байқау, ішкі қадағалау
ішкі көші-қон
ішкі
көші-қон,
ішкі
миграция
банк ішіндегі құжат банк ішіндегі құжат
айналымы
айналымы
мемлекетішілік
мемлекетішілік,
мемлекет ішіндегі
ішкішаруашылық есеп ішкішаруашылық
есеп, ішкі шаруашылық
есеп
ішкі
шаруашылық ішкі
шаруашылық
бақылау
бақылау,
ішкішаруашылық
бақылау
илану, иландыру
илану, иландыру
водевиль
водевиль, сықақ
( сәуле белгі

сәуле белгі, су белгісі,
айрықша белгі

1002. военная безопасность

әскери қауіпсіздік

әскери
қауіпсіздік,
әскери қатерсіздік

1003. военная опасность

соғыс қаупі

1004. военная полиция

әскери полиция

1005. военная присяга
1006. военная угроза

әскери ант
соғыс қатері

1007. военная экономика

әскери экономика,
соғыс экономикасы
әскери-саяси блок

соғыс
қаупі,
соғыс
қатері
әскери полиция, әскер
полициясы
әскери ант, әскери серт
соғыс қатері, соғыс
үрейі
әскери экономика,
соғыс экономикасы
әскери-саяси блок

1008. военно-политический
блок
1009. военный конфликт

әскери қақтығыс

әскери
қақтығыс,
әскери шиеленіс, әскери
жанжал
1010. возврат до зачисления салымға
есептеуден салымға есептеуден
во вклад
бұрын қайыру
бұрын қайыру
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1011. возвратное
местоимение

өздік есімдік

өздік есімдік

1012. возвратность

қайтарымды

1013. возвратный глагол

өздік етістік

қайтарымды,қайтарым
дылық
өздік етістік

1014. возвратный залог

өздік етіс

өздік етіс

1015. возвышенное
1016. воздержание

асқақ
қалыс қалу/тартыну

1017. воздержанность

ұстамдылық,
нысаптылық

1018. воззвание

үндеу хат

1019. возложение
ответственности
1020. возмещение вреда

жауапкершілік жүктеу

асқақ
қалыс қалу, тартыну,
нысаптылық,
сабырлылық,
өзін-өзі
тежеу, өзін-өзі ұстап
қалу,ұстамдылық
қалыс қалушылық,
тартынушылық,
нысаптылық,
сабырлылық, өзін-өзі
тежеушілік, өзін-өзі
ұстап
қалшылықу,ұстамдылық
үндеу хат, үндеу,
шақыру, үндеухат
жауапкершілік жүктеу

1021. возмещение ущерба

залалды өтеу

1022. вознаграждение

сыйақы

1023. возобновление дела
1024. возобновляемый
кредит
1025. возраст паспортный
1026. возраст пожилой

істі қайта қозғау
жаңартылмалы кредит

1027. возрождение

қайта өркендеу

1028. воинская часть

әскери бөлім

қайта өркендеу,
жаңару, жандану,
қайта даму, қайта туу
әскери бөлім

1029. воинское звание

әскери атақ

әскери атақ

1030. воинское соединение

әскери құрама

әскери құрама

1031. волеизъявление
1032. волонтер
1033. волость, волостной

ерік білдіру
ерікті
болыс

ерік білдіру
волонтер, ерікті
болыс, болыстық

зиянды өтеу

төлқұжаттық жас
егде жас
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зиянды өтеу, зиянның
орнын толтыру
залалды өтеу, залалдың
орнын толтыру
сыйақы,
сый
беру,
сыйлық, сыйлық беру
істі қайта қозғау
жаңартылмалы кредит,
жаңартылмалы несие
төлқұжаттық жас
егде жас

1034. волшебные сказки

1037. вольный стих

қиял-ғажайып ертегілер қиял-ғажайып
ертегілер
жалдама еңбек
жалдама еңбек, еркін
жалдамалы еңбек
ақындық еркіндік
ақындық еркіндік,
поэзиялық еркіндік
еркін өлең
еркін өлең

1038. волюнтаризм

волюнтаризм

1039. волюнтаристический
идеализм

волюнтаристік
идеализм

1040. воображение

қиял, қиялдау

1041. воображение
творческое

творчестволық қиял

1042. вооруженный мятеж

қарулы бүлік

1043. вопросник

сұраунама

волюнтаризм, асыра
сілтеушілік, белден
басушылық,
ықтияршылдық
волюнтаристік
идеализм, асыра
сілтеушілік идеализм
қиял, қиялдау, елес,
елестету
творчестволық қиял,
өнерпаздық елес,
шығармашылық қиял
қарулы бүлік, қарулы
бүліншілік,
қарулы
көтеріліс
сұраунама, сауалнама

1044. восклицание,
восклицательный

леп, лепті

леп, лепті

1045. восклицательная
интонация

лепті интонация

лепті интонация

1046. восклицательное
предложение
1047. восклицательные
частицы

лепті сөйлем

лепті сөйлем

лепті демеуліктер

лепті демеуліктер

1048. восклицательный знак

леп белгісі

леп белгісі

1049. воспитание волевое

ерік тәрбиесі

1050. воспитание
нравственное
1051. воспитание
общественное
1052. воспитание
одностороннее
1053. воспитание семейное

адамгершілік тәрбиесі

ерік тәрбиесі, ерікті
тәрбие
адамгершілік тәрбиесі,
адамгершілік тәрбие
қоғамдық тәрбие

1054. воспитание социальное
1055. воспитание умственное
1056. воспитание
эстетическое

әлеуметтік тәрбие
ақыл-ой тәрбиесі
эстетикалық тәрбие

1035. вольнонаемный труд
1036. вольность поэтическая

қоғамдық тәрбие
сыңар жақ тәрбие
семья тәрбиесі
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сыңар жақ тәрбие, бір
жақты тәрбие
семья тәрбиесі, отбасы
тәрбиесі
әлеуметтік тәрбие
ақыл-ой тәрбиесі
эстетикалық тәрбие

1057. воспитательное
значение литературы
1058. воспитательнотрудовая колония

әдебиеттің тәрбиелік
мәні
еңбекпен
тәрбиелеу
колониясы

1059. воспоминание
1060. воспоминания

еске түсіру, естелік
естеліктер

1061. восприятие
1062. восприятие
аналитическое

қабылдау
анализдік қабылдау

1063. восприятие
синтетическое
1064. воспроизведение

синтездік қабылдау

1065. воспроизведение
избирательное
1066. воспроизведение
отсроченное
1067. воспроизводство
населения
1068. восставшая сторона

талғамалы жаңғырту

жаңғырту

әдебиеттің тәрбиелік
мәні
еңбекпен
тәрбиелеу
колониясы, тәрбиелеуеңбек колониясы
еске түсіру, естелік
естеліктер
қабылдау
анализдік қабылдау,
аналитикалық
қабылдау
синтездік қабылдау
жаңғырту, елестету,
еске түсіру, қайта
жаңғырту, қалпына
келтіру
талғамалы жаңғырту

кешіктірілген жаңғырту кешіктірілген
жаңғырту
халықтың ұдайы өсуі
халықтың ұдайы өсуі

1072. восходящая мелодика

білдіруші қарсылық
білдіруші
тарап,
көтеріліс
жасаған тарап, бас
көтерген тарап
қалпына келтіру
қалпына
келтіру,
қалыпқа келтіру
праволарын қалпына
праволарын қалпына
келтіру
келтіру, құқықтарын
қалпына келтіру
бұрынғы жұмысына
бұрынғы жұмысына
қайта алу
қайта алу, жұмысқа
қайтадан алыну
өсіңкі әуен
өсіңкі әуен

1073. восходящий

өсіңкі

өсіңкі

1074. восьмистишие,
сегизаяк

сегізаяқ

сегізаяқ

1075. вотум доверия

сенім білдіру

сенім білдіру

1076. вотум недоверия

сенімсіздік білдіру

сенімсіздік білдіру

1077. вотчина

мұралық жер, жер-мұра

1078. вражда

өшпенділік

мұралық жер, жермұра, вотчина
өшпенділік,
іріткі,
алауыздық, дұшпандық,
жаулық, қырқысушылық

1069. восстановление
1070. восстановление в
правах
1071. восстановление на
работе

қарсылық
тарап
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1079. враждебная
деятельность

1082. временная
нетрудоспособность

өшпенділік
әрекет,
алауыздық
әрекет,
дұшпандық
әрекет,
жаулық
әрекет,
қырқысушылық әрекет
зиян
зиян, залал, кесел
жұмыспен
уақытша жұмыспен
уақытша
қамтылу
қамтылу,
уақытша
жұмыспен айналысу
уақытша
еңбекке уақытша
еңбекке
жарамсыздық
жарамсыздық

1083. временное
декларирование
1084. временное хранение

уақытша декларациялау уақытша
декларациялау
уақытша сақтау
уақытша сақтау

1085. время

уақыт

уақыт

1086. время в литературе
1087. время голода
1088. время начисления
1089. врожденные идеи
1090. вселенная

әдебиеттегі уақыт
ашаршылық заман
есептеу уақыты
туа біткен идеялар
әлем

1091. всемирная литература

әлемдік әдебиет

1092. всемирная история
1093. всемирный банк

дүниежүзілік тарих
дүниежүзілік банк

әдебиеттегі уақыт
ашаршылық заман
есептеу уақыты
туа біткен идеялар
әлем, бүкіл әлем, жер
жүзі
әлемдік
әдебиет,бүкіләлемдік
әдебиет
дүниежүзілік тарих
дүниежүзілік банк

1094. всенародное
обсуждение

бүкіл
талқылау

1080. вред
1081. временная занятость

1095. всеобщая причинная
связь
1096. всеобщность труда
1097. вспомогательная
карточка
1098. вспомогательные
материалы
1099. вспыльчивость

дұшпандық әрекет

халықтық бүкіл
халықтық
талқылау,
бүкілхалықтық
талқылау,
баршахалықтық
талқылау
жалпылама себепті
жалпылама себепті
байланыс
байланыс
еңбектің жалпыға
еңбектің жалпыға
бірдейлігі
бірдейлігі
көмекші карточка
көмекші карточка
көмекші материалдар

көмекші материалдар

қызбалық

ашуланшақтық,
ашулылық, қызбалық,
шамданғыштық
қосымша, ендірме,
кірістірме, үстеме
қыстырма новелла

1100. вставка

қосымша

1101. вставная новелла

қыстырма новелла
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1102. встречная проверка
1103. встречная торговля
1104. встречный иск
1105. встречный контроль
1106. встречный план
1107. вступительный

қарсы тексеру

қарсы тексеру, қарсы
тексеріс
ыңғайласпа
сауда, ыңғайласпа
сауда,
қарсы сауда
қарсы сауда
қарсы талап қою
қарсы талап қою, қарсы
қуыным
қарсы бақылау
қарсы бақылау, қарсы
қадағалау
үстеме жоспар
үстеме жоспар
кiрiспе
кiрiспе

1108. вступить в силу
1109. вторичные качества
1110. второстепенное
ударение

күшiне ену
екінші сапалар
қосалқы екпін

күшiне ену
екінші сапалар
қосалқы екпін

1111. вульгарный
социологизм
1112. входящий документ

тұрпайы социологизм

тұрпайы социологизм

кіріс құжат

кіріс құжат

1113. входящий номер

кіріс нөмір

кіріс нөмір

1114. входящий номер
документа

документтің кіріс
номері

1115. выбор

таңдау

документтің кіріс
номері, құжаттың кіріс
нөмірі
таңдау, іріктеу

1116. выборочный контроль

іріктеме бақылау

1117. выборы

сайлау

іріктеме
бақылау,
таңдамалы бақылау
сайлау

1118. выборы прямые

төте сайлау

төте сайлау

1119. выборы тайные

жасырын сайлау

жасырын сайлау

1120. выбытие за рубеж
1121. вывеска

шетелге кету
жарнама

1122. вывод
1123. вывоз
1124. вывоз капитала
1125. выговор
1126. выговор
необоснованный
1127. выгодоприобретатель
1128. выдача

шетелге кету
жарнама, маңдайша
жазу
1. қорытынды, 2.
1. қорытынды, 2.
тұжырым
тұжырым
әкету (сыртқа шығару) әкету, әкетілім, сыртқа
шығару
капиталды
әкету капиталды
әкету,
(капиталды
сыртқа капиталды
сыртқа
шығару)
шығару
сөгіс
сөгіс
негізсіз сөгіс
негізсіз сөгіс
пайда алушы
беру, тапсыру
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пайда алушы
беру, тапсыру

1129. выдача
(экстрадиция)

лица адамды ұстап беру адамды ұстап беру
(экстрадициялау)
(экстрадициялау),
тұлғаны ұстап беру
(экстрадициялау)
1130. выдача преступника
қылмыскерді ұстап беру қылмыскерді
ұстап
беру, қылмыскерді беру
1131. выдворение
елден кетіру
елден кетіру, елден қуып
шығару,
шығарып
жіберу
1132. выдел
енші
енші, бөлу
1133. выделение текста
мәтінді айрықшалау
мәтінді айрықшалау
1134. выдержанность

ұстамдылық

ұстамдылық,
байсалдылық
1135. выемка
алу
алу, ойып алу, суырып
алу, ойма, ойық
1136. выкупная сумма
сатып алу сомасы
сатып алу сомасы
1137. вымогательство
бопсалау
бопсалау,бопсалаушыл
ық,күшпен алушылық,
қорқытып
алушылық,
құнерездiк
1138. вымысел
ойдан шығару
бекер, жалған, қиял,
ойдан шығарылған,
ойдан шығару
1139. вынесение определения ұйғарым шығару
ұйғарым шығару, кесім
шығару
1140. выписка
көшірме
көшірме, үзінді
көшірме, жазып алу,
көшіріп алу
1141. выписка архивная
архивтік үзiндi көшiрме архивтік үзiндi көшiрме,
мұрағаттық үзiндi
көшiрме
1142. выписка из документа
құжаттан
үзiндi құжаттан үзiндi
көшiрме
көшiрме
1143. выписка по счету
шот бойынша үзінді шот бойынша үзінді
көшірме
көшірме
1144. выплата
төлем
төлем
1145. выразительная речь

мәнерлеп сөйлеу

1146. выразительное слово

сөз мәнерлілігі

1147. выразительное чтение

мәнерлеп оқу

1148. выразительные
средства
1149. вырезка

суреттеу құралдары

1150. выслуга лет

еңбек сiңiрген жылдар

қиынды

50

мәнерлеп
сөйлеу,
көркем сөз
сөз мәнерлілігі, сөз
көркемділігі
мәнерлеп оқу
суреттеу
құралдары,
көркемдік құралдар
қиынды, кесінді,
ойынды
еңбек сiңiрген жылдар,
қызмет өткерген
жылдар

1151. высокая мелодика

жоғары әуен

1152. высокомерие

тәкаппарлық

1153. высота звука

дыбыс ырғағы

1154. выставка документов

құжаттар көрмесі

жоғары әуен, жоғары
мелодика, жоғары әуез
тәкаппарлық,
менмендік
дыбыс ырғағы,
дыбыстың жоғарылығы
құжаттар көрмесі

1155. выход из кризиса
1156. выходное пособие

дағдарыстан шығу
шығу жәрдемақысы

дағдарыстан шығу
шығу жәрдемақысы

1157. выходной день

демалыс күні

1158. выходные данные

шығарылым деректері

1159. вычет

шегерім

1160. вычисление

есептеп шығару

1161. выявление

анықтау, табу

1162. вязь

өрмежазу

демалыс күні , демалыс
күн
шығарылым деректері,
шығыс деректер, шығу
деректері
шегерім, алып қалу,
ұстап қалу, шегеру,
шегеріс
есептеп шығару, есеп,
есептеу,
есептеу
нәтижесі
айқындау,
табу,
анықтау
өрмежазу

1163. вялость

сылбырлық

1164. газал

ғазал

бостық, солғындық,
сылбырлық, әлсіздік,
босаңдық
ғазал

1165. газета
1166. газетные жанры

газет
газет жанрлары

газет, гәзет
газет жанрлары

1167. газетчик
1168. гаклия

газетші
ғақлия

газетші
ғақлия

1169. гангстер

гангстер

гангстер

1170. гангстеризм

гангстерлік

гангстерлік

1171. гарант

кепіл

кепілгер

1172. гарантийное
обязательство

кепілдікті міндеттеме

1173. гарантийный письмо

кепілхат

кепілдікті міндеттеме,
кепілдікті
міндет,
кепілді
міндеттеме,
кепілді міндет
кепілхат

1174. гарантийный срок

кепілдікті мерзім
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кепілдікті
мерзім,
кепілді мерзім, кепіл
мерзімі

1175. гарантированные
сбережения
1176. гарантированный
кредит

кепілдікті жинақ ақша

кепілдікті жинақ ақша

1181. гармония

берілген кепілдік
берілген
кредит,
кепілдікті
несие
кепілдік, кепіл
кепілдік, кепіл,
кепілдеме
заңдылық кепілдігі
заңдылық
кепілдігі,
заңдылыққа кепілдік беру
тепе-теңдік кепілдігі
тепе-теңдік
кепілдігі,
паритет
кепілдігі,
теңдік
үйлесімдендіру
үйлесімдендіру,үйлесті
ру
үйлесім
үйлесім

1182. гармония гласных

дауыстылар үндесімі

дауыстылар үндесімі,
вокализм жүйесі

1183. гастроль
1184. гегемонизм
1185. гегемония

гастроль
гегемонизм
гегемония

гастроль
гегемонизм
гегемония, үстемдік

1186. генеральная
инкорпорация

бас инкорпорация

бас
инкорпорация,
негізгі инкорпорация

1187. генеральный агент
1188. генеральный прокурор
1189. генеральный совет
1190. генетическая градация
1191. геноцид

бас агент
бас прокурор
бас совет
генетикалық градация
геноцид, зұлмат

1192. геральдика

геральдика

бас агент, негізгі агент
бас прокурор
бас совет, бас кеңес
генетикалық градация
геноцид,
зұлмат,
геноцид, жаппай қыру
геральдика, рәміздер

1193. герб

елтаңба

герб, елтаңба

1194. гербовый сбор

елтаңба алымы

1195. герменевтика

герменевтика

елтаңба
алымы,
елтаңбалық
алым,
елтаңба жиыны
герменевтика

1196. герой лирический

лирикалық қаһарман

1197. героизм

батырлық

1198. героические стихи

батырлық өлеңдер

лирикалық қаһарман,
лирикалық кейіпкер
батырлық, ерлік,
қаһармандық
батырлық өлеңдер

1199. героические сказки

батырлық ертегілер

батырлық ертегілер

1200. героический эпос

батырлық эпос

батырлық эпос

1201. гибкая система труда

еңбектің икемді жүйесі

еңбектің икемді жүйесі

1177. гарантия
1178. гарантия законности
1179. гарантия паритета
1180. гармонизация

кепілдік
кредит
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1202. гибкость ума

ақыл орамдылығы

ақыл орамдылығы

1203. гибридные языки

будан тілдер

1204. гибридный подход

будан тәсіл

1205. гимн

гимн, әнұран

будан тілдер, дүбара
тілдер
будан тәсіл, будан амал,
гибрид тәсіл
гимн, әнұран

1206. гипербола
1207. гипертекст

әсірелеу
гипермәтін

әсірелеу, күшейту
гипермәтін

1208. гипомейоны
1209. гипотеза

гипомейондар
гипотеза

1210. глава
1211. глава государства

тарау
мемлекет басшысы

1212. глава компани
1213. глава правительства

компания басшысы
үкімет басшысы

1214. главная книга
1215. главное ударение

бас кітап
негізгі екпін

гипомейондар
гипотеза,
болжам,
болжалдау, жорамалдау
тарау, бөлім
елбасы,
мемлекет
басшысы
компания басшысы
үкімет
басшысы,
үкімет басы, премьерминистр
бас кітап
негізгі екпін

1216. главнокомандующий
1217. глагол транзитивный
1218. глагольные формы

бас қолбасшы
транзитив етістік,
сабақты етістік
етістік формалары

1219. гласность

жариялылық

бас қолбасшы
транзитив етістік,
сабақты етістік
етістік формалары,
етістіктің тұлғалары
жариялылық

1220. гласный

дауысты

дауысты

1221. гласный звук

дауысты дыбыс

дауысты дыбыс

1222. глобализация

жаһандану

жаһандану, ғаламдану,
жаhандастыру

1223. глобализм

жаһандық

1224. глоссарий

глоссарий

1225. глоточный согласный

көмей дауыссыз

жаһандық, глобализм,
ғаламдық
глоссарий,
сөздік,
анықтамалық
көмей дауыссыз

1226. глубина чувств

сезім тереңдігі

сезім тереңдігі

1227. глухая мелодика
1228. глухой

көмескі әуен
қатаң

көмескі әуен
қатаң

1229. глухой гласный

көмескі дауысты

көмескі дауысты

1230. глухой звук

қатаң дыбыс

қатаң дыбыс
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1231. глухой согласный

қатаң дауыссыз

1232. глушенный согласный өшік дауыссыз дыбыс
звук
1233. гносеология
гносеология

қатаң дауыссыз
өшік дауыссыз дыбыс

1234. говор
1235. головной банк

говор
бас банк

гносеология, таным
теориясы
говор, сөйленіс
бас банк

1236. голос совещательный

кеңесшi дауыс

кеңесшi дауыс

1237. голосование

дауыс беру

дауыс беру

1238. гонорар

қалам ақы, гонорар

1239. горизонтальная
картотека
1240. городничий

жатық картотека

қалам ақы, гонорар,
қаламақы
жатық картотека

1241. городок
1242. «горячие» деньги
1243. «горячие линии»
1244. государственная власть

қалашық
«қапыл» ақша
«қарбалас желілер»
мемлекеттік билік

1245. государственная
гарантия

мемлекеттік кепілдік

дуан басы, қала
бастығы, дуанбасы,
қалабасы
қалашық
«қапыл» ақша
«қарбалас желілер»
мемлекеттік
билік,
мемлекеттік үкімет
мемлекеттік кепілдік

1246. государственная
граница

мемлекеттік шекара

мемлекеттік шекара

1247. государственная
дисциплина
1248. государственная
должность
1249. государственная
закупка
1250. государственная
измена

мемлекеттік тәртіп

мемлекеттік
тәртіп,
мемлекет тәртібі
мемлекеттік лауазым,
мемлекеттік атақ
мемлекеттік сатып алу

1251. государственная казна
1252. государственная
монополия
1253. государственная
награда
1254. государственная
помощь

дуан басы

мемлекеттік лауазым
мемлекеттік сатып алу
мемлекетке
опасыздық

жасалған мемлекетке жасалған
опасыздық, мемлекетке
жасалған сатқындық
мемлекеттік қазына
мемлекеттік қазына,
мемлекет қазынасы
мемлекеттік монополия мемлекеттік
монополия, мемлекет
монополиясы
мемлекеттік награда
мемлекеттік награда,
мемлекеттік марапат
мемлекеттік жәрдем
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мемлекеттік
жәрдем,
мемлекеттік көмек

1255. государственная
пошлина

мемлекеттік баж

мемлекеттік
баж,
мемлекеттік
баж
салығы,
мемлекеттік
салық
1256. государственная
мемлекеттік құқықтық мемлекеттік құқықтық
правовая статистика
статистика
статистика,
мемлекеттік
құқық
статистикасы
1257. государственная
мемлекеттік бағдарлама мемлекеттік
программа
бағдарлама, мемлекет
бағдарламасы,
мемлекеттік программа
1258. государственная
мемлекеттiк тiркеу
мемлекеттiк
тiркеу,
регистрация
мемлекеттiк
регистрация
1259. государственная
мемлекеттік қызмет
мемлекеттік
қызмет,
служба
мемлекеттік жұмыс
1260. государственная
мемлекеттік жұмыспен мемлекеттік жұмыспен
служба занятости
қамту қызметі
қамту
қызметі,
мемлекеттік жұмыспен
айналысу қызметі
1261. государственная
мемлекеттік меншік
мемлекеттік меншік,
собственность
мемлекеттік
жекеменшік
1262. государственная
мемлекеттік
мемлекеттік
стандартизация
стандарттау
стандарттау,
мемлекеттік қалыптау
1263. государственная
мемлекеттік статистика мемлекеттік
статистика
статистика,
мемлекеттік санақ
1264. государственная тайна мемлекеттік құпия
мемлекеттік құпия,
мемлекеттік жасырын
сыр
1265. государственная услуга мемлекеттік
мемлекеттік
көрсетілетін қызмет
көрсетілетін
қызмет,
мемлекеттік
қызмет,
мемлекеттік
қызмет
көрсету
1266. государственное
мемлекеттік мүлік
мемлекеттік
мүлік,
имущество
мемлекет мүлкі
1267. государственное
мемлекеттік айыптау
мемлекеттік айыптау,
обвинение
мемлекеттік кінәлау
1268. государственное
предприятие
1269. государственное
принуждение

мемлекеттік кәсіпорын

1270. государственное
страхование

мемлекеттік
сақтандыру

мемлекеттік мәжбүрлеу
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мемлекеттік кәсіпорын,
мемлекет кәсіпорыны
мемлекеттік
мәжбүрлеу,
мемлекеттік күштеу
мемлекеттік
сақтандыру

1271. государственное
управление
1272. государственное
учреждение
1273. государственность
1274. государственные
интересы
1275. государственные
нормативы

мемлекеттік басқару

1276. государственные
нужды
1277. государственные
обязанности

мемлекет мұқтажы

1278. государственные
праздники
1279. государственный банк
1280. государственный герб

мемлекеттік мерекелер

1281. государственный гимн

мемлекеттік гимн

1282. государственный заем

мемлекеттік қарыз

1283. государственный заказ

мемлекеттік тапсырыс

1284. государственный
кредит
1285. государственный
секрет

мемлекеттік кредит
мемлекеттік құпия

мемлекеттік басқару,
мемлекеттік меңгеру
мемлекеттік
мекеме,
мемлекеттік кеңсе
мемлекеттілік
мемлекеттік мүдделер,
мемлекеттің үдесі
мемлекеттік
нормативтер,
мемлекеттік нормалар,
мемлекеттік ережелер
мемлекет
мұқтажы,
мемлекеттің зәрулігі
мемлекеттік міндеттер,
мемлекеттік
міндеттемелер
мемлекеттік мерекелер,
мемлекеттік мейрамдар
мемлекеттік банк
мемлекеттік герб,
мемлекеттік елтаңба
мемлекеттік гимн,
мемлекеттік әнұран
мемлекеттік
қарыз,
мемлекеттік заем
мемлекеттік
тапсырыс
мемлекеттік
кредит,
мемлекеттік несие
мемлекеттік құпия

1286. государственный
секретарь

мемлекеттік хатшы

мемлекеттік хатшы

1287. государственный
символ

мемлекеттік рәміз

мемлекеттік рәміз

1288. государственный
социализм
1289. государственный
стандарт

мемлекеттік социализм

мемлекеттік социализм

мемлекеттік стандарт

мемлекеттік стандарт

1290. государственный
статус

мемлекеттік мәртебе

мемлекеттік мәртебе

1291. государственный
страховой надзор

мемлекеттік
сақтандыру қадағалауы

1292. государственный
суверенитет
1293. государственный флаг

мемлекеттік егемендік

мемлекеттік
сақтандыруды
қадағалау
мемлекеттік егемендік,
мемлекеттік тәуелсіздік
мемлекеттік ту

мемлекеттік мекеме
мемлекеттілік
мемлекеттік мүдделер
мемлекеттік
нормативтер

мемлекеттік міндеттер

мемлекеттік банк
мемлекеттік герб

мемлекеттік ту
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1294. государственный фонд

мемлекеттік қор

1295. государственный язык

мeмлeкeттік тіл

1296. государство нового
типа
1297. грабитель
1298. гравюра

жаңа тұрпатты
мемлекет
тонаушы
гравюра

1299. градация
1300. гражданин
1301. гражданская лирика

градация, үдеме
азамат
азаматтық лирика

1302. гражданская война

азамат соғысы

мемлекеттік
қор,
мемлекет қоры
мeмлeкeттік
тіл,
мeмлeкeт тілі
жаңа тұрпатты
мемлекет
тонаушы, ұры-қары
беземе, қырнақ, нақыш,
ойма, оймыш, өрнек,
гравюра
градация, үдеме
азамат
азаматтық лирика

азамат
соғысы,
азаматтық соғыс
1303. гражданская
азаматтық
азаматтық
ответственность
жауапкершілік
жауапкершілік,
азаматтық
жауаптылық
1304. гражданская свобода
азаматтық бостандық
азаматтық бостандық,
азаматтық еркіндік
1305. гражданская служба
азаматтық қызмет
азаматтық қызмет,
азаматтық қызмет
көрсету
1306. гражданские
азаматтық міндеттер
азаматтық міндеттер,
обязанности
азаматтық
міндеттемер
1307. гражданские права
азаматтық құқықтар
азаматтық құқықтар,
азамат құқықтары
азаматтық неке
азаматтық
неке,
1308. гражданский брак
азаматтардың некесі
1309. гражданский долг
азаматтық борыш
азаматтық
борыш,
азаматтық парыз
1310. гражданский иск
азаматтық талап қою
азаматтық талап қою,
азаматтық қуыным
1311. гражданский кодекс
азаматтық кодекс
азаматтық кодекс
1312. гражданский ответчик
азаматтық жауапкер
азаматтық жауапкер,
азаматтық
жауап
беруші
1313. гражданский персонал азаматтық персонал
азаматтық персонал
1314. гражданский проступок азаматтық теріс қылық азаматтық
теріс
қылық,
азаматтық
айып
1315. гражданский служащий азаматтық қызметші
азаматтық қызметші,
азаматтық қызметкер
1316. гражданское
азаматтық заңнама
азаматтық
заңнама,
законодательство
азаматтық заң
ел, азаматтық
ел,
1317. гражданское население азаматтық
азаматтық ел-жұрт
азаматтық
ел-жұрт,
азаматтық тұрғындар
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1318. гражданское
неподчинение

азаматтық
бағынбаушылық

1324. грамота

азаматтық
бағынбаушылық,
азаматтық бағынбау
азаматтық қоғам
азаматтық
қоғам,
азамат қоғамы
азаматтық құқық
азаматтық
құқық,
азамат құқығы, азамат
қақы
азаматтық
құқық азаматтық
құқық
бұзушылық
бұзушылық,
азаматтың
құқықты
бұзуы
азаматтық сот ісі
азаматтық
сот
ісі,
азаматтық сот өндірісі
азаматтық
азаматтық,
азаматтылық
грамота
грамота, марапаттама

1325. грамота верительная

сенiм грамотасы

сенiм грамотасы

1326. грамота почетная

құрмет грамотасы

құрмет грамотасы

1327. грампластинка

күйтабақ

күйтабақ

1328. граница

шекара

шекара

1329. гранка

гранка

гранка

1330. грант

грант

грант

1331. грант-элемент
1332. график
1333. график, расписание

грант-элемент
график
кесте

грант-элемент
график, кесте
кесте

1334. графика

графика

1335. графология
1336. грезы
1337. грим

графология
қиял
грим

графика, жазу
таңбалары
графология
қиял
грим, бет бояуы

1338. гриф

гриф

гриф, белгі

1339. громкое чтение
1340. гротеск
1341. грубая небрежность

дауыстап оқу
гротеск
өрескел ұқыпсыздық

1342. грубость

дөрекілік

1343. грузовая накладная

жүкқұжаты

дауыстап оқу
гротеск
өрескел ұқыпсыздық,
өрескел
абайсыздық,
өрескел құнтсыздық
дөрекілік, өрескелдік,
әдепсіздік
жүкқұжаты,
жүктің
жөнелтпе
құжаты,
жүкқұжат

1319. гражданское общество
1320. гражданское право
1321. гражданское
правонарушение
1322. гражданское
судопроизводство
1323. гражданственность
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1344. группа
1345. группа
дня

топ
продленного күн ұзағына болатын
топ

1346. группа рабочая

жұмысшы топ

1347. группа социальная
1348. группировка
документов

әлеуметтік топ
документтерді
топтастыру

1349. групповая обработка
1350. групповая подсудность
1351. групповой объект

топтастырып өңдеу
топтық соттылық
топтық объект

1352. грусть

қамығу

1353. губно-зубной

ерін- тіс

топ, жік, қауым
күн ұзағына болатын
топ, ұзартылған күн
тобы
жұмысшы топ, жұмыс
тобы
әлеуметтік топ
документтерді
топтастыру,
құжаттарды
топтастыру
топтастырып өңдеу
топтық соттылық
топтық
объект,
топталған
объект,
топтық нысан
қамығу, қайғы, мұң,
нала, уайым
ерін- тіс

1354. губной
1355. губной гласный

ерін
ерін дауысты

ерін
ерін дауысты

1356. губной звук
1357. губной согласный

ерін дыбыс
ерін дауыссыз

ерін дыбыс
ерін дауыссыз

1358. губной сингармонизм

ерін үндестігі

1359. гудвилл
1360. гуманитарная помошь

гудвилл, беделқұн
ізгілік көмек

1361. гуманность

ізгілік

1362. дактилоскопия

дактилоскопия

ерін
үндестігі,
ерін
сингармонизмі
гудвилл, беделқұн
ізгілік көмек, ізгілікті
көмек,
гуманитарлық
көмек
ізгілік,
адамгершілік,
адамшылық,
ар-иман,
имандылық,
кісілік,
мейрімділік
дактилоскопия

1363. данные

дерек

1364. данные выходные

шығыс деректер

1365. данные исходные
1366. данные повторные
1367. данные справочные

бастапқы деректер
қайталама деректер
анықтамалық деректер

1368. дань
1369. дарение
1370. даритель

алым
сыйға тарту
сый тартушы

1371. дастан

дастан
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дерек,
деректер,
мағлұматтар,
мәліметтер
шығыс деректер, шығу
деректері
бастапқы деректер
қайталама деректер
анықтамалық деректер
алым, алым-салық
сыйға тарту, сыйлау
сый
тартушы,
сыйлаушы
дастан

1372. дата

дата

дата, күн, мезгіл

1373. датировка документа

документті даталау

1374. дача взятки

пара беру

1375. дважды герой
социалистического
труда
1376. движимое имущество

екі мәрте социалистік
еңбек ері

документті даталау,
құжатты даталау
пара беру, пәре беру,
ауызбастырық беру
екі мәрте социалистік
еңбек ері

1377. двоеточие

қос нүкте

1378. двойная запись
1379. двойная экспозиция
1380. двойное гражданство

қосарлы жазба
қос бейне
қос азаматтық

1381. двойное страхование
1382. двупартийная система

қосарлы сақтандыру
екі партиялы жүйе

1383. двусмысленность

екіұштылық

1384. двустишие
1385. двустороннее
соглашение

қос тармақ шумақ
екіжақты келісім

қос тармақ шумақ
екіжақты келісім

1386. Ддоначисление
1387. дебет
1388. дебетование

қосымша есептеу
дебет, алашақ
дебеттеу

қосымша есептеу
дебет, алашақ
дебеттеу

1389. дебетовое сальдо

алашақ қалдық

1390.дебитор
1391. дебиторская
задолженность
1392. девальвация
1393. девиз
1394. деградация

1395. дедовщина
1396. дееспособность
1397. дееспособность
граждан

жылжымалы мүлік

жылжымалы
мүлік,
қозғалмалы мүлік
қос нүкте
қосарлы жазба
қос бейне
қос азаматтық, қосар
азаматтық
қосарлы сақтандыру
екі партиялы жүйе,
екіпартиялы жүйе, қос
партиялы жүйе
екіұштылық,
тұрақсыздық

дебеттік
сальдо,
дебеттік
айырма,
алашақ қалдық
қарыздар
дебитор,қарыздар
дебиторлық берешек, дебиторлық берешек,
дебиторлық борыш
дебиторлық
борыш,
дебиторлық қарыз
девальвация,
девальвация,
құнсыздану
құнсыздану
девиз
девиз, ұран
деградация, құлдырау
деградация, құлдырау,
кері кету, нашарлау,
төмендеу, азу, біртіндеп
кері кету
әлімжеттік
әлімжеттік, күш көрсету
әрекетке қабілеттік
әрекетке
қабілеттік,
әрекет қабілеттігі
азаматтардың
әрекет азаматтардың әрекет
ету қабілеттілігі
ету
қабілеттілігі,
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1398. дезавуирование

мақұлдамаушылық

1399. дезинтермедиация

дезинтермедиация

1400. дезинформация
1401. действенность печати
1402. действие
неправомерное
1403. действие произвольное
1404. действие
противозаконное
1405. действительный мир

дезинтермедиация,
ажырау,
ажырату,
қожырау
теріс хабар
теріс хабар, жалған
хабар, жалған мәлімет
баспасөз пәрменділігі
баспасөз пәрменділігі
заңсыз
әрекет, заңсыз әрекет,
ықтиярсыз әрекет
ықтиярсыз әрекет
ықтиярлы әрекет
ықтиярлы әрекет
заңға қайшы әрекет
заңға қайшы әрекет
шын дүние

1406. действующее лицо

қатысушы кейіпкер

1407. декаданс

декаданс

1408. декадентство

декаденттік

1409. декапитализация

капиталсыздандыру

1410. декламировать

тақтақтап оқу

1411. декларация

декларация,
мағлұмдама
тауарларға
декларация
сәйкестік
декларация

1412. декларация на товары
1413. декларация о
соответствии
1414. декларация
таможенная
1415. декларирование

азаматтардың әрекетке
қабілеттілігі
мақұлдамаушылық

шын дүние, ақиқат
болмыс
қатысушы кейіпкер,
әрекет етуші тұлға
декаданс
декаденттік,
декадентшілдік
капиталсыздандыру

декламациялау,
көркемдеп
оқу,
тақтақтап оқу
декларация,
мағлұмдама
арналған тауарларға
арналған
декларация
туралы сәйкестік
туралы
декларация

кеден декларациясы

кеден декларациясы

мағлұмдау

1416. декларирование
товаров
1417. декоративное
искусство

декларациялау,
мағлұмдау
тауарларды
тауарларды
декларациялау
декларациялау
сән өнері, декоративтік декоративтік өнер, сән
өнер
өнері, сәндік өнер

1418. декорация
1419. декрет

декорация
декрет

декорация
декрет, заң

1420. делать заявление

мәлімдеме жасау

мәлімдеме жасау
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1421. делегат

делегат

делегат

1422. делегация

делегация

делегация

1423. делегирование
полномочий
1424. деликатность

өкілеттікті табыстау

өкілеттікті табыстау

1425. деликатный вопрос
1426. делимитация
1427. делимитация границы

1428. делистинг
1429. дело
1430. дело личное
1431. дело фонда
1432. деловая репутация
1433. деловитость
1434. делопроизводитель
1435. делопроизводственный
год
1436. делопроизводство

сыпайыгершілік

сыпайыгершілік,
әдептілік, биязылық,
ибалылық, сыпайылық
шетін мәселе
шетін мәселе, сыпайы
сұрақ
межелеу
делимитациялау,
межелеу,
анықтау,
белгілеу
шекараны
шекараны
делимитациялау(белгіл делимитациялау
еу)
(белгілеу),
шекараны
межелеу (белгілеу)
делистинг,
тізімнен делистинг,
тізімнен
шығару
шығару
іс
іс
жеке iсқағазы
жеке iсқағазы, жеке іс
қор ісі
қор ісі
іскерлік, атақ-абырой, іскерлік атақ-абырой,
іскерлік бедел
іскерлік бедел, іскерлік
жақсы атақ
іскерлік
іскерлік, ісшілдік
іс жүргізуші
іс жүргізуші, ісқағаз
жүргізуші
іс жүргізу жылы
іс жүргізу жылы

1437. демагог

іс жүргізу, іс жүргізу
қызметі
даурыққой

1438. демагогия

демагогия, даурықпа

1439. демаркация

шегендеу

1440. демаркация границы

шекараны шегендеу

1441. демередж
1442. демократия

демередж
демократия
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іс жүргізу, іс жүргізу
қызметі
демагог,
даурыққой,
көпірме
демагогия, даурықпа,
даурықшылдық,
демагогия, қызыл
кеңірдек, өңештеп
болмау, ығы-жөні жоқ
сөйлей беру
шегендеу,
демаркациялау, шекара
белгілеу
шекараны
шегендеу,
шекара белгілеу
демередж
демократия

1443. демонетизация

мәнетсіздендіру,
мәнетсіздену

1444. демонстрация

демонстрация

демонетизация,
мәнетсіздендіру,
мәнетсіздену
демонстрация

1445. демпинг валютный
1446. денежная база
1447. денежная единица
1448. денежная компенсация

валюталық демпинг
ақша қоры
ақша бірлігі, ақша
өлшемі
ақшалай өтемақы

валюталық демпинг
ақша қоры
ақша бірлігі, ақша
өлшемі
ақшалай өтемақы

1449. денежная масса

ақша жиыны

1464. денонсация договора

ақша жиыны, ақша
көлемі
ақша реформасы
ақша реформасы
ақша жүйесі
ақша жүйесі
ақша эмиссиясы, ақша ақша эмиссиясы, ақша
шығарылымы
шығарылымы,
ақша
шығару
ақшалай жабдықталым ақшалай жабдықталым,
ақшалай ризық
ақша айналысы
ақша айналысы
ақша құжаттары
ақша құжаттары
ақша белгісі
ақша белгісі
ақшалай қаражат
ақшалай қаражат
ақшалай айып
ақшалай айып, ақша
ұстап қалу, мойынға
ақша мінгізу
ақша айналымы
ақша айналымы
ақша стандарты
ақша стандарты
ақшаға табынушылық, ақшаға табынушылық,
ақшаны жиеттеушілік
ақшаны әспеттеушілік
деноминация, ақшаны деноминация, ақшаны
ірілендіру
ірілендіру
денонсация, күшін жою денонсация, күшін жою,
бас тарту
шарттың күшiн жоюы
шарттың күшiн жоюы

1465.деньги
1466. деньги экзогенные

ақша
экзогендік ақша

ақша
экзогендік ақша

1467. деньги эндогенные

эндогендік ақша

эндогендік ақша

1468. депеша

жеделақпар

1450.денежная реформа
1451. денежная система
1452. денежная эмиссия
1453. денежное довольствие
1454. денежное обращение
1455. денежные документы
1456. денежные знаки
1457. денежные средства
1458. денежный начет
1459.денежный оборот
1460.денежный стандарт
1461. денежный фетишизм
1462.деноминация
1463. денонсация

1469. депо премий
1470.депозит
1471. депозитарий
1472. депозитор

жеделақпар,
асығыс
хабар, жедел хабар,
жеделхат
сыйлықақы
депосы, сыйлықақы
депосы,
сыйлықақы қоймасы
сыйлықақы қоймасы
депозит, салым
депозит, салым
депозитарий
депозитарий
депозитор,
депозит депозитор,
депозит
салушы, салымшы
салушы, салымшы
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1473. депонент
1474. депонирование
1475. депортация
1476. депортация
1477. депутатский запрос

депонент,
депозит
салушы, салымшы
депонирлеу
депортация

депонент,
депозит
салушы, салымшы
депонирлеу
депортация, жер аудару

1480. деспотия

депортация, сүргіншілік депортация, сүргіншілік
депутаттың сұрау
депутаттың сұрау
салуы
салуы, депутаттық
сауал
қайтажүйелеу
қайта жүйелеу, қайта
реттеу
озбыр
озбыр, елірген, жауыз,
қатал,
рақымсыз,
деспот
озбырлық
деспотия, озбырлық

1481. дестабилизация

тұрақсыздандыру

1482. детализация

тәптіштеу

1478. дерегуляризация
1479. деспот

тұрақсыздандыру

1485. детская литература
1486. детская речь

тәптіштеу,
егжейтегжейін ашу, талдап
тексеру,
детезаврация, жинақ детезаврация,жинақ
ақшаны
айналысқа ақшаны
айналысқа
шығару
шығару
детектив фильм
детектив фильм,
детективті фильм
балалар әдебиеті
балалар әдебиеті
бала тілі
бала тілі

1487. детские ясли
1488. детский фольклор

бала яслиі
балалар фольклоры

бала яслиі, бөбекжай
балалар фольклоры

1489. детский дом
1490. детский сад
1491. детское отделение
библиотеки
1492. де-факто

балалар үйі
балабақша
кітапхананың балалар
бөлімшесі
іс жүзінде

1493. дефиниция
1494. дефис
1495. дефицит
1496.дефляция
1497. де-юре

дефиниция
дефис, сызықша
дефицит, тапшылық
дефляция
заң жүзінде

балалар үйі
балабақша
кітапхананың балалар
бөлімшесі
де-факто,
іс жүзінде
дефиниция, анықтама
дефис, сызықша
дефицит, тапшылық
дефляция
де-юре, заң жүзінде

1498. деятель

қайраткер

қайраткер

1499. деятельность

іс-әрекет, қызмет

іс-әрекет, әрекет,
әрекетшілдік,
жігерлілік,
қайраткерлік, қызмет,
іс, қызмет

1483.детезаврация
1484. детективный фильм
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1500. деятельность
предпринимательская
1501. деятельность
производственная

кәсіпкерлік қызмет

кәсіпкерлік қызмет

өндірістік қызмет

өндірістік қызмет

1502. деятельность
управленческая

басқару қызметі

басқару қызметі,
басқарушылық қызмет

1503. диалог
1504. диалогия

диалог
диалогия

диалог, сұхбат, сөйлесу
диалогия

1505. диван
1506. диверсификация

диуан
әртараптандыру

диуан
әртараптандыру

1507. диверсия

диверсия

диверсия, қаскүнемдік

1508. дидактическая
литература
1509. дидактическая поэзия

дидактикалық әдебиет

дидактикалық әдебиет

дидактикалық поэзия

дидактикалық поэзия

1510. дизайнер

дизайнер

дизайнер, дизайншы

1511. диктант
1512. диктат

диктант
диктат

1513. диктатор

диктатор

1514. диктатура

диктатура

диктант
диктат, артықшылық,
үстемдік, өктемдік
диктатор,үстемшіл,
өктем
диктатура

1515. диктор
1516. дикторский текст

диктор
дикторлық мәтін

1517. дикция
1518. дилемма

дикция
дилемма

диктор
дикторлық
диктор
дикторлық
диктор тексті
дикция, мақам
дилемма

1519. дилер

дилер

дилер

1520. дилер валютный

валюта дилері, валюта валюта дилері, валюта
дилер делдалы
дилері, валюта делдалы
дилерлік кредит
дилерлік
кредит,
дилерлік несие
дилетантизм
дилетантизм
дилогия
дилогия
серпін
серпін, динамика
үдемелі композиция
үдемелі композиция

1521. дилерский кредит
1522. дилетантизм
1523. дилогия
1524. динамика
1525. динамическая
композиция
1526. династия
1527. диплом
1528. дипломант

әулет

әулет, династия

диплом
дипломант

диплом
дипломант
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мәтін,
мәтіні,
текст,

1529. дипломат

мәмілегер

дипломат, мәмілегер

1530. дипломатическая
активность

дипломатиялық
белсенділік

дипломатиялық
белсенділік

1531. дипломатическая
аудиенция

дипломатиялық
аудиенция

1532. дипломатическая
беседа
1533. дипломатическая
вализа
1534. дипломатическая виза
1535. дипломатическая
корреспонденция

1536. дипломатическая
любезность
1537. дипломатическая
неприкосновенность
1538. дипломатическая нота
1539. дипломатическая
переписка
1540. дипломатическая
поддержка

дипломатиялық
аудиенция, дипломатия
аудиенциясы,
дипломатиялық ерекше
қабылдау
дипломатиялық
дипломатиялық
сұхбаттасу
сұхбаттасу,
дипломатиялық әңгіме
дипломатиялық вализа дипломатиялық
вализа,
дипломатия
вализасы
дипломатиялық виза
дипломатиялық
виза,
дипломатиялық
рұқсатнама
дипломатиялық
хат- дипломатиялық
хатхабар
хабар, дипломатиялық
корреспонденция,
дипломатиялық хабарошар
дипломатиялық
дипломатиялық
ізетшілік
ізетшілік
дипломатиялық
дипломатиялық
тиіспеушілік
тиіспеушілік,
дипломатиялық
қол
сұғылмаушылық
дипломатиялық нота
дипломатиялық нота,
дипломатиялық шағым
дипломатиялық
хат дипломатиялық
хат
алмасу
алмасу, дипломатиялық
хат жазысу
дипломатиялық қолдау дипломатиялық
қолдау, дипломатиялық
қолдау көрсету

1541. дипломатическая
практика

дипломатиялық
практика

1542. дипломатическая
служба

дипломатиялық қызмет

1543. дипломатическая
традиция
1544. дипломатическая
трибуна
1545. дипломатическая
уступка

дипломатиялық дәстүр

дипломатиялық
практика,
дипломатиялық
тәжірибе
дипломатиялық
қызмет, дипломатиялық
жұмыс
дипломатиялық дәстүр

дипломатиялық мінбер

дипломатиялық мінбер

дипломатиялық шегініс

дипломатиялық
шегініс
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1546. дипломатические
сношения

дипломатиялық қарым- дипломатиялық
қатынастар
қарым-қатынастар

1547. дипломатические акты

дипломатиялық актілер

1549. дипломатические
отношения
1550. дипломатические
средства
1551. дипломатические
усилия
1552. дипломатический
паспорт

дипломатиялық
актілер, дипломатиялық
кесімдер
дипломатиялық арналар дипломатиялық
арналар,
дипломатия
арналары
дипломатиялық
дипломатиялық
қатынастар
қатынастар
дипломатиялық
дипломатиялық
амалдар
амалдар
дипломатиялық күш- дипломатиялық күшжігер
жігер
дипломатиялық
дипломатиялық
паспорт
паспорт

1553. дипломатический
иммунитет

дипломатиялық
иммунитет

дипломатиялық
иммунитет

1554. дипломатический
источник
1555. дипломатический
контакт

дипломатиялық
дереккөз
дипломатиялық
байланыс

1556. дипломатический
корпус

дипломатиялық корпус

дипломатиялық
дереккөз
дипломатиялық
байланыс,
дипломатиялық
контакт
дипломатиялық корпус

1557. дипломатический
курьер

дипломатиялық курьер

1558. дипломатический
представитель
1559. дипломатический
прием

дипломаттық өкіл

1560. дипломатический
протокол

дипломатиялық
протокол

1561. дипломатический ранг

дипломатиялық дәреже

1562. дипломатический
церемониал

дипломатиялық рәсім

1563. дипломатический язык

дипломатия тілі

1548. дипломатические
каналы

дипломатиялық
қабылдау
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дипломатиялық
курьер, дипломатиялық
шабарман
дипломаттық өкіл,
дипломатиялық өкіл
дипломатиялық
қабылдау,
дипломатиялық қарсы
алу
дипломатиялық
протокол,
дипломатиялық
хаттама
дипломатиялық дәреже
дипломатиялық рәсім,
дипломатиялық
салтанат,
дипломатиялық
салтанатты рәсім
дипломатия
тілі,
дипломатиялық сөз

1564. дипломатическое досье

дипломатиялық
дерекнама

дипломатиялық
дерекнама

1565. дипломатическое
представительство

дипломатиялық өкілдік

дипломатиялық өкілдік

1566. дипломатическое
признание

дипломатиялық тану

1567. дипломатическое
убежище
1568. дипломатия

дипломатиялық пана
дипломатия

дипломатиялық тану,
дипломатиялық
мойындау
дипломатиялық пана,
дипломатиялық баспана
дипломатия

1569. дипломатия
многосторонняя

көпжақты дипломатия

көпжақты дипломатия

1570. дипломник
1571. директива

дипломшы
директива

дипломшы
директива

1572. директор

директор

директор

1573. директор
исполнительный

атқарушы директор

атқарушы директор

1574. директор финансовый
1575. директорраспорядитель
1576. дирекция

қаржы директоры
өкімші директор

қаржы директоры
өкімші директор

дирекция

дирекция

1577. дисгармония

үйлесімсіздік

1578. дисиллаб
1579. дисквалификация
1580. дисконтинуитет

дисиллаб
біліктіліктен айыру
дисконтинуитет

үйлесімсіздік,
дисгармония,бір нәрсесі
келіспей ажырасу,
үйлеспеу, үйлесімі
болмау
дисиллаб
біліктіліктен айыру
дисконтинуитет

1581. дисконтный кредит

дисконттық кредит

1582. дискредитация

беделін түсіру

дисконттық
кредит,
дисконттық несие
беделін түсіру

1583. дискредитация власти

биліктің беделін түсіру

биліктің беделін түсіру

1584. дискриминация

кемсіту

кемсіту

1585. дискуссия

пікірсайыс, дискуссия,
айтыс

1586.диспач
1587. диспозиция

диспач
диспозиция

дискуссия, айтыс
пікірсайыс, пікірталас,
талқылау
диспач
диспозиция
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1588. диспропорциональност
ь

диспропорциялық

1589. диспут

пікірталас

1590. дистанционный надзор

қашықтан қадағалау

1591. дистрибьютор

дистрибьютор

диспропорциялық,
пропорциясыздық,
сәйкес келмеушілік,
сәйкессіздік,
үйлеспеушілік
диспут,
пікірсайыс,
пікірталас,
ғылыми
пікірталас
қашықтан қадағалау,
дистанциялық қадағалау,
қашықтықтан қадағалау
дистрибьютор

1592. дистрикт

дистрикт

дистрикт

1593. дисциплина
1594. дисциплинарная
комиссия

тәртіп, пән
тәртіптік комиссия

тәртіп, пән
тәртіптік комиссия

1595. дисциплинарная
ответственность

тәртіптік
жауапкершілік

тәртіптік
жауапкершілік

1596. дисциплинарное
правонарушение

тәртіптік
бұзушылық

1597. дисциплинарный
проступок

тәртіптік теріс қылық

тәртіптік теріс қылық

1598. дифтонг
1599. диффамация

дифтонг
диффамация

дифтонг, қосдауысты
диффармация

1600. дифференциация

саралау

құқық тәртіптік
бұзушылық

құқық

1602. длительная
безработица

саралау,
дифференциациялау,
жіктелу, жіктеу,
диффуз дыбыс,
диффуз дыбыс, қосынды
қосынды дыбыс
дыбыс
ұзаққа
созылған ұзаққа
созылған
жұмыссыздық
жұмыссыздық

1603. длящийся договор
1604. дневник

созылмалы шарт
күнделік

созылмалы шарт
күнделік

1605. до нашей эры

біздің эрамыздан
бұрынғы

1606. добро и зло

жақсылық пен
жамандық

1607. добровольность

еріктілік

біздің эрамыздан
бұрынғы, біздің
заманымызға дейін
жақсылық пен
жамандық, жақсы мен
жаман
еріктілік, еркінділік

1608. добросовестная
конкуренция

адал бәсекелестік

адал бәсекелестік

1601. диффузный звук
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1609. доверенное лицо

сенген адамы

1610. доверенность
1611. доверенность
генеральная

сенімхат
бас сенімхат

сенім білдірілген тұлға,
сенім берілген адам,
сенімгер тұлға, сенім
жүктелген тұлға, сенген
адамы, сенімді өкіл,
сенімді тұлға
сенімхат
бас сенімхат

1612. доверие
1613. доверитель

сенім
сенім білдіруші

сенім
сенім білдіруші

1614. довод
1615. довольствие

дәлел
ризық

1616. договаривающаяся
сторона

уағдаласушы тарап

дәлел
ризық,
үлес,
жабдықталым
уағдаласушы тарап

1617. договор
1618. договор брачный

шарт
неке шарты

шарт
неке шарты

1619. договор валютный

валюталық шарт

валюталық шарт

1620. договор гарантийный

кепiлдi шарт

кепiлдi шарт

1621. договор дарения

сыйға тарту шарты

сыйға тарту шарты

1622. договор
доверительного
управления
имуществом
1623. договор займа
1624. договор кабальный

мүлікті сенімгерлікпен
басқару шарты

мүлікті сенімгерлікпен
басқару шарты

қарыз шарты
кiрiптарлық шарт

қарыз шарты
кiрiптарлық шарт

1625. договор концессии

концессия шарты

концессия шарты

1626. договор кредитный

кредит шарты

1627. договор о залоге

кепіл туралы шарт

кредит шарты, несие
шартты
кепіл туралы шарт

1628. договор
перестрахования
1629. договор ренты
1630.договор страхования
1631. договор трудовой
1632. договоренность

қайта
сақтандыру
шарты
рента шарты
сақтандыру шарты
еңбек шарты
уағдаластық

қайта
сақтандыру
шарты
рента шарты
сақтандыру шарты
еңбек шарты
уағдаластық
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1633. договорная
подсудность

шарттық соттылық

шарттық соттылық

1634. договорная цена

келісімді баға

1635. дознаватель

анықтаушы

келісімді баға, келісілген
баға, шарттық баға
анықтаушы

1636. дознание

анықтау

анықтау

1637. доказательственное
значение

дәлелдемелік маңыз

дәлелдемелік
маңыз,
дәлелдемелік мағына

1638. доказательство

дәлелдеме

1639. доказательство от
противного
1640. доказывание

қарама-қарсыдан
дәлелдеу
дәлелдеу

дәлелдеме,
дәлел,
дәлелдеу, айғақ
қарама-қарсыдан
дәлелдеу
дәлелдеу

1641. доклад

баяндама

баяндама

1642. докладная (записка)

баянжазба

1643. докладчик

баяндамашы

баянжазба, баяндаухат,
баянхат
баяндамашы

1644. доклассовое общество
1645. докомплектование
фонда
1646. доктор наук

тапқа дейінгі қоғам
қорды толықтыру

тапқа дейінгі қоғам
қорды толықтыру

ғылым докторы

ғылым докторы

1647. доктор по профилю

бейіні бойынша доктор

бейіні бойынша доктор

1648. доктор философии
(phd)
1649. доктрина

философия
(рһd)
доктрина

1650. документ
1651. документ аутентичный

құжат
теңтүпнұсқалық құжат

1652. документ беловой

таза құжат

құжат
тең түпнұсқалық
құжат,
теңтүпнұсқалық құжат
таза құжат

1653. документ бумажный

қағаз құжат

қағаз құжат

1654. документ
бухгалтерский

бухгалтерлiк құжат

бухгалтерлiк құжат

1655. документ внутренний

iшкi құжат

iшкi құжат

1656. документ графический

кескiндемелiк құжат

кескiндемелiк құжат

докторы философия
(рһd)
доктрина
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докторы

1657. документ дублетный

дублет документ

1658. документ
изобразительный

бейнелеу құжаты

1659. документ
иконографический

иконографиялық құжат

иконографиялық
құжат

1660. документ
инициативный

бастамашылық құжат

бастамашылық құжат

1661. документ
информационный

ақпараттық құжат

ақпараттық құжат

1662. документ исходящий

шығыс документі

1663. документ личный

жеке құжат

шығыс документі,
шығыс құжаты
жеке құжат

1664. документ
машиночитаемый

машина
құжат

1665. документ нормативный

нормативтiк құжат

нормативтiк құжат

1666. документ
оправдательный

ақтау құжаты

ақтау құжаты

1667. документ
опубликованный

жарияланған құжат

жарияланған құжат

1668. документ
организационный
1669. документ особо
ценный

ұйымдастырушылық
құжат
аса құнды құжат

ұйымдастырушылық
құжат
аса құнды құжат

оқи

дублет документ,
құжаттың
телкөшірмесі, дублет
құжат, телкөшірме
құжат
бейнелеу құжаты

алатын машина оқи алатын
құжат

1670. документ официальный ресми құжат

ресми құжат

1671. документ письменный

жазба құжат

жазба құжат

1672. документ подлинный

түпнұсқа құжат

түпнұсқа құжат
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1673. документ
распорядительный

өкiмдiк құжат

өкiмдiк құжат

1674. документ рукописный

қолжазба құжат

қолжазба құжат

1675. документ служебный

қызметтік құжат

қызметтік құжат

1676. документ
сопроводительный

iлеспе құжат

iлеспе құжат

1677. документ текстовой

мәтiндi құжат

1678. документ электронный

электрондық құжат

мәтiндi құжат, мәтін
құжат
электрондық құжат

1679. документальная
ревизия
1680. документальное кино

құжаттық тексеріс

құжаттық тексеріс

документті кино

1681. документальный фонд

құжаттық қор

документті кино,
деректі кино
құжаттық қор, деректік
қор

1682. документационное
обеспечение

құжаттамалық
қамтамасыз ету

құжаттамалық
қамтамасыз ету

1683. документация

құжаттама

құжаттама

1684. документация
конкурсная

конкурстық құжаттама

конкурстық
құжаттама, байқау
құжаттама

1685. документация
машиночитаемая

машина оқи
құжаттама

алатын машина оқи алатын
құжаттама

1686. документация плановая жоспарлы құжаттама

жоспарлы құжаттама

1687. документация
проектно-сметная

жобалық-сметалық
құжаттама

жобалық-сметалық
құжаттама

1688. документация
специальная

арнаулы құжаттама

арнаулы құжаттама

1689. документация
статистическая

статистикалық
құжаттама

статистикалық
құжаттама

1690. документация
тендерная

тендерлік құжаттама

тендерлік құжаттама

1691. документация
управленческая
1692. документирование

басқару құжаттамасы

басқару құжаттамасы

документтеу

документтеу, құжаттау
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1693. документированная
информация

құжатталған ақпарат

құжатталған ақпарат

1694. документные ресурсы

құжаттық қорлар

құжаттық қорлар

1695. документный массив

құжаттық ауқым

құжаттық ауқым

1696. документный поток

құжаттық ағын

құжаттық ағын

1697. документный фонд

құжаттық қор

құжаттық қор

1698. документовед

құжаттанушы

құжаттанушы

1699. документоведение

документтану

1701. документооборот
электронный

документтану,
құжаттану
документ айналымы
документ айналымы,
құжат айналымы
электрондық
құжат электрондық құжат
айналымы
айналымы

1702. документрование
инициативное

бастамашылық
құжаттау

бастамашылық
құжаттау

1703. долг
1704. долговой кризис
1705. долгосрочные
обязательства
1706. долгосрочный кредит

парыз, борыш
борышқорлық
дағдарыс
ұзақ
мерзімді
міндеттемелер
ұзақ мерзімді кредит

1707. долевой кредит

үлестік кредит

1708. должник

борышқор

1709. должностная
инструкция

лауазымдық нұсқаулық

парыз, борыш
борышқорлық
дағдарыс
ұзақ
мерзімді
міндеттемелер
ұзақ мерзімді кредит,
ұзақ мерзімді несие
үлестік кредит, үлестік
несие
борышқор,борышкер,
қарызгер
лауазымдық
нұсқаулық

1710. должностное лицо

лауазымды адам

1711. должностное
преступление

лауазымдық қылмыс

1712. должностной оклад

қызмет ақы

1713. должностные
полномочия
1714. должность

лауазымдық
өкiлеттiктер
лауазым

қызмет ақы,
қызметақы
лауазымдық
өкiлеттiктер
лауазым

1715. должность выборная

сайланбалы лауазым

сайланбалы лауазым

1716. должность
государственная

мемлекеттік лауазым

мемлекеттік лауазым

1700. документооборот
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лауазымды адам,
лауазымды тұлға
лауазымдық қылмыс

1717. должность
политическая

саяси лауазым

саяси лауазым

1718. долларизация
экономики
1719. долларовый голод
1720. долларовый пул
1721. долларовый стандарт
1722. дольщик
1723. доля ритмическая
1724. дом малютки

экономиканы
долларлау
доллар тапшылығы
доллар бірлестігі
доллар
стандарты,
доллар қалыбы
үлескер
ырғақты бөлшек
бөбек үйі

1725. дом младенцев

сәбилер үйі

экономиканы
долларлау
доллар тапшылығы
доллар бірлестігі
доллар стандарты,
доллар қалыбы
үлескер
ырғақты бөлшек
бөбек үйі, бөбектер үйі,
жетімдер үйі, сәбилер
үйі
сәбилер үйі

1726. домашний арест
1727. домашний работник

үйқамақ
үй қызметкері

1728. домициль

домициль

үйқамақ, мырзақамақ
үй қызметкері,үй
қызметшісі
домициль

1729. дом-музей

музей-үй

музей-үй, мұражай-үй

1730. домовладелец

үй иесi

үй иесi

1731. домовладение

иелiктегi үй

иелiктегi үй

1732. домоуправление

үй басқармасы

үй басқармасы

1733. донесение

ақпар жеткізу

1734. дополнение

толықтыру, қосу

ақпар
жеткізу,
хабарлама,
хабардар
ету, хабарлау білдірме,
хабар жеткізу
толықтыру, қосу

1735. дополнительная
карточка
1736. дополнительная
экспертиза

қосымша карточка

қосымша карточка

қосымша сараптама

қосымша сараптама

1737. дополнительное
образование

қосымша білім беру

қосымша білім беру

1738. допризывники

әскерге шақыру жасына
дейiнгiлер
жауап алу
дәлелдеменің
жарамдылығы

әскерге шақыру
жасына дейiнгiлер
жауап алу
дәлелдеменің
жарамдылығы

1739. допрос
1740. допустимость
доказательства
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1741. доработка

толықтыру

1742. дорожный чек
1743. доследование

жол чегі
қосымша тергеу

1744. доследственная
проверка
1745. дословный перевод

тергеуге
дейінгі тергеуге
дейінгі
тексеріс
тексеріс
сөзбе-сөз аударма
сөзбе-сөз аударма

1746. досмотр

тексеріп қарау

1747. досмотр таможенный
1748. доставление

кедендік тексеріп қарау
жеткізу

1749. доставление
нарушителя

құқық
жеткізу

1750. достаточность

жеткіліктік

1751. достаточность
доказательств
1752. достижение
совершеннолетия

дәлелдемелердің
жеткіліктілігі
кәмелетке толу

жеткіліктік,
жеткіліктілік
дәлелдемелердің
жеткіліктілігі
кәмелетке толу

1753. достоверность
доказательств

дәлелдемелердің
дәйектілігі,
дәлелдемелердің
анықтығы
ақпараттың анықтығы

дәлелдемелердің
дәйектілігі,
дәлелдемелердің
анықтығы
ақпараттың анықтығы

1755. достоинство

қадір-қасиет

1756. достояние
1757. доступ
несанкционированный

игілік, қазына
санкцияланбаған
қолжеткізу

1758. доступность
информации

ақпараттың
қолжетімділігі

қадір-қасиет,
адамгершілік, абырой,
ар, намыс
игілік, қазына
санкцияланбаған
қолжеткізу,
рұқсат
етілмеген қол жеткізу,
рұқсат
етілмеген
қолжеткізілім
ақпараттың
қолжетімділігі

1759. досудебное
производство

сотқа дейінгі іс жүргізу

сотқа дейінгі іс жүргізу

1760. дотация

дотация, демеуқаржы

1754. достоверность
информации

1761. доход
1762. доход подушевой

толықтыру,
жете
толықтыру,
жөндеу,
түзеу
жол чегі
қосымша тергеу

тексеріп қарау, жете
тексеру
кедендік тексеріп қарау
жеткізу

бұзушыны құқық
жеткізу

бұзушыны

дотация, демеуқаржы,
үстеме
табыс, кіріс
табыс, кіріс
жан басына шаққандағы жан
басына
табыс
шаққандағы табыс
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1763. доходность

табыстылық

1764. дочернее предприятие

еншілес кәсіпорын

табыстылық, кірістілік,
пайдалылық
еншілес кәсіпорын

1765. дочерние общины
1766. дочерняя организация

туынды қауымдар
еншілес ұйым

туынды қауымдар
еншілес ұйым

1767. драма
1768. драматург

драма
драматург

драма
драматург

1769. драматургия

драматургия

драматургия

1770. древний

ежелгі

1771. древность

ежелгі заман

1772. дрожащий

діріл

ежелгі, ерте, ертедегі,
ерте замандағы, ескі,
көне
ежелгі заман, ескілік,
ескілік заман, көнелік
діріл, дірілді

1773. дрожащий согласный
діріл дауыссыз
1774. дрожащий звук
діріл дыбыс
1775. дрожащий согласный діріл дауыссыз дыбыс
звук

діріл дауыссыз
діріл дыбыс
діріл дауыссыз дыбыс,
діріл дауыссыз

1776. дуайен
1777. дуализм
1778. дублет двойной
1779. дублетные слова

дуайен
дуализм
дублет, жарыспа дана
жарыспа сөздер

1780. дубликат
1781. дубликат документа

телнұсқа
құжаттың телнұсқасы

дуайен
дуализм
дублет, жарыспа дана
жарыспа сөздер, дублет
сөздер
телнұсқа
құжаттың телнұсқасы

1782. дубликат копия, второй дубликат, екінші нұсқа

дубликат, екінші нұсқа,
телнұсқа
фильмді дубляждау

1783. дублирование фильма

фильмді дубляждау

1784. дублированный фильм

дубляж фильм

1785. дубль –негатив

негатив сыңар

дубляж фильм,
дубляждалған фильм
негатив сыңар

1786. дубль-позитив

позитив сыңар

позитив сыңар

1787. дух
1788. духовенство

рух
дін басылар

1789. духовное
1790. духовные ценности
1791. дюрингианство
1792.евро (еuro)
1793. евробанк

рух
дін басылар, діни
адамдар, дінбасылар
рухани
рухани
рухани қазына, рухани рухани қазына, рухани
игілік
игілік,
рухани
құндылықтар
дюрингшілік
дюрингшілік
еуро
еуро, евро
Еуробанк
еуробанк, евробанк
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1794. евробанки

еуробанктер

1795. евровалюты

еуровалюта

1796. евродоллары
1797. еврокредиты

еуродоллар
еурокредит

1798.евронота
1799. еврооблигации

еуронота
еурооблигация

1800. европейская поэтика

еуропа поэтикасы

1801. егерь

қорықшы

еуробанктер,
евробанктер
еуровалюта,
евробанктер
еуродоллар, евродоллар
еурокредит,
еврокредит, еуронесие
еуронота, евронота
еурооблигация,
еврооблигации
еуропа
поэтикасы,
европа поэтикасы
қорықшы

1802. египетское письмо

мысыр жазуы

мысыр жазуы

1803. египтология

мысыртану

1804. единая валюта

ортақ валюта

1805. единая расценка

біркелкі нарық

1806. единица

бірлік

мысыртану,
мысыртаным
ортақ валюта, бірыңғай
валюта
біркелкі нарық,
бірыңғай бағалама
бірлік

1807. единица
административная

әкiмшiлiк бiрлiк

әкiмшiлiк бiрлiк

1808. единицы текста

мәтін бірліктері

мәтін бірліктері

1809. единичное

жекелік

1810. единовластие

дара билік

1811. единовременная
компенсация

біржолғы өтемақы

жекелік, бірлі-жарым,
дара, жалғыз-жарым,
жеке
дара билік,бір қолдан
басқарушылық, дара
өкімет, тұтас өкімділік
біржолғы өтемақы

1812. единовременное
пособие
1813. единовременный

біржолғы жәрдем
бір жолғы

біржолғы жәрдем,
біржолғы жәрдемақы
бір жолғы, біржолғы

1814. единогласие

бірауыздылық

бірауыздылық

1815. единогласный
1816. единое гражданство

бірауыздан
бірыңғай азаматтық

бірауыздан
бірыңғай азаматтық

1817. единолично

жекедара

жекедара, жеке дара

1818. единоначалие

дара басшылық

дара басшылық

1819. единство

бірлік

бірлік, біртұтас
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1820. единый фронт
1821. ежегодник

біртұтас майдан
жылнама, әржылдық

1822. ежемесячник
1823. еженедельник
1824. естественная
безработица

әрайлық
апталық
табиғи жұмыссыздық

1825. естественная смерть

өз ажалынан өлу

1826. естественная убыль

табиғи кему

1827. естественное право

табиғи құқық

өз ажалынан өлу, табиғи
өлім
табиғи кему, табиғи
зиян
табиғи құқық

1828. естественный
монополист
1829. естественный реализм
1830. жалоба

табиғи монополист

табиғи монополист

табиғи реализм
шағым

табиғи реализм
шағым, наразылық

1831. жалоба кассационная

кассациялық шағым

кассациялық шағым

1832. жалобщик

шағымданушы

1833. жалованье

қызметақы

1834. жанр

жанр

шағымданушы,
арызқой,
арызқұмар,
даугер, шағым беруші,
шағымданғыш
қызметақы,
жалақы,еңбекақы
жанр

1835. жанр рассказа

әңгіме жанры

әңгіме жанры, баяндау
жанры

1836. жанр сказки

ертегі жанры

ертегі жанры

1837. жанрист
1838. жанры литературы
1839. жарапазан

жанршы
әдебиет жанрлары
жарапазан

жанршы
әдебиет жанрлары
жарапазан

1840. жаргон
1841. жар-жар

жаргон
жар-жар

жаргон
жар-жар

1842. желание
1843. желдирме

тілек
желдірме

тілек, ықылас, ынтызар
желдірме

1844. женевские конвенции
1845. жертва

женева конвенциялары
құрбан

1846. жертва преступления

қылмыс құрбаны

женева конвенциялары
құрбан, құрбан шалу,
тасаттық
қылмыс құрбаны

1847. жест
1848. живой труд

ым, ишара
нақты еңбек
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біртұтас майдан
жылнамалық,
жылнама, әржылдық
әрайлық, ай сайын
апталық, апта сайын
табиғи жұмыссыздық

ым, ишара
нақты еңбек,
еңбек

жанды

1849. живопись

сұңғат

сұңғат, көркем сурет,
сурет өнері, кескіндеме
тұрғынүй құқығы

1850. жилищное право

тұрғынүй құқығы

1851. жиробанки

жиробанкілер

1852.жироцентрали
1853. житель

жироорталықтар
тұрғын

жиробанкілер,
жиробанктер
жироорталықтар
тұрғын

1854. жумбак айтыс

жұмбақ айтыс

жұмбақ айтыс

1855. жумбак олен

жұмбақ өлең

жұмбақ өлең

1856. журнал

журнал

журнал, жорнал

1857. журнал
регистрационный

тіркеу журналы

тіркеу журналы, тіркеу
жорналы

1858. журнал учета

есепке алу журналы

1859. журналист
1860. журналистика
1861. жыр

журналист
журналистика
жыр, эпос

есепке алу журналы,
есепке алу жорналы
журналист, жорналшы
журналистика
жыр, эпос

1862. жырау, веший певец,
оракул, жрец

жырау

жырау

1863. забалансовые счета

баланстан
шоттар

1864. забастовка

ереуіл

1865. заблуждение

жаңылысу

1866. забывчивость
1867. заведомо

ұмытшақтық
көрінеу

адасу, әбестік, жаңылу,
жаңылысу,
қателесу,
лағу, теріс кету
ұмытшақтық
көрінеу

1868. заведующий

меңгеруші

меңгеруші

1869. заведующий архивом

архив меңгерушісі

1870. заверение

растама

1871. заверенная копия

расталған көшірме

архив
меңгерушісі,мұрағат
меңгерушісі
растама, сендіру, сенім
куәландыру, растау
расталған көшірме

1872. заверенная копия
документа

құжаттың
көшiрмесi

1873. завет

өсиет

тысқары баланстан
тысқары
шоттар, теңгерімнен
тыс шоттар
ереуіл

расталған құжаттың расталған
көшiрмесi
өсиет, ғақлия
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1874. завещание

өсиет

өсиет,өсиетнама,
өсиетхат

1875. завещатель

мұра қалдырушы

мұра қалдырушы,
өсиетші

1876. завещательный отказ

өсиеттік бас тарту

1879. загадка

өсиеттік бас тарту,
мұралық бас тарту
көре алмаушылық,
көре алмаушылық,
күншілдік (қызғанышқа күншілдік (қызғанышқа
бейімділік)
бейімділік) күндеушілік,
қызғаншақтык,
іштарлық
байланыс, түйін
байланыс, бас, басталу,
түйін
жұмбақ
жұмбақ

1880. заглавная буква

бас әріп

бас әріп

1881. заглавное слово
1882. заговор

бастама сөз
қаскүнемдік

1883. заголовок

тақырып

бастама сөз
қаскүнемдік, астыртын
сөз байласу, астыртын
әрекет, қастандық,
сойқан
тақырып

1884. заголовок дела

істің тақырыбы

істің тақырыбы

1885. заголовок документа

документ тақырыбы

1886. заголовок описания

сипаттаманың бас
тақырыбы

1887. заголовок текста

мәтін тақырыбы

документ тақырыбы,
құжат тақырыбы
сипаттаманың бас
тақырыбы, сипаттама
тақырыбы
мәтін тақырыбы

1888. заготовитель

дайындаушы

дайындаушы, жинаушы

1889. заготовка

дайындама

дайындама, дайындау

1890. задание

тапсырма

тапсырма

1891. задатки

нышан

1892. задаток

кепілақы

1893. задача

мiндет

нышан,
болашақ,
келешек,
кепілақы,қарымжы,
кепілақша,
кепілберіс,
кепілдеме,
қардар,кепілзат
мақсат, мәселе,міндет

1894. задачник

есептік

1877. завистливость
(склонность к зависти)

1878. завязка

есептік, есеп кітабы,
есептер жинағы
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1895. задержание

ұстау

1896. задержание
подозреваемого

сезіктіні ұстау

1897. заднеязычный гласный

тіл арты дауысты

1898. задолженность
1899. заем
1900. заем бессрочный

берешек
берешек, борыш, қарыз
қарыз
қарыз
мерзімі белгіленбеген мерзімі белгіленбеген
қарыз
қарыз,
мерзімсіз
қарызхат
ұзақмерзімді қарыз
ұзақмерзімді қарыз
қарыз капиталы
қарыз капиталы
қарызгер,
қарыз қарызгер,
қарыз
алушы, қарызданушы
алушы, қарызданушы
ауқатты ел
ауқатты ел
ауқатты
ауқатты,әлді, бардам,
дәулетті, күйлі, малды,
тоқ
дандайсу
дандайсу, асылық, асыптасығандық,
дандайсушылық,
дандайсығандық,
көкірегі өскендік,
мастық, менмендік,
тасығандық
қарыз
беруші, қарыз
беруші,
қарыздаушы
қарыздаушы
қарыз алу, қарызға алу алыс-беріс, қарызға алу,
қарыз алысу,қарыз алу,
шеттен алып пайдалану
кірме сөз
кірме сөз, өзгетілді сөз,
шетел сөзі
мүдделі тараптар
мүдделі тараптар

1901. заем долгосрочный
1902. заемный капитал
1903. заемщик
1904. зажиточная страна
1905. зажиточный
1906. зазнайство

1907. заимодавец
1908. заимствование
1909. заимствованное слово
1910. заинтересованные
стороны

бөгеу, кідірту, тоқтату,
тұтқынға алу, ұстап
алу,ұстау
сезіктіні
ұстау,
күдіктіні ұстау
тіл арты дауысты

1911. заказ

тапсырыс

тапсырыс

1912. заказник

қаумал

1913. заказное письмо

тапсырысхат

1914. заказчик

тапсырысшы

1915. заклад

қардарлық

1916. закладная
1917. закладной лист

кепілхат
кепілдік қағаз

кіші
қорық,қаумал,
қорық, қорықша
тапсырысхат,
тапсырыс хаты
тапсырысшы,
тапсырыс беруші
кепіл, кепілдік, кепілге
алу
кепілхат
кепілдік
қағаз,
кепілхаттық
қағаз,
кепілхаттық парақ
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1918. заключение

қамау

қамау

1919. заключение

1921. заключение
бальнеологическое

тұжырым,
қорытынды, дәйектеме
аудитордың
қорытындысы
бальнеологиялық
қорытынды

тұжырым,
қорытынды, дәйектеме
аудитордың
қорытындысы
бальнеологиялық
қорытынды

1922. заключение договора

шарт жасасу

1920. заключение аудитора

1930. закон однозначности
1931. закон отрицания
1932. закон причинности
1933. закондательство

шарт жасасу,шарт
жасау
айыптау қорытындысы айыптау
қорытындысы
прокурордың
прокурордың
қорытындысы
қорытындысы
сарапшының
сарапшының
қорытындысы
қорытындысы
сараптамалық
сараптамалық
қорытынды
қорытынды
қамалған (қамаудағы) қамалған (қамаудағы)
адам
адам,қамалушы,
қамаудағы
адам,
қорытылған, тұтқын
қорытынды
қорытынды
айналымдар
айналымдар
қайшылықсыздық заңы қайшылықсыздық
заңы
бір мәнділік заңы
бір мәнділік заңы
терістеуді терістеу заңы терістеуді терістеу заңы
себептілік заңы
себептілік заңы
заңнама
заңнама

1934. законное обоснование

заңды негіздеме

заңды негіздеме

1935. законность

заңдылық

заңдылық

1936. законный интерес

заңды мүдде

заңды мүдде

1937. законный
представитель

заңдыөкіл

заңды өкіл, заңдыөкіл

1938. законодательная
инициатива

заң шығару
инициативасы

1939. законодательные акты

заңнамалық кесімдер

1940. законодательство

заңдар, заң шығару

заң шығару
инициативасы, заң
шығару бастамасы, заң
шығару
бастамашылығы, заң
шығарушылық
бастамашылық
заңнамалық
кесімдер,
заңнамалық актілер
заңдар, заң шығару,
заңнама

1923. заключение
обвинительное
1924. заключение прокурора
1925. заключение эксперта
1926. заключение экспертное
1927. заключенный

1928. заключительные
обороты
1929. закон непротиворечия
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1941. закономерность

1944. законопроект
1945. законотворчество

заңдылық,
заңға
сыйымдылық
заңдық қағида, заң заңдық қағида, заң
ережесі
ережесі, заң үкімі
заңға бағынушылық
заңға бағынушылық,
заңға
бағынушылық
жүріс-тұрыс
заң жобасы
заң жобасы
заң шығармашылығы
заң шығармашылығы

1946. закрепление

бекіту

1947. закрытый монофтонг

қысаң жалаң дауысты

бекіту, бекітіп тастау,
орнықтыру, аянды ету,
орнықтыру, пысықтау
қысаң жалаң дауысты

1948. закрытый слог

бітеу буын

бітеу буын

1949. закрытый гласный звук
1950. закрытый ключ эцп
1951. закрытый конкурс

қысаң дауысты дыбыс
электрондық цифрлық
қолтаңбаның
жабық
кілті
жабық конкурс

1952. закупка

сатып алу

қысаң дауысты дыбыс
электрондық цифрлық
қолтаңбаның
жабық
кілті
жабық конкурс, жабық
байқау
сатып алу

1953. зал банкетный

зияпат залы

1954. залог

кепіл

1942. законоположение
1943. законопослушное
поведение

заңдылық

зияпат
залы,банкет
залы
кепіл,кепілақы, кепілзат

1955. залог
средств

денежных ақша қаражаттарының ақша қаражаттарының
кепілі
кепілі,
ақша
қаражаттарының
кепілзаты,
ақша
қаражатының
кепілзаты
1956. залог имущества
мүлік кепілі
мүлік кепілі
1957. залоговое
обязательство

кепілдік міндеттеме

кепілдік міндеттеме

1958. залоговый аукцион

кепілзатты аукцион

1959. залогодатель

кепіл беруші

кепілзатты
аукцион,
кепілді аукцион
кепіл беруші

1960. заложник

кепілге алынған адам

кепілге алынған адам

1961. замена наказания

жазаны ауыстыру

жазаны ауыстыру

1962. заместитель

орынбасар

орынбасар

1963. заметка

заметка

заметка, естелік, жазба,
мақала
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1964. замечание

ескертпе

1965. замещение должности

қызметке орналасу

1966. замкнутость

тұйықтық

1967. замораживание

тоқтатып қою

1968. замысел автора

автор ойы

1969. занятие
1970. занятие практическое

сабақ, жұмыс
практикалық сабақ,
жұмыс

1971. занятость

жұмыспен қамтылу

1972. занятость трудовая

еңбекпен қамту

1973. заочное производство

сырттай іс жүргізу

1974. запас

қор

1975. запасы

босалқы қорлар

1976. запечатанный конверт

желімделген конверт

босалқы
қорлар,
сақтаулы қорлар
желімделген конверт

1977. записка

жазба

жазба

1978. записка

записка, қысқаша хат

1979. записка докладная

баяндау запискасы

1980. записка
объяснительная
1981. записка пояснительная
1982. записка служебная
1983. запись
1984. запись
библиографическая
1985. запись дарственная

түсініктеме жазба

записка, қысқаша хат,
қысқа хат, жазбаша
хат, жазбахат
баяндау запискасы,
баяндау хат
түсініктеме
жазба,
түсінікжазба
түсіндірме жазба
қызметтiк жазба
жазба, жазу, жазып алу
библиографиялық
жазба
сыйжазба

1986. запись информации
1987. запись итоговая

ақпаратты жазып алу
қорыту жазбасы

1988. запоминание

есте қалдыру

түсіндірме жазба
қызметтiк жазба
жазба
библиографиялық
жазба
сыйжазба

ескертпе, ескерту,
көрсету
қызметке орналасу
тұйықтық,
тұйықтанушылық, шет
жүрушілік
тоқтатып
қою,
тоқтату,
тоқтата
тұру
автор ойы
сабақ, жұмыс
практикалық сабақ,
практикалық жұмыс,
тәжірибелік сабақ
жұмыспен
қамтылу,
жұмыспен қамту
еңбекпен қамту,
жұмыспен қамту
сырттай іс жүргізу,
сырттай өндіріс
қор, басы артық нәрсе

1989. запрашиваемая сторона сұрау салынатын тарап

ақпаратты жазып алу
қорыту жазбасы,
қорытынды жазба
есте қалдыру, есте
сақтау, жадында тұту
сұрау салынатын тарап

1990. запрет

тыйым

тыйым
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1991. запрос

сауал, сұрау салу

сауал, сұрау салу

1992. запрос тематический

тақырыптық сұрау салу

1993. запрос
информационный

ақпараттық сұрау салу

тақырыптық сұрау
салу
ақпараттық сұрау салу

1994. запрос поисковый

іздестіру сұрау салу

1995. запротоколирование

хаттамалау

1996. заработная
(зарплата)
1997. заработок

плата жалақы

іздестіру сұрау
салу,ізденістік сұрау
салу
хаттамалау
жалақы

табыс

табыс, ақы, жұмысақы,

1998. зарисовка

суреттеме

1999. зарубежный

шетелдік

2000. зарубежье

шетел

суреттеме, сурет салу
(рисунок) салып алған
сурет
шетелдік,
шет
мемлекеттік
шетел, шет мемлекет

2001. засвидетельствование

растау, куәландыру

растау, куәландыру

2002. заседание

отырыс, мәжiлiс

2004. заслушивание

отырыс, мәжiлiс,
мәслихат
сiңiрген еңбек, сiңiрген сiңiрген еңбек, сiңiрген
қызмет
қызмет, ерен еңбегі
тыңдау
тыңдау, тыңдалым

2005. заставка
2006. застенчивость

заставка
ұяндық

2003. заслуга

2007. застой
2008.застрахованный
2009. затекстовая ссылка
2010.затраты
2011. затяжные конфликты

заставка, бет басы
бұйығылық, иба,
ибалылық, именушілік,
ұялшақтық, ұяңдық
тоқырау
тоқырау, тоқырап қалу,
жүрмеу, тоқталып қалу,
іркілу
сақтандырылушы
сақтандырылушы,
сақтандырылған адам
мәтіннен тыс сілтеме
мәтіннен тыс сілтеме,
текстен тыс сілтеме
шығын,
жұмсалған шығын,
жұмсалған
шығын
шығын, шығасы, шығыс
созылмалы жанжалдар созылмалы жанжалдар,
созылмалы шиеленістер,
созылмалы
қақтығыстар

86

2012. «затратыэффективность»
2013. заучивание
2014. захватчик
2015. зачет
2016. зачет платежа
2017. зачет требований

«жұмсалған
тиімділік»

шығын- «жұмсалған
шығынтиімділік»,
«шығынтиімділік»
жаттау
жаттап алу, жаттау
басқыншы
басқыншы, басып
алушы, жаулап алушы
есепке алу
есепке алу, есепке
жатқызу, есептеу,
сынақ
төлеміне есептеу
төлеміне есептеу

2018. зачинщик

талаптарды
жатқызу
іріткі салушы

есепке талаптарды есепке
жатқызу
іріткі
салушы,
бүлдіргіш,
жанжал
шығарушы
қорғау, жақтау

2019. защита

қорғау

2020. защита документов

құжаттарды қорғау

2030. звук

құжаттарды қорғау,
құжаттардың қорғалуы
еңбекті қорғау
еңбекті қорғау, еңбектің
қорғалуы
қорғаушы
қорғаушы,
ақтаушы,
жақтаушы, жақтағыш,
қамқоршы, құтқарушы
қорғаныш ескертпелері қорғаныш ескертпелері,
қорғаныс ескертпелері
мәлiмдеушi
мәлiмдеушi, арыз
беруші, өтініш беруші
талап қою мәлімдеушісі талап
қою
мәлімдеушісі, қуыным
мәлімдеушісі
өтінім
өтінім,
мәлімдеме,
сұраным, хабарлама
арыз, мәлімдеме
арыз, мәлімдеме, өтініш,
шағым-арыз
атауыш форма
атауыш форма, атауыш
тұлға
ұяң дауыссыз
ұяң
дауыссыз,
ұяң
дауыссыз дыбыс
дыбыс
дыбыс, дауыс, әуен

2031. звуковая дорожка

дыбыс сызығы

2032. звуковая оболочка
2033. звуковое кино
2034. звуковой повтор

дыбыстық қауыз
дыбысты кино
дыбыс қайталауы

2035. звукозапись процесс
2036. звукооператор

дыбыс жазу
дыбыс операторы

дыбыс сызығы, дыбыс
жолағы
дыбыстық қауыз
дыбысты кино
дыбыс қайталауы,
дыбыстық қайталама
дыбыс жазу
дыбыс операторы

2037. «зеленая карта»

«жасыл карта»

«жасыл карта»

2021. защита труда
2022. защитник
2023. защитные оговорки
2024. заявитель
2025. заявитель иска
2026. заявка
2027. заявление
2028. звательная форма
2029. звонкий согласный
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2038. земельное
законадательство

жер заңнамасы

2039. земельные
правоотношения

жер
қатынастары

2040. земельный орган
2041. землеустроительная
документация
2042. землеустроительная
служба
2043. землеустроительный
процесс
2044. зеркальные (ответные)
меры
2045. злободневный
2046. злой умысел

жер заңнамасы,
заңы

жер

құқығы жер
құқығы
қатынастары,
жер
құқыққатынастары
жер органы
жер органы
жерге
орналастыру жерге орналастыру
документтемесі
документтемесі, жерге
орналастыру
құжаттамасы
жерге
орналастыру жерге орналастыру
қызметі
қызметі

2047. злонамеренное
соглашение

жерге
орналастыру жерге орналастыру ісі
процесі
қарымта шаралар
қарымта
шаралар,
жауап шаралар
көкейтесті
көкейтесті, көкейкесті
қаскөйлік пиғыл
қаскөйлік
пиғыл,
қаскөйлік ниет, арам
ниет, қастық ниет
арам ниетті келісім
арам ниетті келісім,
қаскөйлік келісім

2048. злорадство
2049. злостное хулиганство
2050. злостный преступник

табалаушылық
қысастық бұзақылық
қаскөй қылмыскер

2051. злоупотребление
властью

билікті теріс пайдалану

2052. злоупотребление
доверием

сенімді теріс пайдалану

2053. злоупотребления
правом

құқықты
пайдалану

табалаушылық
қысастық бұзақылық
қаскөй
қылмыскер,
кәнігі қылмыскер
билікті теріс пайдалану,
билікті асыра пайдалану
сенімді теріс пайдалану,
сенімді асыра пайдалану

2057. знаковость языка

теріс құқықты
теріс
пайдалану,
құқықты
асыра пайдалану
белгі, таңба
белгі, таңба
тауар белгiсі, тауар тауар белгiсі, тауар
таңбасы
таңбасы, тауарлық
белгі, тауарлық таңба
тілдің
таңбалылық тілдің таңбалылық
теориясы
теориясы
тілдің таңбалылығы
тілдің таңбалылығы

2058. знамя

жалау

жалау, ту, байрақ

2059. знать
2060. значение, смысл

шонжар
мағына

шонжар
мағына, мән, маңыз

2061. «Золотая корона»

«Алтын тәж»

«Алтын тәж»

2054. знак соглашение
2055. знак товарный
2056. знаковая теория языка
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2062.золотая оговорка

алтын ескертпе

2063. золотовалютные
резервы

алтын
валюталық
сақтық қорлары

2064. золотодевизный
стандарт

алтын-девиз стандарты,
алтын-девиз қалыбы

2065.золотой блок

алтын одағы

2066. золотой
государства

запас мемлекеттің
қоры

алтын

2067. золотой паритет

алтын бара-барлығы

2068. золотой пул

алтын бірлестігі

2069. золотой сертификат

алтын сертификаты

2070. золотой стандарт
2071. золотомонетный
стандарт

алтын
стандарты,
алтын қалыбы
алтын-мәнет стандарты,
алтын-мәнет қалыбы

2072. «золотые точки»

«алтын межесі»

2073. зона

аймақ

2074. зона беспошлинная

баж
салығы
салынбайтын
(баж
салығынсыз) аймақ

2075. зрелое общество

толысқан қоғам

2076. зрелость

кәмелеттік

2077. зрелость социальная

әлеуметтік кемелдену

2078. зритель

көрермен

2079. зрительный навык

көз машық

2080. иго

езгі, бұғау

алтын ескертпе, алтын
ескерту
алтын
валюталық
сақтық
қорлары,
алтын-валюта
резервтері
алтын-девиз
стандарты, алтын-девиз
қалыбы
алтын одағы, алтын
блогы
мемлекеттің
алтын
қоры,
мемлекеттік
алтын қоры
алтын бара-барлығы,
алтын паритеті, алтын
тепе-теңдігі
алтын
бірлестігі,
алтын пулі
алтын сертификаты,
алтыннан
жасалған
сертификат
алтын
стандарты,
алтын қалыбы
алтын монета
стандарты, алтынмәнет стандарты,
алтын-мәнет қалыбы
«алтын
межесі»,
«алтын нүктесі»
аймақ, аумақ, белдеу,
белдем, зона
баж
салығы
салынбайтын
аймақ,
баж
салығынсыз
аймақ, баж салығы
салынбайтын
аумақ,
баж салығынсыз аумақ
толысқан қоғам
бой жету, ер жету,
толу, жетілу,
кемелдену, кемеліне келу,
толығу, кәмелеттік
әлеуметтік кемелдену
көрермен,
көруші,
қараушы
көз
машық,
көру
машығы, көзмашық
езгі, бұғау, тепкі
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2081. идеал
2082. идеал эстетический

мұрат, идеал
эстетикалық мұрат

2083. идеализм
субъективный
2084. идеалистический
монизм

субъективтік идеализм

2085. идейность
2086. идейность литературы

идеялылық
әдебиеттің идеялылығы

2087. идентификационное
письмо

сәйкестендіру хаты

2088. идентификационный
код

сәйкестендіру коды,
идентификаттау коды

2089. идентификация

идентификациялау,
сәйкестендіру

2090. идентичный

тақылеттес

2091. идеология

идеология

2092. идеология насилия

күш
идеологиясы

2093. иджма

иджма

2094. идиома
2095. идиоматика
2096. избиратель
2097. избирательная система
2098. избирательное
движение

идиом
идиоматика
сайлаушы
сайлау жүйесі
сайлау қозғалысы

2099. избирательность
восприятия
2100. избирательные органы

қабылдау
талғамдылығы
сайлау органдары

2101. избранное

таңдамалы

2102. известие
2103. изготовление

хабар
жасау, жасап шығару

2104. издавна, испокон веков

атам заманнан

2105. издание

басылым

идеалистік монизм
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арман, мұрат, идеал
эстетикалық мұрат,
эстетикалық идеал
субъективтік идеализм,
субъективті идеализм
идеалистік монизм
идеялық, идеялылық
әдебиеттің
идеялылығы
сәйкестендіру хаты,
сәйкестендіруші хат,
идентификаттау хаты
сәйкестендіру
коды,
сәйкестендіруші
код,
идентификаттау коды
идентификациялау,
идентификаттау,
сәйкестендіру
тақылеттес,
бірдей,
барабар, ұқсас, тең
идеология

қолдану күш
қолдану
идеологиясы,
зорлау
идеологиясы,
зорлық
көрсету идеологиясы
иджма
идиом
идиоматика
сайлаушы
сайлау жүйесі
сайлау
қозғалысы,
сайлаудағы
қозғалыс,
сайлаушылық қозғалыс
қабылдау
талғамдылығы
сайлау
органдары,
сайлаушы органдар
таңдамалы, таңдаулы,
қалаулы
хабар, дерек, тіл
жасау, жасап шығару,
дайындау, даярлау
атам
заманнан,
баяғыдан,
ежелден,
бағзы
заманнан,
ықылым заманнан
шығару, басылым,
басылу, шығу

2106. издатель

баспагер

2107. издательский договор

баспа шарты

2108. издательство
2109. издевательство

баспа
қорлаушылық

2110. издержки

шығасылар

2111. издержки обращения

айналысқа
шығын

басып шығарушы,
баспагер, баспашы
баспа шарты, баспа
келісімшарты
баспа
қорлаушылық,
жәбіршілік,
кемсітушілік,
тәлкек,
қорлау
шығасылар, шығындар

2118. измена

ұсталған айналысқа
ұсталған
шығын,
айналыс
шығындары,
айналыс
шығасылары
өндіріске
ұсталған өндіріске
ұсталған
шығын
шығын,
өндіріс
шығындары,
өндіру
шығындары,
өндіріс
шығасылары
өндіріс шығындары
өндіріс шығындары,
өндіріс шығыны
сот шығасылары
сот шығасылары, сот
шығындары
сыбағаластық
үлескерлік, үлестестік,
сыбағаластық
артық шығу
артық шығу, артықтық,
қалдық
мазмұндама
айтып беру, баяндау,
мазмұндау, мазмұндама
опасыздық
опасыздық, сатқындық

2119. изменение договора

шартты өзгерту

2120. измерение

өлшеу

шартты өзгерту,
келісімшартты өзгерту,
шарт өзгерістері
өлшеу, өлшем

2121. изнасилование

зорлау

зорлау, күштеу, қорлау

2122. изображение

бейнелеу

2123. изобразительное
искусство
2124. изобразительные
средства

бейнелеу өнері

бейнелеу, көріну,
келбет, кескіндеме,
сурет, суреттеме
бейнелеу өнері, көрнекі
өнер
бейнелеу
құралдары,
көрнекі құралдар

2125. изобретатель

өнертапқыш

2126. изолирование
преступника

қылмыскерді оқшаулау

2112. издержки
производства

2113. издержки производства
2114. издержки судебные
2115. издольщина
2116. излишек
2117. изложение

бейнелеу құралдары
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ойлап шығарушы,
өнертапқыш
қылмыскерді
оқшаулау, қылмыскерді
оқшау ұстау

2127. изречение
2128. изумление

нақыл сөз
таңырқау

2129. изъятие земли

жерді алып қою

2130. изъятие имущества

мүлікті алып қою

2131. иллюстрация

иллюстрация,
көркемдеу

2132. именная вещь

атаулы зат

2133. именная стипендия

атаулы стипендия

2134. именное
составное есім құрамды
сказуемое
баяндауыш
2135. именной чек
атаулы чек
2136. имидж
имидж

нақыл, нақыл сөз
таңғалу, таңдану,
таңырқау, қайран қалу
жерді алып қою, жерді
тартып алу
мүлікті
алып
қою,
мүлікті тартып алу
иллюстрация, мысалмен
сипаттау, суретпен
сипаттау, сурет,
суреттеме, көркемдеу,
көрнекі
атаулы зат, дербес зат
атаулы
стипендия,
дербес
стипендия,
атаулы шәкіртақы
есім құрамды
баяндауыш
атаулы чек, бәсірелі чек
имидж, бедел, абырой

2137. имманент
2138. имманентная
философия
2139. имманентная школа
2140. иммедиатизация

имманент
имманенттік
философия
иманенттік мектеп
иммедиатизация

2141. иммигрант

көшіп келуші

2142. иммиграционная квота

көші-қон квотасы

2143. иммунитет государства

мемлекет иммунитеті

2144. импаундмент

импаундмент

2145. императив

императив, бұйрық рай

императив, сөзсіз,
үзілді-кесілді, бұйрық
рай

2146. императивная норма

императивтік норма

2147. импичмент

импичмент

императивтік
норма,
императивті норма
импичмент

2148. имплементация

имплементация

имплементация

2149. импорт

импорт, шеттен әкелу, импорт, шеттен әкелу,
шеттен әкелім
шеттен әкелім
импорттаушы
импорттаушы,
импортер
импрессионизм
импрессионизм

2150. импортер
2151. импрессионизм
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имманент
имманенттік
философия
имманенттік мектеп
иммедиатизация,
иммедиатизациялау
көшіп
келуші,
иммигрант
көші-қон
квотасы,
иммиграциялық квота
мемлекет иммунитеті,
мемлекеттің
иммунитеті
импаундмент

2152.импринтер
2153. имущественная
прибыль
2154. имущественное право

импринтер
мүліктей пайда

2155. имущественное
страхование
2156. имущественные
санкции

мүлікті сақтандыру

2157. имущественный
комплекс
2158. имущество делимое

мүліктік кешен

2159. имущие классы

дәулетті таптар

2160. имя
2161. инаугурация

есім, ат
ұлықтау

2162. инвалидность

мүгедектік

2163.инвентаризация
2164. инвентарные карточки

2165. инвентарь
2166. инверсия
2167. инвестиции
иностранные
2168. инвестиционная
декларация
2169. инвестиционная
деятельность
2170. инвестиционное
предложение
2171. инвестиционный банк
2172. инвестиционный
климат

мүліктік құқық

мүліктік санкциялар

бөлінетін мүлік

импринтер
мүлік пайдасы, мүліктей
пайда, мүліктік пайда
мүліктік құқық, мүлік
құқығы
мүлікті
сақтандыру,
мүліктік сақтандыру
мүліктік санкциялар,
мүлік санкциялары
мүліктік кешен, мүлік
кешені
бөлінетін мүлік, бөлуге
болатын мүлік
дәулетті таптар,
ауқатты таптар
ат, есім
ұлықтау, инаугурация

мүгедектік,
мүгедек
болып қалу
түгендеу
түгендеу, инвентарлау
түгендемелік
түгендемелік
карточкалар
карточкалар,
инвентарлық
карточкалар, түгендеу
карточкалары
мұқаммал
құрал-сайман,
мұқаммал,
инвентарь,
түгендеме
инверсия
инверсия, өзгеру
шетел инвестициясы, шетел инвестициясы,
шетел салымдары
шетел салымдары
инвестициялық
инвестициялық
декларация
декларация, салымдық
декларация
инвестициялық қызмет инвестициялық
қызмет, инвестициялық
әрекет
инвестициялық ұсыныс инвестициялық
ұсыныс, инвестициялық
ұсыным, салымдық
ұсныс
инвестициялық банк
инвестициялық банк,
салымдық банк
инвестиция ахуалы
инвестиция
ахуалы,
инвестициялық
мәнжай, салымдық мәнжай
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2173. инвестиционный
контроль
2174. инвестиционный
портфель

инвестициялық
бақылау,
салымдық
бақылау
инвестициялық
портфель

2175. инвестиция

инвестиция

инвестициялық
бақылау,
салымдық
бақылау
инвестициялық
портфель, салымдық
портфель,
инвестициялық қоржын,
салым қоржыны
инвестиция, салым

2176. инвестор

инвестор

инвестор, салымшы

2177. индекс дела

iстiң индексі

iстiң индексі, iс индексі

2178. индекс
классификационный

жіктеу индексі

жіктеу индексі,
сыныптау индексі

2179. индекс физического
объема

нақты көлем индексі

нақты көлем индексі,
физикалық көлем индексі

2180. индекс экономического экономикалық
климата
индексі

климат экономикалық
климат
индексі, экономикалық
ахуал индексі
индекстеу
индекстеу

2181. индексация
2182. индексирование

индекстеу
индекстеу

2183. индексирование
документов
2184. индивидуализм

документті индекстеу

2185. индивидуальная
собственность

дара меншік

2186. индивидуальное
описание
2187. индивидуальность

дара сипаттама

документті индекстеу,
құжаттарды индекстеу
дарашылдық,
жекешілдік
жеке меншік, жеке
адамның меншігі, дара
меншік, жеке-дара
меншік
дара сипаттама

даралық

даралық, жекелік

2188. индивидуальность
личности

жеке адам даралығы

2189. индивидуальный

дара

жеке адамның
даралығы, жеке
тұлғаның даралығы,
жеке адам даралығы
дара, жеке, жекеше

2190. индивидуальный автор
2191. индивидуальный
предприниматель

дара автор
жеке кәсіпкер

дара автор
жеке кәсіпкер,
кәсіпкер

2192. индигенат
2193. индикатор

индигенат
индикатор

2194. индоссамент

индосаммент

индигенат
индикатор, көрсеткіш,
көрсеткі
индосаммент

дарашылдық
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дара

2195. инертность

салғырттық

бейқамдық, дәртсіздік,
енжарлық, салғырттық,
селқостық, селсоқтық
инертті, болбыр,
жігерсіз, салғырт,
селқос, селсоқ, солбыр
инициал
бастамашы, бастаушы,
жарыстырушы,
инициатор, қозғаушы
ұсынысқа
бастамашылық жасау

2196. инертный

салғырт

2197. инициал
2198. инициатор

инициал
бастамашы

2199. инициировать
предложение

ұсынысқа
бастамашылық жасау

2200. инкассация

инкассалау

2201. инкассо
2202. инквизиция

инкассо
инквизиция

2203. инклюзивное
образование

инклюзивті білім беру

инклюзивті білім беру,
инклюзивтік білім беру

2204. инкорпорация

инкорпорация

2205. инкотермс
2206. инкриминирование

инкотермс
айып тағушылық

2207. инновационная
деятельность

инновациялық қызмет

2208. инновационная
инфраструктура

инновациялық
инфрақұрылым

2209. инновационный проект

инновациялық жоба

2210. инновационный фонд

инновациялық қор

2211. иноземец

жат жерлік

2212. инородец

бұратана

2213. иносказание

тұспалдау, тұспал сөз

2214. иностранец

шетелдік

инкорпорация,
бір
құрамға
біріктіру,
бірлестіру
инкотермс
айып тағушылық, айып
тағу
инновациялық қызмет,
жаңашылдық қызмет,
инновациялық әрекет
инновациялық
инфрақұрылым,
инновациялық
инфраструктура,
жаңашылдық
инфрақұрылым
инновациялық
жоба,
жаңашылдық жоба
инновациялық
қор,
жаңашылдық қор
жат
жерлік,
шет
жерлік, жатжерлік
бұратана,
бұратана
халық
астарлап айту, астарлы
сөз, ишара, тұспалдап
айту, тұспалдау, тұспал
сөз
шетелдік, шетел адамы,
шет мемлекет адамы

инкассалау,
инкассациялау
инкассо
инквизиция
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2215. иностранное
государство

шет мемлекет

шет мемлекет, өзге
мемлекет

2216. иностранные граждане

шетел азаматтары

2217. иностранный

шетелдік

2218. иностранцы лица
2219. инсайдер

шет елдіктер
инсайдер

шетел
азаматтары,
шетелдік
азаматтар,
шет
мемлекет
азаматтары
шетелдік,
шет
ел
азаматы
шет елдіктер
инсайдер

2220. инсайдерская
информация

инсайдерлік ақпарат

инсайдерлік ақпарат

2221. инсинуация
2222. инсинуация злостный

инсинуация
пәлеқорлық

2223. инспекторская
проверка
2224. инспекционный
контроль

инспекторлық тексеру

2225. инспекция
2226. инспекция труда

инспекция
еңбек инспекциясы

инсинуация
пәлеқорлық, арам ниетті
инсинуация
инспекторлық тексеру,
инспектор тексеруі
инспекциялық
бақылау,
инспекция
бақылауы
инспекция
еңбек инспекциясы

2227. инстанция

инстанция

инстанция, саты

2228. институт
2229. институт политический

институт
саяси институт

2230. институт права

құқық институты

2231. институциональный
вкладчик

институциялық
салымшы

2232. институциональный
инвестор
2233. инструктаж

институциялық
инвестор,
институциялық
қаржыландырушы
нұсқаухат

институт
саяси институт, саясат
институты
құқық
институты,
құқықтық институт
институционалдық
салымшы, ғұрыпшыл
салымшы
институциялық
инвестор,
институциялық
қаржыландырушы
нұсқаулау, нұсқаухат

2234. инструктор

нұсқаушы

нұсқаушы, инструктор

2235. инструкция

нұсқаулық

нұсқаулық, нұсқау

2236. инструкция
должностная

лауазымдық нұсқаулық

2237. инсуррекция

инсуррекция

лауазымдық
нұсқаулық, лауазымдық
нұсқау
инсуррекция,
дипломаттың
өз

инспекциялық бақылау
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2238. инсценировка

сахналау

2239. интеграция

интеграция

2240. интеллект

интеллект

2241. интеллектуальная
собственность

зияткерлік меншік

2242. интеллектуальные
инвестиции

зияткерлік
инвестициялар

2243. интенсивность труда

еңбек интенсивтілігі

2244. интенсивный труд

интенсивті еңбек

2245. интервент
2246. интервенция

интервент
интервенция

2247. интервокальная
позиция

дауысты аралық шеп

2248. интервокальный

дауысты аралық

2249. интервокальный
согласный

дауысты аралық
дауыссыз

2250. интервью

сұхбат

2251. интервью
2252. интерес

интервью
қызығу, мүдде

2253. интерес страховой

сақтандыру мүддесі

2254. интернет-банкинг
2255. интерпелляция

интернет-банкинг
интерпелляция

2256. интерполяция

интерполяция,
қосымша жазу
97

функцияларын
орындаудан бас тартуы
сахналау, сахна
қойылымы
бірлесу, бірігу, біріктіру,
интеграция
ақыл, ақыл-парасат,
зерде, зиятпарасат,
интеллект
зияткерлік
меншік,
зият
меншігі,
зерде
меншігі,
интеллектуалдық
меншік
зияткерлік
инвестициялар,
интеллектуалдық
инвестициялар
еңбек қарқындылығы,
еңбек интенсивтілігі
интенсивті еңбек,
қарқынды еңбек
интервент, басқыншы
интервенция, басып кіру,
басқыншылық
дауысты аралық шеп,
интервокалды
орын,
интервокалды позиция,
интервокалды
жайғасым
дауысты
аралық,
интервокалды
дауысты аралық
дауыссыз,
интервокалды дауыссыз
сұхбат, интервью
сұхбат, интервью
қызығу, қызығушылық,
қызық, көңіл, назар,
ынта, ықылас, мүдде,
пайда, қалау, тілек,
тілеу
сақтандыру
мүддесі,
сақтандырушы мүдде
интернет-банкинг
интерпелляция,
депутаттардың
үкіметке сұрау салуы
интерполяция,
қосымша жазу

2257. интерпретация

интерпретация,
интерпретациялау

2258. интерцессия

интерцессия

2259. интонация

интонация

интерпретация,
интерпретациялау,
түсіндіру, түсініктеме
беру
интерцессия

2276. искажение

дауыс ырғағы, екпін,
интонация
инфантилизм
инфантилизм,
инфантильдік
инфинитив, тұйық рай
инфинитив, тұйық рай
инфляция
инфляция,
ақшаның
құнсыздануы
ақпараттандыру
ақпараттандыру,
хабардар ету
хабаршы
ақпаратшы, ақпаршы,
ақпар беруші,
мәлімдеуші, хабарлаушы,
хабаршы
ақпараттық құқық
ақпараттық
құқық,
ақпарат құқығы
ақпарат хабар
ақпарат
хабар,
ақпараттық хабар
информация, хабар
ақпарат, мағлұмат,
мәлімет, хабар,
информация
инфрақұрылым
инфрақұрылым, ішкі
құрылым
оқыс оқиға
оқыс
оқиға,
даужанжал,
жанжал,
инцидент,
оқиға,
соқтығыс,
қақтығыс,
егес
ипотека
ипотека
ипотекалық кредит
ипотекалық
кредит,
ипотекалық несие
ирония, тәлкек
кекесін, келеке, мазақ,
мысқыл, тәлкек, ирония
талап қою
қуыным, талап қою,
іздеу (талап қою, іздену,
қуыну)
мойындау туралы талап мойындау
туралы
қою
талап қою, мойындау
туралы қуыным
кері талап
кері талап, кері қуыным,
кері талап қою
бұрмалау
бұрмалау, бұзу

2277. исключительное право

айрықша құқық

2278. исковое заявление

қуыным арызы

2260. инфантилизм
2261. инфинитив
2262. инфляция
2263. информатизация
2264. информатор

2265. информационное право
2266. информационное
сообщение
2267. информация
2268. инфраструктура
2269. инцидент

2270. ипотека
2271. ипотечный кредит
2272. ирония
2273. иск
2274. иск о признании
2275. иск регрессный
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айрықша
құқық,
ерекше құқық
қуыным арызы, талап
қою арызы

2279. исковое требование

қуыным талабы

2280. исконное слово

байырғы (төл) сөз

2281. искренность

шыншылдық

2282. искусственный язык

жасанды тіл

2283. искусственный
гласный

жасанды дауысты

2284. искусственный звук

жасанды дыбыс

2285. искусственный слог

жасанды буын

2286. искусственный
согласный

жасанды дауыссыз

2287. искусствоведение

өнертану

2288. искусствознание

өнертаным

2289. исполнение

орындау

2290. исполнение бюджета

бюджеттің атқарылуы

2291. исполнение завещания

өсиетті орындау

2292. исполнение приговора
2293. исполнитель

үкімнің орындалуы
орындаушы

2294. исполнительная власть
2295. исполнительное
производство
2296. исполнительные
документы
2297. исполнительные
органы власти
2298. испольщина
2299. исправительная
психология
2300. исправительные
работы

қуыным талабы, талап
қою талабы
байырғы сөз, төл сөз
адалдық, ақжүректік,
шыншылдық
жасанды тіл, жасалған
тіл, жасама тіл
жасанды
дауысты,
жасанды
дауысты
дыбыс,
жасама
дауысты дыбыс
жасанды
дыбыс,
жасама дыбыс
жасанды буын, жасама
буын
жасанды
дауыссыз,
жасанды
дауыссыз
дыбыс,
жасама
дауыссыз дыбыс
өнертану, өнер зерттеу,
өнертаным
өнертаным, өнер-білім,
өнертану
орындау,
атқару,
орындалу, атқарылу
бюджеттің атқарылуы,
бюджеттің орындалуы
өсиетті орындау

үкімнің орындалуы
атқарушы, орындаушы,
істеуші
атқарушы билік
атқарушы
билік,
орындаушы билік
атқарушылық
іс атқарушылық
іс
жүргізу, атқару өндірісі жүргізу, атқару өндірісі
атқарушылық құжаттар

атқарушылық
құжаттар,
орындаушылық
құжаттар
атқарушы
билік атқарушы
билік
органдары
органдары, орындаушы
билік органдары
жарма-жаршылық
жарма-жаршылық
түзеу психологиясы
түзеу
психологиясы,
түзеуші психология
түзеу жұмыстары
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түзеу
жұмыстары,
түзеуші жұмыстар

2301. исправительные
учреждения

түзеу мекемелері

түзеу
мекемелері,
түзеуші мекемелер

2302. исправление
2303. исправление
осужденного

түзету
сотталғанды түзеу

2304. испытательный срок

сынақ мерзімі

2305. исследовательский
университет

зерттеу университеті

түзету, түзеу, жөндеу
сотталғанды
түзеу,
сотталған
адамды
түзеу
сынақ мерзімі, сынау
мерзімі, сынаушы мерзім
зерттеу университеті,
зерттеуші университет

2306. истерия
2307. истец

долдану
қуынушы

2308. истина

ақиқат

2309. истина априорная
2310. истина вечная
2311. истина объективная
2312. истина относительная
2313. истинностное значение
2314. историзм
2315. историзм в литературе

априорлық ақиқат
мәңгілік ақиқат
объективті ақиқат
салыстырмалы ақиқат
ақиқаттық мән
историзм, тарихи сөз
әдебиеттегі тарихилық

2316. историковедение
2317. историография
2318. историческая лексика
2319. историческая общность
людей
2320. историческая песня

тарихтану
тарихнама
тарихи лексика
адамдардың тарихи
қауымдастығы
тарихи өлең

2321. историческая поэтика
2322. историческая проза

тарихи поэтика
тарихи проза

2323. историческая
типология

тарихи типология

2324. историческая школа

тарихи мектеп

2325. исторический эпос

тарихи жыр

2326. историческое предание

тарихи аңыз

2327. история литературы

әдебиет тарихы
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долылық, есірік, долдану
қуынушы,
қуынымшы,
талап қоюшы
ақиқат, рас, хақ, шын,
шындық
априорлық ақиқат
мәңгілік ақиқат
объективті ақиқат
салыстырмалы ақиқат
ақиқат мағына
историзм, тарихи сөз
әдебиеттегі тарихилық,
әдебиеттегі
тарихи
ағым
тарихтану
тарихнама
тарихи лексика
адамдардың тарихи
қауымдастығы
тарихи өлең, бұрынғы
өлең, тарихи терең өлең
тарихи поэтика
тарихи проза, тарих
туралы проза
тарихи
типология,
тарихи
тұрғыдағы
типология
тарихи мектеп, тарихы
терең мектеп
тарихи жыр, тарих
туралы жыр, тарихы
терең жыр
тарихи аңыз, тарих
туралы аңыз, тарих
жайлы аңыз
әдебиет
тарихы,
әдебиеттік тарих

2328. источник
доказательства

дәлелдеме көзі

2329. источник дохода

табыс көзі

2330. источник
комплектования

жинақтау көздері

2331. источник права

құқық негізі

2332. источники
доказательства
2333. источники права
2334. источниковедение
2335. истязание
2336. исходные данные
2337. исчисление
2338. исчисление
высказываний
2339. итеративный глагол
2340. итоговое решение

дәлелдеме көзі, дәлелдің
қайнар көзі, дәйектеме
көзі
табыс көзі, пайда көзі,
кіріс көзі
жинақтау көздері,
жинақтама көздері

құқық көзі, құқықтың
қайнар көзі, құқық
негізі
дәлелдеме көздері
дәлелдеме
көздері,
дәлелдің қайнар көздері,
дәйектеме көздері
құқық
көздері, құқық
көздері,
құқықтың
қайнар құқықтың қайнар көздері
көздері
деректану
деректану, деректаным,
деректеме
азаптау
азаптау,
жазалау,
жинқинау,
жәбірлік,
жәбірлеу, жәбіршілік
бастапқы деректер
бастапқы
деректер,
түпкі
деректер,
бастапқы мәліметтер
есептеу
есептеу, есепке алу,
есептеме
пікірлерді есептеу
пікірлерді есептеу
қайталама етістік
қорытынды шешiм

2341. кабала

кіріптарлық

2342. кабальная сделка

кіріптарлық мәміле

2343. кадр
2344. кадровая документация

кадр
кадрлық құжаттама

2345. кадровая политика

кадрлық саясат

2346. кадровая служба

кадрлық қызмет

2347. кадровый резерв

кадрлар резерві

2348. казахстанское
содержание

қазақстандық
қамтылым
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қайталама етістік
қорытынды
шешiм,
түпкілікті
шешім,
қорытпа шешім
кіріптарлық, тәуелділік,
құлдық
кіріптарлық мәміле,
кіріптарлық келісім,
кіріптарлық кесім
кадр
кадрлық
құжаттама,
кадрлық құжат, кадрлық
кадрлық саясат, кадр
саясаты, кадр даярлау
саясаты
кадрлық қызмет, кадр
қызметі
кадрлар резерві,
кадрлық резерв
қазақстандық
қамтылым,
қазақстандық мазмұн,
қазақстандық қамтым

2349. казенные предприятия

қазыналық
кәсіпорындар

2354. кайым айтыс

қазыналық
кәсіпорындар, қазына
кәсіпорындары
қазынашылық билеттер қазынашылық
билеттер, қазынашылық
билеттері
казуалдық түсінік беру казуалдық түсінік беру,
себебін
түсіндіру,
казуалдық түсініктеме
казуистика
казуистика,
бақасшылдық
казус
казус, шырғалаң жағдай,
күлкілі жағдай
қайым айтыс
қайым айтыс

2355. кайым олен

қайым өлең

2356. каламбур

каламбур, ойнақы сөз

2350. казначейские билеты
2351. казуальное толкование
2352. казуистика
2353. казус

2357. календарный день

2358. календарь
2359. каллиграфия
2360. калька
2361. калькулирование
себестоимости

2362. калькуляция
2363. кандидаты в аудиторы

2364. канон
2365. каноническое право

2366. кантон
2367. канцелярия

қайым өлең

бұрып сөйлеу,
сөзойнатым, каламбур,
ойнақы сөз
күнтізбелік күн
күнтізбелік күн,
күнтізбе күні,
календарлық күн,
күнтізбек күні
күнтізбе
күнтізбе,
календарь,
күнтізбек, күнпарақ
каллиграфия
каллиграфия,
көркем
жазу, хусни хат
калька
калька, калькалау
өзіндік
құнды өзіндік
құнды
калькуляциялау
калькуляциялау,
өзіндік құнды есептеу,
өзіндік құнның бағасын
белгілеу
калькуляция,
өнім калькуляция, өнім құнын
құнын есіптеу
есіптеу,
баға
кесу,
калькуляциялау
аудиторлыққа
аудиторлыққа
кандидаттар
кандидаттар,
аудиторлық
кандидаттары,
аудиторлыққа
ұсынылған кандидаттар
канон
канон, қағида, діни
қағида
канондық
канондық
құқық
құқық, діни
құқық, діни қағидалық
құқық
кантон
кантон
кеңсе
кеңсе
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2368. канцелярский стиль

кеңсе стилі

2369. канцлер
2370. капитал
2371.капитал банка

канцлер
капитал
банк капиталы

2372. капитальный ремонт

күрделі жөндеу

2373. капитулярий

капитулярий

кеңсе стилі, кеңселік
стиль
канцлер
капитал, ақша қоры
банк
капиталы,
банктің ақша қоры
күрделі
жөндеу,
капитальды
жөндеу,
іргелі жөндеу, негізгі
жөндеу
капитулярий

2374. капитуляция

капитуляция

капитуляция, берілу

2375. каприз детский

баланың қыңырлығы

2376. капризность
2377. кара

қыңырлық,
кінәмшілдік
жазалау, жаза

балалар еркелігі,
баланың қыңырлығы,
бала еркелігі, бала
қыңырлығы
еркелік, қыңырлық,
кінәмшілдік, кірпияздық
жазалау, жаза

2378. кара олен

қара өлең

қара өлең

2379. карательные санкции

жазалаушы санкциялар

2380.карго
2381. кардинальный

карго
түбегейлі

2382. карикатура

карикатура

2383. кармашка книги
2384. картбланш
2385. картель
2386. картина

кітап қалташасы
картбланш
картель
картина

жазалаушы
санкциялар,
жазалау
санкциялары,
жазалайтын санкциялар
карго
ең басты, көкейтесті,
өте маңызды, түбегейлі
карикатура, келемеж
сурет, мазақ сурет
кітап қалташасы
картбланш
картель
картина, сурет

2387. карцер

карцер

карцер

2388. карьера

мансап

мансап, карьера

2389. карьеризм

мансапқорлық

2390. карьерист

мансапқор

2391. карьерное
планирование

мансаптық жоспарлау

2392.каско
2393. касса

каско
касса

мансапқорлық,
баққұмарлық
мансапқор, баққұмар,
мансапқұмар
мансаптық жоспарлау,
мансапқорлық
жоспарлау, карьералық
жоспарлау
каско
касса
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2394. кассационная жалоба

кассациялық шағым

2395. кассационная
инстанция

кассациялық инстанция

2396. кассационное
производство

кассациялық іс жүргізу

2397. кассационный протест

кассациялық
наразылық
кассация

2398. кассация
2399. кассовые операции
2400. кассовый кредит
2401. каталог

кассациялық шағым,
кассациялық
шағымталап
кассациялық
инстанция, кассациялық
саты
кассациялық іс жүргізу,
кассациялық сот ісін
жүргізу
кассациялық
наразылық
кассация, шағым

кассалық операциялар, кассалық
кассалық амалдар
операциялар, кассалық
амалдар
кассалық кредит
кассалық
кредит,
кассалық несие
тізімдеме
тізімдеме,
каталог,
тізбе

2402. каталог архивный

архивтік каталог

2403. каталогизация
документов

құжаттарды каталогтау

2404. категория
преступления
2405. катрен

қылмыс санаты
төрт тармақ

архивтік каталог,
архивтік тізімдеме,
мұрағаттық каталог,
мұрағаттық тізімдеме,
мұрағаттық тізбе
құжаттарды
каталогтау,
құжаттарды тізбелеу
қылмыс
санаты,
қылмыс категориясы
төрт тармақ, катрен

2406. каузатив
2407. кафедра

каузатив, өзгелік етіс,
кафедра

каузатив, өзгелік етіс
кафедра, мінбе, құжыра

2408. качественное
стихосложение

сапалық
құрылысы

2409. качество
2410. качество архивное
2411. квазиденьги
2412. квалификационная
категория (разряд)
2413. квалификационное
требование
2414. квалификация

өлең сапалық
өлең
құрылысы, сапалы өлең
шығару
сапа
сапа, қасиет
архивтік сапа
архивтік сапа,
мұрағаттық сапа
ақшасымақ, сыңайлы ақшасымақ,
сыңайлы
ақша
ақша,
квазиақша,
жалған ақша
біліктілік
санаты біліктілік
санаты
(разряды)
(разряды),
біліктілік
категориясы (разряды)
біліктілік талабы
біліктілік талабы,
біліктілікке қойылатын
талап
біліктілік
біліктілік, мамандық
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2415. квалификация
преступления
2416. квалифицированный
специалист
2417. квартал

қылмысты жіктеу
білікті маман

қылмысты саралау,
қылмысты жіктеу
білікті маман

тоқсан, орам

тоқсан, орам

2418. квестор

квестор

квестор

2419. квитанция
2420. кворум

түбiртек
жиналым

түбiртек, квитанция
жиналым, кворум

2421. квота

квота, үлестеме

квота, үлестеме

2422. квотирование

үлестемелеу

2423. киллер

жалдап

үлестемелеу,
беру
жалдап, киллер

2424. кинематографист

кинематографист

2425. кинематографическая
организация

кинематографиялық
ұйым

2426. кинематография
2427. кино
2428. киноведение

кинематография
кино
кинотаным

кинематографшы,
кинематографист
кинематографиялық
ұйым, кинематография
ұйымы
кинематография
кино
кинотану, кинотаным

2429. киноискусство
2430. кинолетопись
2431. кинообслуживание
2432. кинореклама
2433. кинотеатр
2434. кинофестиваль
2435. кисса
2436. клад
2437. класс

кино өнері
киножылнама,
киношежіре
кино көрсету
киножарнама
кинотеатр
кинофестиваль
қисса
көмбе
тап, сынып

кино өнері
киножылнама,
киношежіре
кино көрсету
киножарнама
кинотеатр
кинофестиваль
қисса
көмбе, кеніш, қазына
тап, сынып

2438. классификатор

классификатор

2439. классификация

сыныптау, сыныптама

2440. классификация
документов

құжаттарды жіктеу

2441. классицизм

классицизм

жіктеуші,
топтастырғыш,
топтастырушы маман
сыныптау, сыныптама,
жіктеу,
жіктеме,
жіктелім, таптастыру,
классификация,
классификациялау
құжаттарды жіктеу,
құжаттар жіктелімі,
құжаттарды
топтастыру
классицизм
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квота

2442. классическая
литература
2443. классовость
литературы
2444. клаузула
2445. клаустрофобия

классикалық әдебиет
әдебиеттің таптығы

классикалық әдебиет,
классикалық шығарма
әдебиеттің таптығы

клаузула
клаустрофобия

клаузула
клаустрофобия

2446. клевета

жала, жала жабу

2447. клеветник

жалақор

жала, жала жабу, өсекжала
жалақор, өсектеуші

2448. клептомания

клептомания

клептомания

2449. клерикальное
государство

клерикалдық мемлекет

2450. клиенты банка

банк клиенттері

2451. клиринг

клиринг,
өзара
есептесу
клирингілік
қызмет,
өзара
есептесу
ісқимылы

2453. клиринговая
организация

клирингілік
ұйым,
өзара есептесу ұйымы

2454. клиринговая палата

клирингілік
палата,
өзара есеңесу палатасы

2455. клише

клише

2456. клубный кредит

клубтық
кредит,
синдикатталған кредит

2457. книга бухгалтерская

бухгалтерлік кітап

2458. книга памяти

зерде кітабы

2459. книговедение
2460. книголюб

кітаптану
кітапқұмар

2461. книгоношество

кітап тасушылық

2462. книгообеспеченность
2463. книгохранилище
2464. книжка трудовая

кітаппен
қамтамасыздандыру
кітап қоймасы
еңбек кiтапшасы

клериктік
мемлекет,
клерикалдық мемлекет,
клерикал
мемлекет,
клерикалды мемлекет
банк
клиенттері,
банктік клиенттер
клиринг,
өзара
есептесу
клирингілік
қызмет,
өзара
есептесу
ісқимылы,
клирингтік
қызмет
клирингілік ұйым, өзара
есептесу
ұйымы,
клирингтік ұйым
клирингілік
палата,
өзара есеңесу палатасы,
клирингтік палата
клише, тұрақты
оралым, стандартты
айтылым
клубтық
кредит,
синдикатталған
кредит, клубтық несие
бухгалтерлік кітап,
бухгалтер кітабы
зерде кітабы, еске алу
кітабы
кітаптану
кітапқұмар, кітап
жинағыш
кітап тасу, кітап
тасушылық
кітаппен
қамтамасыздандыру
кітап қоймасы
еңбек кiтапшасы

2465. книжная палата

кітап палатасы

кітап палатасы

2452. клиринговая
деятельность
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2466. книжная полка
2467. книжный
книжник
2468. коалиция

кітап сөресі

кітап сөресі

поэт, кітаби ақын

кітаби ақын

2469. код назначения
платежа
2470. кодекс гражданский
2471. кодификация
2472. количественное
(долготное) ударение
2473. количественное
стихосложение
2474. коллегиальность
2475. коллегиальные органы
2476. коллегия
2477. коллегия суда
2478. коллектив
2479. коллективная
безопасность
2480. коллективная
собственность
2481. коллективное
творчество

2482. коллективный договор

2483. коллизионная норма
2484. коллизионное право
2485. коллизия

коалиция

коалиция, одақ

төлем
коды

мақсатының төлем
мақсатының
коды,
төлем
тағайындамасының
коды
азаматтық кодекс
азаматтық кодекс
кодификация
кодификация, кодтау
сандық
(созылыңқы) сандық (созылыңқы)
екпін
екпін, мөлшерлі екпін
сандық өлең құрылысы сандық өлең құрылысы,
өлеңнің
сандық
құрылысы
алқалылық
алқалылық,
коллегиялық
алқалы органдар
алқалы
органдар,
коллегиялық органдар
коллегия, алқа
коллегия, алқа
сот алқасы
сот
алқасы,
сот
коллегиясы
ұжым
ұжым,
коллектив,
қауым, ұйым
ұжымдық қауіпсіздік
ұжымдық қауіпсіздік,
қауымдық
қауіпсіздік,
ұйымдық қауіпсіздік
ұжымдық меншік
ұжымдық
меншік,
қауымдық
меншік,
ұйымдық меншік
ұжымдық
ұжымдық
шығармашылық
шығармашылық,
қауымдық
шығармашылық,
ұйымдық
шығармашылық
ұжымдық шарт
ұжымдық
шарт,
ұжымдық келісімшарт,
қауымдық
шарт,
қауымдық келісімшарт,
ұйымдық
шарт,
ұйымдық келісімшарт
коллизиялық норма
коллизиялық
норма,
қайшылық нормасы
коллизиялық құқық
коллизиялық құқық,
қайшылық құқығы
коллизия
коллизиялық,
қайшылық
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2486. коллизия законов

заңдар коллизиясы

2487. колониализм

отаршылдық

2488. колония

отар, колония

2489. колонка

бағана

2490. колонтитул
2491. колонцифра
2492. колорит

колонтитул
бет саны
колорит

2493. колхозное
крестьянство
2494. колхозный двор

колхозшы
шаруашылығы
колхоз үйі

2495. колыбельная песня
2496. командировка

бесік жыры
іссапар

колонтитул
бет саны
бояу, түс, айқын көрініс,
бейне, ерекшелік,
колорит
ұжымшар шаруалары,
колхозшы шаруашылығы
ұжымшар ауласы,
колхоз үйі
бесік жыры
іссапар

2497. комбатант

комбатант

комбатант

2498. комбинированные
съемки
2499. комедийный жанр

құрама түсіріс

2500. комедия
2501. комендантский час

комедия
коменданттық сағат

2502. комиссионер

комиссионер

құрама түсірілімдер,
құрама түсіріс
комедия
жанры,
комедиялық жанр
комедия
коменданттық сағат,
комендант сағаты
комиссионер, делдал

2503.комиссия

комиссия,
тапсырма комиссия, тапсырма
ақы
ақы
сайлау комиссиясы
сайлау комиссиясы

2504. комиссия
избирательная
2505. комиссия конкурсная
2506. комиссия
ликвидационная
2507. комиссия
перестраховочная
2508. комиссия приемная
2509. комиссия страховая

2510. комиссия экспертная

комедия жанры

конкурстық комиссия

заңдар
коллизиясы,
заңдар қайшылығы
отаршылдық, отарлау
отар, отаршы, мекен,
колония
баған, бағана, сала

конкурстық комиссия,
байқау комиссиясы
тарату комиссиясы
тарату комиссиясы,
жою комиссиясы
қайта
сақтандыру қайта
сақтандыру
комиссиясы
комиссиясы
қабылдау комиссиясы
қабылдау комиссиясы,
қабылдаушы комиссия
сақтандыру
сақтандыру
комиссиясы
комиссиясы,
сақтандырушы
комиссия
сараптау комиссиясы
сараптау комиссиясы,
эксперт комиссиясы
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2511. комитент

комитент

комитент,
келісім
жасауды тапсыратын
тарап
комитет

2512. комитет

комитет

2513. комитет
исполнительный

атқару комитетi

атқару комитетi,
атқарушы комитет

2514. комитет кредиторов

кредиттеушілер
комитеті

2515. комитет профсоюзный

кәсiподақ комитетi

кредиттеушілер
комитеті, кредиторлар
комитеті,
несие
берушілер комитеті
кәсiподақ комитетi

2516. коммандитное
товарищество

сенім серіктестігі

2517. коммендация

коммендация

2518. комментарий

комментарий,
түсініктеме

2519. комментатор

комментатор,
түсініктемеші

2520. коммерциализация
технологий

технологияларды
коммерцияландыру

2521. коммерческая
организация

коммерциялық ұйым

2522. коммерческий кредит

коммерциялық кредит

2523. коммерческое
представительство

коммерциялық өкілдік

2524. коммунальное
имущество

коммуналдық мүлік

коммуналдық
ортақ мүлік

2525. коммуникабельный

жұғымды, көпшіл

2526. коммуникативная
функция

коммуникативтік
қызмет

2527. коммунист
2528. коммутационные
числа

коммунист
коммутациялық сандар

2529. коммюнике

мазмұндама

жұғымды,
көпшіл,
ашық,
тез
тіл
табысатын
коммуникативтік
қызмет, қатысымдық
қызмет
коммунист
коммутациялық
сандар,
коммутация
сандары
коммюнике,
мазмұндама, мәлімдеме
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сенім
серіктестігі,
коммандиттік
серіктестік
коммендация
түсіндірме, түсіндіру,
түсінік, түсініктеме,
комментарий, талдау
түсінік беруші,
комментатор,
түсініктемеші
технологияларды
коммерцияландыру,
технологияларды
коммерциялау
коммерциялық ұйым,
коммерциямен
айналысатын ұйым
коммерциялық кредит,
коммерциялық несие
коммерциялық өкілдік,
коммерция өкілдігі
мүлік,

2530. компания
2531. компания лизинговая

компания
лизингтік компания

2532. компания
национальная
2533. компания страховая

ұлттық компания

2534. компаративизм

компаративизм

сақтандыру
компаниясы

2535. компенсационная плата өтемдік төлемақы

компания, науқан
лизингтік компания,
лизинг компаниясы
ұлттық компания
сақтандыру
компаниясы,
сақтандырушы
компания
компаративизм
өтемдік төлемақы,
өтемдік төлем
өтемақы
төлемдері,
компенсация төлемдері

2536. компенсационные
выплаты

өтемақы төлемдері

2537. компенсация

өтем

2538. компетентность

құзыреттiлiк

2539. компетентность
специалиста
2540. компетентные органы

маманның біліктілігі

2541. компетентный

құзыретті

2542. компетенция

құзырет

2543. комплекс

кешен, жиынтық

2544. комплексная проверка

кешенді тексеру

2545. комплексная
экспертиза

кешенді сараптама

2546. комплексность

кешендік

2547. комплектование архива

архивті комплектілеу

2548. комплектование фонда

қорды жинақтау

2549. компликация

компликация

2550. композитор

композитор

2551. композиция

композиция,
композиция,
шығарманың құрылысы шығарманың құрылысы
компонент
компонент, құрамдас,
құрауыш, сыңар

2552. компонент

құзыретті органдар
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өтем,
компенсация,
орнын
толтыру,
өтемақы
құзыреттiлiк, біліктілік
маманның біліктілігі,
маманның құзыреттілігі
құзыретті
органдар,
білікті органдар
құзыретті,
білікті,
лайықты, қабілетті
құзырет, компетенция
кешен,
жиынтық,
жиын, комплекс
кешенді
тексеру,
кешенді түрде тексеру
кешенді
сараптама,
кешенді
түрдегі
сараптама
кешендік,
кешенділік,
комплектілік
мұрағатты толымдау,
архивті комплектілеу,
мұрағатты жинақтау
қорды жинақтау, қорды
толымдау
компликация,
күрделену, шиеленісу
композитор, сазгер

2553. компрометирующие
материалы
2554. компромисс

кір
келтіретін кір келтіретін
материалдар
материалдар
ымыра
ымыра, келісім,
келісімдік, мәміле,
ымырагершілік, тәбуа
2555. компьютерные методы бағалаудың
бағалаудың
оценки
компьютерлік әдістері
компьютерлік әдістері
2556. конвент
конвент
конвент
2557. конвенция
2558. конвергенция

конвенция
конвергенция

конвенция, келісім
жуықтама,жуықтасу,
жуықтау,конвергенция
валютаның
айырбасталымдылығы
,
валютаның
конверцияланатындығы
айдауыл, күзет, күзетші

2559. конвертируемость
валюты

валютаның
айырбасталымдылығы

2560. конвой

айдауыл

2561. конгломерация

конгломерация

2562. конгресс

конгресс

конгломерация,
біртұтас біріктіру
конгресс

2563. конгрессмен

конгрессмен

конгрессмен

2564. конгрессмен
2565. кондиция

конгрессмен
кондиция

2566. кондоминиум

кондоминиум

конгрессмен, конгресші
кемел, норма, сапа,
шарт, кондиция
кондоминиум

2567. конец света
2568. конечное

ақыр заман
шектілік

2569. конклюдентность
2570. конклюдентные
действия
2571. конкордат

конклюденттік
конклюденттік
конклюдентті әрекеттер конклюдентті
әрекеттер,
конклюденттік
әрекеттер
конкордат
конкордат

2572. конкретизация
2573. конкретное

нақтылау
нақты

2574. конкретное значение

нақтылы мағына

2575. конкретные
существительные

нақтылы зат есімдер

2576. конкретный труд
2577. конкуренция
2578. конкурс

нақты еңбек
бәсекелестік
конкурс

ақыр заман, ақырзаман
ақырғы, соңғы, шеткі,
негізгі, түпкі, шектілік

111

нақтылау
айқын, деректі, нақты,
нақтылы
нақтылы
мағына,
нақты мағына
нақтылы зат есімдер,
нақты зат есімдер
нақты еңбек
бәсеке, бәсекелестік
байқау, бәйге, жарыс,
сайыс, конкурс

2579. конкурсная
документация

конкурстық құжаттама

2580. конкурсное
делопроизводство

конкурстық іс жүргізу

2581. коносамент

коносамент, жүкқұжат

2582. консалтинг
2583. консенсус

консалтинг
консенсус

2584. консервативность

консервативтілік

2585. консервация

қорды сақтау

2586. консервация документа

құжатты
консервациялау

2587. консигнация
2588. консилиум
2589. консоли
2590. консолидация

консигнация
консилиум
консоли
консолидация

2591. консолидированная
отчетность

шоғырландырылған
есеп-қисап

2592. консолидированный
закон

шоғырландырылған заң

2593. консорциальный
кредит

консорциумдық кредит

2594. конспект
2595. конспирация

конспект
астыртын әрекет ету

2596. констатация

анықтау

консорциумдық кредит,
консорциумдық несие,
бірлескен
кредит,
бірлескен несие
конспект
астыртын әрекет ету,
конспирация,
құпия
істер,
астыртын
жұмыс,
жасырын
әрекет әрекет ету,
анықтау, констатация

2597. констебль

констебль

констебль
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конкурстық
құжаттама,
конкурс
құжаттамасы, конкурс
құжаты,
байқау
құжаттамасы,
байқау
құжаты
конкурстық іс жүргізу,
байқаулық іс жүргізу
коносамент,
жүкқұжат
консалтинг
консенсус, пәтуа, ортақ
келісім, ымыра
консервативтілік,
кертартпалық
консервация,
консервациялау, қорғау,
сақтау, тұмшалау,
қорды сақтау
құжатты
консервациялау,
құжатты сақтау
консигнация
консилиум
консоли
бірігу, нығайту, нығаю,
шоғырлау, ұзарту,
шоғырландыру,
консолидация
шоғырландырылған
есеп-қисап,
шоғырландырылған
есептілік, нығайтылған
есеп-қисап,
нығайтылған есептілік
шоғырландырылған
заң, нығайтылған заң

2598. конституционная
жалоба

конституциялық шағым конституциялық
шағым,
конституциялық шағымарыз
2599. конституционная
конституциялық
конституциялық
законность
заңдылық
заңдылық,
конституциялық заң
2600. конституционное право конституциялық құқық конституциялық
құқық, конституциялық
қақы
2601. конституционное
конституциялық құқық конституциялық құқық
правонарушение
бұзушылық
бұзушылық,
конституциялық
құқықбұзушылық,
конституциялық құқық
бұзу
2602. конституционное
конституциялық
сот конституциялық
сот
правосудие
төрелігі
төрелігі,
конституциялық
әділ
сот
2603. конституционные
конституциялық
конституциялық
гарантии
кепілдіктер
кепілдіктер,
конституциялық
кепілдемелер
2604. конституционные
конституциялық заңдар конституциялық
законы
заңдар
2605. конституционные
принципы

конституциялық
қағидаттар

2606. конституционный
контроль

конституциялық
бақылау

2607. конституционный
строй

конституциялық
құрылыс

2608. конституция

конституция

2609. конструктивный

сындарлы

2610. консул
2611. консульская вализа

консул
консулдық сағдиян

2612. консульская
легализация

консулдық заңдастыру
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конституциялық
қағидаттар,
конституциялық
принциптер
конституциялық
бақылау,
конституциялық
қадағалау
конституциялық
құрылыс,
конституциялық
құрылым
конституция, ата заң
құрылымдық,
конструктивті,
конструкциялық,
сындарлы
консул
консулдық
сағдиян,
консулдық вализа
консулдық заңдастыру,
консулдық жария ету

2613. консульская служба

консулдық қызмет

2614. консульские сборы

консулдық алымдар

2615. консульский округ

консулдық округ

2616. консульство

консулдық

консулдық
қызмет,
консулдық жұмыс
консулдық
алымдар,
консулдық жиындар
консулдық
округ,
консулдық аймақ
консулдық

2617. консультант

консультант

консультант, кеңесші

2618. консультационные
услуги

консультациялық
қызметтер

2619. консультация
юридическая

заң консультациясы

2620. контексное значение
слова

сөздің контекстік
мағынасы

2621. контекст

мәнмәтін

консультациялық
қызметтер, кеңес беру
қызметтері
заң консультациясы,
заңи консультация,
заңдық консультация,
заң кеңесі
сөздің контекстік
мағынасы, сөздің
мәнмәтіндік мағынасы
мәнмәтін, контекст

2622. контекстуальные
синонимы

мәнмәтіндік
синонимдер

2623. контент

контент

2624. контингентирование
2625. контингентирование
эмиссии

контингенттеу,
үлестемелік реттеу
эмиссияны
контингенттеу

2626. континуитет

континуитет

2627.контокоррент

контокоррент,
контокоррент,
ағымдағы шот
ағымдағы шот
контокорренттік кредит контокорренттік
кредит,
контокорренттік несие
контор
контор, кеңсе
контрабанды
контрабанды,
контрабанда,
бұқпа
сауда, ұрлап өткізу
контрагент
контрагент, қарсы
агент
контракт, шарт
келісімшарт, шарт,
контракт
контрактация
контрактация,
шарт
жасасу, шарттасу

2628. контокоррентный
кредит
2629. контора
2630. контрабанда
2631. контрагент
2632. контракт
2633. контрактация
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контекстдік
синонимдер,
мәнмәтіндік
синонимдер
контент
контингенттеу,
үлестемелік реттеу
эмиссияны
контингенттеу,
эмиссияны үлестемелік
реттеу
континуитет

2634. контраргумент

қарсы аргумент

2635. контрасигнатура

контрасигнатура

2636. контрафактный

контрафактілік

2637. контрафакция
2638. контрибуция

контрафакция
контрибуция

2639. контроль

бақылау

2640. контроль валютный

валюталық бақылау

қарсы аргумент,
контраргумент
контрасигнатура
контрафактілік,
контрафактілі
контрафакция
контрибуция,
соғым
шығыны
бақылау, қадағалау

валюталық бақылау,
валютаны
бақылау,
валюталық қадағалау
2641. контроль внутренний
ішкі бақылау
ішкі бақылау, ішкі
қадағалау
2642. контроль
банк ішіндегі бақылау, банк ішіндегі бақылау,
внутрибанковский
банкішілік бақылау
банкішілік бақылау
2643. контроль
құжаттық бақылау
құжаттық
бақылау,
документальный
құжат
түрінде
бақылау,
құжаттық
қадағалау
2644. контроль
инспекциялық бақылау инспекциялық
инспекционный
бақылау, инспекциялық
қадағалау
2645. контроль
качества аудит сапасын бақылау аудит
сапасын
аудита
бақылау,
аудит
сапасын қадағалау
2646. контроль
үкімет бақылауы
үкімет бақылауы
правительства
2647. контроль президента
президент бақылауы
президент бақылауы
2648. контроль социальный
әлеуметтік бақылау
әлеуметтік бақылау
2649. контроль финансовый қаржы бақылауы
қаржы
бақылауы,
қаржылық бақылау,
қаржылық қадағалау
2650. контрольная среда
бақылау ортасы
бақылау
ортасы,
қадағалау оратасы
2651. контрольнобақылау-өткізу
бақылау-өткізу
пропускные пункты
пункттері
пункттері
2652. контрольный пакет
акциялардың бақылау акциялардың бақылау
акций
пакетi
пакетi, акциялардың
қадағалау пакетi
2653. контрольный пункт
бақылау пунктi
бақылау пунктi,
бақылау бекеті,
қадағалау пунктi
2654. контрольный
бақылау данасы
бақылау данасы
экземпляр
2655. контрпартнер
қарсы әріптес
қарсы
әріптес,
контрпартнер
2656. контрцикличный
қарсы циклдік
қарсы
циклдік,
контрциклдік
2657. конфабуляция
конфабуляция
конфабуляция
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2658. конфедерация

конфедерация

конфедерация

2659. конференц-зал

конференц-зал

конференц-зал

2660. конференция
2661. конфессионализм

конференция
конфессионализм

конференция
конфессионализм

2662. конфиденциальность
данных

деректердің
құпиялылығы

2663. конфискация

тәркілеу

2664. конфискация
имущества

мүлікті тәркілеу

2665. конфликт

жанжал, тартыс

2666. конфликт интересов

мүдделер қақтығысы

2667. конфликтология
2668. концедент

конфликтология
концедент

деректердің
құпиялылығы,
мәліметтердің
құпиялылығы
тәркілеу,
конфискациялау,
конфискация,
кәмпескелеу
мүлікті
тәркілеу,
мүлікті конфискациялау,
мүлікті кәмпескелеу
жанжал, тартыс, даудамай, қақтығыс,
шиеленіс
мүдделер қақтығысы,
мүдделер шиеленісі
конфликтология
концедент

2669. концентрация

зейін қою

2670. концепция

тұжырымдама

2671. концерн

концерн

2672. концерт
2673. концессионер
2674. концессионный
договор

концерт
концессионер
концессиялық шарт

2675. концессионный проект

концессиялық жоба

2676. концессия

концессия

концерт
концессионер
концессиялық
шарт,
концессиялық
келісімшарт
концессиялық
жоба,
концессия жобасы
концессия

2677. концовка
2678. концорциум
2679. конъюнктура

аяқтама
концорциум
конъюнктура

аяқтама, аяқталым
концорциум
конъюнктура

2680. кооператив
2681. кооперативный кредит

кооператив
кооперативтік кредит

2682. кооперативный пай

кооперативтік
жарна
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зейін қою, топтау,
шоғырлау, қосылым
тұжырымдама,
концепция
концерн

кооператив
кооперативтік кредит,
кооперативтік несие
үлестік кооперативтік үлестік
жарна, кооперативтік
пай

2683. кооперация
2684. кооперирование
библиотечном деле

кооперация
в кітапхана ісіндегі
бірлесу

2685. кооптация
2686. координатор

кооптация
үйлестіруші

2687. копийный документ

көшірме құжат

2688. копирование
документа

құжатты көшіру

2689. копия

көшірме

2690. копия авторизованная
2691. копия архивная

авторландырылған
көшірме
архивтік көшiрме

2692. копия документа

құжат көшірмесі

2693. копия заверенная

расталған көшiрме

2694. копия факсимильная

факсимильдік көшiрме

2695. копия
электрографическая

электрографиялық
көшiрме

2696. коренное население

байырғы ел

2697. коренные жители

байырғы тұрғындар

2698. корень

түбір

2699. корифей
2700. кормилец

кемеңгер
асыраушы

2701. корневое слово
2702. корневой каталог

түбір сөз
түбірлік каталог

2703. коробка архивная

архивтік қорап

117

кооперация
кітапхана ісіндегі
бірлесу, кітапхана
ісіндегі кооперациялану
кооптация
үйлестіруші,
координатор
көшірме құжат, копия
құжат
құжатты көшіру,
құжаттың копиясын
түсіру, құжаттың
көшірмесін түсіру
көшірме
авторландырылған
көшірме
архивтік көшiрме,
мұрағаттық көшiрме
құжат көшірмесі,
құжат копиясы
расталған көшiрме,
куәландырылған
көшірме
факсимильдік көшiрме,
факсимилиялық көшiрме
электрграфиялық
көшiрме,
электрографтық
көшiрме, электрография
көшiрмесі
байырғы ел, байырғы
тұрғындар, жергілікті
халық,
тұрғылықты
халық
байырғы ел, байырғы
тұрғындар, жергілікті
халық,
тұрғылықты
халық
түбір, тамыр
кемеңгер, корифей
асыраушы, асыраушы
адам
түбір сөз
түбірлік
каталог,
түбірлік
тізімдеме,
түбірлік тізбе
архивтік қорап,
мұрағаттық қорап

2704.корпоративная карта
2705. корпоративное
государство

2706. корпоративное право
2707. корпоративный
секретарь
2708. корпорация
2709. корректив
2710. корректор
2711. корректура
2712. корреспондент
2713. корреспондент
собственный
2714. корреспондентские
отношения
2715. корреспонденция
2716. корреспонденция
счетов
2717. коррупционное
правонарушение

2718. коррупция
2719. корысть
2720. косвенная
дискриминация
2721. косвенная речь
2722. косвенное
доказательство

корпоративтік карта

корпоративтік карта,
корпорациялық карта,
корпоративті карта
корпоративтік мемлекет корпоративтік
мемлекет,
корпорациялық
мемлекет, корпоративті
мемлекет
корпоративтік құқық
корпоративтік құқық,
корпорациялық
құқық,
корпоративті құқық
корпоративтік хатшы
корпоративтік хатшы,
корпорациялық хатшы,
корпорация хатшысы,
корпоративті хатшы
корпорация
корпорация, бірлестік,
одақ
iшiнара түзету
iшiнара түзету, түзету,
корректив
корректор
корректор, түзеткіш
корректура
корректура, түзетпе
корреспондент, тілші
корреспондент, тілші,
хабаршы, арнаулы тілші
меншікті тілші
меншікті тілші,
меншікті корреспондент
корреспонденттік
корреспонденттік
қатынастар
қатынастар,
корреспонденттік
қарым-қатынастар
корреспонденция, хаткорреспонденция, хатхабар
хабар, хабар-ошар
шоттар
шоттар
корреспонденциясы
корреспонденциясы
сыбайлас жемқорлық сыбайлас
жемқорлық
құқық бұзушылық
құқық
бұзушылық,
сыбайлас жемқорлық
құқықбұзушылық,
коррупциялық
құқық
бұзушылық, құнпарлық
құқық бұзушылық
сыбайлас жемқорлық
сыбайлас жемқорлық,
коррупция, құнпарлық
пайдакүнемдік
пайдакүнемдік,
дүниеқұмарлық,
дүниеқоңыздық
жанама кемсіту
жанама
кемсіту,
жанама дискриминация
төлеу сөз
жанама дәлелдеме
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төлеу сөз, жанама сөз
жанама
дәлелдеме,
жанама дәлел, жанама
айғақ

2723. косвенные затраты

жанама шығындар

2729. край

жанама шығындар,
жанама шығыстар,
жанама шығасы
жанамасалықтар
жанама салықтар,
жанама салынатын
салықтар
пионер алауы
пионер алауы,
пионерлік алау
белгіленім
белгіленім, баға кесу,
баға белгілеу, нарық
шығару, бағабелгіленім
валюта
бағамын валюта
бағамын
белгілеу
белгілеу,
валюта
белгіленімі,
валюта
бағабелгіленімі
айналым коэффиценті
айналым коэффиценті,
айналыс коэффиценті
өлке
өлке, өңір, қиыр

2730. красота эстетическая

сұлулық

2731. краткосрочный кредит

қысқа мерзімді кредит

2732. креативный

креативтік

2733. кредит
2734. кредит «овернайт»

кредит, несие
«овернайт» кредит, бір
түндік кредит

2735. кредит «стэнд-бай»

«стенд-бай» кредит

2736. кредит межбанковский

банк аралық кредит

2724. косвенные налоги
2725. костер пионерский
2726. котировка
2727.котировка валют

2728. коэффициент оборота

2737. кредит
строительство

на құрылысқа
кредит

арналған

2738. кредит открытый

ашық
кредит,
ашылмалы кредит

2739. кредит покупателя

сатып
кредиті

2740. кредитная блокада

кредиттік
құрсау,
кредиттік тосқауыл

алушының
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сұлулық, эстетикалық
сұлулық
қысқа мерзімді кредит,
қысқамерзімді кредит,
қысқа мерзімді несие,
қысқамерзімді несие
креативтік,
креативтілік
кредит, несие
«овернайт»
кредит,
біртүндік
кредит,
«овернайт»
несие,
біртүндік несие
«стенд-бай»
кредит,
«стенд-бай» несие
банкаралық
кредит,
банк аралық кредит,
банкаралық несие, банк
аралық кредит
құрылысқа
арналған
кредит,
құрылысқа
арналған несие
ашық
кредит,
ашылмалы
кредит,
ашық несие, ашылмалы
несие
сатып
алушының
кредиті, сатып алушы
кредиті,
сатып
алушының несиесі
кредиттік
құрсау,
кредиттік
тосқауыл,

2741. кредитная
дискриминация

кредиттік кемсітушілік

2742. кредитная дисциплина

кредит тәртібі

2743. кредитная
документация

кредит құжаттамасы

2744. кредитная история

кредит тарихы

2745. кредитная карта

кредит картасы

2746. кредитная кооперация

кредит кооперациясы

2747. кредитная линия

кредит желісі

2748. кредитная организация кредит ұйымы
2749. кредитная политика

кредит саясаты

2750. кредитная рестрикция

кредитті шектеу

2751. кредитная реформа

кредит реформасы

2752. кредитная система

кредит жүйесі

2753. кредитная экспансия

кредиттік экспансия

2754. кредитное бюро

кредит бюросы

2755. кредитное досье

кредит деректемесі
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несиелік
құрсау,
несиелік тосқауыл
кредиттік кемсітушілік,
кредиттік
дискриминация,
несиелік кемсітушілік,
несиелік дискриминация
кредит тәртібі, несие
тәртібі
кредит құжаттамасы,
несие
құжаттамасы,
кредит құжаты, несие
құжаты
кредит тарихы, несие
тарихы
кредит
картасы,
кредиттік карта, несие
картасы, несиелік карта
кредит кооперациясы,
несие кооперациясы
кредит желісі, несие
желісі, кредит торабы,
несие торабы
кредит
ұйымы,
кредиттік ұйым, несие
ұйымы, несиелік ұйым
кредит
саясаты,
кредиттік
саясат,
несие саясаты, несиелік
саясат
кредитті
шектеу,
кредитті
рестрикциялау, несиені
шектеу
кредит
реформасы,
кредиттік
реформа,
несие
реформасы,
несиелік реформа
кредит
жүйесі,
кредиттік жүйе, несие
жүйесі, несиелік жүйе
кредиттік
экспансия,
кредит
экспансиясы,
несие
экспансиясы,
несиелік экспансия
кредит
бюросы,
кредиттік бюро, несие
бюросы, несиелік бюро
кредит
деректемесі,
кредиттік деректеме,
несие
деректемесі,
несиелік деректеме

2756. кредитное
планирование
2757. кредитное
товарищество
2758. кредитные ассоциации

2759. кредитные аукционы
2760. кредитные деньги
2761. кредитные ресурсы

2762. кредитные риски

2763. кредитные союзы

2764. кредитный договор

2765. кредитный комитет

2766. кредитный портфель

2767. кредитный потолок

кредитті жоспарлау

кредитті
жоспарлау,
несиені жоспарлау
кредиттік серіктестік
кредиттік серіктестік,
несие
серіктестігі,
несиелік серіктестік
кредит қауымдастығы
кредит қауымдастығы,
кредиттік
қауымдастық,
несие
қауымдастығы,
несиелік қауымдастық
кредит аукционы
кредит аукционы, несие
аукционы
кредиттік ақша
кредиттік ақша, несие
ақша
кредит
ресурстары, кредит
ресурстары,
кредиттің
сақтаулы кредиттің
сақтаулы
қорлары
қорлары,
несие
ресурстары,
несиенің
сақтаулы қорлары
кредит тәуекелдігі
кредит
тәуекелдігі,
кредиттік
тәуекел,
несие
тәуекелдігі,
несиелік тәуекел
кредит одақтары
кредит
одақтары,
кредиттік
одақтар,
несие
одақтары,
несиелік одақтар
кредит шарты
кредит
шарты,
кредиттік
шарт,
кредит келсімшарты,
кредиттік келісімшарт,
несие шарты, несиелік
шарт,
несие
келсімшарты, несиелік
келісімшарт
кредит комитеті
кредит
комитеті,
кредиттік
комитет,
несие
комитеті,
несиелік комитет
кредит қоржыны
кредит
қоржыны,
кредиттік
қоржын,
кредит
портфелі,
кредиттік
портфель,
несие
қоржыны,
несиелік қоржын, несие
портфелі,
несиелік
портфель
кредиттің
жоғарғы кредиттің
жоғарғы
шегі
шегі, несиенің жоғарғы
шегі
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2768. кредитный рынок

кредит рыногы

кредит рыногы, несие
рыногы, несие нарығы,
кредит нарығы
2769. кредитный своп
кредиттік своп
кредиттік
своп,
несиелік своп
2770. кредитный сквиз
кредиттік сквиз
кредиттік
сквиз,
несиелік сквиз
2771. кредитный спрэд
кредиттік спрэд
кредиттік
спрэд,
несиелік спрэд
2772. кредитный триггер
кредиттік триггер
кредиттік
триггер,
несиелік триггер
2773. кредитование
кредиттеу, кредит беру кредиттеу,
кредит
беру, несиелеу, несие
беру
2774. кредитор
кредиттеуші
кредиттеуші,
несиелеуші
2775. кредиторская
кредиторлық берешек
кредиторлық берешек,
задолженность
кредиторлық борыш,
несиегерлік берешек,
несиегерлік борыш
2776. кредиторский комитет кредиттеуші комитеті
кредиттеуші комитеті,
кредиттеуші комитет,
несиелеуші
комитет,
несие беруші комитет
2777. кредитоспособность
кредитке қабілеттілік, кредитке қабілеттілік,
кредит қабілеттілігі
кредит
қабілеттілігі,
несие
төлеуге
қабілеттілік,
несие
төлеу қабілеттілігі
2778. крестоносцы
кресшілер
кресшілер
2779. крестьянское хозяйство шаруа қожалығы
шаруа
қожалығы,
шаруашылық қожалығы
2780. кризис
дағдарыс
дағдарыс, кризис
2781. криминалистика
криминалистика
криминалистика
2782. криминалистическая
категория

криминалистік санат

2783. криминалистическая
регистрация
2784. криминалистическая
тактика
2785. криминалистические
требования
2786. криминалистическое
планирование
2787. криминальная
психология

криминалистік санат,
криминалдық
санат,
криминалистік
категория
криминалистік тіркеу
криминалистік тіркеу,
криминалдық тіркеу
криминалистік тактика криминалистік
тактика, криминалдық
тактика
криминалистік талаптар криминалистік
талаптар, криминалдық
талаптар
криминалистік
криминалистік
жоспарлау
жоспарлау,
криминалдық жоспарлау
криминалдық
криминалдық
психология
психология,
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2788. криптография

криптография

2789. криптоним

криптоним

2790. критерий

өлшем

2791. критерий истины

ақиқат критерийі

2792. критерий практики

практика критерийі

2793. критик

сыншы

2794. критика

сын

2795. критика и самокритика

сын және өзара сын

2796. критический реализм
2797. критичность воли
2798. критичность ума
2799. кросс-кредитование
2800. кросс-курс
2801. круг в доказательстве
2802. круг в определении
2803. ксерография
2804. кукольный фильм
2805. кульминация
2806. кумулятивное
голосование
2807. кумулятивное
наказание
2808. куплет
2809. купля-продажа

криминалистік
психология
криптография, құпия
жазу
криптоним
өлшем,
өлшемшарт,
критерий, меже, шарт,
өлшеуіш
ақиқат критерийі,
ақиқат өлшемшарты
практика критерийі,
практика өлшемшарты,
тәжірибе өлшемшарты
сыншы,
сынаушы,
сынағыш
сын, сынау

сын және өзара сын,
сын және өзіндік сын
сыншыл реализм
сыншыл реализм, сыни
реализм
ерік сыншылдығы
ерік сыншылдығы,
жігер сыншылдығы
ақыл сыншылдығы
ақыл сыншылдығы,
зерде сыншылдығы
кросс-кредиттеу
кросс-кредиттеу, кросснесиелеу, кросс-несие
беру
кросс-курс,
кросс- кросс-курс, кросс-бағам
бағам
дәлелдемедегі шеңбер
дәлелдемедегі шеңбер,
дәлелдегі шеңбер,
дәлелдемедегі құрсау
анықтамадағы шеңбер
анықтамадағы шеңбер,
анықтау шеңбері
ксерография
ксерография,
ксерокөшiрме
қуыршақ фильм
қуыршақ фильм,
қуыршақ фильмі
шарықтау шегі
шарықтау шегі,
кульминация
кумулятивтік
дауыс кумулятивтік
дауыс
беру
беру, кумулятивті дауыс
беру,
кумулятивтік
дауысқа салу
кумулятивті жаза
кумулятивті
жаза,
кумулятивтік жаза
ән шумақ
ән шумақ, шумақ, өлең
шумағы
сатып алу-сату
сатып алу-сату
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2810. купон

купон

купон

2811. куратор

куратор

куратор, жетекші

2812. курс

бағам

бағам, курс

2813. курс биржевой

биржалық бағам

2814. курсив
2815. курсив-буква

курсив
көлбеу әріп

биржалық бағам,
биржалық курс
курсив, көлбеу
көлбеу әріп

2816. курсивные скобки

көлбеу жақша

көлбеу жақша

2817. курсовая разница

бағамдық айырма

2818. курьер

курьер

бағамдық
айырма,
курстық айырма
курьер, шабарман

2819. куьтура речи

сөз мәдениеті

2820. кэш-менеджмент
2821. кюй

кэш-менеджмент
күй

2822. лабиальный
сингармонизм

лабиал сингармонизм,
ерін үндестігі

2823. лаборатория

зертхана

2824. лагтинг
2825. лаконизм
2826. ландрат
2827. ландтаг
2828. ларингальный звук

2830. латинский алфавит

лагтинг
лаконизм, ықшамдылық
ландрат
ландтаг
ларингал дыбыс, көмей
дыбыс
латерал дыбыс, бүйір
дыбыс
латын әліпбиі

2831. лауреат

лауреат

лагтинг
лаконизм, ықшамдылық
ландрат
ландтаг
көмей дыбыс, ларингал
дыбыс
латерал дыбыс, бүйір
дыбыс
латын әліпбиі, латын
алфавиті
лауреат, иегер

2832. левеллеры
2833. левередж

левеллерлер
левередж

левеллерлер
левередж

2834. легализация

заңдастыру

заңдастыру, жария ету,
легализация,
легализациялау,
ресмилендіру
жария ету, заңдастыру
мүлікті жария ету,
мүлікті заңдастыру
заңды рецидив, заңды
рецидив,
легальды
рецидив

2829. латеральный звук

2835. легализация
жария ету
2836. легализация имущества мүлікті жария ету
2837. легальный рецидив

заңды рецидив
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сөз мәдениеті, сөйлеу
мәдениеті, тіл мәдениеті
кэш-менеджмент
күй
лабиал сингармонизм,
ерін үндестігі, ерін
сингармонизмі
зертхана, лаборатория

2838. легат
2839. легатарий
2840. легация
2841. легисакционный
процесс
2842. легислатура
2843. легисты
2844. легитимационные
знаки

легат
легатарий
легация
легисакциялық процесс

2845. легитимация

легитимация

2846. легитимная власть

заңды өкімет

2847. лексика
2848. лексикограф
2849. лексикография

лексика
лексикограф
лексикография

легат
легатарий
легация
легисакциялық процесс,
легисакциялық үдеріс
легислатура
легистер
заңдастырылған
белгілер,
заңдастырылған
таңбалар
легитимация,
заңдастыру
заңды өкімет, легитимді
билік
лексика
лексикограф
лексикография

2850. лексикология

лексикология

лексикология

2851. лексикон
2852. лексическая единица

лексикон, сөз қоры
лексикалық бірлік

лексикон, сөз қоры
лексикалық бірлік

2853. лексическая метафора
2854. лексическая норма

лексикалық метафора
лексикалық норма

лексикалық метафора
лексикалық норма

2855. лексическая
нормализация

лексикалық нормалану

лексикалық нормалану

2856. лексическая форма

лексикалық тұлға

2857. лексические синонимы

лексикалық
синонимдер
лексикалық ұя

лексикалық
тұлға,
лексикалық форма
лексикалық
синонимдер
лексикалық ұя

2858. лексическое гнездо

легислатура
легистер
заңдастырылған
белгілер

2859. лексическое
заимствование

лексикалық кірме

лексикалық
кірме,
лексикалық кірме сөз

2860. лексическое значение

лексикалық мағына

2861. лексическое
соответствие

лексикалық сәйкестік

лексикалық мағына,
лексикалық мән
лексикалық сәйкестік,
лексикалық сәйкесім

2862. лектор

лектор

2863. лекторий
2864. лекция
2865. ленд-лиз
2866. летописец
2867. летопись
2868. летучка

лекторий
лекция
ленд-лиз
шежіреші
шежіре
летучка, лездеме
125

лектор, дәріскер,
дәрісші
лекторий
лекция, дәріс
ленд-лиз
шежіреші, жылнамашы
шежіре, жылнама
летучка, лездеме

2869. лжебанкротство

жалған банкроттық

2870. лжепредпринимательст
во
2871. лжесвидетель

жалған кәсіпкерлік

2872. лжесвидетельство

жалған куәгерлік

2873. либерализация

ырықтандыру

2874. либерализация цен

бағаны ырықтандыру

2875. либретто

либретто

2876. лидер

лидер,
көшбасшы,
бастаушы, топбасшы,
топбастаушы,
көшбасшы
көшбасшылық

2877. лидерство

жалған куәгер

2878. лизинг
2879. лизинг
международный
2880. лизинговая
деятельность

лизинг
халықаралық лизинг

2881. лизинговая сделка

лизингтік мәміле

2882. лизинговый кредит
2883. ликвидационный
баланс
2884. ликвидация
2885.ликвидация актива

лизингтік қызмет

жалған
банкроттық,
жалған банкроттылық
жалған кәсіпкерлік
жалған куәгер, жалған
куә, жалған айғақшы
жалған
куәгерлік,
жалған куәлік, жалған
айғақшылық
ырықтандыру,
либерализация,
либерализациялау
бағаны ырықтандыру,
бағаны либерализациялау
либретто
лидер,
көшбасшы,
бастаушы, топбасшы,
топбастаушы
көшбасшылық,
лидерлік
лизинг
халықаралық лизинг
лизингтік қызмет,
лизингтік әрекет

лизингтік мәміле,
лизингтік келісім,
лизингтік кесім
лизингілік кредит
лизингілік
кредит,
лизингтік
кредит,
лизингтік несие
тарату теңгерімі, жою тарату теңгерімі, жою
теңгерімі
теңгерімі,
тарату
балансы, жою балансы
тарату, жою
тарату, жою

2886. ликвидация
юридического лица
2887. ликвидность

активті жою, белсенді активті жою, белсенді
құндылықты жою
құндылықты жою
заңды тұлғаны тарату
заңды тұлғаны тарату,
заңды тұлғаны жою
өтімділік
өтімділік, өтемпаздық

2888. ликвидность банка

банкінің өтемпаздығы

2889. ликвидные активы
2890. лимит

банкінің өтемпаздығы,
банктің өтемпаздығы,
банктің өтімділігі
өтімді активтер, өнімді өтімді активтер, өнімді
белсенді құндылықтар белсенді құндылықтар
лимит
лимит, шек, шектелім
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2891. лимит кассовый

кассалық
лимит,
кассалық шектелім
кредиттеу
лимиті,
кредиттеу шегі

кассалық
лимит,
кассалық шектелім
2892. лимит кредитования
кредиттеу
лимиті,
кредиттеу шегі, несие
беру лимиті, несие беру
шегі
2893. лимит ответственности сақтандырушы
сақтандырушы
страховщика
жауапкершілігінің
жауапкершілігінің
лимиті, сақтандырушы лимиті, сақтандырушы
жауапкершілігінің шегі жауапкершілігінің шегі
2894. лимит страхования
сақтандыру
лимиті, сақтандыру
лимиті,
сақтандыру шегі
сақтандыру шегі
2895. лингвальный звук,
лингвал дыбыс, езулік
лингвал дыбыс, езулік
лингвал
дыбыс
дыбыс
2896. лингвальный
лингвал сингармонизм лингвал сингармонизм,
сингармонизм
езулік сингармонизм
2897. лингвист
лингвист, тіл маманы
лингвист, тіл маманы
2898. лингвистика
лингвистика, тіл
лингвистика, тіл
ғылымы
ғылымы
2899. лингвистика
құжаттық лингвистика құжаттық
документная
лингвистика,
құжаттамалық
лингвистика
2900. лингвистика текста
мәтін лингвистикасы
мәтін лингвистикасы,
текст лингвистикасы
2901. лингвистическая
лингвистикалық
лингвистикалық
литература
әдебиет
әдебиет, лингвистикалық
еңбектер
2902. лингвистическая
лингвистикалық
лингвистикалық
экспертиза
сараптама
сараптама,
лингвистикалық сарап,
лингвистикалық
сарапшылық,
лингвистикалық
экспертиза
2903. линия границы
шекара сызығы
шекара
сызығы,
шекаралық сызық
2904. линия кредитная
кредиттік желi
кредиттік желi, несие
желiсі
2905. линия сюжета
сюжет желісі
сюжет
желісі,
сюжеттік желі
2906. лирика
лирика
лирика
2907. лирика настроений
көңіл-күй лирикасы
көңіл-күй
лирикасы,
жай-күй лирикасы, рух
лирикасы
2908. лирическая проза
лирикалық проза
лирикалық проза
2909. лирическое
отступление

лирикалық шегініс

2910. лист (архивного) фонда қор (архивтік) парағы
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лирикалық шегініс,
лирикалық шегіну
қор (архивтік) парағы,
қор (мұрағат) парағы

2911. лист авторский

авторлық парақ

2912. лист аттестационный

аттестациялық парақ

2913. лист больничный

сырқаттану парағы

2914. лист исполнительный

атқару парағы

2915. лист контрольный

бақылау парағы

2916. лист обходной

кету қағазы

2917. лист печатный
2918. лист подписной

баспа табақ
қол қою парағы

2919. лист путевой

жолпарақ

2920. лист согласования

келiсу парағы

2921. лист титульный

титулдық парақ

2922. листинг

листинг

2923. листовка

үндеухат

авторлық парақ, автор
парағы
аттестациялық парақ,
аттестация парағы
сырқаттану парағы,
науқас парағы
атқару парағы, орындау
парағы
бақылау парағы,
қадағалау парағы
кету қағазы, адақтама
парағы, айналма парағы
баспа табақ
қол қою парағы, қол
қойылатын парақ
жолпарақ, жол парағы
келiсу парағы, келiсім
парағы
титулдық парақ, титул
парағы, титул беті
листинг

2925. литер
2926. литератор

үндеухат, листовка,
үндеу, үндеупарақ
еңбекке жарамсыздық еңбекке жарамсыздық
парағы
парағы,
еңбекке
жарамау парағы
литер
литер
әдебиетші
әдебиетші, жазушы

2927. литературная связь

әдеби байланыс

2928. литературная критика
2929. литературная норма

әдеби сын
әдеби норма

2930. литературная пародия

әдеби пародия

2931. литературная школа

әдеби мектеп

2932. литературное
направление

әдеби бағыт

2933. литературное течение

әдеби ағым

әдеби ағым, әдебиет
ағымы

2934. литературное наследие

әдеби мұра

әдеби мұра, әдебиет
мұрасы

2924. листок
нетрудоспособности
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әдеби байланыс, әдеби
дәнекер, әдеби қатынас,
әдеби қарым-қатынас,
әдеби арақатынас
әдеби сын
әдеби норма, әдеби
қалып
әдеби пародия,
әдеби
келеке, әдеби ажуасықақ
әдеби мектеп, әдебиет
мектебі
әдеби бағыт, әдебиет
бағыты

2935. литературные кружки

әдеби үйірмелер

2936. литературные
манифесты

әдеби манифесттер

2937. литературные роды

әдебиет тектері

2938. литературный

әдеби

2939. литературный процесс

әдеби процесс

әдеби процесс, әдеби
үдеріс

2940. литературный
сценарий
2941. литературный тип
2942. литературный
характер

әдеби сценарий

әдеби сценарий, көркем
сценарий
әдеби тип, әдеби түр
әдеби характер, әдеби
мінез, әдеби сипат

2943. литературный шарж

әдеби шарж

2944. литературовед

әдебиеттанушы

2945. литературовед

әдебиет зерттеуші

2946. литературоведение
2947. литературоведческая
библиография

әдебиеттану
әдебиеттану
библиографиясы

2948. литературоведческий
термин

әдебиеттану термині

2949. литография
2950. литота
2951. литсотрудник
2952. лихоимство

литография
литота
әдеби қызметкер
алағандық

2953. лицевой счет

дербес есепшот

2954. лицевые счета
2955. лицензиар
2956. лицензиат
2957. лицензионная система
2958. лицензионный брокер

әдеби тип
әдеби характер

әдеби
үйірмелер,
әдебиет үйірмелері
әдеби
манифесттер,
әдебиет манифесттері
әдебиет
тектері,
әдебиет тегі, әдебиет
түрі
әдеби, көркем

әдеби
шарж,
әдеби
әжуа-сықақ
әдебиеттанушы,
әдебиетші
әдебиет
зерттеуші,
әдебиет зерттеушісі
әдебиеттану
әдебиеттану
библиографиясы,
әдебиеттанушылық
библиография
әдебиеттану
термині,
әдебиет термині
литография
литота
әдеби қызметкер
алағандық

дербес есепшот, дербес
шот, жеке шот, бетесеп
шоты
дербес шоттар, бетесеп дербес шоттар, бетесеп
шоттары
шоттары,
жеке
шоттар
лицензиар
лицензиар,
лицензия
сатушы
лицензиат
лицензиат,
лицензия
алушы
лицензиялық жүйе
лицензиялық
жүйе,
лицензия жүйесі
лицензиялық брокер
лицензиялық брокер,
лицензиялық делдал
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2959. лицензионный договор

2966. лицо

лицензиялық шарт,
лицензиялық
келісімшарт, лицензия
шарты, лицензия
келісімшарт
лицензиялық бақылау
лицензиялық бақылау,
лицензиялық қадағалау
лицензиялық төлқұжат лицензиялық төлқұжат,
лицензиялық паспорт,
құжат
лицензиялау
лицензиялау, лицензия
беру, рұқсаттамалау
импортты
импортты
лицензиялау,
лицензиялау, импортқа
импортты
лицензия
беру,
рұхсаттамалау
импортты
рұхсаттамалау
экспортты
экспортты
лицензиялау, экспортта лицензиялау,
рұхсаттамалау
экспортқа
лицензия
беру,
экспортта
рұхсаттамалау
рұқсат қағаз
лицензия, рұқсат қағаз,
рұқсаттама
адам, тұлға
адам, тұлға

2967. лицо аффилированное

үлестес тұлға

2968. лицо без гражданства

азаматтығы жоқ адам

2969. лицо действующее

қатысушы адам

2970. лицо доверенное

сенiм бiлдiрiлген адам

2971. лицо подотчетное

есептi тұлға

2972. лицо физическое

жеке тұлға

2973. лицо физическое
2974. лицо юридическое

жеке адам
заңды тұлға

2975. личная нажива
2976. личная
неприкосновенность

бас пайда
жеке
басқа
сұқпаушылық

2977. личная переписка

жеке хат алысу

2978. личная собственность

өз меншігі

2979. личное дело

жеке іс

2960. лицензионный
контроль
2961. лицензионный паспорт
2962. лицензирование
2963. лицензирование
импорта

2964. лицензирование
экспорта

2965. лицензия

лицензиялық шарт
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үлестес тұлға,
аффилирленген тұлға
азаматтығы жоқ адам,
азаматтығы жоқ тұлға
қатысушы адам,
қатысушы тұлға
сенiм бiлдiрiлген адам,
сенiм бiлдiрiлген тұлға
есептi тұлға, есеп
беретін тұлға, есеп
беретін адам
жеке тұлға, жекеше
тұлға, жеке адам
жеке адам, жеке тұлға
заңды тұлға, заңи тұлға

бас пайда, жеке пайда
қол жеке
басқа
қол
сұқпаушылық,
жеке
басқа қол сұқпау
жеке хат алысу, жеке
хат жазысу
жеке адам меншігі, өз
меншігі, өзіндік меншік
жеке іс, жекеше іс

2980. личное имущество

жеке мүлік

2981. личное поручительство

жеке кепілгерлік

2982. личное страхование
2983. личность

өзіндік
сақтандыру,
жеке басты сақтандыру
кісі, жеке адам

2984. личные документы

жеке адам документтері

2985. личные имена
2986. личные права

кісі аттары
жеке бастың құқықтары

2987. личный

жеке

2988. личный доход

жеке табыс

2989. личный кредит

жеке кредит, өзіндік
кредит

2990. личный листок

жеке іс парағы

2991. личный обыск

жеке адамды тінту

2992. личный
учреждения

состав мекеме қызметкерлері
құрамы

2993. лишение гражданства
2994. лишение наследства

азаматтықтан айыру
мұрагерліктен айыру

2995. лишение прав

құқықтардан айыру

2996. лишение свободы

бас
айыру

бостандығынан

2997. лишение собственности меншіктен айыру
2998. лоббирование

мүдделік қолдау

2999. ловушка ликвидности

өтімділік тұзағы

3000. логика

логика, қисын

3001. логика доказывания

дәлелдеу қисыны

3002. логика отношений

қатынастар логикасы

3003. логическая грамматика

логикалық грамматика
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жеке мүлік, дербес
мүлік
жеке кепілгерлік, жеке
кепіл
өзіндік
сақтандыру,
жеке басты сақтандыру
тұлға, кісі, жеке адам,
жеке тұлға
жеке құжаттары, жеке
адам
документтері,
жеке тұлға құжаттары
кісі аттары
жеке
бастың
құқықтары,
өзіндік
құқықтар
жеке, дербес, жекеше,
өзіндік
жеке табыс, дербес
табыс
жеке кредит, өзіндік
кредит, жеке несие,
өзіндік несие
жеке іс парағы, өзіндік
іс парағы
жеке адамды тінту,
жеке тінту
мекеменің
жеке
құрамы,
мекеме
қызметкерлері құрамы
азаматтықтан айыру
мұрагерліктен
айыру,
мұрадан айыру
құқықтардан
айыру,
құқықтарын жою
бостандығынан айыру,
бас
бостандығынан
айыру
меншіктен айыру, жеке
меншіктен айыру
мүдделік
қолдау,
лоббирлеу
өтімділік
тұзағы,
өтімділік
қақпаны,
өтепмаздық тұзағы
логика, қисын
дәлелдеу
қисыны,
дәлелдеу логикасы
қатынастар логикасы,
қатынастар қисыны
логикалық грамматика,
қисынды грамматика

3004. логический субъект

логикалық субъект

логикалық
субъект,
логика
субъектісі,
қисынды субъект
логикалық
мағына,
логикалық мән, қисынды
мағына
логикалық
бастауыш,
қисынды бастауыш

3005. логическое значение

логикалық мағына

3006. логическое
подлежащее

логикалық бастауыш

3007. логическое ударение

логикалық екпін

3008. логическое сказуемое

логикалық баяндауыш

3009. логотип

логотип

3010. лозунг
3011. локализация

ұран
оқшаулау

3012. локаут

локаут

3013.ломбард
3014. ломбардный кредит

ломбард
ломбардтық кредит

3015. лондонский клуб

Лондон клубы

3016. лот

лот

ломбард
ломбардтық
кредит,
ломбардтық несие
Лондон
клубы,
лондондық клуб
лот

3017.лоялти
3018. льгота

адалдық
жеңілдік

адалдық, лоялти
жеңілдік

3019. льготный кредит

жеңілдікті кредит

3020. льготный срок

жеңілдік мерзімі

жеңілдікті
кредит,
жеңілдікті неисе
жеңілдік мерзімі

3021. любительский фильм
3022. любовный эпос

әуесқойлық фильм
ғашықтық эпос

3023. любознательность

білмекке құмарлық

3024. любопытство

әуесқойлық

3025. маастрихтский
договор

Маастрих шарты

3026. мавзолей

кесене

логикалық
екпін,
қисынды екпін
логикалық баяндауыш,
қисынды баяндауыш
логотип, таңба
лозунг, ұран
оқшаулау, локализация,
локалдау,
жайылтпаушылық,
таратпаушылық,
шектелу
локаут

әуесқойлық фильм
ғашықтық
эпос,
ғашықтық
дастан,
ғашықтар туралы эпос,
ғашықтар
туралы
дастан
білмекке
құмарлық,
білуге құмарлық
әуесқойлық,
әуестік,
құмарлық
Маастрих
шарты,
Маастрих
келісімшарты
кесене, мавзолей, сағана
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3027. магическая поэзия

магиялық поэзия

3028. магнат

магнат, алпауыт

3029. магнаты капитала

капитал магнаттары

3030. майорат
3031. макет
3032. маклер

майорат
макет
маклер

3033. максимально

барынша

магиялық
поэзия,
сыйқырлы поэзия
магнат, алпауыт
капитал магнаттары,
капитал алпауыттары
майорат
макет
маклер

3043. манасчи

барынша,
максимал,
максимальды, барынша
көп
жасықтық
жасықтық,
жүрексіздік,
қажырсыздық,
рухсыздық
шағын кәсіпорын
шағын кәсіпорын, кіші
кәсіпорын
табысы аздар
табысы аздар, табысы
аз адамдар, аз табысты
адамдар
табысы аз азаматтар
табысы аз азаматтар, аз
табысты азаматтар
жас бала
жас бала, кәмелетке
толмаған бала
аз қамтылғандық
аз қамтылғандық, аз
қамтылу
табысы aз адамдар
табысы aз адамдар, аз
қамтылғандар
аз қамтылған отбасылар аз
қамтылған
отбасылар, табысы аз
отбасылар
шағын бизнес
шағын бизнес, кіші
бизнес
манасшы
манасшы

3044. мандамус
3045. мандат

мандамус
мандат

мандамус
мандат

3046. мандатная система

мандаттық жүйе

3047. манера

мәнер

3048. манипулирование

айла-шарғы жасау

3049. манипуляция

айла-шарғы

мандаттық жүйе,
мандат жүйесі
мәнер, мінез, мінезқұлық, мақам, нақыш,
әлпет
айла-шарғы
жасау,
алдау,
алдап-арбау,
қулық әрекет
айла-шарғы,
манипуляция, алдау,
алдап-арбау, қулық
әрекет

3034. малодушие

3035. малое предприятие
3036. малоимущие
3037. малоимущие граждане
3038. малолетний
3039. малообеспеченность
3040. малообеспеченные
3041. малообеспеченные
семьи
3042. малый бизнес
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3050. манифест
3051. манифестация

манифест
бұқаралық шеру

3052. мантия

мантия

манифест
бұқаралық
манифестация
мантия

3053. манукапий
3054. манумиссия

манукапий
манумиссия

манукапий
манумиссия

3055. манускрипт
3056. манципация
3057. маржа
3058. марионетка
3059. марка

манускрипт‚ көне
қолжазба
манципация
маржа
қуыршақ
марка

манускрипт‚ көне
қолжазба
манципация
маржа, пайда
марионетка, қуыршақ
марка, таңба

3060. марка почтовая

пошта маркасы

3061. марка торговая

сауда маркасы

3062. маркер

маркер

пошта маркасы, пошта
таңбасы
сауда маркасы, сауда
таңбасы
маркер

3063. маркетинг

маркетинг

маркетинг

3064. маркетинг банковский

банк маркетингі

3065. маркетинг
международный
3066. маркетинговые
исследования

халықаралық
маркетинг
маркетингтік
зерттеулер

3067. маркетинговые услуги

маркетингтік
қызметтер

3068. маркировка

таңбалау

банк
маркетингі,
банктік маркетинг
халықаралық
маркетинг
маркетингтік
зерттеулер,
маркетингілік
зерттеулер, маркетинг
зерттеулері
маркетингтік
қызметтер, маркетинг
қызметтері
таңбалау, маркалау

3069. мародерство

мародерлік

3070. маршрутизатор

бағдарғылауыш

3071. маршрутизация

бағдарғылау

3072. масса прибавочной

қосымша құн массасы

3073. массовая библиотека
3074. массовая информация

көпшілік кітапханасы
бұқаралық ақпарат

3075. «массовое общество»

«бұқаралық қоғам»
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шеру,

мародерлік,
талаушылық,
тонаушылық,
қанаушылық, қорқаулық
бағдарғылауыш,
маршрутизатор
бағдарғылау,
маршруттау
қосымша құн массасы,
қосымша құн жиыны
көпшілік кітапханасы
бұқаралық
ақпарат,
жаппай ақпарат
«бұқаралық
қоғам»,
«көпшілік қоғам»

3076. массовое
правосознание
3077. мастер человек
3078. мастерская
3079. мастерство
3080. математическая
лингвистика
3081. математическая
статистика
3082. материалистическая
система
3083. материалистический
монизм
3084. материальная
ответственность

бұқаралық
сана

құқықтық бұқаралық құқықтық
сана, жаппай құқықтық
сана
шебер
шебер, шебер адам
шеберхана
шеберхана, тігінхана,
ұстахана
шеберлік
шеберлік, ұсталық
математикалық
математикалық
лингвистика
лингвистика
математикалық
математикалық
статистика
статистика
материалистік система
материалистік монизм
материалдық
жауапкершілік

материалистік жүйе,
материалистік система
материалистік монизм

материалдық
жауапкершілік,
материалдық
жауаптылық
3085. материальное
материалдық жағдай
материалдық жағдай,
положение
материалдық қалып
3086. материальное
материалдық
материалдық
поощрение
көтермелеу
көтермелеу,
материалдық
марапаттау
3087. материальное право
материалдық құқық
материалдық құқық,
материалдық қақы
3088. материальное
материалдық
материалдық
стимулирование
ынталандыру
ынталандыру,
материалдық
талаптандыру
3089. материальные запасы
материалдық қорлар
материалдық қорлар,
материалдық запастар
3090. материальные нормы
материалдық нормалар материалдық
нормалар, материалдық
ережелер
3091. материальные ценности материалдық
материалдық
құндылықтар
құндылықтар,
материал
түріндегі
құндылықтар
3092. материальный мир
материалдық дүние
материалдық
дүние,
материалдық әлем
3093. материальный ущерб
материалдық зардап
материалдық зардап,
материалдық
залал,
материалдық зиян
3094. материаьная субстанци материалдық
материалдық
субстанция
субстанция
3095. материя
органикалық
емес бейорганикалық
неограническая
материя
материя, органикалық
емес материя
3096. материя органическая
органикалық материя
органикалық материя
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3097. матрица

матрица

3098. махизм
3099. махинация

махизм
айла-шарғы

3100. машинный перевод

машиналық аударма

3101. машинный фонд

машиналық қор

3102. машинописный
документ

машинамен терілген
құжат

3103. машинопись

машинажазба

3104. медаль

медаль

машиналық
аударма,
машинамен
аудару,
машиналық
аударма,
мәшинелік аударма
машиналық
қор,
мәшинелік қор
машинамен терілген
құжат, мәшинемен
терілген құжат,
машинада терілген
құжат
машинажазба,
мәшинежазба
медаль

3105. медиация

медиация

медиация

3106. медицинское
страхование

медициналық
сақтандыру

3107. межархивный
справочник

3108. межгосударственное
соглашение
3109. межгосударственные
стандарты

3110. межгосударственный
банк
3111. межгосударственный
кредит

3112. междометие

матрица,
ұяқалып,
қалыптама
махизм
айла-шарғы, айла-тәсіл

медициналық
сақтандыру,
медицинадағы
сақтандыру,
архиваралық анықтама архиваралық анықтама,
архиваралық
анықтамалық,
мұрағатаралық
анықтамалық
мемлекетаралық келісім мемлекетаралық
келісім,
мемлекетаралық келісу,
мемлекетаралық шарт
мемлекетаралық
мемлекетаралық
стандарттар
стандарттар,
мемлекеттер
арасындағы
стандарттар
мемлекетаралық банк
мемлекетаралық банк,
мемлекеттер
арасындағы банк
мемлекетаралық
мемлекетаралық
кредит
кредит,
мемлекетаралық несие,
мемлекеттер
арасындағы
кредит,
мемлекеттер
арасындағы несие
одағай
одағай
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3113. междометная теория

одағай теориясы

одағай теориясы

3114. международная
конвенция

халықаралық
конвенция

халықаралық конвенция,
халықаралық келісім

3115. международная
организация

халықаралық ұйым

халықаралық ұйым

3116. международная
организация

халықаралық ұйым

халықаралық ұйым

3117. международная
стандартизация

халықаралық
стандарттау

халықаралық
стандарттау

3118. международное право

халықаралық құқық

3119. международное
преступление
3120. международное
публичное право

халықаралық қылмыс

халықаралық құқық,
халықаралық қақы
халықаралық қылмыс

3121. международное
сообщество
3122. международное
сотрудничество
3123. международные
отношения
3124. международные
преступления
3125. международные
расчеты
3126. международные
санкции
3127.международный
аукцион

3128. международный
договор
3129. международный
конфликт

халықаралық
жария
құқығы, халықаралық
жария құқық
халықаралық
қауымдастық

халықаралық
жария
құқығы, халықаралық
жария құқық
халықаралық
қауымдастық,
халықаралық
қоғамдастық
халықаралық
халықаралық
ынтымақтастық
ынтымақтастық,
халықаралық ынтымақ
халықаралық
халықаралық
қатынастар
қатынастар,
халықаралық
қарымқатынастар
халықаралық
халықаралық
қылмыстар
қылмыстар
халықаралық есептесу халықаралық есептесу,
халықаралық
есеп
айырысу
халықаралық
халықаралық
санкциялар
санкциялар,
халықаралық кесімдер,
халықаралық рұқсаттар
халықаралық аукцион, халықаралық
халықаралық
бәсеке аукцион, халықаралық
сауда
бәсеке
сауда,
халықаралық аукцион,
халықаралық бәссауда
халықаралық шарт
халықаралық
шарт,
халықаралық
келісімшарт
халықаралық қақтығыс халықаралық
қақтығыс, халықаралық
жанжал, халықаралық
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дау-дамай, халықаралық
шиеленіс
3130. международный
халықаралық кредит
халықаралық
кредит,
кредит
халықаралық несие
3131. международный
халықаралық
әдет- халықаралық
әдетобычай
ғұрып
ғұрып,
халықаралық
салт
3132. международный
халықаралық стандарт
халықаралық стандарт,
стандарт
халықаралық қалып
3133. международный суд
халықаралық сот
халықаралық сот
3134. международный
халықаралық трибунал халықаралық
трибунал
трибунал, халықаралық
әскери сот
3135. международный туризм халықаралық туризм
халықаралық туризм,
халықаралық саяхат
3136. межнациональная
ұлтаралық араздық
ұлтаралық
араздық,
рознь
ұлтаралық алауыздық
3137. межнациональное
согласие
3138. межнациональное
соглашение

3139. межотраслевые
принципы права
3140. межфилиальные
расчеты

ұлтаралық татулық

ұлтаралық
татулық,
ұлтаралық
келісу,
ұлтаралық
келісім,
ұлтаралық ынтымақ
ұлтаралық келісім
ұлтаралық
келісім,
ұлтаралық
келісу,
ұлтаралық
бітім,
ұлтаралық
мәміле,
ұлтаралық уағдаластық,
ұлтаралық
ымыра,
ұлтаралық шарт
салааралық
құқық салааралық
құқық
қағидаттары
қағидаттары,
салааралық
құқық
принциптері
филиаларалық
филиаларалық
есептесу
есептесу, филиаларалық
есеп айырысу,

3141. мелкое хулиганство

ұсақ бұзақылық

3142. мелодика

мелодика, өлең сазы

3143. мелодика речи

сөз әуезділігі

3144. мелодическое
(музыкальное)

әуен екпін
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ұсақ бұзақылық, ұсақ
бұзықтық,
ұсақ
содырлық,
ұсақ
сотқарлық
мелодика, өлең сазы,
әуен
сөз әуезділігі, сөз әуені,
сөйлеу әуені
әуен екпін, әуен әуезі

3145. мелодия

әуен

3146. мелодрама

мелодрама

әуен,
күй,
мелодия, саз, ән
мелодрама

3147. меморандум

меморандум

меморандум

3148. мемориал славы

даңқ мемориалы

3149. мемуар

ғұмырнама

3150. мемуарист

мемуаршы

3151. мемуары

мемуар

3152. менеджер

менеджер

даңқ мемориалы,
даңқ ескерткіші
ғұмырнама,
мемуар,
естелікнама
мемуаршы,
ғұмырнамашы
мемуар,
ғұмырнама,
естелікнама
менеджер, басқарушы

3153. менеджер по персоналу персонал менеджері

мақам,

персонал менеджері,
қызметкерлер
менеджері, персонал
басқарушысы
сату менеджері, сату
жөніндегі менеджер,
сату ісінің басқарушысы
менеджмент,басқару

3154. менеджер по продажам

сату менеджері

3155. менеджмент

менеджмент

3156. менеджмент
банковский

банк менеджменті

3157. менеджмент качества

сапа менеджменті

3158. менталитет

діл

діл, менталитет

3159. меняльные конторы

айырбас кеңселері

3160. мера

шара, өлшем

3161. мера наказания

жазалау шарасы

3162. мера пресечения

бұлтартпау шарасы

3163. мера труда

еңбек өлшемі

3164. мероприятие

іс-шара

айырбас
кеңселері,
айырбастау кеңселері,
айырбастау
конторалары
шара, өлшем, шама,
өлшеу, өлшеуіш
жазалау шарасы, жаза
өлшемі
бұлтартпау
шарасы,
бұлтартпау өлшемі
еңбек өлшемі, еңбек
шамасы
іс-шара, ісшара, шара

3165. мертвые языки

өлітілдер

өлітілдер

3166. мертвый суффикс

өлі жұрнақ

өлі
жұрнақ,
өлі
қосымша, өлі суффикс
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банк
менеджменті,
банктік менеджмент,
банктік басқару
сапа менеджменті, сапа
жөніндегі менеджмент,
сапалылық басқаруы

3167. мертвый труд

жансыз еңбек

3168. меры безопасности

қауіпсіздік шаралары

3169. меры поощрения

көтермелеу шаралары

жансыз еңбек, зая еңбек,
еш кеткен еңбек
қауіпсіздік шаралары

3177. местный

көтермелеу шаралары,
ынталандыру шаралары
бұлтартпау шаралары
бұлтартпау
шаралары,бұлтартпау
өлшемдері
ден қою шаралары
ден қою шаралары,
әрекет ету шаралары,
жауап әрекет шаралары
жергілікті қазына
жергілікті қазына,
өңірлік қазына
жершілдік
жершілдік, жерлестік,
текшілдік
жергілікті
өзін-өзі жергілікті
өзін-өзі
басқару
басқару, өңірлік өзін-өзі
басқару
жергілікті қоғамдастық жергілікті
қоғамдастық,
өңірлік
қоғамдастық
жергілікті басқару
жергілікті
басқару,
өңірлік басқару
жергілікті
жергілікті, өңірлік

3178. местный бюджет

жергілікті бюджет

3170. меры пресечения
3171. меры реагирования
3172. местная казна
3173. местничество
3174. местное
самоуправление
3175. местное сообщество
3176. местное управление

3179. местный колорит
3180. место жительства
3181. место жительства
3182. место происшествия
3183. местожительства
гражданина
3184. местожительства
потерпевшего
3185. местонахождение
3186. месторасположение
3187. месторождение
3188. месячник

жергілікті бюджет,
өңірлік бюджет, қаржы
жергілікті ерекшелік
жергілікті ерекшелік
тұрғылықты жер
тұрғылықты
жер,
тұратын жер
тұрғылықты жер
тұрғылықты жер,
тұратын жер
оқиға орны
оқиға
орны,
оқиға
болған жер
азаматтың тұрғылықты азаматтың
жері
тұрғылықты
жері,азаматтың
тұратын жері
жәбірленушінің
жәбірленушінің
тұрғылықты жері
тұрғылықты
жері,
жәбірленушінің
тұратын жері
орналасқан жері
орналасқан жері,
орналасқан жер,
орналасу жері
орналасқан жерi
орналасқан жерi,
орналасқан орны
туған жерi, кен орны
туған жерi, туылған
жері, кен орны,кенорны
айлық
айлық, айлық жалақы
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3189. металингвистика

металингвистика

3190. металлические деньги
3191. метаномия

металл ақша
метаномия

металингвистика,
метатіл білімі
металл ақша
метаномия

3192. метатеза

метатеза

метатеза

3193. метафора

метафора

3194. метафора
3195. метафоризация

метафора, ауыстыру
метафоралану

3198. метафраза

метафраза

метафора,
астарлау,
теңеу
метафора, ауыстыру
метафоралану,астарлау
, теңеу
метафоралық эпитет,
астарлы эпитет
метафоралық эпитет,
астарлы эпитет
метафраза

3199. метаязык

метатіл

метатіл

3200. метка безопасности

қауiпсiздiк белгiсi

3201. метод

әдіс

қауiпсiздiк
белгiсi,
қауiпсiздiк таңбасы
әдіс, тәсіл, амал

3202. метод повествования

баяндау әдісі

3203. метод беседы

әңгіме әдісі

3204. метод биографический

өмірбаяндық әдіс

3205. метод изображения

бейнелеу әдісі

3206. метод критического

сыншыл реализм әдісі

3207. метод литературы

әдеби әдіс

3208. метод начислений

есептеу әдісі

3209. метод реализма

реализм әдісі

3210.метод сделок

мәмілелер әдісі

3211. метод
систематизированный

метод, әдіс

3196. метафорический эпитет метафоралық эпитет
3197. метафорический эпитет метафоралықэпитет
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баяндау әдісі, баяндау
тәсілі, баяндау амалы
әңгіме
әдісі,
әңгіме
амалы, әңгіме тәсілі
өмірбаяндық
әдіс,
ғұмырнамалық әдіс
бейнелеу әдісі, бейнелеу
тәсілі, кескіндеу әдісі,
кескіндеу
тәсілі,
суреттеу әдісі, суреттеу
тәсілі, сипаттау тәсілі
сыншыл реализм әдісі,
сыни реализм әдісі
әдеби әдіс, әдеби тәсіл,
әдеби
амал, әдебиет
әдісі
есептеу әдісі, есептеу
тәсілі, есептеу амалы,
үстеме қосу әдісі
реализм
әдісі,реализм
тәсілі, реализм амалы
мәмілелер
әдісі,
мәмілелер
тәсілі,
мәмілелер амалы
әдіс,метод, жүйеленген
әдіс,
жүйелендірілген
метод

3212. метод
словесно- сөздік-көрнекілік әдіс
наглядный
3213. метод
сравнительно- тарихи-салыстырма
исторический
әдіс
3214. метод фольклора
3215. метод
экспериментальнообучающий
3216. методика

фольклорлық әдіс
эксперименттік-оқыту
әдісі

3217. методика контроля

бақылау әдістемесі

3218. методист
3219. методическая работа

әдіскер
әдістемелік жұмыс

3220. методология
3221. методы
налогооблажения

методология
салық салу әдістері

3222. методы правоведения

құқықтану әдістері

әдістеме

сөздік-көрнекілік әдіс
тарихи-салыстырма
әдіс,
тарихисалыстырмалық әдіс
фольклорлық әдіс
эксперименттік-оқыту
әдісі, эксперименталдыоқыту әдісі
әдістеме, методика
бақылау
әдістемесі,
қадағалау әдістемесі,
бақылау
методикасы,
қадағалау методикасы
әдіскер, методист
әдістемелік
жұмыс,
методикалық жұмыс
әдіснама,методология
салық салу әдістері,
салық салу тәсілдері

3227. мигрант

құқықтану әдістері,
құқықтану тәсілдері,
құқықтану амалдары
метонимия, алмастыру метонимия, алмастыру
метрикалық
өлең метрикалық
өлең
құрылысы
құрылысы, метрикалық
өлең құрылымы
меценат
меценат, жебеуші
мещандық, мещандар
мещандық,
тоғышарлық
көшіп-қонушы
мигрант, көшіп-қонушы

3228. мигранты трудовые

еңбек мигранттары

3229. миграционные
процессы

көші-қон процесі

3230. миграция
3231. миграция денег

көші-қон
ақшаның көшуі

3232. миграция населения

халықтың көші-қоны

3233. микрорайон

шағынаудан

3234. минимальная пенсия

ең төменгі зейнетақы

3223. метонимия
3224. метрическое
стихосложение
3225. меценат
3226. мещанство
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еңбек мигранттары,
еңбек көшіп-қонушылары
көші-қон процесі,
миграциялық
процестер
көші-қон, миграция
ақша
миграциясыақшаның
көшуі
халық миграциясы,
халықтың көші-қоны,
халықтың
миграциялануы
шағын
аудан,шағынаудан,
ықшам аудан
ең төменгі зейнетақы,
минимал зейнетақы

3235. минимальная пенсия

ең төменгі зейнетақы

3236. минимум прожиточный ең төменгi күнкөрiс
деңгейi
3237. минорат

минорат

3238. мир в себе

өзіндік дүние

3239. мир восприятий

қабылдаулар дүниесі

3240. мир понятий

ұғымдар дүниесі

3241. мирное соглашение

бейбіт келісім

3242. мирный договор

бітімгершілік шарты

3243. мирный путь
3244. мировая война

бейбіт жол
дүниежүзілік соғыс

3245. мировая воля

әлемдік ерік

3246. мировая цивилизация

әлемдік өркениет

3247. мировое соглашение

бітімгершілік келісім

3248. мировое сообщество

дүниежүзілік
қоғамдастық

3249. мировой суд

бітім соты

3250. миропорядок
3251. миротворческая
операция

әлемсипат
бітімгерлік операция

3252. миротворческие
операции

бітімгершілік
операциялары

3253. миротворчество

бітімгершілік
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ең төменгі зейнетақы,
минимал зейнетақы
ең төменгi күнкөрiс
деңгейi, күнкөрiс
минимумы
минорат,
мұралық,
мұрагерлік
өзіндік
дүние,өзіндік
әлем
қабылдаулар дүниесі,
қабылдаулар әлемі
ұғымдар
дүниесі,
ұғымдар дүниесі
бейбіт келісім, бейбіт
келісу, бейбіт мәміле,
бейбіт уағдаластық,
бейбіт ымыра, бейбіт
шарт
бейбіт шарт, бейбіт
келісімшарт,
бітімгершілік шарты
бейбіт жол, бітім жолы
дүниежүзілік
соғыс,
әлемдік соғыс
әлемдік ерік, әлемдік
еріктілік
әлемдік
өркениет,
дүниежүзілік өркениет
бітімгерлік
келісімбітімгершілік
келісім, бейбіт келісім,
дүниежүзілік
қоғамдастық, әлемдік
қоғамдастық,
дүниежүзілік
қауымдастық, әлемдік
қауымдастық
бітім
соты,
татуластыру соты
әлемсипат, әлемтәртіп
бітімгершілік
операциябітімгерлік
операция, бітімгершілік
іс, бітімгершілік шара
бітімгершілік
операциялары,
бітімгерлік операциялар,
бітімгершілік істер,
бітімгершілік шаралар
бітімгершілік,бітімгерл
ік

3254. мироустройство

әлемқалып

3255. мисдиминор

мисдиминор

3256. миссионерская
деятельность

миссионерлікқызмет

3257. миссия

миссия

3258. миссия
дипломатическая

дипломатиялық миссия

3259. мистика
3260. мистицизм

мистика
мистицизм

3261. митинг

митинг

миссионерлікқызмет,
миссионерлік
әркет,
миссионерлік іс
миссия, міндет, елшілік,
арнаулы уәкілдік
дипломатиялық
миссия, дипломатиялық
міндет
мистика, тылсым
мистицизм,
тылсымдылық
митинг, шеру

3262. миф

миф

миф, аңыз, әпсана

3263. мифическая теория

мифтік теория

3264. мифическое понятие

мифтік ұғым

3265. мифическоевремя

мифтік уақыт

мифтік
теория,
әпсаналық теория
мифтік ұғым, мифтік
түсінік, әпсаналық ұғым,
миф ұғымы
мифтік уақыт, мифтік
кезең,
аңыз
болған
уақыты
мифологиялық
поэзия,мифтік поэзия
мифологиялық
эпос,мифтік эпос
мифология, әпсанатану

3266. мифологическая поэзия мифологиялық поэзия
3267. мифологический эпос

мифологиялық эпос

3268. мифология

мифология

3269. младенчество
нәрестелік
3270. младший
советник кіші заң кеңесшісі
юстиции
3271. мнение
пікір
3272. мнение аудитора

аудитордың пікірі

3273. мнимая оборона

жалған қорғаныс

3274. мнимый

алдамшы

3275. мнительность

күдікшілдік

3276.многовалютный
стандарт

көпвалюталы
стандарт,
көпвалюталы қалып
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дүниеқұрылымәлемқал
ып,әлемдік ахуал,
мисдиминор

нәрестелік, сәбилік
кіші заң кеңесшісі
пікір,
көзқарас,
ой,
тұжырым
аудитордың
пікірі,
аудитордың
тұжырымы
жалған
қорғаныс,
күмәнді қорғаныс
жалған,алдамшы,шүбәл
анғыш, күмәншіл
күдікшілдік,күмәнданғы
штық, секемшілдік
көпвалюталы
стандарт, көпвалюталы
қалып, көптвалюталық
стандарт

3277. многогражданство

көпазаматтық

көпазаматтық

3278. многодетные

көп балалы аналар

3279. многодетные семьи

көп балалы отбасылар

3280. многозначная логика

көп мәнді логика

3281. многонациональная
культура

көпұлтты мәдениет

көп балалы
аналар,балалы-шағалы
аналар, үбірлі-шүбірлі
аналар
көп балалы отбасылар,
көпбалалы отбасылар,
көп балалы жанұя
көп
мәнді
логика,
көпмәнді қисын
көпұлтты мәдениет

3282. многонациональное
государство

көпұлтты мемлекет

көпұлтты
мемлекет,
көпұлтты ел

3283. многосторонние
договоры

көпжақты шарттар

3284. многоточие

көп нүкте

көпжақты шарттар,
көпжақты
келісімшарттар,
көптарапты шарттар,
көптарапты
келісімшарттар
көп нүкте

3285. многочленная
предметная рубрика

көпмүшелі
рубрика

3292. модальные слова

пәндік көпмүшелі
пәндік
рубрика,
көпмүшелі
пәндік айдар
жұмылдыру резерві
жұмылдыру резерві,
жұмылдыру сақтық
қоры
жұмылдыру
жұмылдыру,
мобилизация
модальді логика
модалді логика, модалді
қисын
модальдылық
модальдылық,модалділі
к,
модальділік
модальдылық,модалділі
к
модальді мағына
модальді
мағына,
модалды
мағына,
модальді мән
модаль сөздер
модаль сөздер

3293. модальный глагол

модаль етістік

модаль етістік

3294. моделирование

модельдеу

3295. модель
3296. модератор

модель, үлгі
модератор

моделдеу,
үлгілеу,
қалыптау
модель, үлгі, қалып
модератор, жүргізуші

3286. мобилизационный
резерв
3287. мобилизация
3288. модальная логика
3289. модальность
3290. модальность
3291. модальные значения
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3297. модернизация
3298. модернизация
экономики

модернизация,
жаңғырту
экономиканы жаңғырту

3299. модернизм
3300. модификация

модернизм
түрлендіру

3301. модификация
преобразование
3302. молния

модификация,
түрлендіру
молния,
басылым
монархия
моңғолтану

3303. монархия
3304. монголоведение
3305.монета

жаңғырту,модернизация
, модернизациялау
экономиканы
жаңғырту, экономиканы
модернизациялау
модернизм
түрлендіру,
модификация,
модификациялау
модификация,
түрлендіру
шұғыл молния, шұғыл басылым

мәнет

монархия
моңғолтану
мәнет,монета,
тиын,
теңге
теңге сарайы,монета
сарайы,
ақша
сарайы,мәнет сарайы
«монистік дін»

3306. монетный двор

теңге сарайы

3307. «монистическая
религия»
3308. мониторинг
3309. мониторинг
внутренний
3310. мониторинг
кредитный

«монистік дін»

3311. мониторинг рынка

нарық мониторингі

3312. монограмма

монограмма

3313. монолог
3314. монологическая речь

монолог
монологтық сөйлеу

3315. монополист

алпауыт

3316. монополистическая
деятельность

монополистік қызмет

монополистік қызмет,
монополистік әрекет

3317. монополия
3318. монополия
естественная
3319. моносиллабизм

монополия
табиғи монополия

монополия
табиғи монополия

моносиллабизм

моносиллабизм

3320. монофтонгизация

монофтонгтену

монофтонгтену

3321. монстр

құбыжық

құбыжық, монстр

мониторинг
ішкі мониторинг, ішкі
ілеске талданым
кредит мониторингі
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мониторинг
ішкі мониторинг, ішкі
ілеске талданым
кредиттік мониторинг,
кредит
мониторинг,
несие мониторингі
нарық мониторингі,
нарықтық мониторинг,
рынок мониторингі,
рыноктық мониторинг
монограмма
монолог
монологтық
сөйлеу,
монологтық
сөз,
монологтық толғау
алпауыт, монополист

3322. монфтонг

жалаң (дауысты)

3323. моральный вред

моральдық зиян

3324. моральный климат
3325. мораторий

моральдық ахуал
мораторий

3326. мораторий

мораторий

3327. мародерство

талаушылық

3328. морф

морф

жалаң
(дауысты),
монфтонг
моральдық зиян,
моральдық залал
моралдік, моральдық
мораторий,
тоқтата
тұру
мораторий,
тоқтата
тұру
талаушылық,
тонаушылық
морф

3329. морфема

морфема

морфема

3330. морфемика

морфемика

морфемика

3331. морфемный анализ

морфемалық талдау

3332. морфологическая
единица
3333. морфологические
особенности
3334. морфологический
анализ, разбор

морфологиялық бірлік

3335. морфологический
принцип.

морфологиялық
қағидат

3336. морфологический
способ
3337. морфологическое

морфологиялық тәсіл

морфемалық
талдау,
морфемалық
анализ,
морфемалық талдама
морфологиялық бірлік,
морфологиялық бөлшек
морфологиялық
ерекшеліктер
морфологиялық
талдау, морфологиялық
анализ, морфологиялық
талдама
морфологиялық
қағидат, морфологиялық
принцип
морфологиялық тәсіл

морфологиялық
ерекшеліктер
морфологиялық талдау

3338. морфологическое
строение

морфологиялық
сөзжасам
морфологиялық
құрылым

3339. морфология

морфология

морфологиялық
сөзжасам
морфологиялық
құрылым,
морфологиялық құрылыс
морфология

3340. морфонема

морфонема

морфонема

3341. морфонология

морфонология

морфонология

3342. мотив

сарын

3343. мотивированное
отклонение

уәжді ауытқу

сарын,
уәж,
мотив,
дәлел, мақам, саз, себеп,
әуез, әуен
уәжді
ауытқу,
уәжделген ауытқу
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3344. мотивированноеслово
3345. мотивировка
3346. мотивы неосознанные

уәжді сөз
уәждеме
аңғарылмаған мотив

3347. мошенничество

алаяқтық

3348. мстительность
3349. мудрец
3350. мужество

кекшілдік
ғұлама
ерлік

3351. музей

музей

3352. музейное дело
3353. музыка
3354. музыка камерная

музей ісі
музыка
камералық музыка

уәжді сөз,уәжделген сөз
уәждеме, дәлелдеме
аңғарылмаған
мотивтер, аңғарылмаған
түрткілер
алаяқтық,
алдампаздық,
алдаушылық, арамзалық,
бұзықтық, залымдық
кекшілдік, өшпенділік
ғұлама, дана, данагөй
ерлік,батылдық,
ержүректілік
музей, мұражай

3357. мукам

музей ісі, мұражай ісі
музыка, әуен, әуез, саз
камералық музыка,
камералық әуен
өлең сөздің музыкалық өлең сөздің музыкалық
теориясы
теориясы
музыкалық екпін, үнді музыкалық екпін, үнді
екпін
екпін, сазды екпін
мақам
мақам, мәнер

3358. мультивалютные
оговорки

мультивалюталық
ескертпелер

3355. музыкальнаятеория
стихосложения
3356. музыкальное ударение

3359. мультипликатор
банковский

3360. мультипликатор
денежный
3361. мультипликатор
депозитный
3362. мультипликатор
кредитный

3363. мультипликация
3364. мультфильм

мультивалюталық
ескертпелер,
мультивалюта
ескертпелері
банк мультипликаторы банк
мультипликаторы,
банктік
мультипликатор,
банктік
көбейткіш,
банктік күшейткіш
ақша
ақша
мультипликаторы,
мультипикаторы, ақша
ақша
көбейткіші көбейткіші,
ақша
(күшейткіші)
күшейткіші
депозиттік
депозиттік
мультипликатор,
мультипликатор,
депозиттік көбейткіш
депозиттік көбейткіш
кредиттік
кредиттік
мультипликатор,
мультипликатор,
кредиттік күшейткіш
кредиттік күшейткіш,
несие
мультипликаторы,
несие күшейткіші, несие
көбейткіші
мультипликация
мультипликация
мультфильм
мультфильм
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3365. муниципальная власть

муниципалдық билік

3366. муниципальная
собственность

муниципалды меншік

3367. мушайра
3368. мысль
3369. мышление
3370. мягкий

мүшәйра
ой
ойлау
жіңішке

3371. мягкий звук

жіңішке дыбыс

муниципалдық билік,
муниципалды
билік
жүргізу
муниципалды меншік,
муниципалды
жеке
меншік
мүшәйра
ой, ақыл
ойлау, пайымдау
жіңішке, ұяң, жұмсақ,
иілімді
жіңішке дыбыс

3372. мягкий согласный
жіңішке дауыссыз
3373. мягкий согласный звук жіңішке
дауыссыз
дыбыс
3374. мягкий гласный
жіңішке дауысты

3379. набор
3380. набор штампов

жіңішке дауыссыз
жіңішке
дауыссыз
дыбыс
жіңішке
дауысты,
жіңішке
дауысты
дыбыс,
жұмсақ
дауысты,
жұмсақ
дауысты дыбыс
жіңішке
дауысты жіңішке
дауысты
дыбыс
дыбыс,
жіңішке
дауысты,
жұмсақ
дауысты,
жұмсақ
дауысты дыбыс
байқаушы
байқаушы, бақылаушы,
қадағалаушы
байқаушы кеңес
байқаушы
кеңес,
бақылаушы
кеңес,
қадағалаушы кеңес
байқау, бақылау
байқау,
бақылау,
қадағалау
терім
терім
штамптар жиынтығы
штамптар жиынтығы

3381. наборные машины
3382. наборщик
3383. набросок

терім машинасы
әріп теруші
нұсқа, нобай

терім машинасы
теруші, әріптеруші
нобай,нұсқа,жол-жоба

3384. наведение справок

анықтамалар алу

3385. навык
3386. навык (автоматизм)

дағды
машық

анықтамалар алу,
анықтама жинау
дағды, машық, еп
дағды, еп, машықәдеп

3387. навыки

дағдылар

3388. наглядная графика

көрнекі сызба

3389. наглядная модель

көрнекі үлгі

3375. мягкий гласный звук

3376. наблюдатель
3377. наблюдательный совет
3378. наблюдение
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дағдылар, машықтар,
ептер
көрнекі сызба, көрнекі
графика
көрнекі үлгі, көрнекі
модель

3390. наглядная таблица

көрнекі кесте

3391. наглядное пособие

көрнекі құрал

3392. наглядность
3393. наглядный

көрнекілік
көрнекі

көрнекілік
көрнекі, көрнекті

3394. наглядный рисунок

көрнекі сурет

3395. награда

награда

3396. награда
государственная

мемлекеттік награда

3397. награждение

наградтау

көрнекі
сурет,
көрнекілік сурет
сыйлық, марапат, сый,
награда
мемлекеттік сыйлық,
мемлекеттік награда,
мемлекеттік марапат
марапаттау, наградтау

3398. нагрудной знак

төсбелгі

3399. нагрузка

жүктелім (жүктеме)

3400. надбавка

үстемеақы

3401. надбавка попечителя

қорғаншы үстемесі

3402. надежность
доказательств

дәлелдемелердің
сенімділігі

3403. надзаголовочные
данные

тақырыпүсті деректер

3404. надзор

қадағалау

3405. надзорная жалоба

қадағалау шағымы

3406. надзорная инстанция

қадағалау сатысы

3407. надомные работники

үй қызметшілері

3408. надпись

жазба

3409. надпись бланковая

бланктік жазба
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көрнекі кесте, көрнекі
таблица, көрнекілік
кесте, көрнекілік
таблица
көрнекі құрал, көрнекі
оқу құралы

төсбелгі, төске тағатын
белгі
жүктелім,жүктеме,
ауырлық, жүктеліс
үстемеақы,
қосымша
ақы, үстеме
қорғаншы үстемесі,
қамқоршы үстемесі
дәлелдемелердің
сенімділігі, дәлелдердің
сенімділігі, айғақтардың
сенімділігі
тақырыпүсті деректер,
тақырыпүсті
мәліметтер
қадағалау,
көздеу,
бақылау
қадағалау шағымы,
бақылау шағымы,
бақылау арызы
қадағалау сатысы,
бақылау сатысы,
қадағалау инстанциясы,
бақылау инстанциясы
үй жұмыскерлері
үй қызметшілері, үй
жұмысшылары
жазба,
жазу, қол таңба
бланктік жазба,
бланк жазбасы,
бланктік жазу

3410. надпись заверительная

куәландырма жазба

3411. надпись
исполнительная

атқарушылық жазба

3412. наем

жалдау

3413. наем (аренда) жилища

тұрғынжайды
(жалға беру)

3429. назывное предложение

атаулы сөйлем

куәландырма жазба,
куәландырма жазу,
растама жазба,
растама жазба
атқарушылық жазба,
атқарушылық жазу,
орындаушылық жазба,
орындаушылық жазу
жалдау, жалданушылық

жалдау тұрғынжайды жалдау,
тұрғынжайды жалға
беру, тұрғынжайды
жалға алу, үй жалдау
3414. наем имущественный
мүлік жалдау
мүлік жалдау, мүлікті
жалға алу, мүлікті
жалға бер
3415. наемник
жалдамашы
жалдамашы,
жалданушы
3416. наемный
жалдама
жалдама, жалдамалы
3417. наемный работник
жалданбалы жұмыскер жалданбалы
жұмыскержалданбалы
қызметкер
3418. наемный труд
жалдамалы еңбек
жалдамалы
еңбек,жалданатын
еңбек жалданбалы еңбек
3419. нажим
қыспақ
қыспақ, қысымға алу,
қысым көрсету
3420. название
атау, аты
атау, аты
3421. назира
нәзира
нәзира,ұқсас аударма,
жауап аударма
3422. назначение
тағайындау
тағайындау, бекіту,
белгілеу, арнау, арналым,
жұмсалым
3423. назначение индекса
индексті тағайындау
индексті тағайындау,
индексті белгілеу, индекс
жұмсалымы
3424. назначение
на лауазымға тағайындау
лауазымға тағайындау,
должность
лауазымға бекіту,
лауазымға тағайындалу
3425. назначение наказания
жаза тағайындау
жаза тағайындау, жаза
белгілеу, жаза кесу
3426. назначение пенсии
зейнетақы тағайындау
зейнетақы тағайындау,
зейнетақы бекіту
3427. назначение экспертизы сараптама тағайындау
сараптама тағайындау,
сараптама белгілеу
3428. назначения
(по жұмсалым
(қаржыға жұмсалым
(қаржыға
отдельным бюджетным қатысты)
қатысты)
программам)
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атаулы сөйлем

3430. назым

назым

назым, лирика ұғымы

3431. наивный материализм

аңғал материализм

3432. наименование

атау

аңғал материализм,
қарапайым материализм
атау, аты

3433. наказ

аманат

аманат, өсиет,тілек

3434. наказание

жаза

жаза,
сазай

3435. наказуемость

жазалаушылық

3436. накладные расходы

үстеме шығындар

3437. наклейка

жапсырма

жазалаушылық,
жазасын беру, сазайын
тарттыру
үстеме шығындар,
жүкқұжат шығындары,
үстеме шығыстар
жапсырма, желімдеме

3438. накопительная система

жинақтау жүйесі

жазалау,

зауал,

3447. налог

жинақтау жүйесі,
жинақтаушы жүйе
жинақтаушы зейнетақы жинақтаушы
қоры
зейнетақықоры,
зейнетақы жинақтау
қоры
жаза қолдану
жаза қолдану, жаза
тартқызу
айыппұл салу
айыппұл салу, айып
салу
қолма-қол
ақша қолма-қол ақша
айналымы
айналымы,
қолма-қол ақша
айналысы, салт ақша
айналысы
қолма-қол ақша төлемі қолма-қол ақша
төлемі,қолма-қол төлем
қолда бар қаражат
қолда
бар
қаражат,қолма-қол
қаражат
қолма-қол
ақшалай қолма-қол
ақшалай
несие
несие,
қолма-қол
ақшалай кредит, қолмақол
кредит,қолма-қол
несие
қолма-қол
есеп қолма-қол
есеп
айырысу
айырысу,
қолма-қол
есептесу
салық
салық, баж

3448. налог на импорт

импорт салығы

3439. накопительный
пенсионный фонд
3440. налагать взыскание
3441. налагать штраф
3442. наличноденежный
оборот

3443. наличные платежи
3444. наличные средства
3445. наличный кредит

3446. наличный расчет
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импорт салығы,
импорттық салық,

импорт бажы,
импорттық баж
мүлік салығы, мүліктік
салық, мүлік бажы,
мүліктік баж
табыс салығы, табысқа
салынатын
салық,
кіріске салынатын салық
әлеуметтік салық,
әлеуметтік баж салық
салықтық
жауапкершілік,салықт
ық жауаптылық
салықтық сараптама,
салық сараптамасы,
салықтық экспертиза
салық заңнамасы,
салықтық заңнама

3449. налог на имущество

мүлік салығы

3450. налог подоходный

табыс салығы

3451. налог социальный

әлеуметтік салық

3452. налоговая
ответственность

салықтық
жауапкершілік

3453. налоговая экспертиза

салықтық сараптама

3454. налоговое
законодательство

салық заңнамасы

3455. налоговое
законодательство

салықтық заңнама

салық заңнамасы,
салықтық заңнама

3456. налоговое
обязательство

салық міндеттемесі

салық міндеттемесі,
салықтық міндеттеме

3457. налоговое право

салық құқығы

3458. налоговое
правоотношение

салықтық құқықтық
қатынас

3459. налоговые скидки

салықтық жеңілдіктер

3460. налоговый контроль

салық бақылауы

3461. налоговый кредит

салық несиесі

3462. налогооблагаемый
доход

салық салынатын табыс

3463. налогообложение

салық салу

3464. налогоплательщик

салық төлеушi

3465. налогоспособный

салық төлеуге қабілетті

3466. наложение ареста

тыйым салу

салық құқығы,
салықтық құқық
салықтық құқықтық
қатынас,салық бойынша
құқықтық қатынас
салықтық жеңілдіктер,
салық бойынша
жеңілдіктер, салық
жеңілдіктері
салық бақылауы,
салықтық бақылау,
салықтық қадағалау
салық несиесі, салық
кредиті
салық салынатын
табыс, салық
салынатын кіріс
салық салу, салық
түсіру
салық төлеушi, салық
салынушы
салық төлеуге
қабілетті, салық төлеуге
қабілетті адам
тыйым салу, қамақ салу

3467. намерение

ниет

ниет, пиғыл
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3468. наниматель

жалдаушы

3469. напевный стих
3470. написание

әуенді өлең
сөз жазылуы

жалдаушы, жалға
алушы
әуенді өлең, әуезді өлең
сөз жазылуы, жазу

3471. напоминание

еске салу

еске салу, ескерту

3472. направление

бағыт

бағыт, бағдар

3473. нарастающий итог
3474. наречие времени

өспелі нәтиже (өспелі өспелі нәтиже, өспелі
жиыны)
қорытынды,
өспелі
жиыны, өсімді нәтиже
мезгіл үстеу
мезгіл үстеу

3475. наречие места

мекен үстеу

мекен үстеу

3476. наречие цели

мақсат үстеу

мақсат үстеу

3477. наркобизнес

есірткібизнесі, есірткі

3488. наручник

есірткі бизнесі, есірткі
кәсіпкерлігі
есірткі саудасы
есірткі саудасы, есірткі
сауда-саттығы
халық драмасы
халық
драмасы,
халықтық драма
халықтық этимология
халықтық этимология,
халық
шығарған
этимология
халық ағарту
халық
ағарту,
халықтық білім беру
халықтық өлең
халықтықөлеңқұрылы
құрылысы
сы, халық өлеңі
халық
халық
шығармашылығы
шығармашылығы,халы
қтық шығармалар
әдебиеттің
халыққа әдебиеттің халыққа
тәндігі
тәндігі, әдебиеттің
халықтығыі
әдебиеттің
халыққа әдебиеттің халыққа
тәндігі
тәндігі, әдебиеттің
халықтығыі
халық ақыны
халық ақыны, ұлт
ақыны
тұрғын халық
тұрғын халық, тұрғын
ел
қолкісен
қолкісен, кісен

3489. население
3490. население городское

халық
қала тұрғындары

3491. население занятое

жұмыспен
халық

3478. наркоторговля
3479. народная драма
3480. народная этимология
3481. народное образование
3482. народное
стихосложение
3483. народное творчество
3484. народность
литературы
3485. народность литературы
3486. народный акын
3487. народонаселение

халық, тұрғындар
қала тұрғындары, қала
халқы
қамтылған жұмыспен қамтылған
халық, жұмыспен
қамтылған
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тұрғындар,жұмысы бар
халық
ауыл тұрғындары, ауыл
халқы
елді мекен, елдімекен
зорлық,
озбырлық,
күштеу
зорлық өлім, зорлық
ажал,
зорлаумен
жасалған өлім
ләззат, рахат
атамұра,
ата мұра,
бабалар мұрасы
мұра, жәдігер, мирас,
енші, мұрагерлік
мұрагер,
ізбасар,
мирасқор, мұраға ие
адам, тұяқ
салымды мұралану,
салымды мұрагерлікке
алу
мирас
қалдырушы,
мұрагер
мұралық трансмиссия,
мұрагерлік трансмиссия

3492. население сельское

ауыл тұрғындары

3493. населенный пункт
3494. насилие

елді мекен
зорлық

3495. насильственная смерть

зорлық өлім

3496. наслаждение
3497. наследие предков

ләззат
атамұра

3498. наследие, наследство

мұра

3499. наследник

мұрагер

3500. наследование вклада

салымды мұралану

3501. наследователь

мұрагер

3502. наследственная
трансмиссия

мұралық трансмиссия

3503. наследственное право

мұрагерлік құқық

3504. наставник

тәлімгер

мұрагерлік құқық,
мұрагерлік қақы,
мұралық құқық
тәлімгер, ұстаз, ақылгөй

3505. наставничество

тәлімгерлік

тәлімгерлік, ұстаздық

3506. настойчивость

табандылық

3507. настоящее время

осы шақ

табандылық,
қайсарлық, батылдық,
өжеттілік
осы шақ

3508. настроение
3509. насыщение спроса

көңіл күйі
сұранысты молықтыру

3510. насыщенность цвета
3511. натиск

түс қанықтығы
тегеурін

көңіл күйі, көңіл
сұранысты
молықтыру, сұранысты
толықтыру
түс қанықтығы
тегеурін, қысым

3512. натурализм
3513. натурфилософия
3514. наука

натурализм
натурфилософия
ғылым

натурализм
натурфилософия
ғылым, ілім

3515. науковедение
3516. наукоемкость

ғылымтану
ғылыми қамтымдық

ғылымтану, ілімтану
ғылыми қамтымдық,
ғылыми қажеттілік,
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3517. наурыз олен

наурыз өлеңдері

3518. научение
3519. научная фантастика

үйрену
ғылыми фантастика

ғылымды қажетсіну,
ғылыми сыйымдылық
наурыз өлеңдері

3523. научная статья

үйрену
ғылыми фантастика,
ғылыми қиял
ғылыми қызмет
ғылыми
қызмет,
ғылыми әрекет
ғылыми инфрақұрылым ғылыми
инфрақұрылым, ғылым
инфрақұрылымы,
ғылыми
инфраструктура
ғылыми попшылық
ғылыми
попшылық,
ғылыми попшылдық
ғылыми мақала
ғылыми мақала

3524. научное издание
3525. научное исследование

ғылыми басылым
ғылыми зерттеу

3526. научное правосознание

ғылыми құқықтық сана

3520. научная деятельность
3521. научная
инфраструктура

3522. научная поповщина

3527. научно-фантастическая
литература

3528. научнофантастический жанр
3529. научный стиль
3530. наценка
3531. национализация
3532.национализация
банков

3533. национальная
безопасность
3534. национальная
исключительность

ғылыми басылым
ғылыми зерттеу

ғылыми
құқықтық
сана, ғылыми құқық
санасы
ғылыми фантастикалық ғылыми
әдебиет
фантастикалық
әдебиет,
ғылымифантастикалық
әдебиет,
ғылымиқиялдық әдебиет
ғылыми-фантастикалық ғылымижанр
фантастикалық жанр,
ғылыми қиял-ғажайып
жанр
ғылыми стиль
ғылыми стиль, ғылым
стилі
үстеме баға
үстеме баға, үстеме
мемлекет меншігіне алу мемлекет меншігіне
алу, мемлекет меншігіне
айналдыру
банктерді
ұлт банктерді ұлт
меншігіне айналдыру
меншігіне айналдыру,
банкілерді ұлт
меншігіне айналдыру,
банктерді ұлт
меншігіне алу
ұлттық қауіпсіздік
ұлттық қауіпсіздік, ұлт
қауіпсіздігі
ұлттық алабөтендік
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ұлттық алабөтендік,
ұлттық ерекшеліктік

3535. национальная
нетерпимость

ұлттық төзбеушілік

3536. национальная перепись

ұлттық санақ

3537. национальное
государство

ұлттық мемлекет

3538. национальный интерес

ұлттық мүдде

3539. национальный
праздник

ұлттық мереке

3540. национальный режим

ұлттық режім

3541. национальный стандарт ұлттық стандарт

ұлттық төзбеушілік,
ұлттық төзімсіздік,
ұлттық төзбестік
ұлттық санақ, ұлт
санағы
ұлттық мемлекет, ұлт
мемлекеті
ұлттық мүдде, ұлт
мүддесі
ұлттық мереке, ұлт
мерекесі, ұлттық
мейрам, ұлт мейрамы
ұлттық режім, ұлтқа
қатысты режім
ұлттық стандарт,
ұлттық қалып
ұлттық егемендік,
ұлттық тәуелсіздік

3542. национальный
суверенитет

ұлттық егемендік

3543. национальный язык
3544. начало паритетное
3545. начальник караула

ұлт тілі, ұлттық тіл
тепе-теңдік
негізі,
паритеттік негіз
қарауыл бастығы

3546. начальный капитал

бастапқы капитал

3547. начальство

басшылық

ұлт тілі, ұлттық тіл
тепе-теңдік негізі,
паритеттік негіз
қарауыл
бастығы,
қарауыл басшысы
бастапқы капитал,
алғашқы капитал,
бастапқы қаражат
басшылық

3548. начатки

бастапқы мәлiметтер

бастапқы мәлiметтер

3549. начисление
3550. нашествие

есебіне жазу
шапқыншылдық

3551. небрежность
3552. «невидимый» импорт
3553. «Невидимый» экспорт
3554. невменяемость
3555. невмешательство

есебіне жазу, аудару
шапқыншылдықжоры
қ, шабуыл, басқыншылық
ұқыпсыздық
ұқыпсыздық, салақтық,
құнтсыздық
«көзге
көрінбейтін» «көзге көрінбейтін»
импорт
импорт, «көрінбейтін»
импорт
«көзге
көрінбейтін» «көзге көрінбейтін»
экспорт
экспорт, «көрінбейтін»
экспорт
ақыл-естiң
дұрыс ақыл-естiң дұрыс
еместігі
еместігі, есі дұрыс
еместік
араласпаушылық
араласпаушылық,
араласпау, кіріспеушілік,
қатынаспаушылық, қол
сұқпаушылық
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3556. невозвратный

қайтарылмайтын

3557. негативная гипотеза

теріс гипотеза

3558. негативный

келеңсіз

3559. негаторный иск

негаторлық талап

3560. негласная проверка
3561. негласный агент
3562. негодность

астыртын тексеріс
астыртын агент
жарамсыздық

3563. негубной гласный

езу дауысты

3564. негубной звук
3565. негубной согласный

езу дыбыс
езу дауыссыз

3566. негубной
согласный езу дауыссыз дыбыс
звук
3567. недвижимость
жылжымайтын мүлiк
3568. недееспособность
3569. неделимое имущество

қайтарылмайтын, орны
толтырылмайтын,
қайырылмайтын
теріс гипотеза, келеңсіз
гипотеза, қате
гипотеза,
келеңсіз, жағымсыз,
теріс
негаторлық талап,
негаторлық талап қою,
негаторлық қуыным
астыртын тексеріс
астыртын агент
жарамсыздық,
бұзықтық, бүлінгенік
езу дауысты, езу
дауысты дыбыс
езу дыбыс
езу дауыссыз, езу
дауыссыз дыбыс
езу дауыссыз дыбыс,
езу дауыссыз
жылжымайтын мүлiк

әрекет
қабілетсіздігі, әрекет қабілетсіздігі,
қабілетсіздік
қабілетсіздік
бөлінбейтін мүлік
бөлінбейтін мүлік

3570. недобросовестная
конкуренция

жосықсыз бәсекелестік

жосықсыз бәсекелестік,
алақол бәсекелестік

3571. недобросовестность

арам ниеттілік

3572. недобросовестный

жосықсыз

3573. недоимка

бересі

арам
ниеттілік,
алақолдық,
қиянатшылдық,
қара
ниеттілік
жосықсыз,
алақол,
қиянатшыл
бересі, берімсек, берешек

3574. недонесение о
преступлении

қылмыстуралы
бермеу

3575. недосмотр
3576. недостаток

ақпар қылмыс туралы ақпар
бермеу, қылмыс туралы
мәлімет бермеу
жете бақыламау
жете бақыламау,
байқаусыздық, қараудың
кемдігі, қырсыздық
жетіспеушілік,
жетіспеушілік,
кемшілік
кемшілік,
ақау,
жетімсіздік,
жетіспегендік,
жетпеушілік, кінарат,
кеміс,
кемістік,
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3577. недружественный акт

қырынқабақ әрекет

3578. нежность
нәзіктік
3579. независимая экспертиза тәуелсіз сараптама

кемтарлық, кемушілік,
мін
қырынқабақ
әрекет,
қырынқабақ акт
нәзіктік, биязылық
тәуелсіз сараптама,
тәуелсіз сараптау
аудитордың
тәуелсіздігі,
аудитордың тәуелді
болмауы
мемлекет тәуелсіздігі,
мемлекеттің тәуелді
болмауы
судьялардың
тәуелсіздігі,
судьялардың тәуелді
болмауы
заңсыз жарлық, заңсыз
өкім

3580. независимость
аудитора

аудитордың
тәуелсіздігі

3581. независимость
государства

мемлекет тәуелсіздігі

3582. независимость судей

судьялардың
тәуелсіздігі

3583. незаконное
распоряжение

заңсыз жарлық

3584. незаконные
иммигранты

заңсыз көшіп келушілер заңсыз иммигранттар
заңсыз көшіп келушілер

3585. незаявленные
преступления
3586. незначительный

мәлімделмеген
қылмыстар
болмашы

3587. неизменяемые слова
3588. неизменяемые части
речи
3589. нейролингвистика

мәлімделмеген
қылмыстар
болмашы, азғантай,
мардымсыз, тапшы
өзгермейтін сөздер
өзгермейтін сөздер,
өзгеріске ұшырамайтын
сөздер
өзгермейтін сөз таптары өзгермейтін сөз
таптары, өзгеріске
ұшырамайтын сөз
таптары
нейролингвистика
нейролингвистика

3590. неисключительное
право

айрықша емес құқық

айрықша емес құқық,
ерекше емес құқық

3591. нейтралитет

бейтараптылық

3592. нейтральная лексика

бейтарап лексика

3593. нейтральное значение

бейтарап мағына

3594. нейтральное ударение

бейтарап екпін

бейтараптылық,
бейтараптық
бейтарап
лексика,
битарап
лексика,
жанрлық
түрге
жатпайтын лексика
бейтарап
мағына,
бейтарап мән, битарап
мағына, битарап мән
бейтарап
екпін,
битарап екпін
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3595. нейтральность
3596. нейтральный
3597. нейтральный стиль
3598. нейтральный гласный

3599. нейтральный признак

3600. нейтральный стиль
3601. некоммерческая
организация
3602. некомпетентный
3603. некролог
3604. нелегальная миграция
3605. нематериальные
активы

3606. нематериальные блага

3607. немедленное действие
3608. немое кино
3609. ненасильственная
смерть
3610. ненормированный труд
3611. необоснованное
использование

бейтараптылық

бейтараптылық,
бейтараптық
бейтарап
бейтарап, қалыс
бейтарап стиль
бейтарап стиль, қалыс
стиль
бейтарап дауысты
бейтарап дауысты,
бейтарап дауысты
дыбыс, битарап
дауысты, битарап
дауысты дыбыс
бейтарап белгі
бейтарап белгі,
бейтарап нышан,
битарап нышан,
битарап белгі
бейтарап стиль
бейтарап
стиль,
битарап стиль, аралық
стиль
коммерциялық
емес коммерциялық
емес
ұйым
ұйым, бейкоммерциялық
ұйым
біліксіз
біліксіз, жете
біліксіз
білмейтін, құзырсыз,
құзыретсіз
қазанама
қазанама,
некролог,
азанама
заңсыз миграция
заңсыз
миграция,
жасырын миграция
бейматериалдық
бейматериалдық
активтер,
активтер,
бейматериалдық
бейматериалдық
белсенді құндылықтар белсенді
құндылықтар,
материалдық
емес
активтер
материалдық
емес материалдық
емес
игіліктер
игіліктер,
бейматериалды
қигіліктер
шұғыл әрекет ету
шұғыл
әрекет
ету,
шұғыл әрекет
дыбыссыз кино
дыбыссыз кино, мылқау
кино
зорлықсыз өлім
зорлықсыз
өлім,
зорлықсыз
ажал,
зорлаумен жасалмаған
өлім
нормаланбаған еңбек
нормаланбаған еңбек,
заңдаспаған еңбек
негізсіз пайдалану
негізсіз пайдалану
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3612. необоснованность

негізсіздік

3613. необходимая защита

қажетті қорғану

3614. «необходимость в себе» «өзіндік қажеттілік»
3615. «необходимость
нас»
3616. неовитализм
3617. неографизм

для «біздік қажеттілік»
неовитализм
неографизм

негізсіздік, жансақтық,
жөнсіздік,
тиянақсыздық
қажетті
қорғану,
қажетті қорғаныс
«өзіндік
қажеттілік»,
«өзіне қажеттілік»
«біздік
қажеттілік»,
«бізге қажеттілік»
неовитализм
неографизм,
жаңажазылым
езулік, езулік дыбыс
езулік дауысты, езулік
дауысты дыбыс
езулік дауыссыз, езулік
дауыссыз дыбыс
езулік дауыссыз дыбыс,
езулік дауыссыз
қылмыстың дүркіндігі,
қылмыстың
қайтақайта
жасалуы,
қылмыстың
дүркіндүркін жасалуы
мақұлдамау, жаратпау

3618. неогубленный
3619. неогубленный гласный

езулік
езулік дауысты

3620. неогубленный
согласный
3621. неогубленный
согласный звук
3622. неоднократность
преступлений

езулік дауыссыз

3623. неодобрение

мақұлдамау

3624. неокантианство
3625. неоконченное
преступление

неокантшылдық
аяқталмаған қылмыс

неокантшылдық
аяқталмаған қылмыс,
бітпеген қылмыс

3626. неолингвистика

неолингвистика

неолингвистика

3627. неологизм
3628. неонацист
3629. неопределенное
местоимение
3630. неопределенный срок

неологизм
неонацист
белгісіздік есімдік

неологизм, жаңа сөз
неонацист
белгісіздік есімдік

белгіленбеген мерзім

3631. неопровержимость

бұлтартпаушылық

3632. неопровержимые
факты

бұлтартпайтын
фактілер

3633. неорганическое
развитие

органикалық емес даму

белгіленбеген мерзім,
анықталмаған мерзім
бұлтартпаушылық,
жоққа
шығарылмаушылық
бұлтартпайтын
фактілер,
бұлтартпайтын
деректер
бейорганикалық даму,
органикалық емес даму

3634. неосновательное
обогащение

негізсіз байлық

3635. неосторожность

абайсыздық

езулік дауыссыз дыбыс
қылмыстың дүркіндігі
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негізсіз байлық, негізсіз
баю, орынсыз жиналған
байлық
абайсыздық, оқыстық

3636. неотложное дело
3637. неофициальная
инкорпорация
3638. неофициальность
3639. неплатежеспособность
3640. неплатежеспособный
должник

3641. неплатежи

3642. неплательщик
3643. неповиновение

3644. неповторимый
3645. неподкупность
3646. непокрытый убыток
3647. неполная индукция
3648. неполная семья
3649. непоследовательность

қауырт іс

қауырт іс, шұғыл іс,
жедел іс
бейресми инкорпорация бейресми
инкорпорация,
ресми
емес инкорпорация
бейресмилік
бейресмилік,
ресмисіздік
төлем қабiлетсiздiгi
төлем қабiлетсiздiгi,
төлей алмайтындық,
өтеу қабілетсіздігі
төлемге қабілетсіз
төлемқабілетсіз
борышкер
қарызгер,
төлемге
қабілетсіз
борышкер,
төлей
алмайтын
борышкер,
төлеу
мүмкіндігі
жоқ
борышкер
төлемсіздік
өтелмеген
төлемдер,
төлемсіздік,
төлем
жасамау,
өтелмеген
төлем,
төлемеу,
төлемеушілік
қарызгер
қарызгер, төлемеушi,
борышқор
бағынбаушылық,
саяс.бағынбау,
бағынбау
бағынбаушылық,
бой
ұсынбау,
көнбеу,
тыңдамау
біртума
біртума, ерекше,
қайталанбас
сатылмаушылық
параалмаушылық,
сатылмаушылық,
тұрақтылық
өтелмеген залал
өтелмеген залал,
төленбеген залал,
өндірілмеген залал
толымсыз индукция
толымсыз индукция,
жарты индукция
жартылай отбасы
жартылай отбасы,
толымсыз отбасы
дәйексіздік
дәйексіздік, шалағайлық

3650. непосредственная
причина

тікелейсебеп

3651. непосредственный
исполнитель

тікелей орындаушы

3652. неправительственные
организации

тікелейсебеп, басты
себеп, тура себеп

тікелей орындаушы,
басты орындаушы,
негізгі орындаушы
үкіметтік емес ұйымдар бейүкіметтік ұйымдар,
үкіметтік емес ұйымдар
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3653. неправомерно

құқыққа сыйымсыз

3654. неправомерное
поведение

теріс мінез-құлық

3655. непредвиденные
затраты

күтпеген шығындар

3656. непреложный

бұлжымас

3657. неприкосновенность

3658. неприкосновенность
собственности
3659. непринужденная речь
3660. неприсоединившиеся
страны
3661. непродуктивные
аффиксы

құқықмөлшерсіз,
құқыққа
сыйымсыз,
құқыққа жат
құқықмөлшерсіз мінезқұлық,құқыққа
сыйымсыз мінез-құлық,
құқыққа жат мінезқұлық
күтпеген шығындар,
болжанбаған шығындар

бұлжымас,бұлжымайт
ын,
мызғымайтын,
мызғымас,
айқын,
талассыз
қол сұғылмаушылық, қол
тиіспеушілік
сұғылмаушылық,мызғ
ымастық, тиіспеушілік,
қол сұқпаушылық, дербес
құқықтылылық
меншікке қол
меншікке қол
сұғылмаушылық
сұғылмаушылық,
меншік мызғымастығы
еркін сөз
еркін сөз, тартынбай
сөйлеу
қосылмаған елдер
қосылмаған
елдер,
кірмеген елдер
өнімсіз қосымшалар
өнімсіз
жұрнақтар,
өнімсіз қосымшалар

3662. непродуктивный
суффикс

өнімсіз жұрнақ

өнімсіз жұрнақ

3663. непроизвольность

еріксіздік

3664. непротиворечивость

қайшылықсыздық

3665. непрофессиональный

кәсіби емес

3666. непрофильные активы

бейінді емес активтер

3667. неработоспособный

жұмысқа қабілетсіз

3668. неравноправие

теңқұқықсыздық

3669. нераспределенная
прибыль

бөлінбеген пайда

еріксіздік,
ықтиярсыздық, өздігінен
болушылық
қайшылықсыздық,
бейқайшылық
бейкәсіби, кәсіби емес,
кәсіпқой емес
бейінсіз активтер,
бейінді емес активтер
жұмысқа қабілетсіз,
жұмысқабілетсіздігі,
қабілетсіз, шалымсыз
теңқұқықсыздық,
құқық теңсіздігі, тең
құқықсыздық
үлестірілмеген пайда,
бөлінбеген пайда,
таратылмаған пайда
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3670. нервозность

күйгелектілік

3671. нерезидент

бейрезидент

3672. нерезкость
3673. нерушимость
3674. неряшливость

бұлдыр
мызғымастық
олқылық

3675. несбалансированность

теңгерімсіздік

3676. несвойственность

тән еместік

3677. несвязанные гранты

байланыссыз гранттар

3678. несдержанность

ұстамсыздық

3679. несменяемость судей

судьялардың
ауыспайтындығы

3680. несобственно-прямая
речь

өзгелік төл сөз

3681. несовершеннолетний

кәмелетке толмаған

3682. несоответствие

сәйкессіздік

3683. несостоятельность

дәрменсіздік

3684. неспособность

қабілетсіздік

3685. несправедливость

әділетсіздік

3686. несчастный случай

жазатайым

3687. нетарифное
регулирование
3688. нетерпимость

тарифтік емес реттеу

3689. нетоварный платёж

шыдамсыздық,
төзімсіздік
тауарлық емес төлем
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күйгелектілік,
дызылдау, қызбалық
бейрезидент, резидент
емес
бұлдыр, тұманды
мызғымастық,беріктік
олқылық,
салақтық,салақтылық,
настық, ластық
теңгерімсіздік,
тепетеңсіздік,
барабарсыздық
тән
еместік,
бейерекшілік,
сипатсыздық
байланыссыз гранттар,
қатыссыз гранттар
ұстамсыздық,
қызбалық, күйгелектік
судьялардың
ауыспайтындығы,судья
лардың
ауыстырылмайтындығы
,
судьялардың
ауыспаушылығы
өзгелік төл сөз, төлеутөл сөз
кәмелетке
толмаған,балиғатқа
жетпеген, ержетпеген,
жасы толмаған
сәйкессіздік,
ебедейсіздік,
үйлесімсіздік
дәрменсіздік,
қауқарсыздық, халсіздік
психол.
қабілетсіздік,болымсызд
ық,
жарамсыздық,
зейінсіздік
әділетсіздік,
турасыздық
жазатайым
оқиға,
қайғылы оқиға
тарифсіз реттеу,
тарифтік емес реттеу
шыдамсыздық,
төзімсіздік
тауарсыз төлем,
тауарлық емес төлем

3690. неточная рифма

толымсыз ұйқас

3702. нигилизм

толымсыз ұйқас,
жартылай ұйқас
еңбекке жарамсыздық
еңбекқабілетсіздік,
жұмысқабілетсіздік,
еңбекке қабілетсіздік,
жұмысқа жарамсыздық
таза ставка
таза-мөлшерлеме,
нетто-ставка,
таза
ставка
сотты құрметтемеу
сотты құрметтемеу,
сотты сыйламау
жүзеге
аспаған жүзеге аспаған
арандатушылық
арандатушылық, іске
аспаған азғырушылық,
сәті болмаған
бұзақылық
мүлтіксіз
мүлтіксіз,міндетті,
сөзсіз, қарсылықсыз
анықталмаған
анықталмаған
қылмыстар
қылмыстар,
нақтыланбаған
қылмыстар,
белгіленбеген
қылмыстар
айыпақы
айыпақы,
тұрақсыздық айыбы,
тұрақсыздық төлемі
ескерілмеген
ескерілмеген
қылмыстар
қылмыстар,
есепке
алынбаған қылмыстар
бейресмилер
саяс. бейресмилер
мұнай доллары
мұнай доллары
мақсатсыз пайдалану
мақсатсыз пайдалану,
мақсатқа
сай
пайдаланбау, нысанасыз
пайдалану
көзқамандық
көзқамандық, нигилизм

3703. нигилист

көзқаман

3691. нетрудоспособность

3692. нетто-ставка
3693. неуважение к суду
3694. неудавшееся
подстрекательство

3695. неукослительный
3696. неустановленные
преступления

3697. неустойка
3698. неучтенные
преступления
3699. неформалы
3700. нефтедоллары
3701. нецелевое
использование

көзқаман, нигилист

3704. нисходящая интонация бәсең интонация
3705. нисходящая мелодика

бәсең әуен

3706. нисходящее ударение
3707. нисходящий
3708. нисходящий дифтонг

бәсең екпін
бәсең
бәсең
дифтонг
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бәсең интонация,
төмендемеліинтонация
бәсең
әуен,
бәсең
мелодика, бәсең әуез,
төмен әуез
бәсең екпін, төмен екпін
бәсең, төмендемелі
бәсең
дифтонг, төмендемелі
дифтонг

3709. новаторство
3710. новаторство
искусстве

жаңашылдық
в өнердегі жаңашылдық

3711. новелла
3712. номенклатура дел

новелла
іс номенклатурасы

3713. номенклатура
должностей

лауазым
номенклатурасы

3714. номенклатура товаров

тауарлар
номенклатурасы

3715. номер
3716. номер дела

номер, сан
іс нөмірі

3717. номер исходящий

шығыс нөмірі

3718. номер
номенклатурный

номенклатуралық
нөмір

3719. номер
регистрационный

тіркеу нөмірі

3720. номинал
3721. номинальная
стоимость

номинал
нақты құн

3722. номинация

номинация, атау

3723. норма

норма, қалып

3724. норма права

құқық нормасы

3725. нормализованный язык

нормаға түскен тіл

3726. нормальный

қалыпты

3727. норматив

норматив

3728. нормативная
норматив грамматика
грамматика
3729. нормативное значение нормативті сөз
слова
мағынасы
3730. нормативные условия

нормативтік шарттар
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жаңашылдық, жаңалық
табушылық
өнердегі жаңашылдық,
өнердегі жаңалық
табушылық
новелла, шағын әңгіме
іс номенклатурасы, іс
тізбектемесі
лауазым
номенклатурасы,
лауазым тізбектемесі
тауарлар
номенклатурасы,
тауарлар
атауы,
тауарлар тізімдемесі
номер, сан
іс нөмірі, іс саны, іс реті
шығыс нөмірі,
бастапқы нөмір
номенклатуралық
нөмір,
номенклатуралық сан
тіркеу нөмірі, тіркеу
саны, тіркеу реті
номинал
нақты құн, кесімді құн,
көрсетілген
баға,
нақтылы баға
номинация,
атау,
аталым
норма, қалып
құқық нормасы, құқық
мөлшері
нормаланған
тіл,
нормаға түскен тіл,
қалыпқа келген тіл
қалыпты, нормал,
кәдімгідей
норматив,көрсеткіш,
мөлшер
норматив грамматика.
нормативті грамматика
нормативті
сөз
мағынасы, нормативті
сөздік мағына, сөздің
нормативті мағынасы
нормативтік
жағдайлар,
нормативтік ережелер

3731. нормативный акт

нормативтік акт

нормативтік акт

3732. нормативный договор

нормативтік шарт

нормативтік шарт

3733. нормативныйсловарь

нормативті сөздік

3734. нормирование труда

еңбекті нормалау

3735. нормы безопасности

қауіпсіздік нормалары

нормативті сөздік,
нормативті сөздік
еңбекті нормалау,
еңбекті мөлшерлеу
қауіпсіздік нормалары

3736. нормы социальные
3737. нормы труда
3738. носовой
3739. носовой звук

әлеуметтік нормалар
еңбек нормасы
мұрынжолды
мұрын жолды дыбыс

әлеуметтік нормалар
еңбек нормасы
мұрынжолды
мұрынжолды дыбыс

3740. носовойсогласный

мұрынжолды дауыссыз

мұрынжолды дауыссыз

3741. ностратические языки

ностраттілдер

ностраттілдер

3742. нострификация
документов

құжаттарды
нострификаттау

3743. ностро счета

ностро шоттар

құжаттарды
нострификаттау,
құжаттарды
сәйкестендіру
ностро шоттар

3744. нота

нота

нота, күйпарақ

3745. нотабене

нотабене

нотабене

3746. нотариальная сделка

нотариалдық мәміле

3747. нотариальное
удостоверение

нотариалдық
куәландыру

3748. нотариат
3749. нотариус

нотариат
нотариус

нотариалдық мәміле,
нотариалдық ымыра,
нотариалдық келісім
нотариалдық
куәландыру,
нотариалдық растау
нотариат
нотариус

3750. нотификация

нотификация

3751. ноу-хау

ноу-хау

3752. нравственные
принципы

адамгершілік
қағидаттары

3753. нулеваяформа

нөлдіктұлға

3754. нулевая флексия
3755. нулевой элемент

нөлдік қопарма
нөлдік элемент
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нотификация, жазбаша
мәлімдеу,
хабарама
жасау
ноу-хау
адамгершілік
принциптері,
адамгершілік
қағидаттары
нөлдік тұлға,
форма
нөлдік қопарма
нөлдік элемент

нөлдік

3756. нуллификация
3757. нумератор
переменными
индексамы
3758. нумерация листов
деле

нуллификация,
жарамсыздану
с ауыспалы
индекспен
номерлеуіш
в істегі
номерлеу

қағаздарды істегі
номерлеу

3759. нумерация сквозная

рет-ретімен нөмірлеу

3760. нумизматика
3761. нюанс

нумизматика,
ақшатану
нюанс

3762. обвешивание

кем өлшеу

3763. обвинение

айыптау

3764. обвинитель

айыптаушы

3765.обвинительное
заключение

айыптау қорытындысы

3766. обвинительные
доказательства
3767. обвинительный
приговор
3768. обвинительный уклон
3769. обвиняемый
3770. обеспечение
3771. обеспечение
доказательств

3772. обеспечение
законности
3773. обеспечение иска
3774. обеспечение прав
3775. обжалование

нуллификация,
жарамсыздану
ауыспалы
индексті
номерлеуіш
қағаздарды

рет-ретімен нөмірлеу,
тура нөмірлеу
нумизматика,
ақшатану
нюанс, ерекшелік, аз
ғана өзгешелік
кем өлшеу, таразыдан
кем өлшеу
айыптау,жазғыру,
жазықтау, айып тағу
айыптаушы, кінәлаушы

айыптау
қорытындысы, кінәлау
қорытындысы
айыптайтын
айыптайтын
дәлелдемелер
дәлелдемелер,
кінәлайтын
дәлелдемелер
айыптауүкімі
айыптау үкімі, кінәлау
үкімі
айыптайтын көзқарас
айыптайтын көзқарас,
кінәлайтын көзқарас
айыпталушы
айыпкер, айыпталушы,
жауапкер
қамтамасыз ету
қамтамасыз ету
қамтамасыздандыру
дәлелдемелерді
дәлелдерді қамтамасыз
қамтамасыз ету
ету, дәлелдемелерді
қамтамасыз ету,
дәлелдерді
қамсыздандыру
заңдылықты
заңдылықты
қамтамасыз ету
қамтамасыз ету
заңдылықты
қамсыздандыру
талап
қоюды қуынымдықамсызданд
қамтамасыз ету
ыру,
талап
қоюды
қамтамасыз ету
құқықтарды
құқықтарды
қамтамасыз ету
қамтамасыз ету
шағым жасау (шағыну)
шағыну,
шағымдану,
шағым жасау,
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3776. обзор печати

3794. оборот

баспасөзге
шолу,
баспасөзді қарау
өкпе
өкпе, реніш, наз
үйреншікті лексика
үйреншікті лексика,
тұрмыстық лексика
атыраптық лексика
атыраптық лексика,
облыстық лексика
атыраптық сөздік
атыраптық сөздік,
облыстық сөздік
аккредиттеу саласы
аккредиттеу
саласы,тағайындау
саласы, тіркеу саласы
келбет
келбет, ажар, кейіп,
тұрпат
мұқаба тақырыбы
мұқаба
тақырыбы,
кітап
сыртының
тақырыбы
мұқаба тақырыбы
мұқаба
тақырыбы
кітап
сыртының
тақырыбы
тыс
тыс, мұқаба
тұтынушыларды алдау тұтынушыларды
алдау, алушыларды
алдау,алымсақтарды
алдау
алмасу
алмасу,
ауысу,
ауыстыру
қоғамдастыру
қоғамдастыру
ортақтастандыру,
жинақтандыру
таңбаланушы
таңбаланушы
таңбалаушы
таңбалаушы
шолушы
шолушы
кредиттің
кредиттің
айналымдылығы
айналымдылығы,
кредиттің айналымы,
несие айналымы
мемлекеттің қорғаныс мемлекеттің қорғаныс
қабілеті
қабілеті,
әскери.
мемлекеттің
қорғану
қабілеті,
орам
орам

3795. оборот речи
3796. оборотная ведомость
3797. оборотное средства

сөз орамы
айналым тізімдемесі
айналмалы қаражат

3798. оборотные документы
3799. обоснование
3800. обособленное
приложение

айналым құжаттары
негіздеу
оңашаланған
айқындауыш

3777. обида
3778. обиходная лексика
3779. областная лексика
3780. областной словарь
3781. область аккредитации
3782. облик
3783. обложечное заглавие
3784. обложечное заглавие
3785. обложка
3786. обман потребителей

3787. обмен
3788. обобществление
3789. обозначаемое
3790. обозначающее
3791. обозреватель
3792. оборачиваемость
кредита
3793. обороноспособность
государства

баспасөзге шолу
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сөз орамы
айналым тізімдемесі
айналмалы
қаражат,
айналымдық қаржы
айналым құжаттары
негіздеу
оңашаланған
айқындауыш

3801. обособленное слово
3802. обособленные слова

оқшау сөз
оңашаланған сөздер

3803. обособленный член

оқшау мүше

3804. обострение

шиеленісу, асқыну

3805. обработка документа

документті өңдеу

3806. образ

образ, бейне

3807. образ автора

автор бейнесі

3808. образ вид, облик.

образ, бейне

3809. образ отрицательный

ұнамсыз бейне, образ

3810. образ повествователя

баяндаушы бейнесі

3811. образ положительный

ұнамды бейне, образ

оқшау сөз
оңашаланған
сөздер,
оқшау сөздер,\
оқшау мүше, сөйлемнің
оқшау мүшесі
шиеленісу,
асқыну,
ушығу
документті өңдеу,
құжатты өңдеу
образ, бейне, кейіп,
нұсқа, сипат
автор бейнесі, автор
образы
образ, бейне
ұнамсыз бейне, ұнамсыз
образ, ұнамсыз кейіп,
ұнамсыз
сипат,
жағымсыз бейне
баяндаушы бейнесі
баяндаушы образы

3816. образная речь

ұнамды бейне, ұнамды
образ, ұнамды кейіп,
ұнамды сипат
типтік бейне, образ
типтік бейне, типтік
образ, типтік кейіп,
типтік сипат
көркем образ, көркем көркем образ, көркем
бейне
бейне, көркем кейіп,
көркем сипат
үлгі
үлгі, жол-жоба, нұсқа,
өнеге, үлгі-нұсқа
үлгі, нұсқа
сынама үлгі, сынама
нұсқа
бейнелі сөз
бейнелі сөз, образды сөз

3817. образность в искусстве

өнердегі бейнелілік

3818. образовательная
деятельность

білім беру қызметі

өнердегі бейнелілік,
өнердегі образдылық
білім беру қызметі

3819. образовательный грант

білім беру гранты

білім беру гранты

3820. образовательный
кредит

білім беру кредиті

білім беру кредиті, білім
беру несиесі

3821. образовательный
мониторинг

білім беру мониторингі

білім беру мониторингі,
білім беру бақылауы

3822. обратимая валюта

қайтымды валюта

қайтымды валюта,
қайтарма валюта

3812. образ типический
3813. образ художественный
3814. образец
3815. образец пробный
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3823. обратимость

қайтымдылық

3824. обратная отсылка

кері сілтеме жасау

қайтымдылық,
айналғыштық
кері сілтеме жасау

3825. обратная сила закона

заңның кері күші

заңның кері күші

3826. обратное требование

керіталапету

кері талап ету

3827. обратный иск

кері талап қою

3828. обращение

жүгіну

кері талап қою, кері
қуыным
жүгіну, өтініш жасау

3829. обременение

ауыртпалық

3830. обряд
3831. обрядовое песни

салт
салт жырлары

3832. обсерватория

расытхана

3833. обстоятельство

жағдаят

жағдаят, жайт

3834. обстоятельство
времени

мезгіл пысықтауыш

мезгіл пысықтауыш

3835. обстоятельство места

мекен пысықтауыш

мекен пысықтауыш

3836. обстоятельствоцели

мақсат пысықтауыш

мақсат пысықтауыш

3837. обсуждение
проектазакона

заң жобасын талқылау

заң жобасын талқылау

3838. обсчет обсчитать

есептен алдау

3839. обустройство

жайластыру

3840. обучение

оқыту, үйрету

3841. обучение
дифференцированное
3842. обучение проблемное
3843. обучение
программированное
3844. обучение
проффессиональное
3845. обучение развивающее

саралап оқыту

3846. обучение трудовое

еңбекке баулу

есептен
алдау,
кем
есептеу
жайластыру, орналасу,
орналастыру
оқыту, үйрету,
машықтандыру
саралап
оқыту,
жүктемелі оқыту
проблемалы оқыту
программалы оқыту,
бағдарламалы оқыту
кәсіби оқыту, кәсіптік
оқыту
дамыта
оқыту,
дамытпалы оқыту
еңбекке баулу, еңбекке
үйрету

проблемалы оқыту
программалы оқыту
кәсіптік оқыту
дамытпалы оқыту
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ауыртпалық, тауқымет
тарту
салт, әдет-ғұрып
салт жырлары, тұрмыссалт жырлары
расытхана, ғылыми
мекеме

3847. общая компетенция

жалпы құзырет

3848. общая подсудность

жалпы соттылық

жалпы құзырет, жалпы
құзыреттілік
жалпы соттылық

3849. общая собственность

ортақ меншік

ортақ меншік

3850. общедоступность
библиотеки

кітапхананың
қолжетімдігі

3851. общее заглавие
3852. общее имущество
3853. общее право
3854. общеправовые
принципы права

3855. общественная
безопасность
3856. общественная
нравственность
3857. общественная
организация
3858. общественная палата
3859. общественное мнение
3860. общественное
объединение
3861. общественное согласие
3862. общественное сознание
3863. общественно-опасное
действие (бездействие)
3864. общественно-опасное
деяние
3865. общественно-опасное
последствие
3866. общественность

жалпы кітапхананың жалпы
қолжетімділігі,
кітапхананың жалпыға
бірдейлігі
жалпы тақырып
жалпы тақырып,
жалпылама тақырып
ортақ мүлік
ортақ мүлік, жалпы
мүлік
жалпы құқық
жалпы құқық, ортақ
құқық
құқықтың
құқықтың
жалпықұқықтық
жалпықұқықтық
қағидаттары
қағидаттары, құқықтың
жалпықұқықтық
принциптері
қоғамдық қауіпсіздік
қоғамдық қауіпсіздік
қоғами адамгершілік

қоғами адамгершілік

қоғамдық ұйым

қоғамдық ұйым

қоғамдық палата
қоғамдық пікір
қоғамдық бірлестік

қоғамдық палата
қоғамдық пікір
қоғамдық бірлестік

қоғамдық келісім
қоғамдық сана
қоғамға қауіпті әрекет
(әрекетсіздік)

қоғамдық келісім
қоғамдық сана
қоғамға қауіпті әрекет
(әрекетсіздік), қоғамдық
қауіпті әрекет
(әрекетсіздік)
қоғамға қауіпті іс- қоғамға қауіпті ісәрекет
әрекет
қоғамға қауіпті зардап
қоғамға қауіпті зардап
жұртшылық

3867. общественноэкономическая
формация

қоғамдықэкономикалық түзіліс

жұртшылық, әлеумет,
жаран, жұрт, қоғам
қоғамдықэкономикалық түзіліс,
қоғамдық-экономикалық
формация

3868. общественные
гарантии

қоғамдық кепілдіктер

қоғамдық кепілдіктер
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3869. общественные
отношения

қоғамдық қатынастар

3870. общественные
отношения
3871. общественные работы
3872. общественный договор
3873. общественный
контроль
3874. общественный порядок
3875. общественный строй
3876. общественный фонд
3877. общество

қоғамдық қатынастар

қоғамдық қатынастар,
қоғамдық
қарымқатынастар
қоғамдық қатынастар

қоғамдық жұмыстар
қоғамдық шарт
қоғамдық бақылау

қоғамдық жұмыстар
қоғамдық шарт
қоғамдық бақылау

қоғамдық тәртіп
қоғамдық құрылыс
қоғамдық қор
қоғам

қоғамдық тәртіп
қоғамдық құрылыс
қоғамдық қор
қоғам, қауым

3878. общество светское

зайырлы қоғам

3879. общехозяйственные
расходы
3880. общечеловеческие
ценности
3881. общий отдел
3882. общий рынок
3883. общность
3884. объединенный
архивный фонд
3885. объект
3886. объект кондоминиума
3887. объект концессии
3888. объект познания
3889. объект права
3890. объект
правонарушения
3891. объект преступления
3892. объект собственности
3893. объект страхования
3894. объект трасологии

зайырлы
қоғам,
ақсүйектер қоғамы
жалпы
шаруашылық жалпы шаруашылық
шығыстар
шығыстар,
жалпышаруашылық
шығындар
жалпыадамзаттық
жалпыадамзаттық
құндылықтар
құндылықтар,
адамзатқа
ортақ
құндылықтар
жалпы бөлiм
жалпы бөлiм
ортақ рынок
ортақ нарық, ортақ
рынок
қауым
қауым,
жалпылық,
тұтастық
бірлескен архивтік қор бірлескен архивтік қор,
біріктірілген
мұрағаттық қор
нысан
нысан, объект
кондоминиум объектiсi кондоминиум нысаны,
кондоминиум объектiсi
концессия объектісі
концессия
нысаны,
концессия объектісі
таным объектісі
таным объектісі
құқық объектісі
құқық объектісі, құқық
нысаны
құқық
бұзушылық құқық бұзушылық
объектісі
объектісі, құқық
бұзушылық нысаны
қылмыс объектісі
қылмыс
объектісі,
қылмыс нысаны
меншік объектісі
меншік
объектісі,
меншік нысаны
сақтандыру объектісі, сақтандыру объектісі,
сақтандыру нысаны
сақтандыру нысаны
трасология объектісі
трасология объектісі,
трасология нысаны
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3895. объект управления

басқару объектісі

3896. объект экспертизы

сараптама объектісі

3897. объективная вина
3898. объективная
реальность мира

объективтік кінә
әлемнің
объективті
шынайылығы
объективті айып тағу
объективтік идеализм
объективтік сенсуализм

3899. объективное вменение
3900. объективный идеализм
3901. объективный
сенсуализм
3902. объективный фактор
3903. объекты мониторинга
3904. объем
документооборота
3905. объем работы

басқару
объектісі,
басқару нысаны
сараптама
объектісі,
сараптама нысаны
объективтік кінә
әлемнің
объективті
шынайылығы
объективті айып тағу
объективтік идеализм
объективтік сенсуализм

объективті фактор

объективті фактор,
нысанды фактор
мониторинг объектілері мониторинг
объектілері,
мониторинг нысандары
құжат айналымы
құжат айналымы
көлемi
көлемi, құжатайналым
көлемі
жұмыс көлемi
жұмыс көлемi

3906. объявление
3907. обыденное
правосознание
3908. обыск

хабарландыру
кәдімгі құқықтық сана

хабарландыру
кәдімгі құқықтық сана

тінту

тінту

3909. обычай

ғұрып

ғұрып, дәстүр

3910. обычные акции

кәдімгі акциялар

3911.обычные векселя

кәдімгі вексельдер

3912. обычные операций

кәдімгі операциялар

3913. обязанности свидетеля
3914. обязанность

куәның міндеттері
мiндет

кәдімгі
акциялар,
дағдылы
акциялар,
қарапайым акциялар
кәдімгі вексельдер,
қарапайым вексельдер
кәдімгі операциялар,
қарапайым операциялар
куәның міндеттері
мiндет, парыз

3915. обязанность

міндет

3916. обязанность
доказывания
3917. обязанность
юридическая
3918. обязательная доля
3919. обязательное
страхование
3920. обязательность
судебных актов
3921. обязательные взносы

дәлелдеу міндеті
заңдық міндеттілік
міндетті үлес
міндетті сақтандыру

міндет, парыз, борыш,
уәзипа
дәлелдеу міндеті
заңдық міндеттілік
заңдық міндеттемелік
міндетті үлес
міндетті сақтандыру

сот
актілерінің сот
актілерінің
міндеттілігі
міндеттілігі
міндетті жарналар
міндетті жарналар
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3922. обязательные резервы

міндетті сақтық қорлар

3923. обязательный аудит

міндетті аудит

міндетті
сақтық
қорлар
міндетті
резервтер
міндетті аудит

3924. обязательный вклад
3925. обязательный платеж
3926. обязательный
экземпляр

міндетті салым
міндетті төлем
міндетті дана

міндетті салым
міндетті төлем
міндетті дана

3927. обязательства
кепілдік міндеттемелер
гарантийные
3928. обязательства долговые борыштық
мiндеттемелер
3929. обязательственные
міндеттемелік құқықтар
права
3930. обязательство
міндеттеме
3931. обязывание
міндеттеу
3932. обязывающие нормы құқықтың міндеттеуші
права
нормалары
3933. овердрафт
овердрафт
3934. оглавление
мазмұны
3935. оглашение решения
шешiмнің жариялануы
3936. оглушение

қатаңдану

3937. оглушение звуков

дыбыс қатаңдануы

3938. оглушение согласного

дауыссыздың
қатаңдануы
қатаңдалған

3939. оглушенный

кепілдік міндеттемелер
борыштық
міндеттемелер
міндеттемелік
құқықтар
міндеттеме
міндеттеу, жүктеу
құқықтың міндеттеуші
нормалары
овердрафт
мазмұны, мәні
шешімнің жариялануы,
шешiмдi жария ету
қатаңдану
дыбыс
қатаңдануы,
дыбыс қатаңдауы
дауыссыздың
қатаңдануы
қатаңдалған, өшік

3940. оглушенный (глухой)
3941. оглушенный (глухой)
гласный
3942. оглушенный (глухой)
звук
3943. оглушенный согласный

өшік
өшік дауысты

3944. оговор
3945. оговорка страховая

жала
сақтандыру ескертпесі

3946. огорчение
3947. ограничение

реніш
шектеу

3948. ограничение
авторского права
3949. ограничение
дееспособности

авторлық
құқықты авторлық
құқықты
шектеу
шектеу
әрекет
қабілеттілігін әрекет
қабілеттілігін
шектеу
шектеу

өшік дыбыс
өшік дауыссыз
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өшік, қатаңдаған
өшік дауысты, қатаң
дауысты
өшік дыбыс, қатаң
дыбыс
өшік дауыссыз, қатаң
дауыссыз
жала
сақтандыру
ескертпесі,
сақтандыру
түсіндірмесі
реніш, өкпе, наз
шектеу, тежеу

3950. ограничение
жизнедеятельности

тіршілік-тынысының
шектелуі

3951. ограничение
конкуренции

бәсекелестікті шектеу

3952. ограничение
ответственности
3953. ограниченный
3954. ограничительные
мероприятия
3955. огубленный

жауапкершілікті
шектеу
шектелген
шектеу іс-шаралары

жауапкершілікті
шектеу
шектелген, шектеулі
шектеу іс-шаралары

еріндік

еріндік

3956. огубленный гласный

еріндік дауысты

еріндік дауысты

3957.огубленный звук

еріндік дыбыс

еріндік дыбыс

3958. огубленный согласный
3959. огузские языки

еріндік дауыссыз
оғыз тілдері

еріндік дауыссыз
оғыз тілдері

3960. ода
3961. одаряемый

ода, өлең
сый алушы

3962. одиннадцатисложный
стих

он бір буынды өлең

ода, арнау өлең
сый алушы,
марапатталушы
он бір буынды өлең,
қараөлең

3963. одиночная камера

бір адамдық камера

3964. одиночная строка
3965. однозначимая

жетім жол
бір мәнді анықтылық

3966. однозначность

бір мағыналық

тіршілік-тынысының
шектелуі, өмірлік ісәрекетті шектеу
бәсекелестікті шектеу,
бәсекелестікті тежеу

3970. однородная рифма

бірыңғай ұйқас

бір адамдық камера,
жеке
камера,
дара
камера
жетім жол, дара жол
бір мәнді анықтылық,
бірмәнділік,
бірмаңыздылық
бір мағыналық, бір
мағыналылық
бір мағыналылық
бір партиялы жүйе
біртекті индекстеу,
бірыңғай индекстеу
бірыңғай ұйқас

3971. однородные
преступления
3972. односторонние сделки

біртектес қылмыстар

біртектес қылмыстар

біржақты мәмілелер

біржақты мәмілелер

3973. одобрение

мақұлдау

3974. одорология
3975. озвончение звука
3976. озвончение согласного

одорология
дыбыс ұяңдауы
дауыссыздың ұяңдауы

мақұлдау,
қуаттау,
мойындау
одорология
дыбыс ұяңдауы
дауыссыздың ұяңдауы

3977. ойконим

ойконим

ойконим

3967. однозначность
бір мағыналық
3968. однопартийная система бір партиялы жүйе
3969. однородная индексация біртекті индекстеу
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3978. окказионализм

тосын сөз

3979. окказиональное
значение

тосын мағына

3980. окказиональное слово

тосын сөз

3981. оккупант
3982. округ

оккупант
округ

тосын сөз, окказионалды
сөз
басқыншы, жаулаушы
округ, аймақ

3983. округ избирательный

сайлау округі

сайлау округі

3984. окупаемость
3985. олицетворение
3986. омбудсмен
3987. омограф

өтімділік
кейіптеу
омбудсмен
омограф

өтімділік, өтелімділік
кейіптеу, бейнелеу
омбудсмен
омограф

3988. омоморфема
3989. омоним
3990. омонимия

омоморфема
омоним
омонимия

омоморфема
омоним
омонимия

3991. омофон

омофон

омофон

3992. омоформы

омотұлғалар

омотұлғалар

3993. онегинская строфа
3994. оним

онегин шумағы
оним

онегин шумағы
оним

3995. онкольный кредит
3996. ономасиология

онколдық
кредит, онколдық
кредит,
талап етілмелі кредит
талап етілмелі кредит
ономасиология
ономасиология

3997. ономастика

ономастика

ономастика

3998. ономастикон

ономастикон

ономастикон

3999. ономатология

ономатология

ономатология

4000. опасность

қауіп, қауіптілік

қауіп, қауіптілік

4001. опека

қамқоршылық

4002. опекун

қорғаншы

4003. оператор

оператор

қамқоршылық,
қамқорлық
қамқоршы,
жебеуші,
қорғаншы
оператор

4004. операционная касса

операциялық
касса,
амалтасу кассалары
операциялық
күн
амалжасау күні

операциялық
касса,
амалтасу кассалары
операциялық
күн
амалжасау күні

4005. операционный день
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тосын
сөз,
окказионализм
тосын мағына,
окказионалды мағына

4006. оперуполномоченный

жедел уәкіл

4007. опечатка
4008. описание

жаңсак
басылу, жаңсак
басылу,
жаңылыс жазу
жаңылыс жазу
сипаттау
сипаттау, бейнелеу

4009. описание документа

құжатты сипаттау

жедел уәкіл

4012. опись

тізімдеме

құжатты сипаттау,
документті сипаттау
авторлық сипаттама
тақырыптық
сипаттама
тізімдеме

4013. опись дел

iстер тiзiмдемесi

iстер тiзiмдемесi

4014. опись документов

құжаттар тізімдемесі

4015. опись инвентарная

түгендеу тiзiмдемесi

4016. оплата труда

еңбекке ақы төлеу

4017. опорная библиотека
4018. опорные знания

тірек кітапхана
тірек білім

құжаттар тізімдемесі,
документтер
тізімдемесі,
документтер тізбесі,
құжаттар тізбесі,
документтер тізімі,
құжаттар тізімі
түгендеу
тiзiмдемесi,түгендемелі
к тiзiмдеме
еңбекақы төлеу, еңбекке
ақы төлеу
тірек кітапхана
тірек білім

4019. опоясанная рифма
4020. оправдание
4021. оправдательное
доказательство
4022. оправдательные
документы
4023. оправдательный
приговор
4024. определение

қаусырмалы ұйқас
ақтау
ақтау дәлелдемесі

қаусырмалы ұйқас
ақтау, айыпсыз деп тану
ақтау дәлелдемесі

қуаттама құжаттар

анықтау, ұйғарым

қуаттама құжаттар,
ақтаушылық құжаттар
ақтау үкімі, ақтайтын
үкім, ақтаушы үкімі
анықтау, ұйғарым

4025. определение судебное

сот ұйғарымы

сот ұйғарымы

4026. оприходование

кіріске алу

кіріске алу, кірістеу

4027. опровержение

теріске шығару

4028. опрос

сұрау салу

теріске шығару, жоққа
шығару,
өтірікке
шығару,
сұрау салу, сауалнама

4029. опротестование
4030. оптация

наразылық білдіру
оптация

наразылық білдіру
оптация

4010. описание под автором
авторлық сипаттама
4011. описание под заглавием тақырыптық сипаттама

ақтау үкімі
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4031. оптимальность

оңтайлылық

4032. оптимальный

оңтайлы, ең қолайлы

4033. оптимальный

оңтайлы

4034. оптимизировать

оңтайландыру

оңтайлылық,
оптималдық, тиімділік
оңтайлы, ең қолайлы,
ұтымды
оңтайлы, үздік
оңтайландыру, тиімді
ету

4035. оптическая звукозапись оптикалық дыбыс жазба оптикалық
дыбыс
жазба,
оптикалық
үнжазба
4036. оптовые цены
көтерме сауда бағасы
көтерме сауда бағасы
4037. опубликование
4038. опыт

жариялау
тәжірибе

жариялау, жариялану
тәжірибе

4039. оралман
4040. ораторская речь
4041. орган законодательный

оралман
шешендік сөз
заңнамалық орган

4042. орган контроля
4043. орган надзора
4044. организатор

бақылау органы
қадағалау органы
ұйымдастырушы

саяс.оралман
шешендік сөз
заңнамалық орган, заң
шығарушы орган
бақылау органы
қадағалау органы
ұйымдастырушы

4045. организатор
преступления
4046. организации
государственные

қылмысты
ұйымдастырушы
мемлекеттік ұйымдар

қылмысты
ұйымдастырушы
мемлекеттік ұйымдар

4047. организационнораспорядительная
функция
4048. организационноштатные мероприятия
4049. организация

ұйымдастырушылықөкімдік функция

ұйымдастырушылықөкімдік функция

4050. организация головная

басты ұйым

басты ұйым

4051. организация каталогов

тізімдемелер
ұйымдастыру

4052. организация культуры
4053. организация следствия
4054. организованная группа
4055. организованное
преступление
4056. орган-разработчик
4057. органы дознания

мәдениет ұйымы
тергеуді ұйымдастыру
ұйымдасқан топ
ұйымдасқан қылмыс

тізімдемелер
ұйымдастыру,
каталогтар
ұйымдастыру,
мәдениет ұйымы
тергеуді ұйымдастыру
ұйымдасқан топ
ұйымдасқан қылмыс

әзірлеуші орган
алдын ала анықтау
органдары
ордалия, «құдай соты»

әзірлеуші орган
алдын ала анықтау
органдары
ордалия, «құдай соты»

4058. ордалия

ұйымдық-штаттық іс- ұйымдық-штаттық ісшаралар
шаралар
ұйым, ұйымдастыру
ұйым, ұйымдастыру
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4059. ордананс
4060. орден

ордананс
орден

ордананс
орден

4061. ордер

ордер

ордер

4062. ордер кассовый

кассалық ордер

кассалық ордер

4063. оригинал
4064. оригинальная
литература
4065. ориентация

түпнұсқа
төлтума әдебиет

түпнұсқа, төлнұсқа
төлтума әдебиет

бағдар

психол. бағдар

4066. ориентировка
4067. орудие преступления
4068. орудие труда

бағыттама
қылмыс құралы
еңбек құралы

бағыттама, тұспалдау
қылмыс құралы
еңбек құралы

4069. орфографическая
ошибка
4070. орфография
4071. орфоэпическая норма

емле қатесі

4072. орхоно-енисейские
надписи

орфография, емле
орфоэпиялық
(айтылым) норма
орхон-енисей
жазбалары

емле
қатесі,
орфографиялық қате
емле, орфография
орфоэпиялық
(айтылым) норма
(археол.)орхон-енисей
жазбалары

4073. осведомленное лицо

хабардар адам

хабардар адам

4074. освидетельствование

куәландыру

куәландыру, сендіру

4075. освободить
4076. освобождение

азат ету
азаттық

тарих. азат ету, босату
азаттық,
босату,
азаттық беру
жазадан босату

4077. освобождение
наказания
4078. оскорбление

от жазадан босату
қорлау

қорлау,
жәбірлеу,
кеміту
дойыр
қарап тексеру, байқау
кедендік қарап тексеру

4079. ослоп
4080. осмотр
4081. осмотр таможенный

дойыр
қарап тексеру
кедендік қарап тексеру

4082. осмысленность
восприятие
4083. оснащение

қабылдау
мағыналылығы
жабдықтандыру

4084. основа

негіз

қабылдау
мағыналылығы
жабдықтау,
жабдықтандыру
негіз, тірек

4085. основа слова
4086. основания
ответственности

сөз негізі
жауапкершілік
негіздері

сөз негізі, сөзнегіз
жауапкершілік
негіздері

4087. основная
плата

заработная негізгі жалақы
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негізгі жалақы

4088. основная экспертиза
4089. основное (главное)
ударение
4090. основное значение

негізгі сараптама
негізгі екпін

4091. основной глагол

негізгі етістік

негізгі сараптама
негізгі екпін, басты
екпін
негізгі мағына, басты
мағына
негізгі етістік

4092. основной долг

негізгі борыш

негізгі борыш

4093. основной фонд
4094. основные средства

негізгі қор
негізгі құрал-жабдық

4095. особая подсудность
4096. особый

ерекше соттылық
айрықша

негізгі қор
негізгі құрал-жабдық,
негізгі құралдар
ерекше соттылық
айрықша, ерекше

4097. остаток кассы

касса қалдығы

4098. остракизм
4099. острословие

остракизм
сөзтапқырлық

4100. острота зрения

көру жітілігі

4101. остроумие
4102. осужденное лицо

тапқырлық
сотталған адам

4103. осужденный

сотталушы,
адам

негізгі мағына

касса қалдығы,
кассадағы қалдық
остракизм, қуғын, сүргін
сөзтапқырлық, өткір
сөз
көру жітілігі, көздің
көргіштігі
тапқырлық, ой өткірлігі
сотталған адам

4104. отбор документов

сотталған сотталушы,
жаза
кесілген,
сот
үкімі
шығарылған, сотталған
адам
құжаттарды iрiктеу
құжаттарды iрiктеу

4105. ответ

жауап

жауап

4106. ответственность
дисциплинарная

тәртіптік
жауапкершілік

тәртіптік
жауапкершілік

4107. ответственность
долевая

үлестік жауапкершілік

үлестік жауапкершілік

4108. ответственность
имущественная
4109. ответственность
страховая
4110. ответственность
уголовная

мүліктік жауапкершілік
сақтандыру
жауапкершілігі
қылмыстық
жауапкершілік

мүліктік
жауапкершілік
сақтандыру
жауапкершілігі
қылмыстық
жауапкершілік

4111. ответчик

жауапкер

жауапкер, жауап беруші

4112. отвлекаемость
внимания
4113. отвод земли

зейін аландауы

зейін аландауы,
зейін бөлінуі
жер бөліп беру, жер
кесіп беру

жер бөліп беру
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4114. отдача

қайтарым

қайтарым

4115. отдел

бөлiм

бөлiм

4116. отдых
4117. отечество
4118. отечество
4119. отечество,
места
4120. отзыв

тынығу
отан
отан
родные атамекен

4127. отклонение

тынығу, демалыс
отан, атамекен
отан, ел
саяс.атамекен, отан,
атақоныс
сын-пікір, кері
сын-пікір, кері
қайтарып алу
қайтарып алу
жазба пікір
жазба пікір, пікір
наразылықты қайтарып наразылықты
алу
қайтарып
алу,
келіспеушілікті
қайтарып алу
кері қайтару
кері
қайтару,
кері
шақырып
алу,
кері
шақыру,кері қайтарып
алу
ілтипатшылдық
ілтипатшылдық,
елгезектік,
қайырымдылық
талаптан бас тарту
талаптан бас тарту,
қуынымнан бас тарту
үн қосу, үн қату
үн қосу, жауап, жауап
қату, жауап беру, үн
қату
ауытқушылық, ауытқу
ауытқушылық, ауытқу

4128. отклонение от нормы

нормадан ауытқу

нормадан ауытқу

4129. откомандировать

қызметке жіберу

4130. открытие наследства

мұраның ашылуы

қызметке жіберу,
іссапарға жіберу
мұраның ашылуы

4131. открытый

ашық

ашық, айқын

4132. открытый гласный

ашық дауысты

ашық дауысты

4133. открытый звук

ашық дыбыс

ашық дыбыс

4134. открытый конкурс

ашық конкурс

4121. отзыв
4122. отзыв протеста

4123. отзывать

4124. отзывчивость
4125. отказ от иска
4126. отклик

4136. открытый монофтонг
4137. открытый слог

ашық конкурс, ашық
байқау
ашылған кредит, ашық ашылған кредит, ашық
кредит
кредит, ашық несие
ашық жалаң дауысты
ашық жалаң дауысты
ашық буын
ашық буын

4138. отлагательство

кейiнге қалдыру

4139. отличник

үздік оқушы

4135. открытый кредит
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кейiнге қалдыру,
кешіктірушілік
үздік оқушы

4140. отмена закона

заңның күшін жою

4141. отмывание
4142. относимость
доказательств

жылыстату
дәлелдемелердің
қатыстылығы

заңның күшін жою,
заңның күшін жоюы
жылыстату
дәлелдемелердің
қатыстылығы

4143. относительное
прилагательное
4144. отпечатки

қатысты сын есім

қатыстық сын есім

ізтаңбалар

ізтаңбалар

4145. отписка

жалтарма жауап

4146. отправка

жөнелтім, жөнелту

жалтарма жауап,
сырғатпа жауап
жөнелтім, жөнелту

4147. отправляемый
документ

жөнелтілген құжат

жөнелтілген құжат

4148. отпуск
4149. отпуск очередной

демалыс
кезекті демалыс

демалыс
кезекті демалыс

4150. отпуск трудовой
4151. отработка

еңбек демалысы
жұмыспен өтеу

4152. отражение

бейнелеу, бейнелену

4153. отраслевая библиотека
4154. отраслевой совет
4155. отрасль права
4156. отрасль страхования
4157. отрицательное
местоимение
4158. отрицательные
изменения
4159. отрывок
4160. отсрочка платежа

салалық кітапхана
салалық кеңес
құқық саласы
сақтандыру саласы
болымсыздық есімдік

еңбек демалысы
жұмыспен
өтеу,
еңбекпен өтеу
бейнелеу, бейнелену
шағылу, сәулелену,
шағылысу
салалық кітапхана
салалық кеңес
құқық саласы
сақтандыру саласы
болымсыздық есімдік

теріс өзгерістер

теріс өзгерістер

үзінді
төлем мерзімін ұзарту

үзінді
төлем мерзімін ұзарту

4161. отсторнирование
4162. отстранение

салықты шегеру
шеттеу, шеттету

салықты шегеру
шеттеу, шеттету, бөлу

4163. отстранение от работы
4164. отсутствие согласия

жұмыстан шеттету
алауыздық

жұмыстан шеттету
психол. алауыздық,
келісімнің жоқтығы

4165. отсылка

қайыра сілтеме

4166. оттиск

оттиск, бедерлеме

4167. отток средств

қаражаттың кетісі

қайыра
сілтеме,
жөнелту, жіберу
оттиск,
бедерлеме,
баспа-таңба
қаражаттың кетісі,
қаражаттың
жылыстауы
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4168. отчаяние

торығу

4169. отчество

әкесiнiң аты

торығу,
қажу,
үмітсіздік, ашыну
әкесiнiң аты

4170. отчет

есеп

есеп, есептеме

4171. отчет аудиторский

аудиторлық есептеме

4172. отчет годовой

жылдық есеп

аудиторлық есептеме,
тексеріс есептеме
жылдық есеп

4173. отчет ежедневный

күн сайынғы есеп

4174. отчет об оценке

бағалау
есептеме

4175. отчет оперативный

жедел есеп

4176. отчет официальный

ресми есеп

4177. отчетность

есептiлiк

4178. отчетность
статистическая

статистикалық
есептілік

статистикалық
есептілік,
статистикалық есеп
берушілік

4179. отчетность электронна
я

электронды есептілік

электронды есептілік,
электрондық есеп

4180. отчетный период

есепті кезең

4181. отчизна

атамекен

4182. отчизна, родная страна
4183. отчисление

атамекен
қаржы бөлу

есепті кезең, есеп
берілетін мерзім
атамекен,
атажұрт,
отан
атамекен, отан
қаржы бөлу, аударым

4184. отчуждаемое
имущество

иеліктен шығарылатын иеліктен
мүлік
шығарылатын мүлік

4185. отчуждатель

иеліктен шығарушы

4186. отчуждение

иеліктен шығару

4187. отъезд камеры
4188. отыменный глагол
4189. оферент

күн сайынғы есеп,
күнбе-күнгі есеп
туралы бағалау
туралы
есептеме,
бағалану
есептемесі
жедел есеп, тез есеп
ресми
есеп,
ресми
есептеме
есептiлiк, есеп-қисап

иеліктен шығарушы

иеліктен
шығару,
мүлкін алу, мүліктен
айыру, адалау
камера шегінісі
камера
шегінісі,
камераның
кейінге
қайтуы
есімнен
жасалған есімнен
жасалған
етістік
етістік, есім сөз табынан
жасалған етістік
оферент
оферент
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4190. оферта
4191. офис
4192. официальная
инкорпорация
4193. официальная речь

оферта
офис
ресми инкорпорация

оферта
офис, кеңсе
ресми инкорпорация

ресми сөз

ресми сөз,ресми сөйлеу

4194. официальное письмо
4195. официальное
сообщение
4196. официальный документ
4197. официальный прием

ресми хат
ресми хабар

ресми хат
ресми хабар

ресми құжат
ресми қабылдау

ресми құжат
саяс. ресми қабылдау

4198. официальный язык
4199. оформление

ресми тіл
рәсімдеу

ресми тіл
рәсімдеу, дайындау

4200. оформление
4201. оформление дела

безендіру
iстi ресiмдеу

безендіру, рәсімдеу
iстi ресiмдеу

4202. оформление документа

құжатты ресімдеу

4210. оценка доказательств
4211. оценка налоговая
4212. оценка
профессиональная

дәлелдемелерді бағалау
салық бағаламасы
кәсіптік бағалама

4213. оценка соответствия

сәйкестікті бағалау

құжатты рәсімдеу,
құжатты ресімдеу
4203. оффшорные зоны
оффшорлық аймақтар
оффшорлық аймақтар,
оффшорлық аумақтар
4204. офшор
офшор
офшор
4205. офшорные зоны
офшорлық аймақтар, офшорлық аймақтар,
қолдаулы аймақтар
қолдаулы
аймақтар,жеңілдікті
аймақтар
4206. охрана
окружающей айналадағы
ортаны қоршаған
ортаны
среды
қорғау
қорғау,
айналадағы
ортаны қорғау
4207. охрана труда
еңбекті қорғау
еңбекті қорғау,
еңбектің қорғалуы
4208. охранная зона
қорғау аймағы
қорғау
аймағы,
қорғалатын аймақ
4209. охранный документ
қорғау құжаты
қорғау құжаты
дәлелдемелерді бағалау
салық бағаламасы
кәсіптік бағалама,
кәсіптік бағалау,
кәсіптік бағалау
сәйкестікті бағалау

4214. оценка
стоимости бизнес құнын бағалау
бизнеса
4215. оценка страховая
сақтандыруды бағалау
4216. оценка экспертная
сараптамалық баға

бизнес құнын бағалау

4217. оценочная
деятельность
4218. оценщик

бағалау қызметі

бағалау қызметі

бағалаушы

бағалаушы,
белгілеуші
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сақтандыруды бағалау
сараптамалық баға

баға

4219. оцифровка документов

құжаттарды цифрлау

4220. очарование

сүйкімділік

4221. очевидец

көзбен көрген адам

4222. очерк
4223. очерк художественный
4224. очная ставка

очерк
көркем очерк
көздестіру

4225. ошибка
4226. ошибка выборки

қате
іріктеме қатесі

4227. ошибка суммарная
4228. оштрафовать
4229. паевой взнос

жиынтық
қосынды қате
айып салу
пай жарнасы

4230. пай

пай

4231. пайщик

пайшы

4232. пакет

бума

бума, қағаз түйіншек

4233.пакеты данных

деректер пакеті

деректер пакеті

4234. палата
4235.палата верхняя

палата
жоғарғы палата

палата
жоғарғы палата

4236. палата депутатов

депутаттар палатасы

депутаттар палатасы

4237. памфлет
4238. памятка
4239. памятное место

памфлет
жадынама
естетұтар орын

4240. памятные даты

атаулы күндер

памфлет
жадынама
естетұтар орын, естелік
орын
атаулы күндер

4241. памятные мероприятия

еске алу іс-шаралары

еске алу іс-шаралары

4242. памятные монеты

естелік мәнеттер

4243. памятные подарки

естелік сыйлықтар

4244. памятные церемонии

еске алу рәсімдері

естелік
мәнеттер,
естелік монеталар
естелік
сыйлықтар,
естелік сый
еске алу рәсімдері

4245. памятные часы

естелік сағат

естелік сағат

4246. память

ес

жады, ес
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құжаттарды цифрлау,
сандық нысанға көшіру
сүйкімділік,
таңғажайып, әсемдік
көзбен көрген адам,
басы-қасында болған, көз
көрген, көзімен көрген,
көзбен көрген, көрген
адам
очерк
көркем очерк
көздестіру, беттестіру

қате, қателік
іріктеме қатесі, таңдау
қатесі
қате, жиынтық
қате,
қосынды қате
айыппұл салу
пай
жарнасы,
үлеспұлдық жарна
пай, жарна, жарнақ,
жарналық,
жарнапұл,
үлес
пайшы, үлесші, үлескер

4247. пандектная система
4248. пандекты
4249. паника

пандекттік жүйе
пандекттер
үрей

4250. панорамирование
4251. панорамное кино
4252. пар, парный

панорамалау
панорамалы кино
жұп

пандекттік жүйе
пандекттер
үрей,
байбалам,
дүрбелең
панорамалау
панорамалы кино
жұп, жұптас, жұпты

4253. парадокс

парадокс

парадокс, оғаш пікір

4254. паралельная
сделка

қатарлас мәміле

қатарлас
мәміле,
қосарлас мәміле

4255. параллелизм

параллелизм,
қатарластық

4263. парламент

параллелизм,
жарыспалылық,
қатарластық
қатарлас
валюта, қатарлас валюта,
жарыстас валюта
жарыстас валюта
жарыспалы сөздер
жарыспалы сөздер,
параллель сөздер
жарыспалы сөздер
жарыспалы сөздер
дәйектендіру, дәйектеу дәйектендіру, дәйектеу
Париж клубы
Париж клубы
паритет, тепе-теңдік
паритет, тепе-теңдік
валюталық баравалюталық барабарлық
барлық, валюталық
тепе-теңдік
парламент
парламент

4264. парламентарий
4265. парламентер
4266. парламентские
слушания

парламентарий
парламентер
парламенттік
тыңдаулар

парламентарий
парламентер
парламенттік
тыңдаулар

4267. парламентские чтения
4268. парная рифма
4269. парные глаголы

парламенттік оқулар
егіз ұйқас
қос етістік

4270. парные гласные
4271. парные согласные

жұп дауыстылар
жұп дауыссыздар

парламент оқулары
егіз ұйқас
қос етістік, жұптас
етістік
жұп дауыстылар
жұп дауыссыздар

4272. пародия
4273. пароним

пародия
пароним

пародия, сықақ
пароним

4274. партийная система

партиялық жүйе

партиялық жүйе

4275. партийность
литературы

әдебиеттің
партиялылығы

әдебиеттің
партиялылығы

4276. партия

партия

саяс. партия

4277. партнер

әріптес

әріптес, серіктес

4256. параллельная валюта
4257. параллельные слова
4258. параллельные слова
4259. парафирование
4260. парижский клуб
4261. паритет
4262. паритет валютный
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4278. партнерский кредит

серіктестік кредит

4279. партнерство

серіктестік

серіктестік кредит,
әріптестік кредит,
серіктестік несие
серіктестік, әріптестік

4280. паспорт

төлқұжат

төлқұжат, паспорт

4281. паспорт архива

архив паспорты

4288. патент
4289. патентная экспертиза
4290. патентное право
4291. патентование

архив паспорты, архив
төлқұжаты
жобаның паспорты
жобаның
паспорты,
жоба төлқұжаты
мәміле төлқұжаты
мәміле төлқұжаты,
келісім төлқұжаты
төлқұжаттау,
төлқұжаттау,
паспорттау
паспорттау
пассив
пассив, сылбыр, енжар
әрекет
пассивтер,
енжар пассивтер, енжар
құндылықтар
құндылықтар
банк пассивтері,
банк пассивтері,
банкінің енжар
банктің енжар
қаржылары
қаржылары
патент
патент
патенттік сараптама
патенттік сараптама
патенттік құқық
патенттік құқық
патенттеу
патенттеу, патент беру

4292. патентоспособность

патенттік қабілеттілік

патенттік қабілеттілік

4293. патопсихология

патопсихология

психол.патопсихология

4294. патриархат
4295. патронат

патриархат
патронат

патриархат
патронат

4296. пауза

тыныс

4297. пафос

пафос

кідіріс, тыныс, үзіліс,
іркіліс
пафос,
тебіреніс,
шабыт, шалқыма

4298. пегас
4299. педагог

пегас
педагог

пегас
педагог

4300. пейзаж
4301. пейзажная лирика

пейзаж, табиғат суреті
табиғат лирикасы

пейзаж, табиғат суреті
табиғат лирикасы

4302. пекулий

пекулий

пекулий

4303. пенитенциарная
система

пенитенциарлық жүйе

пенитенциарлық жүйе

4282. паспорт проекта
4283. паспорт сделки
4284. паспортизация
4285. пассив
4286. пассивы
4287. пассивы банковские
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4304. пенитенциарный
рецидив

пенитенциарлық
рецидив

пенитенциарлық
рецидив

4305. пенсионер

зейнеткер

зейнеткер

4306. пенсионное
удостоверение
4307. пенсионные взносы

зейнеткерлік куәлік

зейнеткерлік куәлік

зейнетақы жарналары

зейнетақы жарналары

4308. пенсионные выплаты

зейнетақы төлемдері

зейнетақы төлемдері

4309. пенсионный договор
4310. пенсия

зейнетақы
келісімшарты
зейнетақы

зейнетақы
келісімшарты
зейнетақы

4311. пенсия персональная

дербес зейнетақы

дербес зейнетақы

4312. пеня

өсімақы

өсімақы, өсімпұл

4313. первичное
природопользование

табиғатты
пайдалану

4319. первоначальная
экспертиза

бастапқы табиғатты
бастапқы
пайдалану, табиғатты
алғашқы пайдалану
материяның
материяның
алғашқылығы
алғашқылығы
алғашқы документ
алғашқы документ
алғашқы қауым
алғашқы қауым
түпнегіз
түпнегіз,
алғашқы
дереккөз
түпкі деректеме
түпдерек,
түпкі
деректеме
бастапқы сараптама
бастапқы
сараптама,
алғашқы сараптама

4320. пергамент
4321. переаттестация

пергамент
қайта аттестаттау

пергамент
қайтааттестаттау

4322. перевод

аударма, аударым

аударма, аударым

4323. перевод
4324. переводная литература

аударма, тәржіме
аударма әдебиет

4325. переводной вексель

аударымды вексель

аударма, тәржіме
аударма
әдебиет,
тәржіме әдебиет
аударымды вексель

4326. переводные операции

аударма операциялары, аударма
аударма амалдары
операциялары,
аударма амалдары
аудармашы
аудармашы,
тәржімашы
тасымалдау
тасымалдау, көшіру

4314. первичность материи
4315. первичный документ
4316. первобытная община
4317. первоисточник
4318. первоисточник

4327. переводчик
4328. перевозка
4329. перевозочные
документы

тасымалдау құжаттары
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тасымалдау құжаттары

4330. перевоспитание
4331. переговоры

қайта тәрбиелеу
келіссөз

қайта тәрбиелеу
келіссөз, келісім сөздер

4332. передаточный акт

өткізу актісі

4333. передача

хабар

4334. переднеязычный
гласный

тіл алды дауысты

өткізу актісі, табыстау
актісі
хабар,
бағдарлама,
берілім, көрсетілім
тіл алды дауысты

4335. переднеязычный
согласный
4336. передовая
4337. передовая группа

тіл алды дауыссыз

тіл алды дауыссыз

бас мақала
алдыңғы топ

бас мақала
алдыңғы топ

4338. передовая
общественная мысль
4339. передовая статья

қоғамдық озық ой

қоғамдық озық ой

бас мақала

4340. передовик
4341. передовой
4342. переживание

озат
озық
күйзеліс

4343. пережитки

сарқыншақтар

4344. перезалог

қайталама кепілзат

4345. переключение
зейін аудару
внимания
4346. перекрестный контроль тоғыспалы бақылау

бас
мақала,
негізгі
мақала
озат, екпінді
озық, алғы, алдыңғы
күйзеліс,
алаңдау,
уайымдау, қайғыру
сарқыншақтар, ескінің
қалдығы
қайталама кепілзат,
қайта кепілге салу
зейін
аудару,
зейін
ауыстыру
тоғыспалы бақылау

4347. переменное значение

ауыспалы мағына

ауыспалы мағына

4348. перенаем

қайта жалдау

қайта жалдау

4349. перенос в стихе

өлең тасымалы

өлең тасымалы

4350. перенос значения

мағына ауыстыру

мағына ауыстыру

4351. перенумерация

қайта нөмiрлеу

қайта нөмiрлеу

4352. переоценка имущества
4353. переписка

мүлікті қайта бағалау
қайта жазу, хат жазу

4354. переписка
дипломатическая

дипломатиялық хат
жазысу

мүлікті қайта бағалау
қайта жазу, хат жазу,
хат жазысу
дипломатиялық хат
жазысу

4355. переписной лист

санақ парағы

санақ парағы

4356. переписчик

көшiрушi

көшiрушi, көшірмеші
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4357. перепись

санақ

санақ, есеп-санақ

4358. перепись населения

халық санағы

халық санағы

4359. переплата

артық төлеу

артық төлеу

4360. переплет
4361. переподготовка

мұқаба
қайта даярлау

4362. перераспределение
национального дохода
4363. перерасход
4364. перерасчет
4365. перерегистрация

мұқаба, тыс
қайта даярлау, қайта
дайындау
ұлттық табысты қайта ұлттық табысты қайта
бөлу
бөлу
артық
шығын, артық
шығын,
мөлшерден
тыс мөлшерден
тыс
жұмсалу
жұмсалу
қайта есеп айырысу
қайта есеп айырысу,
жаңадан есепке алу
қайта тiркеу
қайта тiркеу

4366. перерыв постепенности біртінділіктің үзілісі
4367. переселение

қоныс аудару

4368. пересказ

қайталап айту

4369. пересмотр

қайта қарау

4370. перестрахование
4371. перестрахование
облигаторное

қайта сақтандыру
облигаторлық қайта
сақтандыру,
міндеттемелік қайта
сақтандыру
факультативтік қайта
сақтандыру
қайта сақтанушы
қайта сақтандыру
пулы, қайта
сақтандыру бірлестігі
қайта сақтандырушы
қалжырау
қайта есепке алу

4372. перестрахование
факультативное
4373. перестрахователь
4374. перестраховочный пул
4375. перестраховщик
4376. переутомление
4377. переучет
4378. переучет векселей

біртінділіктің үзілісі,
біртіндеушіліктің үзілісі
қоныс аудару, көшіру
қайталап айту,
қайтабаяндау
қайта қарау, қайта
тексеріс
қайта сақтандыру
облигаторлық қайта
сақтандыру,
міндеттемелік қайта
сақтандыру
факультативтік қайта
сақтандыру
қайта сақтанушы
қайта сақтандыру
пулы, қайта
сақтандыру бірлестігі
қайта сақтандырушы
қалжырау, қажу
қайта есепке
алу,қайтадан түгендеу
вексельдерді қайта
есептеу
қайта оқу, қайта үйрену
меншік құқығының
ауысуы

4379. переучивание
4380. переход права
собственности

вексельдерді қайта
есептеу
қайта оқу
меншік құқығының
ауысуы

4381. переходный период

өтпелі дәуір

4382. перечень

тізбе

өтпелі дәуір,
кезең
тізбе, тізім

4383. перечень

тізбе

тізбе, тізім
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өтпелі

4384. перечисление

аудару

аудару, жіберу

4385. период

кезең

кезең, мезгіл

4386. периодика
4387. перифраз

мерзімді басылым
перифраз

мерзімді басылым
перифраз

4388. персона

кісі, тұлға

саяс. кісі, тұлға

4389. персонаж

кейіпкер

кейіпкер

4390. персонал

қызметкерлер құрамы,
персонал
картаны атауландыру,
картаны дербестендіру
есімнама
дербес несие
дербес деректер

4401. песенный стих

қызметкерлер құрамы,
персонал, кызметшілер
картаны атауландыру,
картаны дербестендіру
есімнама, персоналия
дербес несие
дербес деректер, жеке
мәліметтер
дербес құрам
дербес құрам, жеке
құрам
дербестеу
дербестеу,
дербестендіру
дараландырылған
дараландырылған,
дербестендірілген
перспективалық жоспар перспективалық
жоспар,
келешекті
жоспар
перфокартотека
перфокартотека
перфорациялық карта, перфорациялық карта,
перфокарта
перфокарта
ән өлеңі
ән өлеңі

4402. песнопение баксы
4403. песня
4404. песня–наставление
4405. песня-небылица

бақсы сарыны
өлең, ән
ғибрат өлең
өтірік өлең

бақсы сарыны
ән, әуен, өлең
ғибрат өлең
өтірік өлең

4406. песня-посвещение

арнау өлең

арнау өлең

4407. песня-утешение

жұбату

жұбату

4408. петиция

петиция

петиция

4409. печаль

уайым

4410. печатная буква
4411. печатник
4412. печать
4413. печать гербовая

баспа әріп
баспашы
баспасөз
елтаңбалы мөр

уайым, қайғы,
қасірет
баспа әріп
баспашы
баспа, баспасөз
елтаңбалы мөр

4414. печать документа

құжатты басып шығару

құжатты басып шығару

4391. персонализация карты
4392. персоналия
4393.персональная ссуда
4394. персональные данные
4395. персональный состав
4396.персонификация
4397. персонифицированный
4398. перспективный план
4399. перфокартотека
4400. перфорационная карта
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мұң,

4415. пианино

пианино

пианино, күйсандық

4416. пикет

пикет

саяс. пикет, бекет

4417. пикетирование

пикетке шығу

пикетке шығу

4418. пиктограмма

пиктограмма

пиктограмма

4419. пиктографическая
запись

пиктографиялық жазу

пиктографиялық жазу

4420. пиктография

пиктография

пиктография

4421. письменная речь

жазбаша сөз

жазбаша сөз, жазу

4422. письменное
доказательство

жазбаша дәлелдеме

жазбаша дәлелдеме

4423. письменное
доказательство

жазбаша дәлелдеме

жазбаша дәлелдеме

4424. письменное
предписание

жазбаша ұйғарым

жазбаша ұйғарым

4425. письменное
уведомление

жазбаша хабарлама

жазбаша
хабарлама,
хат арқылы хабарлау

4426. письменной опрос

жазбаша сауалнама

жазбаша сауалнама

4427. письменный документ

жазбаша құжат

жазбаша құжат

4428. письменный язык
4429. письмо

жазба тіл
хат

жазба тіл
хат

4430. письмо гарантийное

кепiлхат

кепiлхат, кепілді хат

4431. письмо деловое

iскерлiк хат

iскерлiк хат, іскерихат

4432. письмо инициативное

ынталы хат,
бастамашылық хат
нұсқау хат

4434. письмо
информационное
4435. письмо открытое

ақпараттық хат

ынталы хат,
бастамашылық хат
нұсқаухат, нұсқамалық
хат
ақпараттық хат

ашық хат

ашықхат

4436. письмо
поздравительное
4437. письмо
рекламационное

құттықтау хат

құттықтау хат

наразылық хат

наразылық хат

4433. письмо инструктивное
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4438. письмо служебное

қызметтiк хат

қызметтiк хат

4439. письмо циркулярное

циркуляр хат

циркуляр хат, өкімхат

4440. письмо-извещение

хабарлама хат

хабарлама хат

4441. письмо-напоминание

еске салу хаты

еске салу хаты

4442. письмо-отказ

бас тарту хаты

бас тарту хаты

4443. письмо-песня
4444. письмо-подтверждение

өлең хат
растау хаты

өлең хат
растаухат

4445. письмо-предложение

ұсыныс хат

ұсынысхат

4446. письмопредупреждение

ескерту хаты

ескерту хаты

4447. письмо-приглашение

шақыру хат

шақырухат

4448. письмо-просьба

өтініш хат

өтінішхат

4449. письмо-требование

талап ету хаты

талап ету хаты

4450. плагиат
4451. плагиатор
4452. плакат
4453. плакатист
4454. план

плагиат
плагиатшы
плакат
плакатшы
жоспар

плагиат
плагиатор, плагиатшы
плакат
плакатист, плакатшы
жоспар

4455. план генеральный

бас жоспар

4456. план годовой

жылдық жоспар

бас жоспар, негізгі
жоспар
жылдық жоспар

4457. план исследования

зерттеу жоспары

зерттеу жоспары

4458. план календарный

күнтiзбелiк жоспар

күнтiзбелiк жоспар

4459. план квартальный

тоқсандық жоспар

тоқсандық жоспар

4460. план Маршалла
4461. план развития
4462. план сбережений
4463. план
счетов
бухгалтерского учета
4464. план тематикоэкспозиционный

Маршалл жоспары
даму жоспары
жинақ ақша жоспары
бухгалтерлік есеп
шоттарының жоспары
тақырыптықэкспозициялық жоспар

4465. план тематический

тақырыптық жоспар

4466. план финансовый

қаржы жоспары

Маршалл жоспары
даму жоспары
жинақ ақша жоспары
бухгалтерлік есеп
шоттарының жоспары
тақырыптықэкспозициялық
жоспар, тақырыптықэкспозиция жоспары
тақырыптық жоспар,
тақырып жоспары
қаржы жоспары
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4467. план эвакуации

эвакуациялау жоспары

4468. план-график

кесте-жоспар

эвакуациялау жоспары,
көшіру жоспары
кесте-жоспар

4469. планерка

жоспарлама

жоспарлама, лездеме

4470. планерка

планерка

4471. планирование

жоспарлау

жоспарлама,лездеме,
планерка
жоспарлау, жоспарлану

4472. планирование
оперативное

жедел жоспарлау

жедел
жоспарлау,оперативті
жоспарлау

4473. планирование
стратегическое

стратегиялық
жоспарлау

стратегиялық
жоспарлау

4474. планирование текущее

күнделiктi жоспарлау

4475. планировщик

жоспарлаушы

4476. плановая проверка

жоспарлы тексеру

күнделiктi жоспарлау,
ағымдағы жоспарлау
жоспарлаушы, жоспар
жасаушы
жоспарлы тексеру

4477. плановые платежи
4478. план-проект

жоспарлы төлемдер
жоба-жоспар

жоспарлы төлемдер
жоба-жоспар

4479. платеж
4480. платеж наложенный
4481.платежеспособность
страны
4482. платежное поручение
4483. платежное соглашение
4484. платежные карты
4485. платежный баланс
4486. платежный кредит

төлем
шарт бойынша төлем
елдің
төлем
қабілеттілігі
төлем тапсырмасы
төлем келісімі
төлем карталары
төлем балансы, төлем
теңгерімі
төлем кредиті

4487. платные услуги
4488. плебисцит

ақылы қызметтер
плебисцит

төлем
шарт бойынша төлем
елдің
төлем
қабілеттілігі
төлем тапсырмасы
төлем келісімі
төлем карталары
төлем балансы, төлем
теңгерімі
төлем кредиті, төлем
несиесі
ақылы қызметтер
саяс. плебисцит

4489. племенной язык
4490. пленум

тайпа тілі
пленум

тайпа тілі
пленум, алқалық
мәжіліс

4491. плоская картотека
4492. плюрализм

жатық картотека
плюрализм

4493. плясовые песни

би әндері

4494. поборы

алым-салым

жатық картотека
плюрализм, пікір
алуандығы
би әндері, билеуге
арналған әндер
алым-салым
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4495. побочное значение

қосалқы мағына

қосалқы
мағына,
қосалқы мән, қосымша
мағына, қосымша мән
4496. побочное значение
қосалқы мағына
қосалқы
мағына,
қосымша мағына
4497. побочное
лесное орманды
қосалқы орманды қосалқы
пользование
пайдалану
пайдалану, орманды
қосымша пайдалану
4498. побудительный метод
қозғау салу әдісі
қозғау салу әдісі
4499. поведение
мінез-құлық
мінез-құлық,
жүрістұрыс
4500. повелитель
билікші
тарих.билікші,
үстемдік етуші
4501. поверенное лицо
сенім білдірілген адам
сенім білдірілген тұлға,
сенім білдірілген адам
4502. повествователь
баяндаушы
баяндаушы, әңгімеші
4503. повестка

шақыру қағазы, күн
тәртібі
повесть
құжаттың бүлiнуi

шақыру қағазы, күн
тәртібі
повесть, хикаят
құжаттың бүлiнуi

4506. повтор
4507. повторение
4508. повторение частичное
4509. повторная рифма

қайталау
қайталау, пысықтау
ішінара қайталау
қайталама ұйқас

қайталау, пысықтау
қайталау, пысықтау
ішінара қайталау
қайталама ұйқас

4510. повторная экспертиза

қайталама сараптама

4511. повторное голосование

қайтадан дауыс беру

заңқайталама
сараптама
қайтадан дауыс беру

4512. повторное обращение

қайта жасалған өтініш

4513. повторно-парные слова
4514. повышение
квалификации

қайталама қос сөздер
біліктілікті арттыру

4515. погашение судимости

сотталғандықтан арылу

4504. повесть
4505. повреждение
документа

қайта жасалған өтініш,
қайта жүгіну
қайталама қос сөздер
біліктілікті арттыру,
біліктілікті көтеру

4519. подакцизные продукты
4520. подакцизные товары

мәтел
аясында,
қамқорлығымен
акцизделетін өнімдер
акцизделетін тауарлар

сотталғандықтан
арылу,
сотталғандықты жою
игерілген
құжат,
игерілген документ
мәтел
аясында,
қамқорлығымен
акцизделетін өнімдер
акцизделетін тауарлар

4521. податель

тапсырушы, ұсынушы

тапсырушы, ұсынушы

4522. подать заявление

арыз беру

арыз беру

4516. поглощенный документ игерілген құжат
4517. поговорка
4518. под эгидой
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4523. подбор кадров

кадрларды iрiктеу

4524. подборка
4525. подведомственный
орган

топтама
ведомствоға
орган

кадрларды iрiктеу

4527. подговор
4528.подготовка

топтама, іріктелген
қарасты ведомствоға қарасты
орган,
ведомствоға
бағынышты орган
ақыл сергектігі
ақыл сергектігі,
ақыл озықтығы
ұсақ говор
ұсақ говор
дайындау
дайындау, даярлау

4529. подготовка кадров

кадрлар даярлау

кадрлар даярлау

4530. подданство

бодандық

4531. подзаголовок
4532. подзаконный

тақырыпша
заңға тәуелді

4533. подзаконный акт

заңға сәйкес акт

4534. подкласс

ішкласс

4535. подкомиссия

кіші комиссия

4536. подлинная демократия

шынайы демократия

4537. подлинник

төлнұсқа

саяс.бодандық,
азаматтық
тақырыпша, басы
заңға тәуелді, заңға
сәйкес
заңға сәйкес акт, заңға
тәуелді акт
биол. ішкласс, сынып
тармағы
кіші комиссия, шағын
комиссия
шынайы демократия,
назыз демократия
төлнұсқа, түпнұсқа

4538. подлинный документ

түпнұсқа құжат

түпнұсқа құжат

4539. подлог

4542. поднаем

жалғандық, жалғандық жалғандық, жалғандық
жасау
жасау
жалған документ
жалған құжат, жалған
документ
кіші шебер
кіші
шебер,
шебер
көмекшісі
қосымша жалдау
қосымша жалдау

4543. поднаниматель

қосымша жалдаушы

қосымша жалдаушы

4544. подозреваемый

күдікті

күдікті, сезікті

4545. подозрение

күдiк

күдiк, сезік

4546. подопечный

қамқорлыққа алынған

4547. подотрасль

кіші сала

қамқорлыққа алынған,
қамқорлықтағы
кіші сала

4548. подотчетные лица
4549. подоходный налог

есеп беретін тұлғалар
табыс салығы

есеп беретін тұлғалар
табыс салығы

4526. подвижность ума

4540. подложный документ
4541. подмастерье
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4550. подпасок

кіші бақташы

4551. подписание
4552. подписка
4553. подписной бонус

қол қою
жазылу
қол қойылатын бонус

кіші бақташы, көмекші
бақташы
қол қою
жазылым, жазылу
қол қойылатын бонус

4554. подпрограмма

кіші бағдарлама

кіші бағдарлама

4555. подпункт
4556. подражание

тармақша
еліктеу

тармақша
еліктеу,ұқсауға тырысу

4557. подражание
4558. подраздел

еліктеу
iшкi бөлiм

еліктеу, ұқсауға тырысу
iшкi бөлiм, бөлікше

4559. подразделение
структурное
4560. подрубрика

құрылымдық бөлімше

құрылымдық бөлімше

кіші рубрика

4561. подряд

мердігерлік

кіші рубрика, кіші айдар,
айдарша
мердігерлік, көтерме

4562. подрядный договор
4563. подрядчик

мердігерлік шарт
мердігер

мердігерлік шарт
мердігер, жалдаушы

4564. подсобное хозяйство

қосалқы шаруашылық

4565. подстрекатель

арандатушы

4566. подстрекатель к
преступлению

қылмысқа арандатушы

4567. подстрекательство

арандатушылық

4568. подстрекать

арандату

қосалқы шаруашылық,
қосымша шаруашылық
арандатушы,
шағыстырушы
қылмысқа
арандатушы, қылмысқа
шағыстырушы
арандатушылық,
шағыстырушылық
арандату, шағыстыру

4569. подсудимый

сотталушы

4570. подсудность

соттылық

4571. подтверждение

растау

сотталушы,
айыпталушы, айыпкер
соттылық,
қылмыстылық
растау, құптау

4572. подтверждение
письменное

жазбаша растау

жазбаша растау

4573. подтверждение сделки

мәмілелерді растау

мәмілелерді растау

4574. подтекст

астарлы сөз

астарлы сөз, бүкпе мән

4575. подучетный
4576. подушная подать

есепте тұрған адам
жан салығы

есепте тұрған адам
жан
салығы,
жан
басына алым-салық
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4577. подход
индивидуальный
4578. подчиненность

дара тіл табу

4579. подшивка
4580. подшивка газет

тігінді
газет тігіндісі

4581. подшивка дел

істерді тігу

дара тіл табу, жеке тіл
табу
бағыныштылық,
басыбайлылық
тігінді, тікпе
газет тігіндісі, газет
тікпесі
істерді тігу

4582. подшивка документов

құжаттарды тігу

құжаттарды тігу

4583. подъемные деньги
4584. пожарно-техническая
комиссия

көтерме ақы
көтерме ақы, көшерақы
техникалық-өрт сөндіру техникалық-өрт
комиссиясы
сөндіру комиссиясы

4585. пожарно-техническое
обследование
4586. пожертвование

өрт қауіпсіздігін
техникалық тексеру
қайырымдылық

4587. поздравление
4588. позитив
4589. позитивное
4590. позиция

құттықтау
позитив
позитивті, оң
айқындама

өрт қауіпсіздігін
техникалық тексеру
қайырымдылық,
жанашырлық жәрдем
ету
құттықтау
позитив
позитивті, оң
айқындама, ұстаным

4591. познание
4592. познанная
необходимость
4593. позор

таным
танылған қажеттілік

таным, білім, мағлұмат
танылған қажеттілік

масқара

4594. позорящие наказания

масқаралау жазалары

психол.масқара,
абыройсыздық
масқаралау жазалары

4595. поименный перечень

атаулы тізбе

атаулы тізбе

4596. поиск
4597. поиск документальный

ізденіс
деректі іздестіру

4598. поиск
информационный

ақпараттық іздестіру

ізденіс, барлау, іздестіру
деректі
іздестіру,
құжатты іздестіру
ақпараттық іздестіру

4599. поиск полнотекстовый

толықмәтіндік іздестіру толықмәтіндік іздестіру

бағыныштылық

4600. поисковые
документа

данные документ
деректері

4601. поисковый
документа

образ құжатты
бейнесi

іздестіру құжаттың
іздестіру
деректері, документтің
іздестіру деректері
iздестiрудiң құжатты
iздестiрудiң
бейнесi

4602. покадровая киносъемка даралай түсіріс
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даралай түсіріс, кадрлап
кино түсіру, кадрлы
кинотүсірілім

4603. показание

жауап

4604. показатель

көрсеткіш

жауап,
мазмұндама,
түсінік, куәлік
көрсеткіш, белгі

4605. показатель плановый

жоспарлы көрсеткiш

жоспарлы көрсеткiш

4606. покушение
4607. поле документа

қастандық
құжат аясы

4608. поле страховое
4609. полевая
криминалистика

сақтандыру өрісі
жорықтық
криминалистика

қастандық, қастық қылу
құжат аясы, құжат
өрісі
сақтандыру өрісі
жорықтық
криминалистика

4610. полевые исследования

далалық зерттеулер

далалық зерттеулер

4611. ползущая инфляция

сырғымалы инфляция

сырғымалы инфляция

4612. полиграфист

полиграфист

4613. полиграфист
4614. полисемия

полиграфия
полисемия, көп мағына

4615. политическая
безопасность

саяси қауіпсіздік

полиграфист,
баспа
маманы
полиграфия
полисемия,
көп
мағыналылық
саяс.саяси қауіпсіздік

4616. политическая культура

саяси мәдениет

саяс. саяси мәдениет

4617. политическая
нестабильность

саяси тұрақсыздық

саяс.саяси
тұрақсыздық

4618. политическая партия

саяси партия

саяс.саяси партия

4619. политическая система

саяси жүйе

саяс.саяси жүйе

4620. политическая
стабильность

саяси тұрақтылық

саяс.саяси тұрақтылық

4621. политическая цель
4622. политические гарантии

саяси мақсат
саяси кепілдіктер

саяс.саяси мақсат
саяс.саяси кепілдіктер

4623. политические
убеждения
4624. политический режим

саяси сенім
саяси режім

саяс.саяси сенім, саяси
көзқарастар
саяс.саяси режім

4625. политическое решение

саяси шешім

саяс.саяси шешім

4626. политическое сознание

саяси сана

саяс. саяси сана

4627. политическое убежище

саяси баспана

саяс.саяси баспана
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4628. полномочие

өкілеттік

4629. полномочия
должностные

лауазымдық
өкілеттіктер

өкілеттік,
уәкілдік
лауазымдық
өкілеттіктер

4630. полномочия суда

соттың өкілеттіктері

соттың өкілеттіктері

4631. полномочный
представитель
4632. полноправие

өкілетті өкіл

өкілетті өкіл, толық
құқылы уәкіл, уәкілдік
толық құқықтылық

4633. полнота характера

мінез толысуы

4634. полноценные деньги

толымды ақша

4635. половая преступность

жыныстық
қылмыстылық
ереже, қағида
қаржылық жағдай

мінез толысуы, мінез
қалыптасуы
толымды ақша, толық
бағалы ақша
жыныстық
қылмыстылық
ереже, қағида
қаржылық жағдай

4638. положения
заключительные

қорытынды ережелер

қорытынды ережелер

4639. положительная
гипотеза
4640. положительное
4641. полоса

оң гипотеза

оң гипотеза

ұнамды
бет

4642. полугласный

жартылай дауысты

ұнамды, болымды, оң
жолақ, тілкем, тілме,
жол сызық, бет
жартылай дауысты

4643. полуоглушенная
мелодика
4644. полуоглушенный
4645. полуоглушенный
гласный
4646. полуоглушенный
гласный звук
4647. полуоглушенный звук
4648. полуоглушенный
согласный
4649. полуоглушенный
согласный звук
4650. полуоткрытый слог
4651. полусогласный

өшіңкі әуен

4652. получение взятки

пара алу

пара алу

4653. помилование
4654. помощник

кешірім
көмекшi

кешірім, рақымшылық,
көмекшi, жәрдемші

4655. понимание

ұғыну

ұғыну

4636. положение
4637.положение финансовое

толық құқықтылық

өкілдік,

өшіңкі
өшіңкі дауысты

өшіңкі әуен, жартылай
өшкен әуен
өшіңкі
өшіңкі дауысты

өшіңкі дауысты дыбыс

өшіңкі дауысты дыбыс

өшіңкі дыбыс
өшіңкі дауыссыз

өшіңкі дыбыс
өшіңкі дауыссыз

өшіңкі дауыссыз дыбыс өшіңкі дауыссыз
дыбыс
тұйық буын
лингв тұйық буын
жартылай дауыссыз
жартылай дауыссыз
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аңғару, аңдау, түсіну,
ұғу,
өзгелік етіс

4656. понудительный залог

өзгелік етіс

4657. понуждение

4659. понятийная категория
4660. понятой

мәжбүр ету, еріксіз мәжбүр
ету,
еріксіз
көндіру, мәжбүрлеу
көндіру, мәжбүрлеу
ұғым
ұғым, түсінік, ақыл, ес,
ой, парасат, мағлұмат,
пиғыл
ұғымдық категория
ұғымдық категория
куәгер, айғақ адам
куәгер, айғақ адам

4661. попечитель

қамқоршы

қамқоршы, жанашыр

4662. попечительство

қамқоршылық

4663. поповщина
4664. поправка

попшылдық
түзету

4665. попустительство

бетімен кетушілік

4666. пороскопическая
экспертиза

пороскопиялық
сараптама

қамқоршылық,
қорғаншылық
попшылдық
түзету,
дұрыстау,
жөндеме,
жөндеу,
өзгерту, түзетпе,
бетімен кетушілік,
салғырттық
пороскопиялық
сараптама

4667. пороскопия
4668. портрет

пороскопия
портрет

4669. портфель заказов

тапсырыстар қоржыны

4670. портфель страховой
4671. поручение

сақтандыру қоржыны
тапсырма

4672. поручитель
4673. поручительство

кепілгер
кепiлгерлік

4674. порча монет
4675. порядок

мәнетті бүлдіру
тәртіп, реттілік

кепілгер
заң кепiлгерлік, кепілге
алу
мәнетті бүлдіру
тәртіп, реттілік

4676. посвящение

арнау

арнау, арнау-өлең

4677. поселок
4678. посещаемость

кент, поселке
қатысу

4679. посещаемость
читателей

оқырмандар келімі

4680. послание письменное
4681. посланник

жолдау хат
уәкіл елші

кент, поселке
қатысу, келу, келушілер
саны, қатысушылық
оқырмандар келімі
оқырмандардың келу
көрсеткіші
жолдау хат
саяс. уәкіл елші

4658. понятие
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пороскопия
портрет, кейіп, кескін,
мінездеме
тапсырыстар
қоржыны,
тапсырыстар портфелі
сақтандыру қоржыны
тапсырма, тапсырыс

4682. последователь

ізбасар

4689. пособие

ізбасар
еруші, жолын қуушы,
серік, шәкірт
дәйектілік
дәйектілік,
бірізділік,
жүйелілік, реттілік
тізбекті,
дәйекті, тізбекті,
дәйекті,
сабақтас
сабақтас
соңғы сөз
соңғы сөз, ақырғы сөз
септеулік
септеулік
мақал
мақал
атқарған қызметінің
атқарған
қызметінің
тізімі
тізімі
жәрдемақы
жәрдемақы

4690. пособие выходное

демалыс жәрдемақысы

4691. пособник

көмектесуші

4692. пособничество

көмектесушілік

4693. посредник

делдал

4694. посреднические услуги

делдалдық
көрсету
делдалдық

4683. последовательность
4684. последовательный
4685. послесловие
4686. послеслог
4687. пословица
4688. послужной список

4695. посредничество
4696. поставка
4697. поставщик
4698. постановка вопроса

демалыс жәрдемақысы,
қызметтен
босарда
алатын жәрдемақы
көмектесуші, сыбайлас
көмектесушілік,
жалпылдақтық
делдал, дәнекер

қызметтер делдалдық қызметтер
көрсету
делдалдық,
келістірушілік
жеткізілім
жеткізілім
өнім
беруші, өнім беруші,
жабдықтаушы,
жабдықтаушы,
жеткізуші
жеткізуші
мәселенiң қойылуы
мәселенiң қойылуы

4699. постановление
4700. постоянное
(фиксированное)
ударение

қаулы
тұрақты екпін

4701. постоянное
местожительство

тұрақты
жері

4702. постоянный

тұрақты

тұрақты, тиянақты,
түпкілікті

4703. пострадавший

зардап шегуші

4704.построчный перевод

жолма-жол аударма

зардап
шегуші,
жәбірленуші
жолма-жол аударма

4705. постскриптум

постскриптум

4706. посттаможенный
контроль

кедендік кейінгі
бақылау

қаулы
тұрақты екпін

тұрғылықты тұрақты
жері
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тұрғылықты

постскриптум,
тұжырым
кедендік кейінгі
бақылау

4707. постулат

постулат

постулат

4708. поступивший документ
4709. поступление
4710. поступок
4711. посылочная торговля

кіріс құжат, келіп
түскен құжат
түсім
қылық
сәлемдемелік сауда

4712.посягательство

қол сұғу

кіріс құжат, келіп
түскен құжат
түсім, кіру, түсу
қылық, іс
сәлемдемелік сауда,
сәлемдемелік саудасаттық
қол сұғу, араласу

4713. потенциал

әлеует

әлеует, мүмкіндік

4714. потенциальный
4715. потенциальный
поставщик

ықтимал,
қарымды, ықтимал,
әлеуетті
қарымды, әлеуетті
әлеуетті өнім беруші
әлеуетті өнім беруші,
ықтимал жеткізуші

4716. потерпевший

жәбірленуші

4717. потеря кормильца

асыраушысынан
айырылу
баға шегі

4718. потолок цен
4719. потребитель
4720. потребитель
информации
4721. потребительская
корзина
4722. потребительский
кредит
4723. потребность

тұтынушы
ақпарат тұтынушы

4724. потребность
информационная

ақпараттық қажеттiлiк

4725. похозяйственный учет

шаруашылықтар
бойынша есепке алу
шығармашылық
қолтаңба

тұтыну себеті
тұтынушылық кредит
қажеттілік

жәбірленуші,
зардап
шегуші,
асыраушысынан
айырылу
баға шегі, баға өсуінің
жоғарғы шегі
тұтынушы, алымсақ
ақпарат тұтынушы
тұтыну себеті, тұтыну
қоржыны
тұтынушылық кредит,
тұтынушылық несие
психол. қажеттілік,
мұқтаждық
ақпараттық
қажеттiлiк

4727. почетное звание

құрметті атақ

шаруашылықтар
бойынша есепке алу
шығармашылық
қолтаңба,
творчестволық
қолтаңба
құрметті атақ

4728. почетные звания

құрметті атақтар

құрметті атақтар

4729. почтение

құрмет, ізет

4730. почтовосберегательные кассы

пошта-жинақ
кассалары

құрмет,
ізет,
қадірлеушілік, қошемет
пошта-жинақ
кассалары

4726. почерк творческая
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4731. почтовый адрес

пошталық мекен-жай

4732. пошлина

баж

пошталық мекен-жай,
пошталық мекенжай
баж

4733. пошлина
антидемпинговая

демпингке қарсы баж

демпингке қарсы баж

4734. пошлина ввозная

әкелім бажы, әкелу әкелім бажы, әкелу
бажы
бажы
мемлекеттiк баж
мемлекеттiк баж

4735. пошлина
государственная
4736. пошлина
денежный баж салығы
сбор
4737. поэзия
поэзия

баж салығы
поэзия, жыр, көркем
өлең, өлең сөз, өлең-жыр
поэма, дастан, жыр
поэма-памфлет

4738. поэма
4739. поэма-памфлет

поэма
поэма-памфлет

4740. поэт
4741. поэтика
4742. поэтика жанра

ақын, шайыр
поэтика
жанр поэтикасы

4743. поэтическая лексика

поэтикалық лексика

ақын, шайыр
поэтика
жанр
поэтикасы,
жанрлық поэтика
поэтикалық лексика

4744. поэтический стих

ақындық өлең

ақындық өлең

4745. поясная цена

аймақтық баға

4746. пояснительная записка
4747. права вкладчика
4748. права женщин
4749. права имущественные

түсініктеме жазба
салымшы құқығы
әйелдер құқықтары
мүліктік құқықтар

аймақтық
баға,
белдеулік баға
түсініктеме жазба
салымшы құқығы
әйелдер құқықтары
мүліктік құқықтар

4750. права инвалидов

4753. права ребенка

мүгедектердің
құқықтары
азшылық құқықтары
тұтынушылар
құқықтары
бала құқықтары

мүгедектердің
құқықтары
азшылық құқықтары
тұтынушылар
құқықтары
бала құқықтары

4754. права трудящихся

еңбекшілер құқықтары

еңбекшілер құқықтары

4755. права человека

адам құқықтары

адам құқықтары

4756. правдивость

шыншылдық

4757. правдивость
доказательств

дәлелдемелердің
шынайылығы,

шыншылдық,
ақиқаттық,
әділдік,
дұрыстық, дұрыстылық,
құдайшылық,
растық,
туралық, шынайылық,
шындық
дәлелдемелердің
шынайылығы,

4751. права меньшинств
4752. права потребителей
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дәлелдемелердің
растығы
правдашы
қағида

дәлелдемелердің
растығы
правдашы
қағида, ереже

4760. правила вывода
4761. правила кредитования
4762. правило s-х
4763. правительственная
связь

қорытынды ережесі
кредиттеу ережелері
S-Х ережесі
үкіметтік байланыс

қорыту ережелері
кредиттеу ережелері
S-Х ережесі
үкіметтік байланыс

4764. правительственные
акты
4765. правительственный
долг
4766. право
4767. право архивное

үкіметтік актілер

үкіметтік актілер

үкіметтік борыш

үкіметтік борыш

құқық
архивтік құқық

4768. право владения

иелену құқығы

4769. право доступа

қол жеткізу құқығы

құқық
архивтік құқық,
мұрағаттық құқық
иелену құқығы,
иелену правосы
қол жеткізу құқығы

4770. право землевладения

жер иелену құқығы

жер иелену құқығы

4771. право
землепользования
4772. право избирательное

жер пайдалану құқығы

жер пайдалану құқығы

сайлау құқығы

сайлау құқығы

4773. право на здоровье

денсаулық құқығы

денсаулық құқығы

4774. право на информацию
4775. право на образование

ақпараттық құқық
білім алу құқығы

ақпараттық құқық
білім алу құқығы

4776.право на отзыв
4777. право на труд

кері
қайтарып
құқығы
еңбек етуге құқық

4778. право распоряжения

билік құқы

4758. правдист
4759. правила

4779. право
выхода

свободного еркін
құқы

бөлініп

алу кері қайтарып алу
құқығы
еңбек етуге құқық,
еңбек ету құқығы
билік
құқы,
билеу
құқығы, иелену құқығы,
билік правосы
шығу еркін бөлініп шығу
құқы, еркін бөлініп шығу
правосы,
меншік құқығы

4780. право собственности

меншік құқығы

4781. право убежища

паналау құқығы

4782. правовая доктрина

құқықтық доктрина

паналау құқығы,
баспана құқығы
құқықтық доктрина

4783. правовая идеология

құқықтық идеология

құқықтық идеология

4784. правовая культура

құқықтық мәдениет

құқықтық мәдениет
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4785. правовая охрана

құқықтық қорғау

4786. правовая политика

құқықтық саясат

құқықтық қорғау,
праволық қорғау
құқықтық саясат

4787. правовая помощь

құқықтық көмек

құқықтық көмек

4788. правовая практика

құқықтық іс-тәжірибе

құқықтық іс-тәжірибе

4789.правовая процедура

құқықтық рәсім

құқықтық рәсім

4790. правовая психология

құқықтық психология

құқықтық психология

4791. правовая санкция

құқықтық санкция

4792. правовая семья

құқықтық отбасы

құқықтық санкция,
құқықтық ықпалшара
құқықтықотбасы

4793. правовая система

құқықтық жүйе

құқықтық жүйе

4794. правовая социология

құқық әлеуметтану

құқық әлеуметтану

4795. правовая статистика

құқықтық статистика

құқықтық статистика

4796. правоведение

құқықтану

құқықтану

4797. правовое воздействие

құқықтық ықпал ету

құқықтық ықпал ету

4798. правовое воспитание

құқықтық тәрбие

құқықтық тәрбие

4799. правовое государство

құқықтық мемлекет

құқықтық мемлекет

4800. правовое обслуживание заң қызметін көрсету
4801. правовое поведение

құқықтық мінез-құлық

заң қызметін көрсету,
заң көмегін көрсету
құқықтық мінез-құлық

4802. правовое
регулирование

құқықтық реттеу

құқықтық реттеу

4803. правовое сознание

құқықтық сана

құқықтық сана

4804. правовой акт

құқықтық акт

құқықтық акт

4805. правовой кадастр

құқықтық кадастр

құқықтық кадастр

4806. правовой мониторинг

құқықтық мониторинг

құқықтық мониторинг

4807. правовой нигилизм

құқықтық нигилизм

4808. правовой статус

құқықтық мәртебе

құқықтық нигилизм,
құқықтық көзқамандық
құқықтық мәртебе
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4809. правовосстановительн
ые санкции

құқықты қалпына
келтіруші
ықпалшаралар

4810. правовые понятия

құқықтық ұғымдар

құқықты қалпына
келтіруші
ықпалшаралар,
құқықты қалпына
келтіруші санкциялар
құқықтық ұғымдар

4811. правовые принципы

құқықтық қағидаттар

құқықтық қағидаттар

4812. правовые символы

құқықтық рәміздер

құқықтық рәміздер

4813. правомерно

құқыққа сыйымды

құқыққа
сыйымды,
заңды
заңды мінез-құлық
құқылық,
құқықтылық, заңдылық
құқықтылық

4814. правомерное поведение заңды мінез-құлық
4815. правомочие
құқылық, құқықтылық
4816. правомочность
(правомочие)
4817. правонарушение

құқықтылық
құқық бұзушылық

4818. правонарушение
коррупционное

құқық бұзушылық,
заң бұзушылық
сыбайлас жемқорлық сыбайлас жемқорлық
құқықбұзушылық
құқықбұзушылық

4819. правообладатель

құқық иеленуші

4820. правообразование

құқықтүзу

құқық иеленуші, құқық
иесі
құқықтүзу

4821. правоотношение

құқықтық қатынас

құқықтық қатынас

4822. правописание

жазу ережесі

4823. правопорядок
4824. правопреемник

құқықтық тәртіп
құқықтық мұрагер

4825. правопреемство

құқық мирасқорлығы

4826. правоприменение

құқық қолдану

жазу ережесі, емле, емле
ережесі, жазу ережесі
құқықтық тәртіп
құқықтық
мұрагер,
құқық мирасқоры
құқық мирасқорлығы,
құқық қабілеті
құқық қолдану

4827. правоприменительный
акт

құқық қолдану актісі

құқық қолдану актісі

4828. правореализация

құқықты іске асыру

құқықты іске асыру

4829. правосознание

құқықтық сана

4830. правоспособность

4831. правоспособность
гражданина
4832. правосубъектность

құқықтық
сана,
құқықтық сезім
құқық қабiлетi, құқық заң
құқық
қабілеттілігі
қабiлетi,құқық
қабілеттілігі, құқыққа ие
болушылық
азаматтың
құқық азаматтың
құқық
қабілеттілігі
қабілеттілігі
құқықтық субъектілік
құқықтық субъектілік
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4833. правосудие
4834. правотворчество
4835. праздничные дни
4836. «прайм-рэйт»
4837. прайс-лист

сот төрелігі, сот әділдігі сот төрелігі, сот әділдігі,
әділеттілік, әділ сот
құқықтық
құқықтық
шығармашылық, құқық шығармашылық, құқық
шығармашылығы
шығармашылығы
мереке күндері
мереке күндері, мейрам
күндері
«прайм-рэйт»
«прайм-рэйт»
прайс-парақ
прайс-парақ

4838. практика
производственная

өндірістік тәжірибе

4839. праязык древний язык
4840. преамбула

ата тілі, төркін тіл
преамбула

4841. превентивная
дипломатия

алдын
дипломатиясы

4842. превентивные
мероприятия
4843. превосходство закона

алдын алу шаралары

алдын алу шаралары

заң үстемдігі

заң үстемдігі

4844. превратно
4845. предание

теріс
аңыз

4846. предварительное
следствие

алдын ала тергеу

теріс, басқаша
аңыз, әңгіме, ертегіаңыз, риуаят, хикая
алдын ала тергеу

4847. предел

шек

шек, шет

4848. предиктивная модель

предиктивтік модель

4849. предисловие

алғы сөз

4850. предки
4851. предложение
4852. предложение денег

ата-баба
ұсыныс
ақша ұсынысы

4853. предмет

зат, пән

4854. предмет литературы

әдебиет пәні

4855. предмет преступления

қылмыс заты

4856. предметизатор

пәндестіруші

4857. предметизатор
4858. предметизация
4859. «предметная истина»

пәндестіруші
пәндестіру
«заттық ақиқат»

предиктивтік модель,
предиктивтік үлгі
алғысөз, алғы сөз, сөз
басы, кіріспе, кіріспе сөз
тарих. ата-баба
ұсыныс, ұсыным
ақша ұсынысы, ақша
ұсынымы
зат, пән, нәрсе, бұйым,
мән
әдебиет пәні,
әдебиеттану пәні
қылмыс заты,қылмыс
мәні
пәндестіруші,
предметизатор
пәндестіруші
пәндестіру
«заттық ақиқат»
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өндірістік тәжірибе,
өндірістік практика
ата тілі, төркін тіл
преамбула
кіріспе сөзбасы,
қосымша
алу саяс. алдын алу
дипломатиясы

4860. предметная истинность
4861. предметная область

заттық ақиқаттылық
заттар саласы

4862. предметная область

атау көрсеткіш

4863. предметный указатель

атау көрсеткіш

4864. преднамеренное
банкротство

әдейі банкрот болу

заттық ақиқаттылық
пән саласы, заттар
саласы
атау көрсеткіш, пән
саласы
атау көрсеткіш, пән
көрсеткіші
әдейі банкрот болу

4865. предоставление

беру, ұсыну, табыс ету

беру, ұсыну, табыс ету

4866. предосторожность

сақтанушылық

4867. предотвращение
преступлений

қылмысты болдырмау

4868. предписание
4869. предположение
4870. предпосылка книжное
4871. предприниматель

нұсқама
болжам
алғышарт
кәсіпкер

4872. предпринимательская
деятельность

кәсіпкерлік қызмет

сақтанушылық,
аңдаушылық
заңқылмысты
болдырмау, қылмыстың
алдын алу
нұсқама, ұйғарым
болжам, тұспал
алғышарт
кәсіпкер,
бизнесмен,
кәсіпқор
кәсіпкерлік қызмет

4873. предпринимательский
риск

кәсіпкерлік тәуекел

кәсіпкерлік тәуекел

4874. предпринимательство

кәсіпкерлік

кәсіпкерлік, іскерлік

4875. предрассудки мнение
4876. председатель

соқыр нанымдар
төраға

соқыр нанымдар
төраға, басқарма

4877. председательство

төрағалық ету

төрағалық ету

4878. председательствующий

төрағалық етушi

4879. представители
работодателей

жұмыс берушілердің
өкілдері

төрағалық етушi,
басқарушы
жұмыс берушілердің
өкілдері

4880. представитель

өкіл

өкіл, уәкіл

4881. представитель власти

билік өкілі

билік өкілі

4882. представитель
законный

заңды өкіл

заңды өкіл

4883. представитель
официальный
4884. представитель
полномочный

ресми өкіл

ресми өкіл

өкілетті өкіл

өкілетті өкіл
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4885. представитель
собственника
4886. представитель
уполномоченный
4887. представительный
орган

меншік иесінің өкілі

заң меншік иесінің өкілі

уәкілетті өкіл

уәкілетті өкіл

өкілді орган

өкілді орган

4888. представительские
расходы
4889. представительский
расход

өкілдер шығысы

өкілдер шығысы

өкілдік шығыстар

өкілдік шығыс

4890. представительство

өкілдік

өкілдік, уәкілдік

4891. представить

табыс
ету,
ұсыну, табыс
ету,
ұсыну,
таныстыру
таныстыру
ұсыныс, ұсыным
ұсыныс, ұсыным

4892. представление
4893. представление
4894. предупредительные
мероприятия
4895. предупреждение

елес, түсінік
ескертпе шаралар

4896. предусмотреть
4897. предшественник

көздеу
ізашар

4898. предъявитель

ұсынушы

4899. предъявление иска

қуыным беру

4900. преемник

мирасқор

4901. преемственность
связь

сабақтастық,
мираскерлік

4902. презентация

тұсаукесер

4903. презентмент

презентмент,
кінәратхат
президенттік
республика

4904. президентская
республика

ескерту, алдын алу

елес, түсінік, ұғым
ескертпе шаралар,
ескерту іс-шаралары
ескерту, алдын алу
көздеу, ескеру
ізашар,
бастамашы,
алда
өткен,
алдағы
өткен, жол салушы,
негізін қалаушы, негізін
құрушы
ұсынушы, мәлімдеуші

211

талап етуші,қуыным
беру
мирасқор, мұрагер
сабақтастық,
мираскерлік,
ауыспалылық,
жалғастырушылық,
жолын қуушылық,
мирасқорлық, мирасқор
болушылық, мұрагерлік,
орнын басушылық
тұсаукесер,
таныстырылым
презентмент,
кінәратхат
президенттік
республика

4905. президентский
иммунитет

президенттік
иммунитет

президенттік
иммунитет

4906. президентский совет
4907. президиум
4908. презрение

президенттік кеңес
президиум
жек көру

4909. презумпция

презумпция

4910. презумпция авторства

авторлық
презумпциясы

4911. презумпция
невиновности

кінәсіздік
презумпциясы

4912. презумция
добросовестности
4913. преимущественные
интересы
4914. преимущество

адалдық презумциясы

саяс. президенттік кеңес
президиум
жек көру, жаны
жаратпаушылық, жек
көрушілік, суқаны
сүймеушілік
презумпция,
аныққанықтығы
авторлық
презумпциясы,
авторлықтың
аныққанықтығы
кінәсіздік
презумпциясы,
кінәсіздіктің
аныққанығына жету
адалдық презумциясы

басым мүдделер

басым мүдделер

артықшылық

4915. прейскурант

прейскурант

4916. прекарий

прекарий

артықшылық,
басымдылық
прейскурант, ағымдағы
баға
прекарий

4917. прекрасное

әсемдік

4918. прекращение дела
4919. прекращение
исполнительного
производства
4920. прекращение
обязательства
4921. прекращение
полномочий

істі қысқарту
орындау ісінің
қысқартылуы

әсемдік,
әдемілік,
көркемдік,
асқан
сұлулық,
асқан
тамашалық,
өте
жақсылық
істі қысқарту
орындау ісінің
қысқартылуы

міндеттеменің
жойылуы
өкілеттікті тоқтату

міндеттеменің
жойылуы
өкілеттікті тоқтату

4922. прекращение
собственности

права меншік құқығының
тоқтатылуы

4923. премирование

сыйлықақы
сыйақы беру
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меншік
құқығының
тоқтатылуы,
меншік
құқығын
қысқарту,
меншік
правосының
жойылуы,
меншік
құқығының жойылуы
беру, сыйлықақы беру,
сыйақы беру, сыйлықақы
берушілік, сыйлық беру

4924. премия

4927. прения

сыйлықақы, сыйақы,
сыйлық
қайта
сақтандыру қайта
сақтандыру
сыйлықақысы, қайта сыйлықақысы, қайта
сақтандыру сияпаты
сақтандыру сияпаты
сақтандыру
сақтандыру
сыйлықақысы,
сыйлықақысы,
сақтандыру сияпаты
сақтандыру сияпаты
жарыссөз
жарыссөз, пікірсайыс

4928. преподаватель

оқытушы

оқытушы

4929. преположение

жорамал

жорамал, тұспал

4930. прерогатива

айрықша құзырет

4941. преступление
продолжаемое
4942. преступление,
совершенное
умышленно

жалғаспалы қылмыс

4943. преступная группа

қылмыстық топ

қылмыстық топ

4944. преступная
небрежность

қылмыстық
ұқыпсыздық

4945. преступная
самонадеянность

қылмыстық менмендік

қылмыстық
ұқыпсыздық,
қылмыстық құнтсыздық
қылмыстық менмендік

4946. преступник

қылмыскер

4925. премия
перестраховочная
4926. премия страховая

сыйлықақы, сыйақы

айрықша құзырет,
ерекше билік
4931. прерывность и
үздіктілік
және үздіктілік
және
непрерывность
үздіксіздік
үздіксіздік
4932. пресса
баспасөз, пресса
баспасөз, пресса
4933. пресс-атташе
пресс-атташе
пресс-атташе, баспасөзатташе
4934. пресс-бюро
баспасөз
бюросы, баспасөз бюросы, пресспресс-бюро
бюро
4935. пресс-конференция
пресс-конференция
баспасөз
конференциясы, прессконференция
4936. пресс-релиз
баспасөз релизі
баспасөз
релизі,
баспасөз хабарламасы
4937. преступление
қылмыс
қылмыс
4938. преступление длящееся созылмалы қылмыс
созылмалы қылмыс
4939. преступление
лауазымдық қылмыс
лауазымдық
должностное
қылмыс,қызметтік
қылмыс
4940. преступление
мүліктік қылмыс
мүліктік қылмыс
имущественное
жалғасқан қылмыс,
жалғаспалы қылмыс
жасалған қасақана
жасалған
қылмыс, әдейі жасалған
қылмыс

қасақана
қылмыс

қылмыскер, қылмысты
істеуші, қылмыс істеуші
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4947. преступное
бездействие

қылмыстық
әрекетсіздік

4948. преступность

қылмыскерлік

4949. преступные
последствия

қылмыстың салдары

4950. преступный процесс

қылмыстық процесс

4951. преступный эпизод

қылмыстық эпизод

4952. претендент
4953. претензионновозвратный платеж

үміткер
кінәраттық-қайтарма
төлем

4954. претор

претор

4955.преторское право

преторлық құқық

4956. преференция
4957. преференция
4958. прецедент
4959. прибавка
4960. прибыль
4961. прибыль банка
4962. приватизация
4963. приватизация жилища

4964. приведение к абсурду
4965. приверженность
4966. привести в соответсвие
4967. приветственное слово
4968. привилегия

қылмыстық
әрекетсіздік,
қылмыстық бейқамдық
қылмыстылық,
қылмыскерлік,
күнә,
қылмыс
қылмыс салдары,
қылмыстың салдары
қылмыстық процесс,
қылмыстық үдеріс
қылмыстық эпизод,
қылмыстық көрініс
саяс. үміткер, талапкер
кінәраттық-қайтарма
төлем,
наразылыққайтарма төлем
претор

преторлық
құқық,
претор құқық
преференция
преференция,артықшы
лық,
жеңілдік,
пұрсаттылық
преференция
преференцияартықшыл
ық, жеңілдік,
пұрсаттылық
прецедент
прецедент, оқыс оқиға
үстеме ақы
үстемеақы,
үстеме
ақша, қосымша
пайда
пайда, кіріс, түсім
банкінің
пайдасы, банк пайдасы, банк
банкі пайдасы
кірісі, банкінің пайдасы
жекешелендіру
саяс.
жекешелендіру,мемлеке
т иелігінен алу
тұрғынжайды
тұрғынжайды
жекешелендіру
жекешелендіру,
тұрғынүйді
жекешелендіру
абсурдқа келтіру
абсурдқа келтіру
бейілділік
бейілділік,
жолын
қуушылық,
жолын
ұстаушылық
сәйкес келтірілу
сәйкес келтірілу,
сәйкестікке келтірілу
құттықтау сөз
артықшылық
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құттықтау сөз
артықшылық,жеңілдік,
пұрсат

4969. привлеченный капитал

келтірінді капитал

4970. привод
4971. привольный
4972. привычка

күштеп әкелу, еріксіз
келтіру
байтақ
әдет

4973. приглашение

шақыру

4974. приговор

үкім

4975. прием обращения

өтiнiштi қабылдау

4976. прием художественный көркемдік тәсіл
4977. приемная
қабылхана

келтірінді
капитал,тартылған
капитал
күштеп әкелу, еріксіз
келтіру айдап келу
байтақ, дархан, бейпіл
әдет, дағды, дағдылық,
машық
шақыру, шақырыс
үкім,
билік,
кесім,
төрелік
өтiнiштi
қабылдау,
өтініш қабылдау
көркемдік тәсіл
қабылхана,қабылдау
бөлмесі
қабылдау бөлмесі
қабылдау-бөлу
орны,қабылдаушыбөлуші
танылу,
мойындалу,
қадірлену
шақырылушы, әскерге
шақырылушы
бұйрық, әмір, жарлық

4978. приемнаякомната
4979. приемникраспределитель

қабылдау бөлмесі
қабылдау-бөлу орны

4980. признание

танылу

4981. призывник

әскерге шақырылушы

4982. приказ

бұйрық

4983. прикладное искусство

қолданбалы өнер

4984. прикладное
исследование
4985. прикладное
языкознание
4986. прикомандировать

қолданбалы зерттеу

қолданбалы
өнер,қолданба өнері
қолданбалы зерттеу

қолданбалы тіл білімі

қолданбалы тіл білімі

қарамағына жіберу

4987. прилежаниестарательн
ость
4988. приложение

ұқыптылық

іссапарға
жіберу,қарамағына
жіберу
ұқыптылық

қосымша

қосымша, үстеме

4989. применение права

құқықты қолдану

4990. применить

қолдану

құқық
қолдану,
құқықты қолдану
қолдану, пайдалану

4991. примерная
(типовая) істің
үлгі
(типтік) істің үлгі
номенклатура
номенклатурасы
номенклатурасы, істің
типтік номенклатурасы
4992. примечание
ескертпе, ескерту
ескертпе, ескерту
4993. примирение сторон
тараптардың татуласуы тараптар
татуласуы,тараптарды
ң татуласуы
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4994. примитивный

қарадүрсін

4995. принесение протеста

наразылық келтіру

4996. принесение протеста
4997. принудительное
отчуждение

наразылық келтіру
мәжбүрлеп иеліктен
шығару

4998. принуждение

мәжбүрлеу

4999. принуждение

күштеу

5000.принцип

қағидат

5001. принцип абстракции

абстракция қағидаты

5002. принцип гласности

жариялылық қағидаты

5003. принцип гуманизма

ізгілік қағидаты

5004. принцип законности

заңдылық қағидаты

5005. принцип права

құқық қағидаты

5006. принцип противоречий

қайшылықтар принципі

5007. принцип
справедливости

әділеттілік қағидаты

5008. принцип талиона

талион қағидаты

5009. принцип тождества

барабарлық қағидасы

5010. принципал
5011. принципат

принципал
принципат

5012. принципы аудита

аудит қағидаттары

5013. принципы контроля

бақылау қағидаттары

5014. принципы оценки

бағалау қағидаттары

5015. принятие закона
5016. приобретательная
давность

заң қабылдау
иелену мерзімі
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психол. қарадүрсін,
анайы, жұпыны
наразылық келтіру,
қарсылық білдіру
наразылық келтіру
мәжбүрлеп иеліктен
шығару, күштеп
иеліктен шығару
мәжбүрлеу,
күштеу,
қыстау
күштеу, еріксіз көндіру,
зорлық, зорлық ету,
зорлық салу, қыспақ,
қыстау, мәжбүр ету,
мәжбүрлеу, ықтиярсыз
көндіру
принцип,
қағидат,
ұстаным
абстракция қағидаты,
абстракция принципі
жариялылық принципі,
жариялылық қағидаты
ізгілік
қағидаты,
гуманизм қағидаты
заңдылық қағидаты,
заңдылық принципі
құқық қағидаты, құқық
принципі
қайшылықтар
қағидаты,
қайшылықтар принципі
әділеттілік қағидаты
әділеттілік принципі
талион қағидаты
талион принципі
барабарлық қағидасы,
барабарлық принципі
принципал
принципат
аудит қағидаттары,
аудит принциптері
бақылау қағидаттары
бақылау принциптері
бағалау қағидаттары
бағалау принциптері,
заң қабылдау
сатыпалу ескілігі,
сатып алу мерзімінің
ескіруі

5017. приобретение
наследства

мұра иелену

мұра
иелену,
енші
иелену, мирас иелену

5018. приоритетпонятие
5019. приостановка

приоритет,
артықшылық
тоқтату

приоритет,
артықшылық
тоқтату, тоқтата тұру

5020. припев
5021. присказка

қайырма
ертегіге кіріспе

5022. присяга
5023. присяжный заседатель
5024. притворная сделка

ант
алқаби
бүркеме мәміле

5025. приток средств

қаражаттың құйылысы

5026. притон
5027. притча

притон
тәмсіл

қайырма
ертегіге
кіріспе,
ертегіалды
ант, серт
алқаби, қосшыби
бүркеме мәміле, көлгір
мәміле
қаражат түсімі,
қаражаттың құйылысы
притон,қорда, ұя
тәмсіл, тұспал, нақыл

5028. притязание

талап

талап, дәме, дағуа

5029. приход
5030. причастность

кіріс
қатыстылық

5031. причитание

жоқтау

кіріс, келіс, махалла
қатыстылық,
қатысушылық, іліктілік
жоқтау, дауыс салу

5032. пробационный
контроль

пробациялық бақылау

пробациялық бақылау,
сынама бақылау

5033. пробация

пробация

пробация

5034. пробирный надзор

сынамалық қадағалау

5035. проблема
5036. проверка
5037. проверка выборочная

мәселе, проблема
тексерiс, тексеру
iрiктеп тексерiс

5038. проверка контрольная

бақылау тексерiс

сынама
қадағалау,
сынамалық қадағалау
проблема, мәселе
тексерiс, тексеру
іріктеп тексерiс, ішінара
тексеріс
бақылау тексерiс

5039. проверочные листы

тексеру парақтары

5040.провинция

провинция

5041. провозгласить ханом
5042. провокационный акт
5043. проворливостьспособн
ость
5044. прогноз

ақ киізге көтеру
арандатушылық акт
көрегендік
болжам

болжам, болжал,
тұспал

5045.программа

бағдарлама

бағдарлама
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тексеру парақтары,
тексеру беттері
провинция, шетаймақ,
түкпір
ақ киізге көтеру
арандатушылық акт
көрегендік

5046.программа аудита
5047. программа сбережений

аудит бағдарламасы
жинақ
ақша
бағдарламасы
ілгерінді ықпал

аудит бағдарламасы
жинақ ақша
бағдарламасы
ілгерінді ықпал

құжатты жылжыту

құжатты жылжыту

5050. продвинутый
согласный

ілгерінді дауыссыз

ілгерінді
дауыссыз,
ілгері дауыссыз

5051. продление

ұзарту

ұзарту, ұзартылу

5052. продлить сроки

мерзімін созу, ұзарту

мерзімін созу, мерзімін
ұзарту
өнімді
жұрнақтар,
өнімді қосымшалар
бланк өнiмдерi

5048. прогрессивная
ассимиляция
5049. продвижение
документа

5053. продуктивные аффиксы өнімді қосымшалар
5054. продукция бланочная

бланк өнiмдерi

5055. продюсер
5056. продюсер
исполнительный

продюсер
атқарушы продюсер

продюсер
атқарушы продюсер,
орындаушы продюсер

5057. проект
5058. проект документа

проект, жоба
құжат жобасы

жоба, нұсқа, проект
құжат жобасы

5059. проект
инвестиционный

инвестициялық жоба

инвестициялық жоба

5060. проект типовой

типтік жоба

типтік
жоба,тұрпаттық жоба,
үлгілік жоба

5061. проектирование
5062. проектирование
типовое

жобалау
типтік жобалау

жобалау, проект жасау
типтік жобалау

5063. проектно-сментная
документация

жобалау-сметалық
құжаттама

жоба-смета
құжаттамасы, жобалаусметалық құжаттама
5064. проектно-сметная
жоба-смета
жобалық-сметалық
документация
документтемесі
құжаттама,
жобасмета документтемесі
5065. проектный кредит
жобалық кредит
жобалық кредит, жоба
кредиті
5066. прожиточный минимум ең
төмен
күнкөріс күнкөріс минимумы, ең
деңгейі
төмен күнкөріс деңгейі
5067. проза
проза, қара сөз
проза, қара сөз
5068. прозаикписатель
прозаик
прозаик
5069. прозвищеназвание
лақап ат
лақап ат, бүркеншік ат
5070. прозрачность
ашықтық
саяс.ашықтық,айқынды
қ
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5071. произведение,создание
5072. производная основа
5073. производное слово
5074. производные ценные
бумаги

шығарма, туынды
шығарма, туынды
туынды негіз
туынды негіз
туынды сөз
туынды сөз
туынды бағалы қағаздар туынды
бағалы
қағаздар

5075. производный документ

туынды құжат

5076. производства

өндіріс

5077. производство по делу

iс бойынша iс жүргiзу

5078. произношение,
прононс
5079. прокламация

айтылу, прононс

5080. прокурор

прокламация,
үндеуқағаз
прокурор

5081. прокурорский надзор

прокурорлық қадағалау

5082. пролетарий
5083. пролог

пролетар
пролог

5084.пролонгация

мерзімін ұзарту

5085. пролонгированный
кредит

мерзімі
кредит,
кредит

5086. промысел
5087. промышленник

5088. промышленное
объединение
5089. пронумеровано

туынды құжат
туынды документ
өндіріс, жасау, өндіру,
шығару,
дайындау,
жасау, өндіру, істеп
шығару
iс бойынша өндіріс, iс
бойынша iс жүргiзу
айтылу, прононс
прокламация,
үндеуқағаз
прокурор, кінәтағушы,
айыптаушы
прокурорлық
қадағалау
пролетар
пролог, алдыңғы сөз,
кіріспе бөлім
мерзімін ұзарту, ұзарту

ұзартылған мерзімі ұзартылған
мәулетті кредит, мерзімі
ұзартылған несие,
мәулетті кредит,
ұзартылған кредит
кәсіпшілік
кәсіпшілік, тірлік
өнеркәсіпші
өнеркәсіпші, өнеркәсіп
иесі, өнеркәсіп қожасы,
өнеркәсіппен
айналысушы
өнеркәсіп бірлестігі
өнеркәсіп бірлестігі
нөмірленген

5090. прообраз

түпбейне

нөмірленген, нөмір
қойылған
түпбейне, алғыбейне

5091. пропаганда

насихат

насихат, насихаттау

5092. пропагандист

насихатшы

5093. прописка

тіркелім

5094. прописная буква
5095. пропорциональный

бас әріп
барабар

насихатшы, насихат
жүргізуші
тіркелім,жазылу,
тіркелу
бас әріп, үлкен әріп
барабар,
өлшемдес,
шамалас, мөлшерлес
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5096. пропорция

пропорция

5097.проработка

пысықтау

5098. прорывной проект

серпінді жоба

5099. просветитель

ағартушы

5100. просветительский
реализм

ағартушылық реализм

5101. просроченная
задолженность

мерзімі өткен берешек

5102. простая метафора

жай метафора

5103. простая рифма

жай ұйқас

5104. просторечный стиль
5105. пространство
5106. проступок
5107. простые скобки

қарапайым стиль
кеңістік
теріс қылық
жай жақша

5108. просьба

өтініш

5109. протектор

протектор

5110. протекторат

протекторат

5111. протест

наразылық

5112. противопоставление

қарама-қарсы қою

5113.протограф

протограф

5114. протокол

протокол, хаттама

5115. протоколирование

хаттама жазу

5116. прототиппервоначальн
ый образец
5117. профанация

прототип, түптұлға

5118. профессионализмы
5119. профессиональная
компетенция
5120. профессиональная
лексика

профанация,
кетіру
кәсіби сөз

пропорция сәйкестік,
үйлесімділік,
шамаластық
психол.
пысықтау,
анықтау, тексеру
серпінді жоба, жедел
жоба
ағартушы, білім
таратушы
ағартушылық реализм,
білім таратушы реализм
мерзімі өткен берешек,
мерзімі өткен борыш,
мерзімі өткен қарыз
жай метафора,
қарапайым метафора
жай ұйқас, жай рифм
қарапайым стиль
кеңістік, кеңдік, бостық
теріс қылық қылық
жай жақша, қарапайым
жақша
өтініш, тілек, қолқа,
бұйымтай
саяс.протектор,қамқорш
ы, қорғаушы, сүйеуші
саяс.протекторат
наразылық, қарсылық,
келіспеушілік
қарама-қарсы
қою,
қарсы қойып салыстыру,
қарсы
қою,
қарсы
шығару
линг. протограф
ісқағаз.
хаттама,
протокол
хаттамалау, хаттама
жазу
прототип,түптұлға

қадірін профанация,
қадірін
кетіру
кәсіби сөз,
профессионализмдер
кәсіптік құзырет
кәсіби құзырет, кәсіптік
құзырет
кәсіби лексика
кәсіби лексика, кәсіптік
лексика
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5121. профессиональная
ориентация

кәсіби бағдар

5122. профессиональная
подготовка
5123. профессиональное
заболевание
5124. профессиональные
знания

кәсіби дайындық

5125.профессиональные
навыки
5126. профессиональные
союзы

кәсіби дағды

5127. профессиональный
отбор
5128. профессиональный
праздник

кәсіптік іріктеу

5129. профессия
5130. профильная школа

кәсіп
бейіндік мектеп

5131. профильное обучение

бейінді оқыту

кәсіп, мамандық
бейіндік мектеп,
бағыттық мектеп
бейінді оқыту

5132. процедура

рәсім, тәртіп

рәсім, тәртіп

5133. процедура
аудиторская
5134. процедура оценки
5135. процедуры
административные

аудиторлық рәсім

аудиторлық рәсім

бағалау рәсімі
әкімшілік рәсімдер

бағалау рәсімі
әкімшілік рәсімдер

кәсіби сырқат
кәсіби білім

кәсіптік одақтар

кәсіби мереке

5136. процент
5137. процентная ставка

кәсіби бағдар, кәсіпке
бағдарлану,
кәсіптік
бағдарлану
кәсіби даярлық, кәсіби
дайындық
кәсіби сырқат, кәсіби
ауру, кәсіби дерт
кәсіби білім, кәсіптік
білім
кәсіби
дағдылар,
кәсіптік дағдылар
саяс.кәсіби одақтар,
кәсіптік одақтар
кәсіптік іріктеу, кәсіби
іріктеу, кәсіби іріктеме
кәсіби мереке, кәсіптік
мереке

пайыз
пайыз, процент
пайыздық
ставка, пайыздық
пайыздық ұтыс
мөлшерлеме,пайыздық
ставка
5138. проценты начисленные есептелген
пайыз, есептелген пайыз,
үстелген пайыз
үстелген пайыз
5139. процесс
процесс, үдеріс
процесс,үдеріс
5140. процесс глобализации
жаһандану үдерісі
жаһандану процесі,
жаһандану үдерісі
5141. процессинг
процессинг
процессинг
5142. процессуальное
процестік жағдай
іс жүргізу жағдайы,
положение
процесуалды жағдай
5143. процессуальное
процесуалды іс жүргізу іс жүргізу
производство
өндірісі,процесуалды
өндіріс
5144. процессуальное
процестік келісім
ісжүргізу келісімі,
соглашение
процесуалды келісім
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5145. процессуальные нормы

процестік нормалар

5146. процессуальные
решения

процестік шешiмдер

5147. процессуальные сроки

процестік мерзім

5148. процессуальный

процестік

5149. процессуальный
документ

процестік құжат

5150. процессуальный
прокурор

процесс прокуроры

5151. прошедшее время

өткен шақ

5152. прошение

өтініш

5153. прошение
помиловании
5154. прошение
аудиенции
5155. прояснение
5156. пруденциальный
норматив
5157. прямая речь
5158. прямое значение
5159. прямой кредит
5160. прямой умысел
5161. прямые скобки

тікелей дәлелдемелер

5163. прямые налоги
5164. псевдоним

тікелей салықтар
псевдоним, бүркеншік
ат
психологизм
психологиялық талдау

5167. психологический
барьер
5168. психологический
климат

іс жүргізу мерзімдері,
процесуалды мерзімдер
ісжүргізулік,
процесуалды
ісжүргізу құжаты,
процесуалды құжат
ісжүргізу
прокуроры,процесуалды
прокурор
өткен шақ

өтініш, арыз, бұйымтай,
тілеу
о кешірім жасау туралы рақымшылық туралы
өтініш
өтініш, кешірім жасау
туралы өтініш
об қабылдау туралы өтініш қабылдау туралы
өтініш, ресми қабылдау
туралы өтініш
айқындық енгізу
айқындық енгізу,
айқындалу
пруденциялық
пруденциялық
норматив
норматив
төл сөз
төл сөз, тура сөз, тура
сөйлеу
тура мағына
тура мағына
төте кредит, тікелей тікелей кредит,
кредит
тікелей несие, төте
кредит
тікелей қасақаналық
тікелей қасақаналық,
тікелей пиғыл
тік жақша
тік жақша

5162. прямые доказательства

5165. психологизм
5166. психологический
анализ

іс жүргізу нормалары,
процесуалды нормалар
іс жүргізу шешiмдер,
процесуалды шешiмдер

психологиялық бөгет
психологиялық ахуал
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тікелей дәлелдер,
тікелей дәлелдемелер
тікелей салықтар
псевдоним, бүркеншік
ат, лақап ат
психологизм
психологиялық
талдама,психологиялық
талдау
психологиялық бөгет,
психологиялық тосқауыл
психологиялық ахуал,
психологиялық климат

5169. психологический мир

психологиялық дүние

5170. психологический
объект
5171. психологический
роман

психологиялық объект
психологиялық роман

психологиялық
дүние,психикалық дүние
психологиялық объект,
психологиялық нысан
психологиялық роман

5172. психология прикладная қолданбалы психология қолданбалы
психология, қолданба
психология
5173. психология социальная әлеуметтік психология әлеуметтік психология,
социалдық психология
5174. публикация
жариялау, басу
жариялау, басу,
жарияланым
5175. публицист
публицист
публицист, көсемсөзші
5176. публицистика
5177. публичная библиотека

публицистика
көпшілік кітапханасы

5178.публичное право

жария құқық

5179. пункт

пункт, тармақ

5180. пунктуация
5181. путевка

пунктуация, тыныс
белгілері
жолдама

5182. путеводитель

жолсілтеме

5183. путь справки
5184. пучки изоглосс

анықтама жолы
изоглостар шоғыры

5185. пьеса
5186. рабилитация
5187. работа методическая

пьеса
ақтау, оңалту
әдiстемелiк жұмыс

5188. работа по найму

жалданбалы жұмыс

5189. работа сезонная

маусымдық жұмыс

5190. работа сменная

ауысымды жұмыс

5191. работник

жұмыскер

5192. работник
номенклатурный

номенклатуралық
қызметкер
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публицистика, көсемсөз
көпшілік кітапханасы,
бұқаралық кітапхана,
көпшілікке арналған
кітапхана
жария құқық, көпшілік
құқығы
пункт, тармақ, жер,
мекен, орын
пунктуация, тыныс
белгілері
жолдама
жолбасшы,жолнұсқа,
жолсілтеме
анықтама жолы
изоглостар шоғыры,
изоглостар байламы
пьеса, қойылым
оңалту, ақтау
әдiстемелiк жұмыс
жалданбалы
жұмыс,
жалдамалы жұмыс
маусымдық
жұмыс,
мерзімдік жұмыс
ауысымды
жұмыс,
кезекті жұмыс
жұмыскер,қызметкер,
жұмыс істеуші
номенклатуралық
қызметкер,
номенклатурадағы
қызметкер

5193. работодатель

жұмыс беруші

5194. работоспособность

жұмысқа қабiлеттiлiк

5195. рабочая группа
5196. рабочая комиссия
5197. рабочая сила
5198. рабочее время
5199. рабочее время гибкое

жұмыс тобы
жұмыс комиссиясы
жұмыс күші
жұмыс уақыты
икемді жұмыс уақыты

5200. рабочее место

жұмыс орны

5201. рабочий

жұмысшы

5202. равенство

теңдік

5203. равенство

теңдік

5204. равнодушие

немқұрайлылық

5205. равное гражданство

тең азаматтық

5206. равноправие

тең құқықтық

5207. равноправие сторон

тараптардың тең
құқықтылығы

5208. равные возможности

тең мүмкіндіктер

5209. радиобеседа

радиосұхбат

5210. радиовещание

радиохабар

5211. радиопередача

радиохабар

5212. разбой

қарақшылық

5213. разбойник

қарақшы

5214. развернутая метафора

ұлғайған метафора

5215. развивающие страны
5216. развитие

дамушы елдер
даму

5217. развитые государства
5218. развязка

дамыған мемлекеттер
шешім
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жұмыс беруші,
жұмыспен қамтамасыз
етуші
жұмысқа қабiлеттiлiк,
еңбек қабілеттілік
жұмыс тобы
жұмыс комиссиясы
жұмыс күші, қол күші
жұмыс уақыты
икемді жұмыс уақыты,
оңтайлы жұмыс уақыты
жұмыс орны, қызмет
орны
жұмысшы, қызметші,
жұмыскер, қызметкер
теңдік, бірдейлік, теңбетеңдік
теңдік, тепе-теңдік,
теңдестік
немқұрайлылық,
немқұрайдылық,
селқостық
тең азаматтық
теңқұқықтық,
тең құқықтық
тараптардың
теңқұқықтығы,
тараптардың тең
құқықтылығы
психол.
тең
мүмкіндіктер
радиосұхбат,
радиоәңгіме
радиохабар, радиохабар
тарату
радиохабар, радиохабар
тарату, радиомен беру,
радиобағдарлама
қарақшылық,талау,
тонау
қарақшы,
баукеспе,
жортуылшы, тонаушы,
баскесер
ұлғайған
метафора,
толық метафора
дамушы елдер
даму, жетілу, өркендеу
дамыған мемлекеттер
шешім, тығырықтан
шығу

5219. разглашение

жария ету

5220. разговор

әңгiме, сөз

5221. разговорная интонация

сөйлеу интонациясы

5222. разговорная речь
5223. разговорный стиль
5224. разговорный язык
5225. разгосударствление
5226. раздаточный материал
5227. раздел наследства
5228. размер

жариялау, жария ету,
әйгілеу
әңгiме, сөз, өсек

сөйлеу интонациясы,
сөйлеудегі интонация,
сөйлеу кезіндегі
интонация
сөйлеу тілі
сөйлеу тілі, ауызекі сөз
ауызекі тіл, ауызекі
сөйлеу,
сөйлеу стилі
сөйлеу стилі, ауызекі
стиль
сөйлеу тілі
сөйлеу тілі, ауызекі тіл
мемлекет меншігінен мемлекет меншігінен
шығару
алу,
мемлекет
меншігінен шығару
үлестірме материал
үлестірме материал,
таратпа материал
мұраны бөлу
мұраны бөлу, еншіні
бөлу, мирасты бөлу
мөлшер
мөлшер, өлшем, шама

5229. размножение
документа

құжатты көбейту

құжатты көбейту,
құжатты арттыру

5230. размышление

ойлану

5231. разнарядка

разнарядка

ойлану, ойға шому,
толғану,
ойелегіненөткізу
разнарядка,
тарату
қағазы, бөлу қағазы

5232. разовые зачеты
5233. разработка
5234. разработочные
таблицы
5235. разрешение

бір жолғы есепке алу
әзірлеу, әзірлеме
талданымдар кестесі

5236. разрешение споров
5237. разум

дауларды шешу
парасат

рұқсат

біржолғы есепке алу
әзірлеме, жасалым
талданымдар кестесі
әзірлеме кестелер
рұқсат, шешім, шешілу

5240. рапорт

дауларды шешу
парасат, ақыл, ақыл-ой,
ес, зейін
түсiндiру
түсiндiру,
мәлімдеу,
мәлімет
рамбурстық
кредит, рамбурстық кредит,
өтемдік кредит
өтемдік кредит,
өтемдік несие
баянат
баянат

5241. раритет

раритет

мәден.раритет

5242. расписка

қолхат, тілхат

қолхат, тілхат

5238. разъяснение
5239. рамбурсный кредит
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5243. распорядительные
функции

өкімдік функциялар

5244. распорядительный
документ

жарлық документ

5245. распоряжение

өкім

5246. распределение
внимания
5247. распределение
обязанностей
5248. рассеянность внимания

зейін бөлінісі

5249. рассказ

әңгіме

5250. рассказчик

әңгімеші

5251. расследование
служебное

қызметтік тексеру

5252. рассмотрение
заявления

арызды қарау

5253. рассрочка

мерзiмiн ұзарту

міндеттер бөлу
зейін алаңдығы

өкімдік
функциялар,иеленушілік
функциялар
жарлық документ,
жарлықшы құжат, өкім
берілген құжат, өкімдік
құжат
өкім,
әмір,
бұйрық,
жарлық, қаулы
зейін бөлінісі, көңіл
бөлу, ықылас аудару
міндеттер бөлу
міндеттер бөлінісі
зейін алаңдығы,
зейіннің
шашыраңқылығы
әңгіме, баян, хикая
әңгіме,әңгімешіл,
баяндаушы
қызметтік тексеру,
қызметтік тексеріс
арызды қарау, өтінішті
қарау

5255. расстановка штатная

мерзiмiн ұзарту, бөліп
төлеу
кадрларды орналастыру кадрларды
орналастыру
штаттық орналастыру
штаттық орналастыру

5256. расстерянность

абыржу

5257. расстройство внимания

зейін бұзылуы

5258. рассудок

пайым

5259. рассудочность

пайымдылық

5260. рассуждение

пайымдау

5261. расторжение
5262. расхождение

бұзу, айыру
алшақтық

5254. расстановка кадров
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абыржу, қысылу,
қымтырылу,
сасқалақтау, абдырау
зейін бұзылуы, зейіннің
бұзылуы
пайым, ақыл-ес, ақылой,
ақыл-парасат,
байым, ес, зейін, парасат
пайымдылық,
зейінділік,
парасаттылық
пайымдау, ақылмен
таразылау, байымдау
бұзу, айыру
алшақтық,
айырмашылық,
қайшылық

5263. расценка сдельная
5264. расчет
5265. расчет безналичный
5266. расчетная палата

5267. расчетно-платежная
система
5268. расчетные документы

кесiмдi баға

кесiмдi
бағалама,келісімді
бағалау, келісімді нарық
есеп айырысу
есеп айырысу, есептесу
ақшасыз есеп айырысу ақшасыз есеп айырысу
есеп
палатасы, есеп
айырысу
есептесу палатасы
палатасы,
есеп
палатасы,
есептесу
палатасы
есеп-төлем жүйесі
есеп-төлем жүйесі
есептесу құжаттары

5276. реабилитационная
процедура

есеп айырысу
құжаттары,есептесу
құжаттары
есептесу
теңгерімі, есеп
айырысу
есеп теңгерімі
теңгерімі,
есептесу
теңгерімі,
есеп
теңгерімі
есептесу банкі
есеп айырысу банкі,
есептесу банкі
фонеманың
фонеманың
тармақтануы
тармақтануы,
фонеманың ыдырауы,
фонеманың бөлшектенуі
ратификациялық
ратификациялық
грамота
грамота,
бекіту
грамотасы, мақұлдама
грамота
ратификациялау, бекіту ратификациялау,
бекіту, ратификаттау
рационалды ерік
рационалды ерік,
тиімді ерік, ұтымды
ерік
ұтымды
ұтымды,
тиімді,
оңтайлы, орынды
оңалту рәсімі
оңалту
рәсімі,
сауықтыру рәсімі

5277. реагирование

ден қою

5278. реадмиссия
5279. реализация

реадмиссия
өткізілім

5280. реализация права

құқықты іске асыру

5281. реализм

реализм

5282. реализм
социалистический
5283. реалий

социалистік реализм

5269. расчетный баланс

5270. расчетный банк
5271. расщепление фонемы

5272. ратификационная
грамота
5273. ратификация
5274. рациональная воля
5275. рациональный

реалий
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ден қою, елеу, жауап
қайтару, жауап қату
саяс. реадмиссия
өткізілім, жүзеге асыру,
орындау, іске асыру
құқықты іске асыру,
құқықты жүзеге асыру
реализм, шыншылдық,
ақиқаттық
социалистік реализм,
социалистік ақиқат
реалий, өмір шындығы,
болмыс

5284. реальность

реалдылық

реалдылық, ақиқат,
нақтылық, шындық
5285. реальность внешнего
сыртқы дүниенің
сыртқы дүниенің
мира
реалдылығы
реалдылығы, сыртқы
дүниенің
нақтылығы,сыртқы
дүние шынайылығы
5286. реальные
права
и нақты праволар мен нақты құқықтар мен
свободы
бостандықтар
бостандықтар, нақты
праволар мен
бостандықтар
5287. ревальвация
ревальвация
ревальвация,
бағамкөтеру
5288. ревизионная комиссия ревизиялық комиссия, ревизиялық комиссия,
тексеру комиссиясы
тексеріс
комиссиясы,
тексеру комиссиясы
5289. ревизия
ревизия, тексеру
ревизия,тексеріс,
тексеру
5290. ревизор
ревизор, тексеруші
ревизор, тексеруші
5291. револьверный кредит

жаңартылмалы кредит

5292. революционная
ситуация

революциялық жағдаят

5293. регион
5294. региональная
лексикография

регион, аймақ
аймақтық
лексикография

5295. региональные
соглашения

өңірлік келісімдер

5296. региональный

региондық, аймақтық

5297. регистр

тiркелiм

5298. регистратор
5299. регистратура

тіркеуші
тiркеу орны

5300. регистрационное дело

тiркеу iсi

5301. регистрация
5302. регистрация
документов

тіркеу
құжаттарды тiркеу
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револьверлік кредит,
жаңартылмалы
кредит,
револьверлік
несие
революциялық
жағдаят, революциялық
ситуация, төңкерістік
ситуация, төңкерістік
жағдаят
өңір, регион, аймақ,
аймақтық
лексикография, өңірлік
лексикография,
аумақтық
лексикография
аймақтық келісімдер,
өңірлік келісімдер
өңірлік , региондық,
аймақтық
тiркелiм,
тізім,
көрсеткіш
тіркеуші, регистратор
тiркеу орны, тiркеу
бөлімі
тiркеу iсi
тіркеу, регистрация
құжаттарды тiркеу,
құжаттарды тiркеу

5303. регистрация обращения өтінішті тіркеу
5304. регламент

регламент

5305. регламент технический техникалық регламент
(техрегламент)
5306. регламентация

регламенттеу

5307. регресс

кері үдеріс, шегініс

5308. регрессное требование

кері талап қою

5309. регрессный иск

кері талап

5310. редактирование
документа

құжатты редакциялау

5311. редактор
5312. редактор главный
5313. редакционная коллегия

редактор
бас редактор
редакция коллегиясы,
редакция алқасы
редакция, редакциялау
редемаркация,
редемаркациялау

5314. редакция
5315. редемаркация
5316. редиф
5317. редуцирование
страховой суммы
5318. реестр
5319. реестр лицензий

өтінішті тіркеу,
жүгінулерді тіркеу
регламент,
уақыт
тәртібі, реттеме
техникалық регламент,
техникалық реттеме
регламенттеу,
реттемелеу
регресс,
керікету,
шегініс
кері талап, кері талап
қою, регресті талап,
кері талап, регресті
талап қою, регресті
қуыным, кері қуыным
құжатты редакциялау,
құжатты редакциялау

редактор
бас редактор
редакция алқасы,
редакция коллегиясы
редакция, редакциялау
редемаркация,
редемаркациялау,
қайта демаркациялау
редиф
редиф
сақтандыру
сомасын сақтандыру сомасын
азайту
азайту,
сақтандыру
сомасын редуциялау
тізілім
тізілім, реестр
лицензиялар тізілімі
лицензиялар тізілімі

5320. режим
5321. режим
противопожарный

режим, тәртіп
өртке қарсы тәртіп

режім, режим, тәртіп,
өртке қарсы режім,
өртке қарсы тәртіп

5322. режиссер
5323. режиссер главный

режиссер
бас режиссер

режиссер
бас режиссер

5324. резерв

резерв

резерв, қор

5325. резерв кадровый

кадр резерві

5326. резервные фонды

резервтік қорлар

кадр резерві, кадрлар
резерві
резервтік қорлар

5327. резервный аккредитив

сақтық
аккредитивы
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қор резервтік
аккредитив,сақтаулы
аккредитив,
сақтық
аккредитив

5328. резервы
5329. резервы банковские

5332. резидент
5333. резиденция

сақтық қорлар
резервтер, қорлар
банкінің
сақтық банктің
резервтері,
қорлары
банкінің
сақтық
қорлары
сақтандыру
сақтық сақтандыру резервтері,
қорлары
сақтандыру
сақтық
қорлары
техникалық сақтық
техникалық резервтер,
қорлар
техникалық сақтық
қорлар
резидент
резидент
резиденция
резиденция

5334. резолюция

қарар

қарар, бұрыштама

5335. резолюция документа

құжат қарары

құжат қарары

5336. результат

нәтиже

нәтиже, қорытынды

5337. резюме
5338. резюмировать

түйіндеме
түйіндеу

5339. рейдовая проверка

рейдтік тексеру

түйіндеме, түйін
түйіндеу, байлам жасау,
тұжырымдау
рейдтік тексеру

5340. реимпорт

кері импорт

кері импорт, реимпорт

5341. реинвестированный
доход

қайта
инвестицияланған кіріс

5347. реквизит

реквизит, деректеме

деректеме, реквизит

5348. реквизиты документов

құжаттардың
деректемелері

5349. реквизиты
юридические

заңды деректемелер

құжат деректемелері,
құжаттардың
деректемелері
заңды
деректемелер,
заңдық деректемелер

5350. Реквизиция

реквизиция

5330. резервы страховые
5331. резервы технические

кері
инвестицияланғанкіріс,
қайта инвестицияланған
кіріс
5342. рейтинг
рейтинг
рейтинг, атақ дәрежесі
5343. рейтинг банков
банкінің атақ-абырой банктің атақ дәрежесі,
дәрежесі
банкі банк мәртебелілігі
мәртебелілігі
5344. рейтинг кредитный
кредит
рейтингі, кредит
рейтингі,
кредиттік
мәртебе, кредит мәртебелілігі
кредиттік атақ-абырой
5345. рейтинговые агентства рейтинг агенттігі,
рейтинг агенттігі,
жақсыаттылық
мәртебелілік агенттігі
агенттігі
5346. рекапитализация
қайта капиталдандыру
қайта капиталдандыру
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реквизиция

5351. реквизиция жилища

тұрғынжайды
реквизициялау

5352. реквизиция имущества

мүлікті реквизициялау

5353. реклама
5354. рекламация

жарнама, реклама
рекламация

5355. рекламораспространит
ель
5356. рекомендации
методические
5357. рекомендация
5358. рекомендация

жарнама таратушы

5359. реконверсия

реконверсиялау

5360. рекреация

рекреация

5361. рекредитив

рекредитив

ұсыным, ұсыныс, ұсыну
кепілдеме, ұсыным,
рекомендация, ұсыныс,
мінездеме, ұсыным
реконверсиялау, қайта
конверсиялау
рекреация, қайта
қалпына келтіру
рекредитив

5362. ректо

ректо

ректо

5363. ректор

ректор

ректор

5364. ректорат

ректорат

ректорат

5365. религиозные обряды

діни салттар

5366. рельефная буква
5367. ремарка

бедер әріп
ремарка

5368. ремонстрация

ремонстрация

діни салттар, діни әдетғұрып, діни рәсім, діни
ғұрып, діни салтжоралғы
бедер әріп
ремарка, белгі, ескерпе,
түсінік
ремонстрация

5369. рента

рента

рента

5370. рентабельность

рентабелділік

5371. рентабельность
активов

активтердің
табыстылығы,
активтердің
қайтарылымдылығы
рентинг, жалгерлік
рента салық
қайта ұйымдастыру

рентабелділік,
пайдалылық, тиімділік
активтердің
табыстылығы,
активтердің
қайтарылымдылығы
рентинг, жалгерлік
рента салық
қайта ұйымдастыру,
қайта құру

5372. рентинг
5373. рентный налог
5374. реорганизация

әдiстемелiк ұсынымдар
ұсыным
кепілдеме
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тұрғын үйді
реквизициялау,
тұрғынжайды
реквизициялау
мүлікті реквизициялау
жарнама, реклама
заңрекламация,арыз,
наразылық, өтініш
жарнама таратушы,
жарнама хабарлаушы
әдiстемелiк ұсынымдар

5375. репатриант

оралман

саяс.
репатриант

5376. репатриация

репатриация, оралу

репатриация, оралу

5377. репатриация капитала
5378. репертуар

капиталдың оралуы
репертуар

капиталдың оралуы
репертуар

5379. реплика

реплика

5380. репортаж
5381. репортер
5382. репрессия

репортаж
репортер
қуғын-сүргін

реплика, ілікпе сөз,
қақпа сөз
репортаж, жариялама
репортер
тар. қуғын-сүргін,
репрессия

5383. репродуктивные права

ұрпақты
құқықтары

5384. репутация

бедел

5385. ресипросити
5386. республиканский
референдум

ресипросити, өзаралық
көмек талабы
республикалық
референдум

ресипросити, өзаралық
көмек талабы
саяс.
республикалық
референдум

5387. реставрация

реставрация

5388. реституция

реституция

5389. рестрикция

рестрикция

реставрация, жаңалау,
жаңғырту,
жаңғыртушылық, қайта
орнату
реституция,
құқық
орнату
рестрикция, шектеу

5390. реструктуризация

қайта құрылымдау

5391. Ретроцессия
5392. реферат
5393. референдум

ретроцессия
реферат
референдум

қайта құрылымдау,
құрылым өзгерту
ретроцессия
реферат
референдум, ел пікірі

5394. референт

референт

референт

5395. рецензент

рецензент

5396. рецензия
5397. рецензия-статья
5398. рецепт
5399. рецепция
5400. рецидив преступления

оралман,

болу ұрпақ жаңғырту
құқықтары,ұрпақты
болу құқықтары
бедел,абырой, атақ

рецензент, пікір беруші,
сыни пікір беруші
рецензия
рецензия, пікір, ой-пікір
мақала-рецензия
мақала-рецензия,
мақала-сын
пікір,
мақала-пікірсарап
рецепт
рецепт, дәріқағаз
рецепция
рецепция
қылмыстың қайталануы қылмыстың
қайталануы,
қылмыстың рецидиві
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5401. реципиент
5402. речевой этикет

реципиент
сөз әдебі

реципиент
сөз әдебі, сөйлеу этикеті

5403. речь
5404. решающий голос

сөйлеу, сөз, тіл
шешуші дауыс

сөйлеу, сөз, тіл
шешуші дауыс

5405. решение

шешім

5406. решение суда
5407. решение
управленческое

сот шешімі
басқару шешімі

шешім, байлау, билік,
тоқтам, төрелік,
тұтым, тұжырым,
қарар, қаулы,
ұйғарынды, үкім
сот шешімі
басқару
шешімі,
басқарулық шешім

5408. решительность

батылдық

5409. риск

қауіп

5410. риск аудиторский

аудиторлық тәуекелдік

батылдық, іскерлік, бел
байлағыштық, мәрттік,
табандылық,
тайынбаушылық,
шешімділік, өткірлік
тәуекел, қауіп, қатер

5417. рисунок
5418. ритм

аудиторлық
тәуекел,аудиторлық
тәуекелдік
пайыздық тәуекелдік
пайыздық тәуекел,
пайыздық тәуекелдік,
проценттік тәуекел
сақтандыру тәуекелдігі сақтандыру тәуекелі,
сақтандыру
тәуекелдігі,
сақтандыру қатері
банк тәуекелдіктері
банк тәуекелдері, банк
тәуекелдіктері
валюталық тәуекелдік
валюталық
тәуекел,
валюталық тәуекелдік
кредиттеу тәуекелдігі
кредиттеу тәуекелі,
кредиттеу тәуекелдігі,
кредиттеу қатері,
несиелеу тәуекелі
сурет фильм
сурет фильм, сурет
түріндегі фильм
сурет
сурет, өрнек
ырғақ
ырғақ, мақам, ритм

5419. ритмика

ритмика,

5411. риск процентный
5412. риск страховой

5413. риски банковские
5414. риски валютные
5415. риски кредитования

5416. рисованный фильм

5420. ритмическая проза

ырғақтаным ритмика,ырғақтаным,
ырғақтық
ырғақты проза, қара сөз ырғақты проза, қара
сөз, мақамды проза,
ритмді проза
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5421. ритмичность
5422. риторика
5423. риторно
5424. ритуал
5425. рифма
5426. рифмованная проза
5427. РОS-терминал
5428. робость

5429. род
5430. родина
5431. родословная

ырғақтық

ырғақтық,
қалыптылық, мақамдық,
ритмдік
риторика,
шешендік риторика,
шешендік
сөз, көпірме сөз
сөз, көпірме сөз
риторно,
қайтарма
жол-жора

қайтару, риторно, қайтару,
қайтарма
жол-жора, салт, салтжора
ұйқас
ұйқас, рифм
ұйқасты проза
ұйқасты проза
РОS-терминал,
терминалы
жасқаншақтық

төлем РОS-терминал, төлем
терминалы
жасқаншақтық,
жалтақтық,
жасықтық, именшектік,
сескенушілік, ұялшақтық
тек
тек, ру, тұқым,
тұқымдас
отан, туған жер, туған отан, туған жер, туған
ел
ел, атамекен, туыпөскен жер
ру шежіресі
ру шежіресі, әулет
шежіресі, тек шежіресі

5432. розничные цены

бөлшек сауда бағасы

5433. розничный кредит

бөлшек кредит (несие)

5434. Розыск

іздестіру

5435. розыскные меры

іздестіру шаралары

5436. ролловерный кредит

жаңартылмалы кредит

5437. роман
5438. романист

роман
романшы

5439. романический эпос

романдық эпос

5440. роман-памфлет

роман-памфлет

іздестіру шаралары,
іздеу шаралары
жаңартылмалы
кредит, ролловерный
кредит
роман
романшы,роман
жазушы
романдық
эпос,романдық дастан
роман-памфлет

5441. романс

романс

романс

5442. романтизм
5443. романтика
5444. роман-эпопея

романтизм
романтика
роман-эпопея

5445. роялти

роялти

романтизм, қиял
романтика,қиялға берілу
роман-эпопея,романдәуірнама
роялти
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бөлшек бағалар, бөлшек
сауда бағасы
бөлшек кредит, бөлшек
несие
іздестіру, іздеу

5446. ртовый

ауыз жолды

ауыз жолды

5447. ртовый звук

ауыз жолды дыбыс

ауыз жолды дыбыс

5448. ртовый согласный

ауыз жолды дауыссыз

ауыз жолды дауыссыз

5449. рубаи четверостишие
5450. рубрика
5451. рубрикатор

рубаи, төрт таған
рубрика
рубрикатор

5452. рубрикация

рубрикация

рубаи, төрт таған
рубрика, айдар
айдарлар тізімі,
рубрикатор
рубрикация, айдарнама

5453. руководитель
5454. руководство

жетекшi, басшы
басшылық

жетекшi, басшы
басшылық, жетекшілік

5455. рукописный документ

қолжазба құжат

қолжазба құжат

5456. рукопись

қолжазба

5457. руническая буква

сына әріп

5458. рынок
5459. рынок страховой

рынок, базар
сақтандыру рыногы

5460. рыночная экономика

нарықтық экономика

5461. рыцарский роман

серілік роман

5462. рыцарь
5463. с оговорками

рыцарь, сері
ескертпелерімен,
ескертпелері бар
бау-бақша серіктестігі

қолжазба, қолмен
жазылған шығарма,
баспадан шықпаған
шығарма
сына әріп, руникалық
әріп
рынок, базар, нарық
сақтандыру
нарығы,сақтандыру
рыногы
нарықтық экономика,
базарлық экономика
серілік роман, рыцарлық
роман
рыцарь, сері
ескертпелерімен,
ескертпелері бар
бау-бақша серіктестігі

5465. «сайберкойн»
5466. «сайберплат»
5467. сал-сери

«сайберкойн»
«сайберплат»
сал-сері

«сайберкойн»
«сайберплат»
сал-сері

5468. сальдо
5469. саммит

сальдо, қалдық
басқосу

сальдо, қалдық
саммит, басқосу

5470. самовнушение

өзін-өзі иландыру

5471. самовоспитание

өзін-өзі тәрбиелеу

5472. самодвижение

өздігінен қозғалу

5473. самообладание

сабырлылық

өзін-өзі иландыру, өзінөзі сендіру
өзін-өзі тәрбиелеу, өзінөзін баулу
өздігінен қозғалу,
өзіндік қозғалыс, өзі
қозғалу
сабырлылық, өзін-өзі
ұстау

5464. садоводческое
товарищество
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5474. самообразование

өздігінен білім алу

5475. самоотвод

өзіне өзі отвод беру

5476. самосознание

сана-сезім

өздігінен білім алу,
өзбетінше білім алу
өзіне өзі қарсылық
білдіру, өзіне өзі отвод
беру
сана-сезім, өзсана

5477. самостоятельно

дербес, өз бетінше

дербес, өз бетінше

5478. самостоятельное
государство

дербес мемлекет

5479. самостоятельный

дербес

5480. самостоятельный счет

дербес счет

дербес мемлекет,
тәуелсіз мемлекет, азат
мемлекет
дербес,
азат,
бағынышсыз,
өз
бетінше,
өздігінше,
тәуелсіз
дербес шот, дербес счет

5481.самострахование

өзін-өзі сақтандыру

5482. самоуправление

өзiн-өзi басқару

5483. самофинансирование

өзiн-өзi қаржыландыру

5484. санирование
5485.санкции кредитные

сауықтыру
кредиттік ықпалшара

5486. санкция
5487. сапфическая строфа

санкция
сапфо шумағы

5488. сапфический стих

сапфо өлеңі

5489. сарказм

сарказм, мысқыл

5490. сатира

сатира, сықақ

5491. сбалансированный
подход
5492. сберегательная касса

теңгерімді көзқарас

5493. сберегательная квота
5494. сберегательный банк
5495. сберегательный
депозит
5496. сберегательный
процесс
5497. сберегательный
сертификат

өзін-өзі
сақтандыру,
өзіндік сақтандыру
өзін-өзі басқару, өзіндік
басқарма
өзін-өзі қаржыландыру,
өзіндік қаржыландыру
сауықтыру, жақсарту
кредиттік ықпалшара,
кредит
ықпалшарасы,
несие ықпалшарасы
заңсанкция, ықпалшара
сапфо
шумағы,
сапфикалық тармақ
сапфо
өлеңі,
сапфикалық өлең
сарказм, мысқыл,
келеке, мазақ
сатира, сықақ

теңгерімді
көзқарас,
теңгерімдік көзқарас
жинақ кассасы
жинақ кассасы, жинақ
касса
жинақ ақша үлестемесі жинақ ақша үлестемесі,
жинақ ақша квотасы
жинақ банкі
жинақ банкі, жинақбанк
жинақ ақша депозиті, жинақ ақша депозиті,
жинақ ақша салымы
жинақ ақша салымы
жинақ ақша үдерісі
жинақ ақша үдерісі,
жинақ ақша үрдісі
жинақ
ақша жинақ ақша
сертификаты
сертификаты, жинақ
сертификаты
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5498. сбережения населения

5500. сбор

жұртшылықтың жинақ халықтың жинақ
ақшасы
ақшасы,
жұртшылықтың жинақ
ақшасы
жинақкарт
жинақкарт, жинақ
картасы
алым
алым, жиын

5501. сборник

жинақ

5502. сбыт

өткізу

жинақ, жинағыш,
жинақтағыш
өткiзу өтім

5503. сведение

мәлімет

мәлімет, мағлұмат

5504. сверхдержава

астам держава

5505. сверхурочная работа

үстеме жұмыс

5506. светский
5507. светское общество

зайырлы
зайырлы қоғам

5508. свидетельство

айғақ

астам держава,
жоғарғы держава
үстеме жұмыс, қосымша
жұмыс
зайырлы, дүнияуи
зайырлы қоғам,
ақсүйектер қоғамы
куәлік, айғақ

5509. свидетельство
авторское
5510. свобода
5511. свобода воли

авторлық куәлiк

5499.сберкарт

бостандық, еркіндік
ерік бостандығы

авторлық куәлік,
шығармашылық куәлік
бостандық, еркіндік
ерік бостандығы, жігер
еркіндігі

5512. свободная страна
азат ел
5513. свободное (подвижное) еркін
ударение
екпін
5514. сводный план

азат ел
(жылжымалы) еркін
(жылжымалы)
екпін азат екпін, ерікті
екпін
жиынтық жоспар
жиынтық жоспар,
жинақ жоспар

5515. связанные гранты

байланыстағы гранттар

5516. «связанный» кредит

«байлаулы» кредит

5517. связка

дәнекер

5518. связь обратная
5519. связь прямая

кері байланыс
тура байланыс

5520. священник

священник

5521. сделка
5522. сделка биржевая

келісім, ымыраласу
биржалық мәмiле
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байланыстағы
гранттар, байланысты
гранттар
«байлаулы» кредит,
байланысты кредит
дәнекер, байлам, буда,
тізбек
кері байланыс
тура байланыс, тікелей
байланыс
священник, діни
қызметші
мәміле,келісім, ымыра
биржалық мәміле,
биржа келісімі,
биржа мәмілесі

5523. сделка денежная

ақша мәмілесі

5524. сделка коммерческая

коммерциялық мәміле

5525. сделка торговая

сауда келісімі

5526. сдельная оплата

кесімді ақы

5527. сдельная оплата труда

кесімді еңбекақы

5528. сдельная расценка

кесімді нарық

5529. сдельно-премиальная
система
5530. себестоимость
5531. себялюбие

кесімді-сыйлық жүйесі

5532. секвестирование

секвестрлеу

5533. секвестр
5534. секрет

секвестр
жасырым

5535. секретариат

хатшылық

5536. секретарь
5537. секретарь генеральный
5538. секретарь-референт
5539. сексуализм
5540. сектор
5541. селькор
5542. сельская библиотека
5543. сельскохозяйственная
библиотека
5544. семантическая система
5545. семантический анализ
5546. семантический сдвиг
5547. семантическое поле
5548. семантическое
расширение
5549. семейное право
5550. семья
5551. сенсация

өзіндік құн
өзімшілдік

ақша мәмілесі, ақша
келісімі
коммерциялық мәміле,
коммерциялық келісім
сауда мәмілесі, сауда
келісімі
кесімді ақы, кесімді
төлем
кесімді еңбекақы,
келісімді еңбекақы
кесімді бағалама,
кесімді нарық
кесімді-сыйлық жүйесі,
кесімді-сыйлық жүйесі
өзіндік құн
өзімшілдік, менмендік,
менмен
секвестрлеу, секвестр
салу, қысқарту
секвестр
құпия, сыр, жасырын

хатшылық,
секретариат,
хатшылар алқасы
хатшы
хатшы
бас хатшы
бас хатшы
референт-хатшы
хатшы-референт
сексуализм
сексуализм
сектор
сектор, алаң
ауыл-село тілшісі
ауыл тілшісі
село кітапханасы, ауыл село кітапханасы, ауыл
кітапханасы
кітапханасы
ауылшаруашылық
ауылшаруашылық
кітапханасы
кітапханасы
мағыналық жүйе
мағыналық жүйе,
семантикалық жүйе
мағыналық талдау
мағыналық талдау,
семантикалық талдау
семантикалық өзгеріс,
семантикалық өзгеріс,
мағыналық өзгеріс
мағыналық өзгеріс
семантикалық өріс,
семантикалық өріс,
мағыналық өріс
мағыналық ая
семантиканың кеңеюі, семантиканың кеңеюі,
мағынаның кеңеюі
мағынаның кеңеюі
отбасылық құқық
отбасылық құқық
семья, отбасы
отбасы, жанұя, , үй, үйіші
сенсация
сенсация, тосын оқиға
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5552. сентиментализм

сентиментализм

5553.сеньораж
5554. сервитут
5555. серенада

сеньораж, мәнетақы
сервитут
серенада

5556. серийное производство

сериялы өндіріс

5557. сертификат
5558. сертификат
происхождения

сертификат
шығу тегінің
сертификаты

5559. сертификат
соответствия

сәйкестік сертификаты

5560. сертификат цифровой

цифрлық сертификат

5561. сертификация
5562. серэ

сертификаттау
сері

5563. сессия
5564. сеть библиотек

сессия
кітапханалар торабы

5565. сигналы речевые

сөз сигналы

5566. сигнальный экземпляр
5567. сила звука

дабыл дана,
дана
дыбыс күші

5568. силлабическое
стихосложение

силлабикалық
құрылысы

5569. символ
5570. символизм

символ
символизм

5571. символизм
5572. симпозиум
5573. сингармонический слог
5574. синдикат
5575. синдикат эмиссионный
5576.синдицированный
кредит
5577. синекдоха

символизм
симпозиум
үндес буын
синдикат
эмиссиялық синдикат
синдикатталған кредит

символизм
симпозиум
үндес буын
синдикат
эмиссиялық синдикат
синдикатталған кредит

меңзем

синекдоха, меңзем,

5578. синекдоха
5579. синкретизм

синекдоха, меңзеу
синкретизм

синекдоха, меңзеу
синкретизм
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сентиментализм,
күйреуіктік, сезімділікке
берілушілік
сеньораж, мәнетақы
сервитут
серенада
сериялы өндіріс,
топтамалы өндіріс
куәлiк‚ сертификат
шығу тегінің куәлігі,
шығу тегінің
сертификаты
сәйкестiк куәлігі
сәйкестiк сертификаты,
лайықтылық
сертификаты,
цифрлық куәлік,
сандық сертификат,
цифрлық сертификат,
сертификаттау
сері

сессия
кітапханалар жүйесі,
кітапханалар торабы
сөз сигналдары, сөйлеу
белгілері
жаршы сүйінші дана, дабыл
дана, жаршы дана
дыбыс күші
өлең силлабикалық
өлең
құрылысы,
буын
жүйесімен өлең шығару,
силлабикалық
өлең
жүйесі
символ
символизм, бейнешілі,

5580. синоним

синоним

синоним, мәндес

5581. синоним
5582. синонимический ряд

синоним
синонимдік қатар

5583. синонимичная пара

синоним жұп

5584. синонимичные слова

синонимсөз

синоним, мәндесім
синонимдік қатар,
мәндесімдік қатар
синонимдік жұп, мәндес
жұп
синоним
сөздер,
мағыналас
сөздер,
синонимсөз
синтаксистік бірлік

5585. синтаксическая
синтаксистік бірлік
единица
5586. синтаксические фигуры синтаксистік айшықтар
5587. синтетический учет

жинақтамалы есеп

5588. синтетическое понятие
5589. система

синтездік ұғым
жүйе

5590. система
5591. система звуков
5592. система «клиент-банк»
5593. система гласных

система, жүйе
дыбыс жүйесі
«клиент-банк» жүйесі
дауыстылар жүйесі

5594. система документации
5595. система согласных

құжаттама жүйесi
дауыссыздар жүйесі

5596. системаправа

құқық жүйесі

5597. систематизация
документов
5598. систематизация
законодательства
5599. систематический
каталог
5600. ситуация
5601. сказитель

құжаттарды жүйелеу

5602. сказитель эпоса
5603. сказка
5604. сказки о животных
5605. сказочная проза

заңнаманы жүйелеу

синтаксистік
айшықтар
жинақтамалы есеп,
синтетикалық есеп
синтездік ұғым
жүйе, система
система, жүйе
дыбыс жүйесі
«клиент-банк» жүйесі
дауыстылар жүйесі,
дауысты дыбыстар
жүйесі
құжаттама жүйесі
дауыссыздар
жүйесі,
дауыссыз
дыбыстар
жүйесі
құқық
жүйесі,
құқықтық жүйе
құжаттарды жүйелеу

заңнаманы жүйелеу,
заңнама жүйелеу
жүйелі каталог
жүйелі каталог, жүйелі
тізімдеме
ситуация, жағдай
ситуация, жағдай
әңгімелеуші
әңгімелеуші, аңызертегіші, аңыз-жыр
айтушы, аңызшы,
дастаншы, ертекші,
жырау, жыршы,
қосықшы, сүлей
жыршы
жыршы,
дастан
айтушы
ертегі
ертегі, аңыз
хайуанаттар
туралы хайуанаттар
туралы
ертегілер
ертегілер
ертегілік проза
ертегілік проза
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5606. сказочный эпос

ертегілік эпос

5607. сказуемое сложное
5608. сквернословие

күрделі баяндауыш
бейпілауыздық

5609. сквозный метод
5610. скидки
5611. складской учет

толассыз әдіс
жеңілдіктер
қоймалық есеп

5612. скользящая цена

құбылмалы баға

5613. скорбь

қайғы

5614. скороговорка

жаңылтпаш

5615. скрепление

бекемдеу

5616. скрипка
5617. слабая фонема

скрипка
әлсіз фонема

5618. силлабо-тоническое
стихосложение

силлабо-тоникалық
өлең құрылысы

5619. слабохарактерность

ынжықтық

5620. слава
5621. славянский алфавит
5622. следователь
5623. следственноарестованный
5624. следствие
5625. слип
5626. слитное слово
5627. словарная статья

жаңылтпаш,
шапшаң
сөз,
бекемдеу,
байланыстыру, бекіту
скрипка
әлсіз фонема, әлжуаз
фонема, күшсіз фонема
силлабо-тоникалық
өлең құрылысы

ынжықтық, бостық,
былқылдақтық, ездік
даңқ
атақ, даңқ
славян (кирилл) әліпбиі славян әліпбиі, кирилл
әліпбиі
тергеуші
тергеуші
тергеумен қамалған
тергеумен қамалған
тергеу
слип
біріккен сөз
лұғаттық мақала

5628. словарь

сөздік

5629. словесное ударение

сөздік екпін

5630. словник

лұғаттық, сөзтізбе

5631. словник
рубрик

ертегілік эпос, ертегі
дастаны,
ертегілік
дастан
күрделі баяндауыш
бейпілауыздық,
балағат
толассыз әдіс
жеңілдіктер, шегерiмдер
қоймалық есеп,қойма
есебі
құбылмалы баға,
сырғымалы баға
қайғы, аза, қасірет, мұң

тергеу
слип
біріккен сөз
лұғаттық мақала ,
сөздік мақала
сөздік, лұғат
сөздік екпін, ауызша
екпін
лұғаттық, сөзтізбе

предметных пәндік
сөзтізбесі

5632. слово

рубрикалар пәндік айдарлар
сөзтізбесі, пәндік
рубрикалар сөзтізбесі
сөз, жыр, аңыз
сөз, жыр, аңыз

5633. слово блогословения

бата сөз

бата сөз, бата

5634. слово ключевое

түйiнсөз

кілт сөз, түйін сөз, негіз
сөз
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5635. словоизменяющая
форма
5636. словообразующая
форма
5637. словообразующий
суффикс
5638. словораздел
5639. словоупотребление

сөз түрлендіруші форма сөз түрлендіруші форма

5640. словоформа
5641. слог

сөзформа
буын

5642. слог канцелярский
5643. слоговое письмо
5644. слоговое ударение
5645. слоговые языки
5646. слогораздел
5647. слогофонема
5648. сложение полномочий
5649. сложное слово
5650. сложный труд

кеңсе тiлi
буын жазу
буын екпіні
буын тілдер
буын жігі
буын фонема
өкілеттігін доғару
күрделі сөз
күрделі еңбек

5651. служащий
5652. служащий
государственный
5653. служба
5654. служба кадровая

қызметші
мемлекеттiк қызметшi

5655. служба пробации
5656. служебная записка

пробация қызметі
қызмет запискасы

5657. служебные слова
5658. служебный подлог

көмекші сөздер
қызметтік қасақылық

5659. слушание

тыңдау

5660. слушатель
5661.смарт-карта
5662. смежные права
5663. смелость

тыңдаушы
смарт-карта,
зияткерлік-карта
сабақтас құқықтар
батылдық

5664. смертная казнь
5665. смета
5666. смета расходов
5667. сметные нормы

өлім жазасы
смета
шығыстар сметасы
сметалық нормалар

5668. смешанный

аралас

5669. смешанный звук

аралас дыбыс

сөз тудырушы форма
сөз тудырушы жұрнақ
сөз жігі
сөз қолдану

қызмет
кадр қызметі
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сөз тудырушы форма,
сөз жасаушы форма
сөз тудырушы жұрнақ
сөз жігі, сөз айырғыш
сөзқолданыс,
сөзқолдану
сөзформа, сөзтұлға
буын
кеңсе тілі, кеңсе тіл
буын жазу
буын екпіні
буын тілдер
буын жігі
буынфонема
өкілеттігін доғару
күрделі сөз
күрделі еңбек, бейнетті
еңбек
қызметші, қызметкер
мемлекеттік қызметші,
мемлекеттік қызметкер
қызмет
кадр қызметі, кадрлық
қызмет
пробация қызметі
қызмет жазбасы,
қызмет запискасы
көмекші сөздер
қызметтік қасақылық,
қызмет бабында жалған
құжат жасау,
тыңдау, қаралу,
тексерілу
тыңдаушы, тыңдарман
смарт-карта,
зияткерлік-карта
сабақтас құқықтар
батылдық, жанқиярлық,
жүректік
өлім жазасы
смета
шығындар сметасы
сметалық нормалар,
сметалық мөлшер
аралас, араласқан, алақұла, аралас, әртүрлі, әр
текті, дүрегей
аралас дыбыс,

5670. смешанный способ
5671. смешанный язык
5672. смешанный гасный
5673. смешанный договор
5674. смысловая группа
5675. смысловая единица
5676. смысловая единица
5677. смысловая связь
5678. смычный согласный
5679. смягчение наказания
5680. сноровка
5681. сноска
5682. снятие судимости
5683. соавтор
5684. соавторство
5685. соагент
5686. собеседник
5687. собеседование
5688. собирательство
5689. собрание
5690. собрание
представителей
5691. собрание сочинений
5692. собрания рукописные
5693. собственная карта
5694. собственник

аралас дауыс, әртүрлі
дыбыс, дүрегей дыбыс
аралас тәсіл
аралас тәсіл, аралас
ғилаж, әртүрлі жол
аралас тіл
аралас тіл
аралас дауысты
аралас дауысты
аралас шарт
аралас шарт
мағыналық топ
мағыналық
топ,
мағыналы топ
мағыналық бірлік
мағыналық
бірлік,
мағынасы бар бірлік,
мағынасы бар бөлшеу
мағыналық бірлік
мағыналық бірлік
мағыналық байланыс
мағыналық байланыс,
мағыналы байланыс
тоғысыңқы дауыссыз
тоғысыңқы дауыссыз
жазаны жеңілдету
жазаны жеңілдету
машық
машық, еп, икем, ебедей
сілтеме, түсіндірме
сілтеме, нұсқама,
түсіндірме
сотталғандығын жою
сотталғандығын жою,
соттылығын алу
серіктес автор, авторлас серіктес автор,
авторлас,телавтор
серіктес авторлық
бірлескен авторлық
серіктес авторлық, ,
бірге автор болушылық
тең агент
тең агент, қосарлас
агент, ортақ агент,
тете агент
сұхбаттасушы
сұхбаттасушы,
әңгімелесуші
әңгiмелесу
әңгімелесу, сұхбаттасу
термешілік
термешілік,
жинаушылық,
терушілік, терімшілдік
жиналыс
жиналыс
өкілдер жиналысы
өкілдер жиналысы
шығармалар жинағы
қолжазба жинақтар
меншікті карта
меншік иесі

5695. собственное
удержание

өздігінен ұстап қалу

5696. собственно-настоящее
время
5697. собственность
5698. собственность
государственная

нақ осы шақ

шығармалар жинағы
қолжазба жинақтар
меншікті карта
меншiк
иесi,
меншiктенушi
өздігінен ұстап қалу,
меншікті ұстап қалу,
өзіне ұстап қалу үлес
нақ осы шақ

меншік
мемлекеттiк меншiк

меншік, мүлік
мемлекеттік меншік
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5699. собственность
коммунальная
5700. собственность
кооперативная
5701. совершеннолетие

коммуналдық меншік

коммуналдық меншік

кооперативтiк меншiк

кооперативтiк меншiк

кәмелеттiк жас

5702. совершенствование

жетілдіру

5703. совесть

ар, ұждан

кәмелеттiк жас
кәмелет, балиғат
жетілдіру,
жетілу,
жоғары сатыға көтеру,
өрістету
ар, ұждан, ұят

5704. совет
5705. совет ветеранов

совет, кеңес, алқа
ардагерлер алқасы

кеңес, совет, алқа
ардагерлер кеңесі

5706. совет директоров
5707. совет
координационный
5708. совет наблюдательный

директорлар кеңесі
үйлестiру кеңесi

директорлар кеңесі
үйлестіру кеңесі

байқау кеңесі

5709. совет старейшин

ақсақалдар алқасы

5710. совет ученых
5711. советник
5712. советник юстиции

ғалымдар кеңесi
кеңесшi
заң кеңесшісі

5713. советник-посланник

кеңесші уәкіл

байқаушы кеңес,
байқау кеңесі,
қадағалаушы кеңес
ақсақалдар кеңесі
ақсақалдар алқасы,
ғалымдар кеңесі
кеңесші ,ақылшы
әділет кеңесшісі,
заң кеңесші
кеңесші уәкіл

5714. совладелец

ортақ иеленуші

5715. совместимость

5716. совместимость
психологическая
5717. совместитель
5718. совместительство
5719.совместная карта
5720. совместная
собственность
5721. совместное
предпринимательство
5722. совместное
предприятие

ортақ иеленуші, бірге
иемденуші, бірлесіп
қожалық етуші,
иелестік, бірлескен
иеленуші
үйлесімділік
үйлесімділік,
қосылушылық,
сиысушылық,
тіркесушілік
психологиялық
психологиялық
үйлесімдік
үйлесімдік,
психологиялық сәйкестік
қоса атқарушы
қоса атқарушы,
бірлескен атқарушы
қоса атқарушылық
қоса атқарушылық,
бірлескен атқарушылық
бірлескен карта, ортақ бірлескен карта, ортақ
карта
карта
бірлескен меншік
ортақ меншік, бірлескен
меншік
бірлескен кәсіпкерлік
ортақ кәсіпкерлік,
бірлескен кәсіпкерлік
бірлескен кәсіпорын
бірлескен
кәсіпорын,
ортақ кәсіпорын
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5723. совокупность

жиынтық

5724. совокупный годовой
доход
5725. современник

жылдық жиынтық
табыс
замандас

5726. современнный
позитивизм
5727. согласие

қазіргі позитивизм

5728. согласительная
комиссия
5729. согласительная
процедура
5730. согласный
5731. согласный звук

келісу комиссиясы

5732. согласование

келісілу

5733. согласованный

келісілген

5734. соглашение

келiсiм

5735. соглашение о займе

қарыз туралы келісім

5736. соглашение трудовое
5737. соглашение агентское
5738. содержание
5739. содержание
и
выражение

еңбек келiсiмi
агенттік келісім
мазмұн
мазмұн және мазмұндау

5740. содержание и форма
5741. содружество

5742. созерцание
5743. соискатель
5744. соисполнитель
5745. соисполнитель
документа
5746.сокровища
5747. солидарная
ответственность
5748.солидарное
требование

келісу

келісу рәсімі
дауыссыз
дауыссыз дыбыс

жиынтық, жинақ,
қосынды
жылдық жиынтық
табыс
замандас, современник
заманауи позитивизм,
қазіргі позитивизм
келісу, бәтуа,
жарастық
келісу комиссиясы,
келістіруші комиссия
келісу рәсімі, бәтуә
рәсімі
дауыссыз
дауыссыз дыбыс
келісу, келісілу, келісім
алу, мәміле, ұйғару
келісілген,
келісімді,
байламды
бітім, келісім, мәміле,
уағдаластық
қарыз туралы келісім

еңбек келісімі
агенттік келісім
мазмұн , мағына, маңыз
мазмұн және
мазмұндау, мазмұн
және сөйленім
мазмұн және түр
мазмұн мен түр
достастық
достастық, достық,
ынтымақ,
ынтымақтастық,
ынтымақтық,
ынтымақтылық
аңдау
аңдау, пайымдау
iзденушi
ізденуші, ізденіскер
бiрлесе орындаушы
бірлесіп орындаушы,
қосылып орындаушы,
бірлескен орындаушы
документті
құжатты орындасушы,
орындасушы
документті бірге
орындасушы
қазына
қазына, асыл,
ортақ жауапкершілік
ортақ жауапкершілік,
ынтымақты
жауапкершілік
ынтымақты
талап, ортақ
талап,
ортақ талап
ынтымақты талап
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5749. солидарность

ынтымақ

5750. солипсизм
5751. сомнение
5752. сонаследник
5753. сонет
5754. сонорный согласный
5755. сообразительность

солипсизм
күдік
ортақ мұрагер
сонет
үнді дауыссыз
зеректік

5756. сообщение

хабар, хабарлама

5757. сообщение
электронное
5758. сообщество мировое

электрондық хабарлама

5759. сообщество
экономическое
5760. сообщник

дүниежүзілік
қауымдастық
экономикалық
қоғамдастық
сыбайлас

5761. соответственно

тиісінше

5762. соответствующий

сәйкесетін

ынтымақтастық,
ниеттестік, пікірлестік,
тілектестік
солипсизм
күдік, күмән
ортақ мұрагер, мұралас
сонет
үнді дауыссыз
зеректік, аңғарғыштық,
сезімталдық,
ұғымталдық
хабар, хабарлама,
қатынас
электрондық
хабарлама
дүниежүзілік
қауымдастық
экономикалық
қоғамдастық
сыбайлас, амалдас,
әрекеттес
тиісінше, лайық, сәйкес,
бойынша,
сәйкес, сай

5763. соотношение
5764. сопредельный

сәйкестік
шектес, іргелес

сәйкестік, сай болу
шектес, iргелес

5765. сопредседатель

тең төраға

5766. сопроводительная
ведомость
5767. сопроводительное
письмо

ілеспе тізімдеме

тең төраға, қосанжар
төраға, қосарлас төраға,
тете төраға
ілеспе тізімдеме
жолдама тізімдеме
ілеспе хат
жолдама хат

5768. сопроводительный
документ
5769. сопровождение
(техническое,
оперативное)
5770. сопутствующие услуги

жолдама документ

5771. состав слова
5772. составитель
5773. составное сказуемое
5774. составной глагол
5775. составной суффикс
5776.сострахование
5777. сотрудник

ілеспе хат

сүйемелдеу
ілеспе қызмет

жолдама құжат,
ілеспе құжат
ілесіп жүру, сүйемелдеу,
алып жүру,

ілеспе қызмет, қосымша
қызмет
сөз құрамы
сөз құрамы
құрастырушы
құрастырушы, түзуші
құрамды баяндауыш
құрамды баяндауыш,
құрама баяндауыш
құрамды етістік
құрамды етістік
құрамды жұрнақ
құрамды жұрнақ
ортақ
сақтандыру, ортақ
сақтандыру,
бірлесіп сақтандыру
бірлесіп сақтандыру
қызметкер
қызметкер
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5778. сотрудник научный
5779. сотрудничество

ғылыми қызметкер
ынтымақтастық

5780. соучастие

сыбайласу, қатысу

5781. соучастник
5782. соучредитель

сыбайлас, қатысушы
тең құрылтайшы

5783. социалист
5784. социальная
диалектология
5785. социальная лирика
5786. социальная защита

социалист
әлеуметтік
диалектология
әлеуметтік лирика
әлеуметтік қорғау

5787. социальная
лингвистика
5788. социальная
мобильность
5789. социальная помощь
5790. социальная
реабилитация
5791. социальная
стратификация
5792. социально-бытовой
эпос

әлеуметтік лингвистика

5793. социальное
обеспечение
5794. социальное положение
5795. социальное
страхование
5796. социальнополитическая поэзия
5797. социальнополитическое
стихотворение
5798. социальный
5799. социальный диалект
5800. социальный
антагонизм
5801. социальный дарвинизм
5802. социальный риск
5803. социальный слой

әлеуметтік
қамсыздандыру
әлеуметтік жағдай
әлеуметтік сақтандыру

5804. социальный статус

әлеуметтік статус

5805. сочетаемость

тіркесім

5806. сочинение

шығарма

5807. сочувствие

іш тарту, тілектестік

әлеуметтік мобилділік
әлеуметтік көмек
әлеуметтік оңалту
әлеуметтік
стратификация
әлеуметтік-тұрмыстық
эпос

ғылыми қызметкер
ынтымақтастық,
серіктестік, байланыс
сыбайласу, қатысу
сыбайлас, қатысушы
тең құрылтайшы
ортақ құрылтайшы
социалист, әлеуметші
әлеуметтік
диалектология
әлеуметтік лирика
әлеуметтік қорғау
әлеуметтік
лингвистика
әлеуметтік ұтқырлық,
әлеуметтік мобилділік
әлеуметтік көмек
әлеуметтік оңалту
әлеуметтік
стратификация
әлеуметтік-тұрмыстық
эпос,
әлеуметтіктұрмыстық дастан
әлеуметтік
қамсыздандыру
әлеуметтік жағдай
әлеуметтік сақтандыру

саяси-әлеуметтік поэзия саяси-әлеуметтік
поэзия
саяси-әлеуметтік өлең
саяси-әлеуметтік өлең
әлеуметтік
әлеуметтік диалект
әлеуметтік антагонизм

әлеуметтік
әлеуметтік диалект
әлеуметтік антагонизм

әлеуметтік дарвинизм
әлеуметтік тәуекел
әлеуметтік жік

әлеуметтік дарвинизм
әлеуметтік тәуекел
әлеуметтік жік,
әлеуметтік топ
әлеуметтік статус,
әлеуметтік дәреже
тіркесім, үндесім,
байланысым
шығарма, құрастыру,
құрау
тілектестік, іш тарту,
аяушылық,
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5808. спад

құлдырау

5809. спекулянт

саудагер,
жалдап

5810. спекулятивная
психология
5811. спекуляция

спекулятивтік
психология
жалдаптық

5812. спекуляция валютная

валюталық
алыпсатарлық

5813. специализированная
библиотека

мамандандырылған

5814. специализированное
учреждение
5815. специализированный
прокурор
5816. специалист
5817. специальное
сообщение
5818. специальность
5819. специальный выпуск

мамандандырылған
мекеме
мамандандырылған
прокурор
маман
арнайы хабарлама

5820. спецификация
5821. специфический звук

құлдырау
алыпсатар алыпсатар, жалдап

мамандық
арнаулы хабар, арнаулы
басылым
маманданым
өзіндік дыбыс

5822. специфический
признак
5823. спикер
5824. спиритивизм
5825. список

өзіндік белгі

5826. список формулярный
5827. сплетение

формуляр тiзiм
өрім, өрімдеу

5828. спонсор
5829. спонтанное

демеуші
спонтанды

5830. спор

дау, талас

5831. способ
5832. справка
5833. справка архивная

тәсіл
анықтама
архивтік анықтама

5834. справка
библиографическая
5835. справка
биографическая

библиографиялық
анықтама
өмірбаяндық анықтама

спикер
спиритивизм
тізім
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алыпсатар психология,
жалдаптық психология
алыпсатарлық,жалдап
тық
валюталық
алыпсатарлық,
валютамен
алыпсатарлық
мамандандырылған
кітапхана, арнайы
кітапхана
мамандандырылған
мекеме
мамандандырылған
прокурор
маман
арнайы хабарлама
мамандық
арнаулы шығарылым,
арнаулы басылым
маманданым, ерекшелік
өзіндік дыбыс, ерекше
дыбыс
өзіндік белгі, ерекше
белгі
спикер
спиритивизм
тізім, тізбе
формуляр тiзiм
өрім, өрімдеу, батысу,
қиысу, шиеленісу
демеуші
бейретті, спонтанды,
кенет, бейретті
дау, талас
тәсіл, ғилаж, дауа, жол
анықтама, мәлімет
мұрағаттық анықтама,
архивтік анықтама
библиографиялық
анықтама,
өмірбаяндық
анықтама, өмірбаяндық
мәлімет

5836. справка историческая
тарихи анықтама
тарихи анықтама
5837. справка
о тұрғынжайы
туралы мекенжай анықтамасы
местожительстве
анықтама
тұрғынжайы
туралы
анықтама,
5838. справка о составе семьи отбасы құрамы туралы отбасы құрамы туралы
анықтама
анықтама
5839. справочная цена
анықтауыш баға
анықтамалық баға,
анықтауыш баға
5840. справочник
анықтамалық
анықтамалық,
анықтағыш,
мағлұматнама,
мәліметші
5841. справочный материал
анықтамалық материал анықтамалық
материал, анықтамалық
ақпарат
5842. спрос
сұраныс
сұраныс,сұраным
5843. спрос и предложение
сұраныс және ұсыным
сұраныс пен ұсыныс,
сұраным және ұсыным
5844. сравнение
теңеу
теңеу, салыстыру,
теңдестіру
5845. сравнительный анализ салыстырмалы талдау
салыстырмалы талдау,
салыстырмалы анализ
5846. среда
орта
орта, айнала
5847. среднее образование
5848. среднесрочный кредит

орта білім
орта мерзімді кредит

5849. среднеязычный
гласный
5850. среднеязычный
согласный
5851. срок
5852. срок гарантийный

тіл ортасы дауысты

орта білім
орта мерзімді кредит,
орта мерзімді несие
тіл ортасы дауысты

тіл ортасы дауыссыз

тіл ортасы дауыссыз

5853. срок годности
5854. срок окупаемости
5855.срочный кредит
5856.ссуда
5857. ссуда
5858. ссудные операции
5859. ссудный портфель
5860. ссудный процент
5861. ссудодатель
5862.ссудо-сберегательные
товарищества

мерзім
кепiлдiк мерзiм

мерзім, уақыт
кепiлдiк мерзiм,
кепілдік мерзімі
жарамдылық мерзімі
жарамдылық мерзімі
өтелімділік мерзімі
өтелу мерзімі
мерзімді кредит
мерзімдік
кредит,
мерзімдік несие
несие
көмек қарыз, несие
ссуда, қарыз
көмекқарыз,
несие,ссуда, қарыз
несие операциялары, қарыз операциялары,
несие амалдары
несие амалдары
несиелік қоржын
несиелік қоржын
несие пайызы, кредит қарыз пайызы, несие
пайызы
пайызы,
кредит
пайызы
несие берушi
несие берушi, қарыз
беруші
несие-жинақ
ақша несие-жинақ
ақша
серіктестіктері
серіктестіктері, қарыз249

5863.ссудо-сберегательные
товарищества

несие-жинақ
серіктестіктері

5864. ссылка
5865. ссылка на документ

сілтеме
документке сілтеме

5866. ссылки
библиографические

библиографиялық
сілтемелер

5867. стабилизация

тұрақтандыру

5868. ставка налога
5869. стагнация

салық мөлшерлемесі
тұралау

5870. стаж
5871. стаж работы
5872. стаж трудовой
5873. стажировка
5874. стандарт

өтiл
жұмыс өтілі
еңбек өтілі
тағылымдама
стандарт

5875. стандарт
государственный
5876. стандарт организации
5877. стандартизация

мемлекеттiк стандарт
ұйым стандарты
стандарттау

жинақ
ақша
серіктестіктері
несие-жинақ
серіктестіктері, қарызжинақ серіктестіктері
сілтеме
құжатқа сілтеме,
документке сілтеме
библиографиялық
сілтемелер,библиографи
я сілтемелері
тұрақтандыру,
тұрақтану,
тұрақтылық
салық мөлшерлемесі
тұралау, тоқырау
өтіл
жұмыс өтілі
еңбек өтілі
тағылымдама
стандарт, өлшеуіш,
қалып, үлгі
мемлекеттiк стандарт

ұйым стандарты
стандарттау, қалыпқа
түсіру, үлгіге салу
5878. стандартный образец
стандарттық үлгі
стандарттық үлгі,
қалыпты үлгі
5879. стандарты
үйлестірілген
үйлестірілген
гармонизированные
стандарттар
стандарттар,үйлесуші
стандарттар
5880.стандарты
кредиттеу
кредиттеу
кредитования
стандарттары
стандарттары,
несиелеу
стандарттары
5881. стандарты оценки
бағалау стандарттары, бағалау стандарттары,
бағалау қалыптары
бағалау қалыптары
5882. старение архивного
архив құжатының
мұрағат құжатының
документа
ескiруi
ескіруі, архив
құжатының ескіруі
5883. стартовая (цена)
бастапқы
бастапқы, әуелгі(баға)
5884. старший
советник аға заң кеңесшісі
аға заң кеңесшісі
юстиции
5885.статистика страховая
сақтандыру
сақтандыру
статистикасы
статистикасы
5886. статистическая
құқықтық
құқықтық
информация
статистикалық ақпарат статистикалық ақпарат
5887. статистические данные статистикалық деректер статистикалық
деректер
5888. статическое мышление статикалық ойлау
статикалық ойлау
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5889. статус
5890. статус
дипломатический
5891. статус социальный

статус, мәртебе
дипломатиялық
мәртебе
статус

5892. статус-кво

статус-кво

5893. статут
5894. статья
5895.статья затрат

статут
мақала
жұмсалған шығын

5896. стенгазета
5897. стенограмма
5898. стенографист

қабырға газеті
стенограмма
стенографист

5899. стенография
5900. степень
5901. стереотип

стенография
дәреже
таптаурын

5902. стержневое слово

мәйек сөз

5903.стерлинговая зона
5904. стеснительность

стерлинг аймағы
ұялшақтық

мәртебе, статус
дипломатиялық
мәртебе
әлеуметтік мәртебе,
әлеуметтік мәртебе
статус-кво
статут, жарғы, заң
бап, мақала
жұмсалған
шығын,
шығын бабы
қабырға газеті
стенограмма
стенографист,
стенографашы
стенография
дәреже‚ деңгей
таптаурын
стереотип
мәйек сөз, ұйытқы сөз

5905. стечение тяжелых
обстоятельств

стерлинг аймағы
ұялшақтық,
жасқаншақтық,
қысылушылық
ауыр
мән-жайларға ауыр
мән-жайларға
душар болу
душар болу

5906. стилист

стилист

5907. стилистика
5908. стиль
5909. стиль писателя

стилистика
стиль
жазушы стилі

5910. стиль деловых бумаг
5911. стиль разговорного
языка
5912. стимулирование

іс-қағаздар стилі
сөйлеу тілі стилі

5913. стимулирующие
выплаты

ынталандыратын
төлемдер

5914. стипендия
5915. стих
5916. стих художественный
5917. стиховедение
5918. стихосложение
5919. стихотворение
5920. стихотворная
вольность

стипендия, шәкіртақы
өлең, тармақ
көркем өлең
өлеңтану
өлең құрылысы
өлең, жыр
өлең еркіндігі

ынталандыру
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стилист, стилисші,
стилші
стилистика
стиль
жазушы стилі, жазушы
мәнері
іс-қғаздар стилі
сөйлеу тілі стилі
ынталандыру,
талаптандыру
ынталандыратын
төлемдер,
ынталандырушы
төлемдер
шәкіртақы, стипендия
өлең, тармақ
көркем өлең
өлеңтану
өлеңқұрау, өлең шығару
өлең, жыр, тақпақ
өлең еркіндігі

5921. стихотворная речь

өлең сөз

өлең сөз, өлең тіл,
өлеңмен сөйлеу
5922. стихотворный размер
өлең өлшемі
өлең өлшемі, өлеу
буыны
5923. стоимостной учет
құндық есеп
құндық есеп
5924. стоимость в оценке
бағалаудағы құн
бағалаудағы құн
5925. столбец
бағана
бағана
5926. стопа
стопа, өлшем үлгісі
стопа, өлшем үлгісі
5927. стоп-лист
тоқтатым-парақ
тоқтатым-парақ
5928. сторнирование
қайта есептеу
қайта есептеу, түзетпе
жасау
5929.сторно
түзетім, түзетпе
түзетім, түзетпе
5930. сторона
тарап, жақ
тарап, жақ
5931. сторона защиты
қорғаушы тарап
қорғаушы
тарап,
қорғаушы жақ
5932. сторона обвинения
айыптау тарабы
айыптау
тарабы,
айыптау жағы
5933. страдание
қасірет
қасірет, азап, бейнет
5934. страна пребывания
болу елі(елшіліктің,
болу елі, мекендеу елі,
өкілдіктің)
орналасу елі,
5935. страна происхождения шығарушы ел (тауарды) шығарушы
ел
(товара)
(тауарды)
5936. страница
бет
бет
5937. страновая программа
елдік бағдарлама
елдік бағдарлама
5938. страсть
құмарлық
құмарлық, ынтықтық,
құштарлық
5939. стратегическое
стратегиялық серіктес, стратегиялық серіктес
партнерство
стратегиялық
стратегиялық
әріптестік
әріптестік,
5940. стратегическое
стратегиялық
стратегиялық
сотрудничество
ынтымақтастық
ынтымақтастық
5941. стратегическое
стратегиялық зерттеу
стратегиялық зерттеу
исследование
5942. стратегия
стратегия
стратегия
5943.стратегия банковская
банк стратегиясы
банк стратегиясы
5944. стратегия развития
даму стратегиясы
дамыту стратегиясы
5945. страх
қорқыныш
қорқыныш, үрей, қауіпқатер
5946.страхование
сақтандыру
сақтандыру
5947.страхование
авиациялық
авиациялық
авиационное
сақтандыру,
әуе сақтандыру,
әуе
сақтандыруы
сақтандыруы
5948. страхование
автокөлікті
автокөлікті
автотранспортное
сақтандыру
сақтандыру
5949. страхование в военном әскери
істегі әскери істегі
деле
сақтандыру
сақтандыру
5950. страхование взаимное өзара сақтандыру
өзара сақтандыру
5951. страхование
мемлекеттік
мемлекеттік
государственное
сақтандыру
сақтандыру
5952.страхование грузов
жүктерді сақтандыру
жүктерді сақтандыру
5953.страхование
депозиттерді
депозиттерді
депозитов
сақтандыру,
сақтандыру,
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салымдарды
сақтандыру
ерікті сақтандыру

салымдарды
сақтандыру
ерікті сақтандыру

теңіз сақтандыруы
салықтарды
сақтандыру
міндетті сақтандыру

жануарларды
сақтандыру
өмірді сақтандыру
инвестицияларды
сақтандыру
кредитті сақтандыру
экспорттық
кредиттерді
сақтандыру
теңіз сақтандыруы
салықтарды
сақтандыру
міндетті сақтандыру

5954.страхование
добровольное
5955.страхование животных жануарларды
сақтандыру
5956.страхование жизни
өмірді сақтандыру
5957. страхование
инвестицияларды
инвестиций
сақтандыру
5958.страхование кредитов кредитті сақтандыру
5959.страхование кредитов экспорттық кредитті
экспортных
сақтандыру
5960. страхование морское
5961. страхование налогов
5962. страхование
обязательное
5963. страхование
ответственности
5964. страхование пенсии

жауапкершілікті
сақтандыру
зейнетақыны
сақтандыру
кәсіптік
жауапкершілікті
сақтандыру
экологиялық
сақтандыру
сақтанушы
сақтандыру төлемі
сақтық көшірме

5970. страховая копия
документа
5971. страховая оценка
5972. страховая премия

құжаттың сақтандыру
көшірмесі
сақтандыруды бағалау
сақтандыру
сыйлықақысы

5973. страховая статистика

сақтандыру
статистикасы
сақтандыру құны
сақтандыру сомасы
сақтандыру өтемі
сақтандыруды
қамсыздандыру
сақтандыруды өтеу
сақтандыру куәлігі

жауапкершілікті
сақтандыру
зейнетақыны
сақтандыру
кәсіптік
жауапкершілікті
сақтандыру
экологиялық
сақтандыру
сақтанушы
сақтандыру төлемі
сақтық көшірме,
сақтандыру көшірмесі
құжаттың сақтандыру
көшірмесі
сақтандыруды бағалау
сақтандыру
сыйлықақысы,
сақтандыру сыйақысы
сақтандыру
статистикасы
сақтандыру құны
сақтандыру сомасы
сақтандыру өтемі
сақтандыруды
қамсыздандыру
сақтандыруды өтеу
сақтандыру куәлігі

сақтандыру агенті
сақтандыру
актісі,
сақтандыру кесімі
сақтандыру делдалы
сақтандыру жарнасы

сақтандыру агенті
сақтандыру актісі,
сақтандыру кесімі
сақтандыру делдалы
сақтандыру жарнасы

5965.страхование
профессиональной
5966. страхование
экологическое
5967. страхователь
5968. страховая выплата
5969. страховая копия

5974. страховая стоимость
5975. страховая сумма
5976. страховое возмещение
5977. страховое обеспечение
5978. страховое покрытие
5979. страховое
свидетельство
5980. страховой агент
5981. страховой акт
5982.страховой брокер
5983. страховой взнос
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5984. страховой полис
5985. страховой пул

сақтандыру полисі
сақтандыру
пулы,
сақтандыру бірлестігі
сақтандыру
сертификаты
сақтандыру уақиғасы
сақтандырушы
сақтандыру тарифтері
талпыну
стрестік жағдаят

сақтандыру полисі
сақтандыру пулы,
сақтандыру бірлестігі
сақтандыру
сертификаты
сақтандыру уақиғасы
сақтандырушы
сақтандыру тарифтері
талпыну, құлшыну
стрестік жағдаят

стреске төзімді
құрылыс қоғамдары
өлең жолы, тармақ
шумақ
строфика, шумақтаным
кіші әріп
құрылым
деректер құрылымы
структурализм
құрылымдалған
ішек

стреске төзімді
құрылыс қоғамдары
тармақ, өлең жолы
шумақ
строфика, шумақтаным
кіші әріп
құрылым, құрылыс
деректер құрылымы
структурализм
құрылымдалған
ішек

6003. студия
6004. «стэнд-бай»
6005. субаренда
6006. субвенция

студия
«стэнд-бай»
қосалқы жалға беру
субвенция

6007. субкомиссия
6008. сублицензионный
договор

қосалқы комиссия
қосалқы лицензиялық
шарт

6009. субординация

субординация

6010. субординированный
долг

реттелген борыш

6011.субординированный
кредит

тәртіптелген кредит

6012. субподрядчик
6013. субсидиарная
ответственность
6014. субсидиарный договор

қосалқы мердігер
субсидиялық
жауапкершілік
субсидиялық шарт

студия
«стэнд-бай»
қосалқы жалгерлік
субвенция,
жәрдемқаржы,
мақсатты жәрдем,
қосалқы комиссия
қосалқы лицензиялық
шарт, сублицензиялық
шарт
субординация,
басшылыққа ізеттілік
тәртіптелген борыш,
дәрежеленген борыш,
реттелген борыш
тәртіптелген кредит,
бағынышты кредит,
реттелген кредит
қосалқы мердігер
жәрдем қаражат
жауапкершілігі
субсидиялық шарт,
субсидиялық
келісімшарт,
жәрдемқаражаттық
шарт,
жәрдемқаражаттық
келісімшарт

5986. страховой сертификат
5987. страховой случай
5988.страховщик
5989. страховые тарифы
5990. стремление
5991. стрессогенные
ситуации
5992. стрессоустойчивый
5993. строительные общества
5994. строка
5995. строфа
5996. строфика
5997. строчная буква
5998. структура
5999. структура данных
6000. структурализм
6001. структурированный
6002. струна

254

6015. субсидирующий орган

субсидиялаушы орган

6016. субсидия

жәрдемақы

6017. субстанция
6018.субсчета

субстанция
қосалқы шоттар

6019. субъект
6020. субъективная интуиция

субъект
субъективтік интуиция

6021. субъективный
идеализм
6022. суверенитет

субъективтік идеализм

6023. судебная власть
6024. судебная коллегия
6025. судебная экспертиза
6026. судебное заседание
6027. судебное решение
6028. судебно-медицинская
экспертиза
6029.судебно-правовой
контроль
6030. судебно-техническая
экспертиза
6031. судебно-экспертная
деятельность
6032. судебные акты
6033. судебный исполнитель
6034. судебный надзор
6035. судебный переводчик

сот билігі
сот алқасы
сот сараптамасы
сот отырысы
сот шешімі
сот-медициналық
сараптама
сот-құқықтық
бақылауы
сот-техникалық
сараптама
сот-сараптама қызметі

6036. судебный прецедент

соттық прецедент

6037. судебный приговор
6038. судебный эксперт
6039. судейская мантия
6040. судимость
6041. судопроизводство

сот үкімі
сот сарапшысы
судья мантиясы
соттылық
сот ісі

6042. судья
6043. суждение
6044. суждение аудитора

судья
пікір
аудитордың
пайымдамасы
мағына тарылуы
сұлтан

6045. сужение значения
6046. султан

егемендік, иемендік

сот актілері
сот орындаушысы
соттық қадағалау
сот тілмашы
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жәрдем беру ұйымы,
қаржы беруші орган,
субсидиялаушы орган
жәрдемқаражат,
субсидия, жәрдемақы
субстанция
қосалқы шоттар,
көмекші шоттар, ішкі
шоттар
субъект
субъективтік
түйсік,субъективтік
интуиция
субъективтік идеализм
егемендік, егеменділік,
еріктілік, тәуелсіздік
сот билігі
сот алқасы
сот сараптамасы
сот отырысы
сот шешімі
сот-медициналық
сараптама
сот-құқықтық
бақылауы
сот-техникалық
сараптама
сот-сараптама қызметі
сот актілері
сот орындаушысы
соттық қадағалауы
сот тілмашы, сот
аудармашысы
соттық прецедент,
сотта үлгі боларлық
жағдай, соттың үлгілі
ісі
сот үкімі
сот сарапшысы
сот мантиясы
сотталған, жазаланған
сот ісі, сот ісін жүргізу,
сот өндірісі
сот, қазы, төреші
пікір, пайым, ой-пікір
аудитордың
пайымдамасы
мағына тарылуы
сұлтан

6047. суммарная опись
6048. суммированный учет
6049. суточние довольствие
6050. сутяжничество
6051. существенный вред
6052. сущность
6053. сфера обслуживания
6054. сфера управления
6055. схема
6056. схематизм
6057. схолия
6058. сцена
6059. сценарий
6060. сценарий
6061. сценарист
6062. счет
6063. счет бюджетный
6064. счет-фактура
6065. считалка
6066. съезд
6067. сюжет
6068. сюжет в фольклоре
6069. сюрвейер
6070. табельщик
6071. таблица
6072. таблица аналитическая
6073. таблица гласных
6074. таблица сводная
6075. таблица согласных
6076. таблицы
статистические
6077. табу
6078. тавтология

жинақ тізімдеме

жинақ тізімдеме,
қосынды тізімдеме
жинақталған есеп
жинақталған есеп,
қордаланған есеп
тәуліктік ризық
тәуліктік
ризық,
тәуліктік үлес
дауқұмарлық
дауқұмарлық,даукестік
елеулi зиян
елеулі зиян
мән
мән, мазмұн, болмыс
қызмет көрсету саласы қызмет көрсету саласы,
қызмет көрсету аясы
басқару саласы
басқару саласы,
басқару аясы
тәсім
тәсім, сұлба‚ схема
схематизм
схематизм, үлгіге
салушылық
схолия
схолия
сахна
сахна
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарийші
сценарийші
есепшот
шот, есеп, сан, есепқисап, есепшот
бюджеттік шот
бюджеттік шот,
бюджеттік есепшот
шот-фактура, аударым шот-фактура, аударым
шот құжаты, жүкқұжат шот
құжаты,
жүкқұжат
санамақ
санамақ
съезд
құрылтай, съезд
сюжет
сюжет, арқау, желі
фольклордағы сюжет
фольклордағы сюжет
сюрвейер, сарапшы
сюрвейер, сарапшы
тәбілші
тәбілші,
есепші,
тізімдеуші,
тізімші,
табелші
кесте
кесте
талдау кестесi
талдау кестесі,
аналитикалық кесте
дауыстылар кестесі
дауыстылар
кестесі,
дауысты
дыбыстар
кестесі
жиынтық кесте
жиынтық кесте, құрама
кесте
дауыссыздар кестесі
дауыссыздар
кестесі,
дауыссыз
дыбыстар
кестесі
статистикалық кестелер статистикалық
кестелер
табу, тыйым сөз
табу, тыйым сөз
қайталампаздық
қайталампаздық,
таптаурын, қайталама
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6079. тайна
6080.тайна банковская

құпия
банк құпиясы

6081. тайна государственная

мемлекеттiк құпия

6082. тайна завещания

өсиет құпиясы

6083. тайна служебная

қызметтiк құпия

6084. тайное голосование

жасырын дауыс беру

6085. тайнопись

құпия жазба

6086. такпак, декламация

тақпақ

6087. такса
6088. такт педагогический

кесiмдi баға
педагогикалық әдеп

6089. тактильный навык

қолмашық

6090. тактичность

әдептілік

6091. талант
6092. талион
6093. талон
6094. таможенная граница

талант, дарын
талион
талон
кедендік шекара

6095. таможенная
декларация
6096. таможенная пошлина

кедендік декларация

6097. таможенная стоимость
6098. таможенник

кедендік құн
кеденшi

6099. таможенное дело
6100. таможенное
законодательство
6101. таможенное
оформление
6102. таможенное право

кеден ісі
кеден заңнамасы

әдептілік, бипаздық,
өнегелік
талант, дарын
талион
талон
кедендік
шекара,
кедендік шекара
кеден мағлұмдамасы,
кедендік декларация
кеден
бажы,
кеден
салығы, баж алымы,
кедендік
баж
мөлшерлемелері
кедендік құн
кеденші, кеден
қызметкері
кеден ісі
кеден заңнамасы

кедендік ресімдеу

кеден рәсімдеуі

6103. таможенное
правонарушение
6104. таможенное
сопровождение
6105. таможенные доходы
6106. таможенные льготы

кедендік баж
мөлшерлемелері

құпия, сыр
банк құпиясы, банк
сыры
мемлекеттiк құпия,
мемлекеттiк сыр
өсиет құпиясы, өсиет
құпиясы
қызметтiк құпия,
қызмет бабындағы
құпия
құпия дауыс беру,
жасырын дауыс беру,
құпия жазба, жасырын
жазу, жұмбақ жазу,
құпия жазу, сырлы жазу
декламация, тақпақ
мәнерлеп оқу
кесімді баға, такса
педагогикалық әдеп,
педагогикалық такт
қолмашық

кедендік құқық

кедендік құқық,
кеден құқығы
кедендік
құқық кедендік құқық
бұзушылық
бұзушылық
кедендік алып жүру
кедендік алып жүру
кеден кірісі
кедендік жеңілдіктер
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кеден кірісі, кеден
табысы
кеден жеңілдіктері

6107. таможенные платежи
6108. таможенные
процедуры
6109. таможенные сборы

кеден төлемдері,
кедендік төлемдер
кедендік рәсімдер
кедендік алымдар

6110. таможенный контроль

кедендік бақылау

6111.таможенный кредит

кеден кредиті

6112. таможенный режим

кедендік режім

6113. таможенный склад

кеден қоймасы

6114. таможенный союз

кеден одағы

6115. таможенный тариф

кеден тарифі

6116. таможенный терминал

кеден терминалы

6117. тариф

тариф

6118. тариф
дифференцированный
6119. тарификация

сараланған тариф

6120. тарификация работы
6121. тарифная сетка
6122. тарифная система
6123. тарифное
регулирование
6124. тарифный разряд
6125. твердая цена

жұмысты тарифтеу
тариф кестесі
тариф жүйесі
тарифтік реттеу

6126. твердый
6127. твердый гласный
6128. твердый согласный
6129. творческий работник

жуан
жуан дауысты
жуан дауыссыз
шығармашыл
қызметкер

6130. творческое
объединение
6131. творчество

шығармашылық
бірлестік
шығармашылық

6132. театр
6133. театр кукольный
6134.тезаврация

театр
қуыршақ театры
алтын қорын жасау

6135. тезис
6136. теизм

тезис
теизм

тарифтеу

тарифтік разряд
тұрақты баға
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кедендік төлемдер,
кеден төлемдері
кедендік рәсімдер, кеден
рәсімдері
кедендік
алымдар,
кеден алымдары
кедендік бақылау, кеден
бақылауы
кедендік кредит, кеден
кредиті
кедендік режім,
кедендік тәртіптеме,
кеден тәртіптемесі
кедендік қойма, кеден
қоймасы
кеден одағы ,кедендік
одақ
кеден тарифі, кедендік
тариф
кеден
терминалы,
кедендік терминал
тариф, баға, алым
мөлшерлемесі
сараланған тариф
тарифтеу баға белгілеу,
нарық белгілеу
жұмысты тарифтеу
тариф кестесі
тариф жүйесі
тарифтік реттеу
тарифтік разряд
тұрақты баға, орнықты
баға
жуан
жуан дауысты
жуан дауыссыз
шығармашыл
қызметкер,
шығармашылық
қызметкер
шығармашылық
бірлестік
шығармашылық,
өнернама
театр
қуыршақ театры
алтын қорын жасау
қазына жинау
тезис, қағида
теизм

6137. текст
мәтін
6138. текст машиночитаемый машина оқи алатын
мәтiн

мәтін
мәшине оқи алатын
мәтін, машина оқи
алатын мәтін
мәтіндік
мәтінгер
мәтінтаным
кадр
тұрақтамаушылығы,
кадрөзгермелілігі, кадр
тұрақсыздық,
кадрлардың
тұрақтамауы,
қызметкерлердің
тұрақтамаушылығы,
қызметкерлердің
өзгерімділігі
тұрақсыз жұмыс күші,
орнықсыз жұмыс күші
ағымдағы бақылау
ағымдағы есепшот
телебанк-онлайн

6139. текстовый
6140. текстолог
6141. текстология
6142. текучесть кадров

мәтіндік
мәтінгер
мәтінтаным
кадр
тұрақтамаушылығы

6143. текучесть персонала

қызметкерлердің
тұрақтамаушылығы

6144. текущая рабочая сила

тұрақсыз жұмыс күші

6145. текущий контроль
6146. текущий счет
6147. телебанк-онлайн
6148. телеграмма
6149. телезритель
6150. телесная субстанция
6151. телефильм
6152. тема

ағымдағы бақылау
ағымдағы есепшот
онлайн-бейнебанк,
онлайн-телебанк
жеделхат
телекөрермен
денелік субстанция
телефильм
тақырып

6153. тематика

тақырыптама

6154. тематический контроль

тақырыптық бақылау

6155. тематический обзор

тақырыптық шолу

6156. тематический план
6157. тембр звука

тақырыптық жоспар
дыбыс тембрі

6158. тенговый депозит
6159. тенденция

теңгелей депозит
үрдіс

тақырыптама,
тақырыптар
тақырыптамалық
бақылау тақырыптық
бақылау
тақырыптық шолу,
тақырыптамалық шолу
тақырыптық жоспар
дыбыс тембрі, дыбыс
ырғағы
теңгелей депозит
үрдіс, тенденция

6160. тендер
6161. тендер закрытый
6162. тендер открытый
6163. тендерная комиссия
6164. тендерное
предложение
6165. теневая экономика

тендер
жабық тендер
ашық тендер
тендерлік комиссия
тендерлік ұсыныс

тендер
жабық тендер
ашық тендер
тендерлік комиссия
тендерлік ұсыныс

көлеңкелі экономика

6166. теология

теология

көлеңкелі
экономика,қалтарыста
ғы экономика
теология, дінтану
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жеделхат
телекөрермен
денелік субстанция
телефильм
тақырып

6167. теория литературы
6168. теория номинации
6169. теория отражения
6170. теория перевода
6171. теория познания
6172. теория текста
6173. теория установки

әдебиет теориясы
номинация теориясы
бейнелеу теориясы
аударма теориясы
таным теориясы
мәтін теориясы
бағдар теориясы

6174. теория факторов

факторлар теориясы

6175. терме
6176. термин
6177. терминология

терме
термин
терминология

6178. терминология
литературоведения
6179. терпеливость

әдебиеттану
терминологиясы
төзімділік

6180. терпимость
6181. территориальнопроизводственные
комплексы

төзімділік
территориялықөндірістік комплекстер

6182. территориальный
диалект
6183. территория

территориялық диалект
аумақ

аумақтық диалект,
территориялық диалект
аумақ, төңірек

6184. террористическая
акция
6185. тест
6186. тестирование
6187.тесты контроля

террористік акция

лаңкестік әрекет

тест
тестілеу
бақылау сынақтамасы

6188. тетрология
6189. техника безопасности
6190. техника контроля
6191. техника ревизии
6192. технический кредит
6193. технический регламент
6194. технология контроля
6195. технология ревизии
6196. тип литературный
6197. типизация

тетрология
қауіпсіздік техникасы
бақылау техникасы
тексеріс техникасы
техникалық кредит
техникалық регламент
бақылау технологиясы
тексеріс технологиясы
әдеби тип
типтендіру

тест, сынақтама
тестілеу, тест жүргізу
бақылау тесті, бақылау
сынақтама
тетрология
қауіпсіздік техникасы
бақылау техникасы
тексеріс техникасы
техникалық кредит
техникалық регламент
бақылау технологиясы
тексеріс технологиясы
әдеби тип
типтендіру, типтеу

6198. типическое

типтілік

типтілік, типті, типтік

6199. типовая норма

үлгі норма

6200. типовой

типтік

типтік норма, үлгі
норма
үлгілік
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әдебиет теориясы
аталым теориясы
бейнелеу теориясы
аударма теориясы
таным теориясы
мәтін теориясы
бағдар теориясы,
нұсқама теориясы
факторлар теориясы,
ықпалдар теориясы
терме
термин, пәнсөзі
терминология,
терминтаным
әдебиеттану
терминологиясы
төзімділік,
шыдамдылық, көнбістік
төзімділік, шыдамдылық
аумақтық-өндірістік
кешендер,
территориялықөндірістік комплекстер

6201. типовой договор

үлгі шарт

6202. типовой контракт

типтік келiсiмшарт

6203. типовой проект

үлгі жоба

6204. типография
6205. типолитография
6206. типологическая связь

баспахана
типолитография
типологиялық
байланыс
типологиялық әдіс
типология
байланысу типтері

6207. типологический метод
6208. типология
6209. типы связи
6210. тирада
6211. тирада
6212. тираж
6213. тире
6214. титр
6215. товар
6216. товарищество
6217. товарная ниша
6218. товарная номенклатура
6219. товарно-залоговый
кредит
6220. товарный кредит
6221. товарооборот
6222.товары
6223. тождественность
6224. толгау
6225. толерантность
6226. толкование закона
6227. толкование права
6228. том
6229. тоническое
стихосложение
6230. торг
6231. торги международные

тип, типті, типтік,
үлгі,
үлгілік шарт, үлгі
шарт, тұрпаттық
шарт
үлгілік
келісімшарт,
типтік келісімшарт
типтік жоба, үлгі жоба

баспахана, типография
типолитография
типологиялық
байланыс
типологиялық әдіс
типология, тұрпатнама
байланыс
типтері,
байланыс түрлері
түйдек
тирада,түйдек
тирада, түйдек
тирада,түйдек
тираж
тираж, таралым
тире, сызық
тире, сызық
титр
титр
тауар
тауар
серіктестік
серіктестік, жолдастық,
серіктік
тауар тауашасы
тауар тауашасы
тауар номенклатурасы
тауар номенклатурасы
тауарлы-кепілзатты
тауар
кепілдігімен
кредит
берілетін
кредит,
тауарлы-кепілзатты
кредит
тауарлы кредит
тауарлай
кредит,
тауарлы кредит
тауар айналымы
тауар айналымы
тауарлар
тауарлар
барабарлық
барабарлық,бірдейлік,
ұқсастық
толғау
толғау
тағаттылық
толеранттық,
тағаттылық
заңға түсінік беру
заңды түсіндіру, заңға
түсінік беру
құқыққа түсінік беру
құқыққа түсінік беру,
құқықтық түсіндірме
том
том
тоникалық
өлең тоникалық
өлең
құрылысы
құрылысы
саудаластық
саудаластық, сауда ету,
сауда жасау
халықаралық
сауда- халықаралық саудасаттық
саттық, халықаралық
саудаластық
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6232. торги, торговля
6233. торговля
несовершеннолетними

сауда, сауда-саттық
кәмелетке
толмағандарды саудаға
салу

6250. традиционный

дәстүрлі

6251. традиция

дәстүр

6252. традиция
отношений
6253. традиция
6254. традиция и
новаторство
6255. традиция предков
6256. трактат
6257. транзит
6258. транскрибировать

дәстүр қатынасы

6259. транскрипция

дыбыстаңба

сауда, сауда-саттық
кәмелетке
толмағандарды саудаға
салу,
кәмелетке
толмағандарды саудалау
6234. торговые
операции банкінің
сауда банктің сауда
банка
операциялары
операциялары, банктің
сауда амалдары,
банкінің сауда
операциялары
6235.торговый баланс
сауда теңгерімі
сауда теңгерімі, сауда
балансы
6236.торговый банк
сауда банкі
сауда банкі
6237. тоска
мұң, сағыныш
мұң, сағыныш, заруғу,
уайым
6238. Тоталитаризм
тоталитаризм
тоталитаризм
6239. тоталитарное
тоталитарлық мемлекет тоталитарлық
государство
мемлекет
6240. точка
нүкте
нүкте, ноқат
6241. точка с запятой
нүктелі үтір
нүктелі үтір
6242. точки болевые
ауру сезгіш нүктелер
ауру нүктелері, ауру
сезгіш нүктелер
6243. точки холода
суық сезгіш нүктелер
суықтық нүктелері,
суық сезгіш нүктелер
6244. точная рифма
толымды ұйқас
толымды ұйқас, толық
ұйқас
6245. травмированная речь
мүкіс тіл
мүкіс тіл, мүкіс сөйлеу
6246. трагедия
трагедия
трагедия, апат, зұлмат,
қасірет
6247. трагикомедия
трагикомедия
трагикомедия
6248. традиционная
дәстүрлі грамматика
дәстүрлі грамматика
грамматика
6249. традиционная
дәстүрлі лингвистика
дәстүрлі лингвистика,
лингвистика
дәстүрлі тіл білімі

дәстүр
дәстүр және
жаңашылдық
ата жолы
трактат, ғақлия
транзит
дыбыстаңбалау
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дәстүрлі, дәстүрлік,
кәделі
дәстүр, жора, жоралғы,
жөн, кәде, салт, салтсана
дәстүр
қатынасы,
дәстүрге қарау
дәстүр
дәстүр және
жаңашылдық
ата жолы
трактат, ғақлия, аңсар
транзит
дыбыстаңбалау,
транскрипциялау
дыбыстаңба,
транскрипция

6260. трансляция
6261. транспарентность
6262. транспортная
накладная
6263. трансферт
6264. трансцендентальный
реализм
6265. транш
6266. трасология
6267. трастовый
6268. трафарет
6269. трафаретный документ
6270. требование встречное
6271. требование долговое
6272. требование обратное
6273. требование платежное
6274. требования
квалификационные
6275. требовательность

трансляция
бүкпесіздік

трансляция, көрсетілім
бүкпесіздік, ашықтық,
транспаренттілік
көлік жүкқұжаты
көлік жүкқұжаты, көлік
жөнелтпе құжаты
трансферт
(ауысу, трансферт, ауысу,
араластыру)
араластыру
трансценденттік
трансценденттік
реализм
реализм
транш, үлесті кредит
транш, үлесті кредит
трасология
трасология
сенім
сенім, сенімгерлік
трафарет
трафарет
трафарет документ
трафарет
құжат,трафарет
документ
қарсы талап
қарсы талап
борыштық талап
борыштық талап
кері талап
кері талап
төлемдiк талап
төлемдiк талап
біліктілік талаптары
біліктілік талаптары
талапшылдық

6276. требовательность
педагога
6277. тревожность

педагогтың
талапшылдығы
мазасыздану

6278. тревожность личности

жеке адамның
мазасыздануы

6279. третейская судья

төрелік сот

6280. третейское соглашение

аралық келісім

6281. третий мир

үшінші дүние

6282. третий секретарь
6283. трехстишие
6284. триада

үшінші хатшы
үш таған
үштаған

талапшылдық, талап
етушілік, талап
қоюшылық
педагогтың
талапшылдығы
мазасыздану, қобалжу,
тынышсыздану
жеке адамның
мазасыздануы, жеке
адамның
тынышсыздануы
төрелік сот, аралық
қазы, аралық сот
төрелік келісім, аралық
келісім
үшінші дүние, үшінші
әлем
үшінші хатшы
үштаған
үштаған, триада

6285. трибуна
6286. трибунал
6287. трибунат
6288. трибутные комиции
6289. трилогия
6290. тринадцатисложный
стих
6291. трипартитум
6292. троп

1.мінбе, 2.жарты
трибунал
трибунат
трибуттық комициялар
трилогия
он үш буынды өлең

мінбе,трибуна
трибунал, сот
трибунат
трибуттық комициялар
трилогия
он үш буынды өлең

трипартитум
троп

трипартитум
троп
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6293. трубадур
6294. труд детский

трубадур
бала еңбегі

6295. труд умственный
6296. труд физический

ой еңбегі
дене еңбегі

6297. трудовая дисциплина
6298. трудовая книжка
6299. трудовая миграция

еңбек тәртібі
еңбек кітапшасы
еңбек көші-қоны

6300. трудовая сделка
6301. трудовое
законодательство
6302. трудовое
посредничество
6303. трудовое право
6304. трудовое увечье

еңбек мәмілесі
еңбек заңнамасы

трубадур, сарай ақыны
бала еңбегі, жасөспірім
еңбегі
ой еңбегі, бас еңбегі
дене еңбегі, қол күш
еңбегі
еңбек тәртібі
еңбек кітапшасы
еңбек көші-қоны, еңбек
миграциясы
еңбек мәмілесі
еңбек заңнамасы

еңбек делдалдығы

еңбек делдалдығы

6305. трудовой договор
6306. трудовой кодекс
6307. трудовой порядок
6308. трудовой спор
6309. трудовой стаж
6310. трудовые обязанности
6311. трудовые отношения
6312. трудовые
правоотношения
6313. трудодень
6314. трудоспособное
население
6315. трудоспособность

6316. трудоспособный
6317. трудоспособный
возраст
6318. трудоустройство

6319. трудящиеся-мигранты

еңбек құқығы
еңбекте мертігу

еңбек құқығы
еңбекте мертігу, еңбек
жарақаты
еңбек шарты
еңбек шарты
еңбек кодексі
еңбек кодексі
еңбек тәртібі
еңбек тәртібі
еңбек дауы
еңбек дауы
еңбек өтілі
еңбек өтілі
еңбек міндеттері
еңбек міндеттері
еңбек қатынастары
еңбек
қатынастары,
еңбек қарым-қатынасы
еңбек құқықтық қарым- еңбек құқықтық
қатынастары
қатынастары, еңбек
құқықтық қарымқатынастары
еңбеккүн
еңбеккүн
еңбекке қабілетті халық еңбек қабілетті халық,
еңбекке жарамды халық,
жұмыс істейтін халық
еңбекке қабілеттілік
еңбекке қабілеттілік,
еңбекке жарамдылық,
еңбекшілік, еңбекке
қабілетті халық
еңбекке жарамды
еңбекке
жарамды,еңбекке
қабілетті
еңбекке қабілетті жас
еңбек етуге қабілетті
жас,
еңбек
етуге
жарамды жас
жұмысқа орналастыру
жұмысқа орналастыру,
еңбекк етарту, жұмыс
тауып беру, еңбекпен
қамтамасыз ету,
жұмыспен қамту
еңбекші-мигранттар
еңбекші-мигранттар,
еңбекші
көшіпқонушылар
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6320. тружник

еңбеккер

6321. тунеядец

арамтамақ

6322. турецкий язык
6323. тюркизмы
6324. тюрколог
6325. тюркология
6326. тюркские языки
6327. тюрьма
6328. тяжкие последствия

түрік тілі
түркизмдер
түрколог
түркология
түркі тілдері
түрме
ауыр салдарлар

6329. тяжкое преступление

ауырқылмыс

6330. убеждение
6331. убежище
6332. убийство

сенім
пана
адам өлтіру

еңбеккер, бейнеткер,
еңбекші
арамтамақ, масыл,
жатыпішер
түрік тілі
түркизм
түркітанушы, түрколог
түркология, түркітану
түркі тілдері
түрме, абақты, қамау
ауыр салдарлар, ауыр
зардаптар
ауыр қылмыс

6342. уверение

сенім, наным, пікір
пана, баспана, бассауға
адам өлтіру, өлтіру,
өлтірушілік
шығындар
шығындар, залалдар,
зияндар
қосымша шығын
қосымша
шығын,
жанама зиян
өрттен
болған өрттен
болған
шығындар
шығындар,
өрт
залалдары
зиян
зиян, залал, шығын
сақтандыру залалы
сақтандыру залалы
шығынды кәсіпорын
шығынды кәсіпорын
залалды кәсіпорын
сақтандыру сомасының сақтандыру сомасының
залалдылығы
залалдылығы,
сақтандыру сомасының
шығындылығы
хабардар ету,
ескерту, хабардар ету,
хабарлама
хабарлама
өнім берушінің
жеткізушінің
хабарламасы
хабарламасы, өнім
берушінің хабарламасы
сендіру
сендіру, нандыру

6343. увлечение
6344. увольнение

әуестену
жұмыстан шығару

әуестену, елігу, қызығу
босату, шығару

6345. угасание текста
(изображения)
6346. угловой штамп

мәтiннiң (кескiннiң)
көмескiленуi
бұрыштама штамп

6347. уголовная
ответственность
6348. уголовная политика

қылмыстық
жауаптылық
қылмыстық саясат

мәтіннің (кескiннiң)
көмескіленуі
бұрыштама штамп,
бұрыштама мөртабан
қылмыстық
жауаптылық
қылмыстық саясат

6333.убытки
6334. убытки косвенные
6335. убытки отпожаров
6336. убыток
6337. убыток страховой
6338. убыточное
предприятие
6339. убыточность
страховой суммы
6340. уведомление
6341. уведомление
поставщика
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6349. уголовная психология

қылмыстық психология

6350. уголовная регистрация

қылмыстық тіркеу

6351. уголовная статистика
.
6352. уголовное дело

қылмыстық статистика

6353. уголовное
законодательство
6354. уголовное право
6355. уголовное
преследование
6356. уголовноисполнительная
(пенитенциарная)
система
6357. уголовно-наказуемое
деяние
6358. уголовно-правовая
норма права

қылмыстық заңнама

6359. уголовно-правовая
статистика
6360. уголовно-правовые
нормы
6361. уголовно-правовые
санкции
6362. уголовный закон
6363. ударение
6364. ударное слово

қылмыстық-құқықтық
статистика
қылмыстық-құқықтық
нормалар
қылмыстық-құқықтық
санкциялар
қылмыстық заң
екпін
екпінді сөз

6365. ударный гласный
6366. ударный слог
6367. ударный, ударенный
6368. удержание

екпінді дауысты
екпінді буын
екпінді
ұстау, ұстап қалу

6369. удержание
собственное

өздігінен ұстау

6370. удивление

таңдану

6371. удостоверение

куәлік

6372. удостоверение
командировочное
6373. удостоверение
личности
6374. удостоверяющий центр
6375. узел

қылмыстық іс

қылмыстық
психология
қылмыстық тіркеу
қылмыстық
статистика
қылмыстық іс

қылмыстық құқық
қылмыстық қудалау

қылмыстық заңнама,
қылмыстық заңдар
қылмыстық құқық
қылмысты қудалау

қылмыстық-атқару
(пенитенциарлық)
жүйесі

қылмыстық-атқару
(пенитенциарлық)
жүйесі

қылмыстық жаза
қолданылатын әрекет
құқықтың қылмыстыққұқықтық нормасы

iссапар куәлiгi

қылмыстық жаза
қолданылатын әрекет
құқықтың
қылмыстық-құқықтық
нормасы
қылмыстық-құқықтық
статистика
қылмыстық-құқықтық
нормалар
қылмыстық-құқықтық
санкциялар
қылмыс заңы
екпін
екпінді сөз, екпінмен
айтылатын сөз
екпінді дауысты
екпінді буын
екпінді
ұстап қалу, шегеру,
ұстау
өздігінен
ұстау
меншікті ұстап қалу,
өзіне ұстап қалу
таңдану, таңырқау,
қайран қалу
куәлік,
куәландыру,
растау, төлқұжат
іссапар куәлігі

жеке куәлiк

жеке куәлiк

куәландырушы орталық куәландырушы
орталық
торап, түйін
торап, түйін
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6376. узкая
рубрика

предметная шағын пәндік рубрика

шағын пәндік рубрика,
шағын пәндік айдар

6377. узкий гласный
6378. узнавание
6379. узукапия
6380. узурпация

қысаң дауысты
тану
узукапия
узурпация

6381. узуфрукт
6382. узуфруктарий
6383. указ
6384. указание

узуфрукт
узуфруктарий
жарлық
нұсқау

6385. указатель

көрсеткіш

6386. указатель
аннотированный
6387. указатель
библиографический
6388. указатель именной
6389. указатель
пермутационный
6390. указатель
хронологический
6391. уклад

аңдатпа көрсеткi

6392. улика
6393. ультиматум
6394. ультимо
6395. ум
6396. умирающие языки

айғақ
ультиматум
ультимо
ақыл
өлмелі тілдер

6397. умозаключение

ой тұжырымы

6398. умозрение

ой болжамы

6399. умозрительное
мышление
6400. универсал

пайымдау

ой тұжырымы,
ойқорыту
ой болжамы, ақылға
салу, ақылға саю
пайымдау

әмбебап

әмбебап универсал,

6401. универсальная
грамматика
6402. универсальная
методика
6403. универсальная
закон(омерность)
6404. универсальный

әмбебап грамматика

6405. универсиум

универсиум

әмбебап грамматика,
универсал грамматика
әмбебап әдіс, универсал
әдіс
әмбебап заң(дылық),
универсал заң(дылық)
әмбебап, әр жақты,
бесаспап, жан-жақты
универсиум

библиографиялық
көрсеткi
атаулы көрсеткі
пермутациялық
көрсеткi
хронологиялық
көрсеткi
салт

әмбебап әдіс
әмбебап заң(дылық)
әмбебап
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қысаң дауысты
тану, білу
узукапия
узурпация
озбырлықпен басып алу,
тартып алу
узуфрукт
узуфруктарий
жарлық, қаулы
нұсқау жөн сілтеу,
көрсету, ереже, кеңес,
көрсеткіш, сілтеме,
сілтеуіш
аңдатпа көрсеткіші
библиографиялық
көрсеткіш
атаулар көрсеткіші
пермутациялық
көрсеткіш
хронологиялық
көрсеткіш
салт,әдет, әдет-ғұрып,
құрылыс, тәртіп
айғақ, дәлел
ультиматум, талап
ультимо
ақыл, ақыл-ой, ес
өлмелі тілдер

6406. унижение

кемсіту

6407. уникальный

бірегей

6408. уникальный гласный
6409. уникальный звук
6410. уникальный согласный
6411. уникальный документ

бірегей дауысты
бірегей дыбыс
бірегей дауыссыз
бірегей документ

6412. унитаризм
6413. унитарное государство
6414. унитарный

біртұтастық
біртұтас мемлекет
біртұтас

6415. унификация

біріздендіру

6416. уныние

жабырқау

6417. упадок
6418. уполномоченный

құлдырау
уәкілетті

6419. уполномоченный банк
6420. уполномочивать
6421. уполномочие
6422. упорядочение
документов

уәкілетті банк
уәкілеттік беру
уәкілеттік, уәкілдік
документтерді реттеу

6423. управление

басқарма, басқару

6424. управление делами

іс басқармасы

6425. управление персоналом персоналды басқару
6426. управление спросом

сұранысты басқару

6427. управленческие
расходы

басқарушылық шығыс

6428. управляемый

меңгерілуші

6429. управляющий делами
6430. управляющий
конкурсный
6431. упражнение
6432. упрек
6433. упрямство
6434. уравнение обмена

кемсіту, кеміту, қорлау,
бас ұру, кемсіну, қорлану,
қорлау, балағаттау
бірегей,бірден-бір, өте
сирек
бірегей дауысты
бірегей дыбыс
бірегей дауыссыз
бірегей документ,
теңдессіз құжат
біртұтастық
біртұтас мемлекет
біртұтас,
біртекті,
бірыңғай
біріздендіру бір ізге
түсіру,
унификация,
бірыңғайлау
жабырқау, жасу,
мұңдану
құлдырау, әлсіреу, зауал
уәкілетті,
өкілетті,
сенім берілген
уәкілетті банк
уәкілеттік беру
уәкілдік, уәкілеттік
құжаттарды реттеу,
документтерді реттеу
басқарма, басқару,
билеу, меңгеру
іс басқармасы, істерді
басқару
қызметкерлерді
басқару, персоналды
басқару
сұранымды басқару,
сұранысты басқару
басқарушылық шығыс
басқару шығысы,

меңгерілуші,
бағыныңқы
іс басқарушы
іс басқарушы
конкурстық басқарушы байқаулық басқарушы
конкурстық басқарушы,
жаттығу
жаттығу, машықтану
кінә тағу
кінә тағу жазғыру, кінә,
сөгіс, ұрыс
қыңырлық
қыңырлық,
қасарушылық
айырбасты теңдестіру
айырбасты
теңестіру
айырбас теңдеуі,
268

6435. уравниловка

теңгермешілдік

6436. уравновешенность
характера
6437. уровень

мінез салмақтылығы

6438. уровень занятости

жұмыспен
қамтылу
деңгейі
тумысында
туып-өскен
жері,
тумасы
меңгеру, игеру
жағдай, шарт
шарт талаптары
шарт талабы

6439. урожденная
6440. уроженец
6441. усвоение
6442. условие
6443. условие договора
6444. условие договора
6445. условия
патентоспособности
6446. условия базисные
6447. условная подсудность
6448. условно-досрочное
освобождение
6449. условное осуждение
6450. услуги
6451. услуги коммунальные
6452. успеваемость
6453. уставной капитал
6454. уставный фонд
6455. усталость
6456. установка
6457. установление
6458. установление личности
6459. установление
отцовства
6460. устаревшие слова,
архаизм
6461. устная литература
6462. устная речь
6463. устный опрос
6464. устойчивое развитие

деңгей

теңгермешілдік,
теңгерме, теңгермелілік,
теңгермешілік,
теңестірушілік
мінез салмақтылығы,
мінез байсалдылығы,
деңгей, дәреже

жұмыспен
қамтылу
деңгейі
тумысында
тумасы жергілікті адам,
туып-өскен жері
игеру, меңгеру
шарт, жағдай, талап
шарт талабы
шарт
талабы,
келісімшарт талабы
патенттік қабілеттілік патенттік қабілеттілік
шарттары
шарттары
базистік шарттар
базистік шарттар
шартты соттылық
шартты соттылық
мерзімінен
бұрын мерзімінен
бұрын
шартты түрде босату
шартты түрде босату
мерзімінен
бұрын
шартты босату
шартты түрде соттау
шартты түрде соттау,
шартты соттау,
шартты түрде айыптау
қызмет көрсетулер
қызмет
көрсетулер
көмек, қызмет
коммуналдық қызмет
комуналдық қызметтер
үлгерім
үлгерім, үлгеру,
үлгерушілік
жарғылық капитал
жарғылық капитал
жарғылық қор
жарғылық қор, жарғы
қоры
шаршау
шаршау, шалдығу
бағдар
бағдар ,нұсқау
белгілеу
белгілеу, анықтау
жеке басын анықтау
жеке басын анықтау
әкелікті анықтау
әкелікті анықтау
көнерген сөз

көнерген сөз, архаизм

ауыз әдебиеті
ауызекі тіл
ауызекі сұрау салу

ауыз әдебиеті
ауызекі тіл, ауызша тіл
ауызекі сұрау салу,
ауызша
сұрау
салу
ауызша сауалдама
тұрақты даму, орнықты
даму

тұрақты даму
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6465. устойчивость

тұрақтылық

6466. устойчивость валюты

валюта тұрақтылығы

6467. устойчивость
финансовая

қаржылық тұрақтылық

6468. устойчивый,
постоянный эпитет
6469. уступка требований

тұрақты эпитет

6470. усыновление

бала асырап алу

6471. утвердительное
предложение
6472. утвердительные
частицы
6473. утверждение
6474. утечка мозгов

мақұлдау сөйлем

6475. утилитаризм
6476. утомление
6477. утопленная буква
6478. уточнение
6479. уточнительные
частицы
6480. утрата
трудоспособности
6481. утрата гражданства
6482. участие голоса
6483. участник
6484. участок
6485. участок
6486. учащийся
6487. учебная программа
6488. учебник
6489. учебный отпуск
6490. учебный план
6491. учение
6492. ученик

талаптан қайту

мақұлдау демеулігі
бекіту
ақыл көшуі

тұрақтылық
орнықтылық
валюта тұрақтылығы,
валюта орнықтылығы
қаржылық
тұрақтылық
қаржы
орнықтылығы,
қаржылық
орнықтылығы,
тұрақты
эпитет
орнықты эпитет
талаптан қайту,
талаптан бастарту
бала асырап алу, бала
қылу
болымды сөйлем,
мақұлдау сөйлем
мақұлдау демеулігі

бекіту, бекiтілу
ақыл
көшуі,
білімділердің басқа елге
кетуі
утилитаризм
утилитаризм,
пайдакүнемдік
қажу
қажу, зорығу
ойық әріп
ойық әріп
нақтылау
нақтылау,
анықтау,
дәлдік енгізу
нақтылаушы демеулік нақтылаушы демеулік
шылаулары
шылаулары,
нақтылаушы
демеуліктер
еңбекке қабілеттіліктен еңбекке қабілеттіліктен
айырылу
айырылу, еңбекке
жарамдылықты
жоғалту
азаматтығынан айрылу азаматтығынан айрылу
дауыс қатысы
дауыс
қатысы,
дауыстың қатысуы
қатысушы
қатысушы,
қатынасушы
телім
телім, үлескі,
учаске
учаске, телім
оқушы
оқушы, шәкірт
оқу бағдарламасы
оқу бағдарламасы
оқулық
оқулық
оқу демалысы
оқу демалысы
оқу жоспары
оқу жоспары
оқу-жаттығу
оқу-жаттығу, үйрену,
үйрету, оқу
оқушы
оқушы, шәкірт
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6493. ученый
6494. ученый совет
6495. учет

ғалым
ғылыми кеңес
есеп

6496. учет документов

документтер есебі

6497. учет и отчетность

есепке алу және
есептілік
өтінішті есепке алу
оперативтік есеп,
оралымды есеп

6500. учет статистический
6501. учет табельный

статистикалық есеп
табельдік есеп

6502. учетная документация
6503. учётная запись

есеп құжаттамасы
есептік жазба

6504.учетная политика
6505. учетная регистрация
6506.учетный процент
6507. учредитель

есеп саясаты
есептiк тiркеу
есептік пайыз
құрылтайшы

6508. учредительное
собрание
6509. учредительные
документы
6510. учредительный договор
6511. учреждение
6512. учреждение
подведомственное

құрылтай жиналысы

ғалым
ғылыми кеңес
есеп, есеп-қисап, есепке
алу
құжаттар есебі,
документтер есебі
есепке алу және
есептілік
өтініштерді есепке алу
оперативтік есеп,
оперативті есеп,
оралымды есеп
статистикалық есеп
тізімдік есеп, табельдік
есеп, тәбілдік есеп
есеп құжаттамасы
есептік жазба, тіркеулік
жазба
есеп саясаты
есептiк тiркеу
есептік пайыз
құрушы,құрылтайшы,
ұйымдастырушы
құрылтай жиналысы

құрылтай құжаттары

құрылтай құжаттары

құрылтай шарты
мекеме
ведомствоға қарасты
мекеме

6513. учреждение правовое
6514. ущерб
6515. ущерб страховой

құқықтық мекеме
зиян
сақтандыру зияны

6516. уязвимость

осалдылық

6517. фабула
6518. фабула дела

желі
істің фабуласы

6519. фаза
6520. факсимиле

саты, кезең
факсимиле

6521. фактическая ошибка

фактілік қателік

6522. фактические
обоснования
6523. фактический

нақты негіздемелер

құрылтай шарты
мекеме ,құру, түзу,
ведомствоға қарасты
мекеме, ведомствоға
бағынышты мекеме
құқықтық мекеме
зиян, залал, зарар,
сақтандыру зияны,
сақтандыру залалы
осалдылық, әлсіздік,
дәлсіздік, күдіктілік
желі, интрига, сюжет
істің
желісі,
істің
фабуласы
фаза, кезең, саты
факсимиле, көшірме
қолхат
фактілік
қателік,
нақтылы қате
нақты негіздемелер,
фактілік негіздемелер
шын мәнісінде, фактіге
негізделген, шындыққа
негізделген

6498. учет обращения
6499. учет оперативный

шын мәнісінде
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6524. фактический рецидив

нақты рецидив

6525. фактическое
задержание

нақты ұстап алу

6526. фактология

фактология

6527. фактор
6528.факторинг
6529. фальсификация

фактор
факторинг
бұрмалау

6530. фальшивый документ
6531. фантазия
6532. фантастика

жалған құжат
қиял, фантазия
фантастика

6533. фантастическая
литература

фантастикалық әдебиет

6534. фантастический роман

фантастикалық роман

6535. фарс
6536. фатализм
6537. федеративное
государство
6538. федеративное
устройство
6539. Федерация
6540. фелония
6541. фельетон
6542. фемида
6543. фестиваль
6544. фетва
6545. фетишизм

фарс
фатализм
федеративтік мемлекет

нақты рецидив, фактілі
рецидив
нақты
ұстап
алу
фактіге сүйене отырып
ұстап алу
фактология, деректер
жиынтығы
фактор, рауаят
факторинг
бұрмалау, жалған зат,
жасанды зат,
жасандылық
жалған құжат
қиял, фантазия
фантастика қиял, қиялғажайып, таңғажайып,
фантастикалық
әдебиет, қиял-ғажайып
әдебиет, таңғажайып
әдебиет
фантастикалық роман,
қиял-ғажайып роман
фарс, ерсі әзіл
фатализм
федеративтік мемлекет

федеративтік құрылым

федеративтік құрылым

федерация
фелония
фельетон
фемида
фестиваль
пәтуа
фетишизм

6546. фигура
6547. фигурные скобки
6548. фидеизм
6549. фидеокоммисс
6550. фидуциарные деньги

фигура, айшық
өрнек жақша
фидеизм
фидеокоммисс
фидуциарлық ақша

6551. фидуциарные сделки

фидуциялық мәмілелер

6552. фидуция
6553. физическая защита
6554. физические данные
(человека)

фидуция
кісі күшімен қорғау
жеке тұлға мәліметтері

6555. «физический»
идеализм

«физикалық» идеализм

федерация, құрама, одақ
фелония
фельетон, сықақ әңгіме
фемида
фестиваль
пәтуа, шешім, мағына
фетишизм, соқырсенім,
піртұту
фигура, айшық
өрнек жақша
фидеизм
фидеокоммисс
фидуциарлық
ақша,
сенімгерлік ақша
фидуциялық
мәмілелер, сенімгерлік
мәмілелер
фидуция, мәміле, шарт
адам күшімен қорғау
адамның физикалық
мәліметтері ,жеке
тұлға мәліметтері
«физикалық» идеализм
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6556. физический объект

физикалық объект

6557. физическое
принуждение
6558. фиксация

күшпен мәжбүрлеу

6559. фиксированный

тіркелген

6560. фиктивная сделка
6561. фиктивное банкротство
6562. фиктивный
6563. фиктивный брак
6564. фикция
6565. филантропия

жалған мәміле
жалған банкроттық
жалған
жалған неке
фикция
филантропия

6566. филиал
6567. филиация
6568. философия действия
6569. философия жизни
6570. философия культуры
6571. философия логического
анализа

филиал
филиация
әрекет философиясы
өмір философиясы
мәдениет философиясы
логикалық талдау
философиясы

6572. философия
эмпириокритическая
6573. философская лирика

эмпириокритизмдік
философия
философиялық лирика

6574. философская поэма
6575. философский
обскурантизм
6576. философский роман
6577. фильм
6578. фильм анимационный
6579. фильм
документальный
6580. фильм игровой
6581. фильм хроникальный
6582. фильмотека

философиялық поэма
философиялық
обскурантизм
философиялық роман
фильм
анимациялық фильм
деректі фильм

6583. фильтрация
документов
6584. финал
6585. финанс
6586. финансирование
6587. финансовая
дееспособность
6588. финансовая разведка
6589. финансовая экспертиза

тіркеу, бекіту

физикалық
объект,физикалық нысан
күшпен мәжбүрлеу
тіркеу, белгілеу, бекіту,
ұстату,
тіркелген
орнықты, тұрақты
жалған мәміле
жалған банкроттық
жалған, өтірік
жалған неке
фикция ,жалғандық
филантропия
қайырымдылық,
мейірбандық
бөлімше, филиал
филиация
әрекет философиясы
өмір философиясы
мәдениет философиясы
логикалық талдау
философиясы,
логикалық талдама
философиясы
эмпириокритизмдік
философия
философиялық лирика,
пәлсапалық лирика
философиялық поэма
философиялық
обскурантизм
философиялық роман
фильм
анимациялық фильм
деректі фильм

ойын фильмі
ойын фильмі
хроникалы фильм
хроникалы фильм
фильмхана, фильмотека фильмхана,
фильмотека
құжаттарды реттеу
құжаттарды реттеу,
құжаттарды іріктеу
финал
финал, шешушi сәт
қаржы
қаржы, ақша, қаражат,
қаржыландыру
қаржыландыру, қаржы
бөлу
қаржылық әрекетке
қаржылық әрекетке
қабілеттілік
қабілеттілік
қаржылық барлау
қаржылық барлау
қаржылық сараптама
қаржылық сараптама,
қаржы сараптамасы
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6590. финансовое
законодательство

қаржылық заңнама

6591. финансовое право
6592. финансовое
правоотношение
6593. финансовое состояние

қаржы құқығы
қаржылық құқықтық
қатынастар
қаржылық жай-күй

6594. финансово-правовые
нормы
6595.финансовопромышленная
группа
6596. финансовые вложения

қаржылық-құқықтық
нормалар
қаржы-өнеркәсіп
тобы

6597. финансовые операции
6598. финансовые
правоотношения
6599. финансовый актив
6600. финансовый аспект
6601. финансовый кредит

қаржы операциялары,
қаржы
амалдары,
қаржы алыс-берістері
қаржылық
құқықтық
қатынастар
қаржылық актив
қаржы жағдайы
қаржылық кредит

6602. фирма
6603. фирма брокерская

фирма
брокерлік фирма

6604. фирменное
наименование
6605. фирменный кредит

фирмалық атау

6606. фирмы венчурные
6607. флаг
6608. флагштог
6609. фокусирование

венчурлік фирмалар
ту
тутұғыр
бағытталған

6610. фольклор

фольклор

6611. фольклорист
6612. фольклористика
6613. фольклорная традиция
6614. фольклорное искусство
6615. фольклорное
мышление
6616. фольклорный театр
6617. фольклорный хикаят
6618. фонд

фольклортанушы
фольклортану
фольклорлық дәстүр
фольклорлық өнер
фольклорлық ойжосық

қаржылық
заңнама,
қаржы
заңдары,
қаржылық
заңдар,
қаржы заңнамасы
қаржы құқығы
қаржылық құқықтық
қатынастар
қаржылық
жай-күй,
қаржы
жағдайы,
қаржының жай-күйі
қаржылық-құқықтық
нормалар
қаржы-өнеркәсіп тобы,
қаржылық-өнеркәсіптік
топ
қаржы салымы, қаржы
жұмсалымы
қаржы операциялары,
қаржы амалдары,
қаржы алыс-берістері
қаржылық құқықтық
қатынастар
қаржылық актив
қаржы жағдайы
қаржылық кредит,
қаржылық несие,
қаржылай кредит
фирма
брокерлік фирма,
брокер фирма
фирмалық атау, фирма
атауы,
фирма
кредиті,
фирмалық несие, фирма
несиесі
венчурлік фирмалар
ту, байрақ, жалау
тутұғыр жалаусап
бағытталған
жинастыру,құрастыру,
топтастыру,
фольклор,
ауыз
әдебиеті
фольклоршы
фольклортану
фольклорлық дәстүр
фольклорлық өнер
фольклорлық ойжосық

фольклорлық театр
фольклорлық хикаят
фонд, қор

фольклорлық театр
фольклорлық хикаят
фонд, қор

қаржы салымы

фирма
кредиті,
фирмалық несие
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6619. фонд архивный

архивтік қор

6620. фонд документальный

құжаттық қор

6621. фонд справочноинформационный
(СИФ)
6622. фонд страховой

анықтамалықақпараттық қор

6623. фондирование
документов

құжаттарды мұрағат
қорына жүйелеу

сақтандыру қоры

6624. фондовая биржа
қор биржасы
6625. фондовые
операции банкінің қор
банка
операциялары
(амалдары)
6626. фондоемкость
қор сыйымдылығы
6627. фондообразователь

қор құраушы

6628. фондооснащенность

қормен жарақтану

6629. фондоотдача

қор қайтымы

6630. фонетическая единица
6631. фонетическая
транскрипция

фонетикалық бірлік
фонетикалық
дыбыстаңба

6632. фонологическая
транскрипция

фонологиялық
дыбыстаңба

6633. фонотека
6634. форма
6635. форма
6636. форма государства

дыбысхана, фонотека
нысан
форма
мемлекет нысаны

6637. форма
организационноправовая
6638. форма права

ұйымдастыруқұқықтық нысаны

6639. форма правления

басқару нысаны

6640. форма слова

сөз формасы

6641. формализм
6642. формальная система
6643. формальный

формализм
формалды жүйе
формалды

құқық нысаны
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мұрағат қоры, архивтік
қор
құжаттық қор, құжат
қоры
анықтамалыақпараттық қор
сақтандыру
қоры,
сақтық қоры
құжаттарды мұрағат
қорына жүйелеу,
құжаттарды архив
қорына жүйелеу
қор биржасы
банкінің қор
операциялары,
банкінің қор амалдары
қор сыйымдылығы,
қор сыйымдылық
қорқұраушы, қор
жасаушы
қормен жарақтану,
қормен жарақталу
қор қайтымы, қор
қайтарымы
фонетикалық бірлік
фонетикалық
дыбыстаңба,
фонетикалық
транскипция
фонологиялық
дыбыстаңба,
фонологиялық
транскипция
дыбысхана, фонотека
нысан, қалып, түр, пiшiн
форма, түр
мемлекет нысаны,
мемлекет формасы
ұйымдық-құқықтық
нысаны, ұйымдыққұқықтық форма
құқық нысаны, құқық
формасы
басқару түрі, басқару
формасы
сөз формасы, сөз
тұлғасы
формализм
формалды жүйе
формалды, шартты

6644. формат

формат, көлем

6645. формат документа

құжат пішімі

6646. форматирование
6647. формация
6648. формирование дела

пішімдеу
формация
істі қалыптастыру, іс
құрастыру

6649. формообразующий
суффикс
6650. формуляр
6651. формуляр документа
6652. формуляр-образец
документа
6653. формуляр-образец
документа

форма тудырушы
жұрнақ
формуляр
құжат формуляры
құжаттың үлгiформуляры
құжаттың үлгі
формулярі

6654. форс-мажор

форс-мажор

6655. форс-мажорное
обстоятельство

форс-мажорлық жағдай

6656. фортепиано
6657. форум
6658. форфейтинг
6659. форфейтинговая
операция
6660. форфетирование
6661. фотодокумент
6662. фотокопия
6663. фотонабор
6664. фоторепортаж
6665. фоторепортер
6666. фотоснимок
6667. фотохроника
6668. фрагмент
6669. фразеологическая
единица

фортепиано
форум
форфейтинг
форфейтингтік
операция
форфетингілеу
фотоқұжат
фотокопия
фототерім
фоторепортаж
фоторепортер
фотосурет
фотохроника
фрагмент
фразеологиялық
единица
фразеологиялық бірлік
фразеологиялық орам

формат, көлем, пішім,
тұрпат, үлгі
құжат пішімі, құжат
формасы
пішімдеу
формация
істі қалыптастыру,
істің құралымы, іс
құрастыру
форматудырушы
жұрнақ
формуляр
құжат формуляры
құжаттың үлгі
формуляры
құжаттың үлгі
формулярі,
документтің үлгі
формулярі
форс-мажор, тосын
оқиға
форс-мажорлық
жағдай,
кездейсоқ
жағдай,
күтпеген
жағдай
фортепиано
форум
форфейтинг
форфейтингтік
операция
форфетирлеу
фотоқұжат
фотокөшірме
фототерім
фоторепортаж
фоторепортер
фотосурет
фотохроника
фрагмент
фразеологиялық
бірлік,фразеологиялық
единица
фразеологиялық орам

фразеологиялық бірлік

фразеологиялық бірлік

фразеологиялық тіркес

фразеологиялық тіркес

фразеологиялық түйдек

фразеологиялық
тұтастық,
фразеологиялық түйдек

6670. фразеологический
оборот
6671. фразеологическое
единство
6672. фразеологическое
сочетание
6673. фразеологическое
сращение
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6674. фразовое ударение
6675. франчайзинг
6676. франчайзинговая
деятельность
6677. франшиза
6678. франшиза банковская
6679. франшиза страховая
6680.фрахт

6681. фрахтование
6682. фрахтователь
6683. фрахтовщик
6684. фрейдизм
6685. фрикативный звук
6686. фронт-офис
6687. фундаментальное
исследование
6688. фундатор
6689. функциональная
зависимость
6690. функциональная
обязанность
6691. функциональная
структура библиотеки
6692. функция
6693. футуризм
6694. фьючерсная сделка
6695. хадд
6696. хайринг
6697. халатность

6698. халтура
6699. халтурщик

фразалық екпін, тіркес
екпін
франчайзинг
франчайзингтік қызмет

фразалық екпін, тіркес
екпін, сөйлеу екпіні
франчайзинг
франчайзингтік
қызмет
франшиза
франшиза
банк франшизасы
банк франшизасы
сақтандыру
сақтандыру
франшизасы
франшизасы
тасымал,
жүк тасымал,
жүк
тасымалы,
тасымалы,
тасымалақы,
кеме тасымалақы,
кеме
жалдау
жалдау, жүкті тасыған
үшін ақы, фрахт, кіре,
кірепұл
кеме жалдау
тасымал, кеме жалдау
кемемен жалданушы
кемемен жалданушы,
кеме жалдаушы
кеме жалдаушы
кеме
жалдаушы,
кемемен
жүк
тасымалдаушы
фрейдизм
фрейдизм
ызың дыбыс
ызың дыбыс, сүзілмелі
дыбыс
майдан-кеңсе
офис-майдан, майданкеңсе
іргелі зерттеу
іргелі зерттеу,
фундаменталдық
зерттеу
қолдаушы
қолдаушы
функциялық тәуелділік функциялық
тәуелділік, функциялық
қатыстылық
функционалдық міндет қызметтік міндет,
функционалдық міндет
кітапхананың
кітапхананың
функциялық құрылымы функциялық
құрылымы
функция
функция, атқарым,
жұмсалым
футуризм
футуризм
фьючерстік мәміле
фьючерстік мәміле
хадд
хадд
хайринг
хайринг, жалға алу
немқұрайлылық,
немқұрайлылық,
салақтық
салактық, салдырсалақтық, салқындық,
селқостық, ұқыпсыздық
дәлдүріштік
дәлдүріштік, шала,
шалағай, шалалық
дәлдүріш
дәлдүріш, шалағай,
шалағайшы кісі
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6700. хамса
6701. хаос

хамса
бейберекеттiк

6702. хаотический

бейберекет, астанкестен болған
мінез, сипат, характер
мінездеме-ұсыным

6703. характер
6704. характеристикарекомендация
6705. характерология

мінезтану

6706. харизма
6707. хартия
6708. хвалебныйстих
6709. хеджирование
6710. хирографа
6711. хищение

харизма
хартия
мақтау өлең
хеджирлеу
хирографа
жымқыру

6712. ходатайство
6713. хозяйственная
операция

қолдаухат
шаруашылық операция

6714. хозяйственное право

шаруашылық құқығы

6715. хозяйственный договор шаруашылық шарты
6716. хозяйство подсобное
қосалқы шаруашылық
6717. хозяйствующий
субъект

шаруашылық
жүргізуші субъект

6718. холдинг
6719. холдинговая компания

холдинг
холдингтік компания

6720. храбрость

жүректілік

6721. хранение
6722. хранилище архивное

сақтау
архив қоймасы

6723. хроника
6724. хронологический
порядок

хроника
мерзімдік реті

6725. хронология
6726. хронология
историческая
6727. хронометражное
наблюдение

хронология
тарихи хронология
хронометрлiк бақылау,
хронометрлiк байқау
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хамса
бейберекеттiк‚
ретсiздiк
бейберекет, астанкестен болған
мінез, сипат, характер
мінездеме-ұсыным
характерология,
мінезтану, сипаттану
харизма, баурау
хартия
мақтау өлең
хеджирлеу, сақтандыру
хирографа
жымқыру, қымқыру,
ұрлау, ұрлық жасау,
қолды қылу
қолдаухат, өтішінхат
шаруашылық
операция, шаруашылық
амал
шаруашылық құқығы
шаруашылық құқық
шаруашылық шарты
қосалқы шаруашылық,
көмекші шаруашылық
шаруашылық
жүргізуші субъект,
шаруашылық субъектісі
холдинг
холдингтік компания,
холдинг компаниясы
жүректілік, батылдық,
ерлік, қайсарлық
сақтау, сақтап беру,
архив қоймасы,
мұрағат қоймасы
хроника
мерзімдік реті,
хронологиялық рет,
хронологиялық тәртіп
хронология‚ уақытнама
тарихи хронология
хронометрлiк бақылау,
хронометрлiк байқау
хронометраж‚ жұмыс
уақытын зерделеу

6728. художественная деталь көркемдік деталь
(бөлшек, бедер-белгі)
6729. художественная проза
6730. художественное
наследие
6731. художественное
искусство
6732. художественность

көркем проза
көркемдік мұра

көркемдік бөлшек,
көркемдік деталь,
көркемдік бедер-белгі
көркем проза
көркем мұра

көркем өнер

көркем өнер

көркемділік

6733. художественные
ценности

көркем құндылықтар

6734. художественный вид

көркемдік түр

6735. художественный
перевод
6736. художественный стиль
6737. художественный
вымысел
6738. художественный
фильм
6739. художникпостановщик
6740. хунта

көркем аударма

көркемділік, әсемдік,
көркемдік
көркем құндылықтар,
көркемдік
құндылықтары
көркемдік түр,
көркемдік сипат
көркем аударма

көркем әдебиет стилі
көркемдік қиял

көркем әдебиет стилі
көркем қиял

көркем фильм

көркем фильм

қоюшы-суретші

қоюшы-суретші ,
қоюшы суретші
хунта, жиын

6741. царизм
6742. цезура

патша өкіметі
цезура

6743. цейтнот

цейтнот

6744. целевое издание

мақсатты басылым

6745. целевое использование

нысаналы пайдалану

6746. целевое назначение

нысаналы мақсат

6747. целевой

нысаналы

6748. целевой кредит

мақсатты кредит

6749. целевой трансферт
6750. целенаправленная
работа

нысаналы трансферт
нысаналы жұмыс

6751. целеустремленность

мақсаткерлік

хунта
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патша өкіметі
цезура, кідірме, ырғақ
кідірісі
цейтнот
мақсатты басылым,
нысаналы басылым
нысаналы пайдалану
мақсатты қолдану,
нысаналы мақсат
мақсатқа
арналу,
мақсатты тағайындама
нысаналы
арнаулы,
белгілі
мақсатқа
арналған,
мақсатты
мақсатты кредит,
мақсатты несие
нысаналы трансферт
нысаналы жұмыс,
мақсатқа бағытталған
жұмыс
мақсаткерлік,
мақсаттылық,
нысаналық

6752. целостность

тұтастық

6753. цель доказывания
6754. цель исследования
6755. цель наказания
6756. цель преступления

дәлелдеу мақсаты
зерттеу мақсаты
жаза мақсаты
қылмыс мақсаты

6757. цельный характер

сом мінез

6758. цена

баға

6759. цена внешнеторговая

сыртқы сауда бағасы

6760. цена демпинговая
6761. цена иска
6762.цена контрактная
6763. цена кредита
6764. цена мировая
6765. цена оптовая
6766. цена равновесная
6767. цена розничная
6768. цена трансфертная
6769. ценз
6770. цензор
6771. цензура
6772. ценная бумага
6773. ценная бумага на
предъявителя
6774. ценность
6775. ценность документа
6776. ценность материальная
6777. ценность
этнокультурная
6778. ценовая субсидия

тұтастық, бүтіндік,
жинақылық
дәлелдеу мақсаты
зерттеу мақсаты
жаза мақсаты
қылмыс мақсаты,
қылмыстық мақсат
сом мінез, тыңғылықты
мінез
баға, мөлшер, шама

сыртқы сауда бағасы,
сырт саудалық баға
демпингтік баға
демпингтік баға,
демпинг бағасы
талап бағасы
талап бағасы
келісімшарт бағасы
келісімшарт бағасы,
келісімшарттық баға
кредит бағасы, несие кредит бағасы, несие
бағасы
бағасы
әлемдік баға
әлемдік
баға,
дүниежүзілік баға
көтерме сауда бағасы
көтерме сауда бағасы,
толайым сату-сатып
алу бағасы
теңдес баға
теңдес баға, тең баға,
тепе-тең баға
бөлшек сауда бағасы
бөлшек сауда бағасы,
дара бағасы
трансферттік
баға, трансферттік баға,
аударым бағасы
аударым бағасы
ценз
ценз, шек қою
цензор
цензор, бақылаушы
цензура
цензура
бағалы қағаз
бағалы қағаз, құнды
қағаз
көрсетушіге берілетін
көрсетушіге берілетін
бағалы қағаз
бағалы қағаз,
ұсынушыға арналған
бағалы қағаз
құндылық
бүтіндік, құндылық
құжаттың құндылығы
құжаттың құндылығы,
құжат құндылығы
материалдық құндылық материалдық
құндылық, заттық
құндылық
этномәдени құндылық
этномәдени құндылық
баға субсидиясы
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бағаға көмекқаржы,
бағаны
қаражаттандыру, баға
субсидиясы

6779. ценовой риск
6780. ценовые
предположения
6781. ценообразование
6782. центр аналитический
6783. центр занятости
6784. централизация
6785. централизация
капитала
6786. централизация
управления
6787. централизованное
государство
6788. централизованный
кредит
6789. центральная
библиотека
6790. центральный банк
6791. церемония
6792. церемония
инаугурации
6793. цессионарий

баға тәуекелі
баға ұсыныстары

баға тәуекелі
баға ұсыныстары,
бағалық ұсыныстар
баға белгiлеу
баға белгiлеу
баға түзу
талдау орталығы
талдау орталығы,
аналитикалық орталық
жұмыспен
қамту жұмыспен қамту
орталығы
орталығы
орталықтандыру
орталықтандыру,
орталыққа қарату,
шоғырландыру
капиталдың
капиталдың
орталықтандырылуы
орталықтандырылуы,
капиталдың
шоғырлануы
басқаруды
басқаруды
орталықтандыру
орталықтандыру,
басқаруды шоғырлау
орталықтандырылған
орталықтандырылған
мемлекет
мемлекет, орталықты
мемлекет
орталықтандырылған
орталықтандырылған
кредит
кредит,
орталандырылған несие
орталық кітапхана
орталық кітапхана
орталық банк
рәсім, салтанат
ұлықтау рәсiмi

орталық банк
рәсім, салтанат
ұлықтау рәсімі

цессионарий

цессионарий,
құқық қабылдаушы
цессия
өркениет, цивилизация
өркениетті қоғам,
цивилизациялы қоғам
цивилист
цивилистика
цивильдік құқық
цивильдік
міндеттемелер
топтама
айналсоқ,
айналсоқпа, кезең, цикл,
циклдік эпос, кезеңдік
эпос
цирк
дәйексөз, үзінді
дәйексөз, цитата
цифрлық қолтаңба,
сандық қолтаңба

6794. цессия
6795. цивилизация
6796. цивилизованное
общество
6797. цивилист
6798. цивилистика
6799. цивильное право
6800. цивильные
обязательства
6801. цикл

цессия
өркениет
өркениетті қоғам

6802. циклический эпос

циклдік эпос

6803. цирк
6804. цитата
6805. цитата
6806. цифровая подпись

цирк
дәйексөз
дәйек сөз, цитата
цифрлық қолтаңба

цивилисш
цивилистика
цивильдік құқық
цивильдік
міндеттемелер
топтама
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6807. чартер
6808. чартер-партия
6809. чартизм
6810. час академический
6811. часовая выработка
6812. частица
6813. частичная
дееспособность
6814. частичная
инкорпорация
6815. частная собственность
6816. частное право
6817. частно-исковой
процесс

чартер, жалдау шарты

чартер, келiсiм, жалдау
шарты
чартер-партия
чартер-партия
чартер-топтама
чартизм
чартизм
академиялық сағат
академиялық сағат
сағаттық өндірім
сағаттық өндірім
бір сағаттағы өндірім,
демеулік
демеулік
ішінара
іс-әрекетке ішінара іс-әрекетке
қабілеттілік
қабілеттілік
ішінара инкорпорация
ішінара инкорпорация
жеке меншік
жеке құқық
жеке талап қою процесі

6818. частный

жеке, жекеше

6819. частный обвинитель
6820. частный протест
6821. частотный словарь
6822. часть

жеке айыптаушы
жеке наразылық
жиілік сөздік
бөлім, бөлшек, бөлік

6823. чек
6824. чековая книжка
6825. чекодержатель
6826. человек
6827. человеческое общество
6828. человечество
6829. чемпион

чек
чек кітапшасы
чек ұстаушы
адам
адамзат қоғамы
адамзат, адам баласы
чемпион

6830. чернорабочий

қаражұмысшы

6831. черта бедности
6832. черта характера

кедейлік шегі
мінез ерекшелігі

6833. честность
6834. честолюбивый

адалдық
атаққұмар, баққұмар

6835. честь
6836. четверостишие

намыс, абырой
төрт тармақ

6837. четверть
6838. четкость
6839. чин
6840. чиновник

тоқсан
айқындық
шен
шенеунік
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жеке меншік
жеке құқық
жеке талап қою процесі,
жеке
талаптық
іс
жүргізу, жеке талап қою
үдерісі
жеке, жекеше дара,
дербес, жеке, дербес,
жеке,
жеке айыптаушы
жеке наразылық
жиілік сөздік
бөлім, бөлшек, бөлік,
тарау, тап
чек
чек кітапшасы
чек ұстаушы, чек иесі,
адам, жан, кісі, пенде
адамзат қоғамы
адамзат, адам баласы
чемпион, асқан
жеңімпаз
қара
жұмысшы,
қарапайым жұмысшы
кедейлік шегі
мінез ерекшелігі,
мінезділік
адалдық, ұждандылық
атаққұмар, баққұмар,
даңғой, мақтаншақ, өзін
құрметтеуді сүюші
намыс, абырой, ар
төрт
тармақ,
өлең
шумағы
тоқсан, ширек
айқындық, анықты
шен, атақ
шенеунік, атқамінер,
бишікеш, төре,

6841. чистая прибыль
6842. чистая текущая
стоимость
6843. чистый актив
6844. читаемость книги
6845. читатель
6846. читательский стол
6847. читка
6848. член
6849. член правления
6850. член-корреспондент
6851. членовредительство
6852. члены правительства
6853. чтение
6854. чтение законопроекта
6855. чувственность
6856. чувство эстетическое
6857. чужестранцы
6858. чуткость
6859. шаблон
6860. шаг письма
6861. шантаж
6862. шапка
6863. шарж
6864. шепотный гласный
6865. шестислоговый стих
6866. шестистишие
6867. шикана
6868. шкала эквивалентности
6869. школьник
6870. шовинизм
6871. шомаж
6872. шпион
6873. шрифт
6874. штамп
6875. штамп
регистрационный

таза пайда
таза ағымдағы құн

таза пайда, таза кіріс,
таза ағымдағы құн
ағымдағы таза құн
таза актив
таза актив
кітап оқылуы
кітап оқылуы, кітап
оқылымы
оқырман
оқырман, оқушы
оқырман үстелі
оқырман үстелі
оқу
оқу, оқып танысу
мүше
мүше
басқарма мүшесі
басқарма мүшесі
корреспондент-мүше
корреспондент-мүше
дене мүшесіне зақым
дене мүшесіне зақым
келтіру
келтіру, дене мүшесін
зақымдаушылық
үкімет мүшелері
үкімет мүшелері
оқылым, оқу
оқу, оқылым
заң
жобасының заң жобасының
оқылымы
оқылымы заң жобасын
оқу
сезімділік
сезімділік, сезімталдық,
сезімшілік
эстетикалық сезім
эстетикалық сезім
жат жұрттықтар
жат жұрттықтар,
өзге елдіктер
сергектік, мейірімділік
сергектік,
мейірімділік, сезгіштік,
кішіпейілдік
шаблон, қалып
шаблон, үлгi, қалып,
жол аралығы
жол аралығы, жол
арасы
бопса
бопса, шантаж
бас тақырып
бас тақырып,
тақырыпша
шарж, әзіл
шарж, әзіл
сыбыр дауысты
сыбыр дауысты
алтыбуынды өлең
алтыбуынды өлең
алтыаяқ
алтыаяқ
шикана
шикана
баламалық шәкіл
баламалық
шкала,
баламалық шәкіл
мектеп оқушысы
мектеп оқушысы
шовинизм
шовинизм,
ұлтзорлықшылық
шомаж,
үзілістік шомаж,
үзілістік
залалқұн
залалқұн
тыңшы
тыңшы, шпион
шрифт
шрифт, әріп, қаріп
мөртабан
мөртабан,
штамп, мөртаңба
тіркеу мөртаңбасы
тіркеу мөртаңбасы,
тіркеу штампы
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6876. штамп речевой
6877. штамп угловой

даяр сөз орамы
бұрыштық мөртабан

6878. штандарт

байрақ

6879. штат
6880. штатная численность
6881. штатное расписание
6882. штатный работник

штат
штат саны
штат кестесі
штат жұмыскері

даяр сөз орамы
бұрыштық мөртабан,
бұрыштама мөртабан,
бұрыштама
мөртаңбасы
байрақ, штандарт

штат
штат саны
штат кестесі
штат жұмыскері,
штаттағы қызметкер
6883. штемпелевание
мөрқалып соғу
мөрқалып соғу мөр
қалыптау, мөрлеу
6884. штемпель
мөртабан
мөрқалып, белгі, мөр
6885. штраф
айыппұл
айыппұл, айыпақы
6886. штраф
әкімшілік айыппұл
әкімшілік айыппұл,
административный
әкімшілік айыпақысы
6887. штрафные санкции
айыппұл санкциялары
айыппұл санкциялары,
айыппұлдық ықпалшара
6888. щедрость
жомарттық
жомарттық, дарқандық,
мәрттік
6889. щелевой согласный
жуысыңқы дауыссыз
жуысыңқы дауыссыз
6890. эвикция
эвикция
эвикция
6891. эвристика
эвристика
эвристика, жанашылық
6892. эвтина
эвтина
эвтина, есеп беру
6893. эвфония
эвфония, әуезділік
эвфония, әуезділік
6894. эгида
эгида
эгида , қамқорлық,
қорғаушылық
6895. эгоизм
эгоизм, өзiмшiлдiк
эгоизм, өзімшілдік
менменшілдік
6896. эгоцентризм
эгоцентризм
эгоцентризм, өзімшілдік
эдикт
жарлық
6897. эдикт
6898. эквайринг
эквайринг
эквайринг
6899. эквивалент
балама
балама, баламалы,
сайма-сай, эквивалент,
6900. эквивалентная
балама соттылық
балама
соттылық,
подсудность
балама қылмыстылық
6901. экзамен
емтихан
емтихан
6902. экзекватура
экзекватура
экзекватура,
сот
шешімі
6903. экзекуция
экзекуция
экзекуция
ұру-соғу
жазасы,
6904. экземпляр
дана
дана, экземпляр
6905. экзистенциализм
экзистенциализм
экзистенциализм
6906. экологическая надбавка экологиялық үстемеақы экологиялық үстемақы
6907. экологическая
экологиялық
экологиялық
преступность
қылмыстылық
қылмыстылық,
экономикалық
қылмыскерлік
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6908. экологический
норматив

экологиялық норматив

экологиялық
норматив, экологиялық
мөлшерлеме
6909. экологическое
экологиялық
экологиялық
страхование
сақтандыру
сақтандыру
6910. экономические
экономикалық салдар
экономикалық
последствия
салдарлар
6911. экономические реалии экономикалық болмыс
экономикалық болмыс
6912. экономический закон
экономикалық заң
экономикалық
заң,
экономика заңы
6913. экономический
экономикалық әлеует
экономикалық әлеует,
потенциал
экономикалық
мүмкіншілік
6914. экономическое
и экономикалық
және экономикалық
және
техническое
техникалық жәрдем
техникалық
жәрдем,
содействие
экономикалық
және
техникалық жәрдемдесу,
экономикалық
және
техникалық көмектесу,
экономикалық
және
техникалық
қолғабыс
ету
6915. экономия средств
қаражат үнемдеу
қаражат
үнемдеу,
қаражат экономиясы
6916. экранизация
экрандау, экранға
экрандау, экранға
шығару
шығару
6917. экспатриант
экспатриант
экспатриант,
азаматтығын
жоғалтушы
6918. экспатриация
экспатриация
экспатриация,
елден
қуылу,
елден
қоныс
аудару
6919. экспериментальная
эксперименттік
эксперименттік
фонетика
фонетика
фонетика
6920. эксперт
сарапшы
сарапшы, эксперт
6921. эксперт-аудитор
сарапшы-аудитор
сарапшы-аудитор,
экспертаудитор,сарапшытексеруші
6922. экспертиза
сараптама
сараптама, сарап,
экспертиза
6923. экспертиза
заң сараптамасы
заң сараптамасы, заң
юридическая
экспертизасы
6924. экспертная организация сараптама жасау ұйымы сараптамалық ұйым,
сараптама жасау
ұйымы
6925. экспертно-проверочная эксперт тексеру
эксперт тексеру
комиссия
комиссиясы
комиссиясы, сараптаутексеру комиссиясы
6926. экспертология
сараптаматану
сараптаматану,
экспертология
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6927. эксплуатационные
документы

пайдалану құжаттары

6928. эксплуатация

қанау

6929. эксплуатация человека

адамды қанау

6930. экспонат
6931. экспорт

экспонат
экспорт

6932. экспортер
6933. экспортная премия
6934. экспортная субсидия

6935. экспортно-импортный
банк
6936. экспортный кредит
6937. экспортоориентирован
ный
6938. экспрессионизм
6939. экстернат
6940. экстрадиция
6941. экстремизм
6942. экстремистические
действия
6943. экстремистические
материалы
6944. экстремистская группа
6945. экстремистская
организация
6946. эксцедент

пайдалану құжаттары,
эксплутациялық
құжаттар
қанау, пайдалану
адамды қанау, адамды
пайдалану

жәдігер, экспонат
экспорт,
шетелге
шығару
экспорттаушы
экспорттаушы, шетке
шығарушы, шетелге
шығарушы
экспорттық сыйлықақы, экспорттық
экспорттық сияпат
сыйлықақы,
экспорттық сияпат
экспорттық
экспорттық
жәрдемқаражат
жәрдемқаражат
экспорттық
көмекқаржы
экспорт-импорттық
экспорт-импорттық
банк
банк,
экспорттықимпорттық
банк,
экспорт-импорт банкі
экспорттық кредит
экспорттық кредит
экспортқа бағдарланған экспортқа
бағдарланған
экспрессионизм
экспрессионизм
экстернат
экстернат, дербес оқу
экстрадиция,
экстрадиция,
экстрадициялау
экстрадициялау, ұстап
беру
экстремизм
экстремизм
экстремистік
іс- экстремистік ісәрекеттер
әрекеттер,
экстремистік
әрекеттер
экстремистiк
экстремистiк
материалдар
материалдар,
экстремистiк
мәліметтер
экстремистік топ
экстремистік топ,
радикалды топ
экстремистік ұйым
экстремистік ұйым
эксцедент

6947. эластичность спроса

сұраныс икемділігі

6948. элегия
6949. электорат

элегия, мұңды өлең
электорат
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эксцедент,
қайта
сақтандыру
сұраныс икемділігі,
сұраным икемділігі
элегия, мұңды өлең
электорат, сайлаушылар

6950. электронная
коммерция

электрондық
коммерция

6967. эмпириосимволизм
6968. энциклопедия
6969. эпиграмма
6970. эпиграф

эмпириосимволизм
энциклопедия
эпиграмма, әзіл өлең
эпиграф

6971. эпиграфика
6972. эпизод
6973. эпилог
6974. эпистоляр
6975. эпистолярный жанр
6976. эпитет
6977. эпифора
6978. эпопея
6979. эпос
6980. эпос героический

эпиграфика
эпизод
эпилог
эпистоляр
эпистолярлық жанр
эпитет
эпифора, аяққы
қайталау
эпопея
эпос
батырлар жыры

6981. эпоха

дәуір

электрондық
коммерция, электронды
коммерция
6951. электронное
электрондық үкімет
электрондық үкімет,
правительство
электронды үкімет
6952. электронные деньги
электрондық ақша
электрондық ақша,
электронды ақша
6953. электронный бизнес
электрондық бизнес
электрондық бизнес,
электронды бизнес
6954. электронный бумажник электрондық сақтиян
электрондық сақтиян
электрондық әмиян,
6955. электронный документ электрондық құжат
электрондық құжат,
электронды құжат
6956. электронный
электрондық құжат
электрондық құжат
документооборот
айналымы
айналымы, электронды
құжат айналымы
6957. элита
элита
элита, дегдар, бетке
ұстар, қалаулы топ,
таңдаулы топ
6958. эмансипация
эмансипация
эмансипация, азат ету,
кеңшілік беру,
кіріптарлықтан құтқару
6959. эмбарго
эмбарго
эмбарго, тиым салу
6960. эмблема
эмблема
эмблема , таңба, белгі
6961. эмбоссирование
эмбоссирлеу, бедерлеу эмбоссирлеу, бедерлеу
6962. эмиссар
эмиссар
эмиссар, шабарман
6963. эмиссионная система
эмиссиялық жүйе, ақша эмиссиялық жүйе,
шығару жүйесі
ақша шығару жүйесі
6964. эмиссионный банк
эмиссиялық банк
эмиссиялық банк,
ақша шығару банкі
6965. эмитент
эмитент
эмитент, шығарушы
6966. эмоция
эмоция
эмоция, сезім, сезіну
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эмпириосимволизм
энциклопедия
эпиграмма, әзіл өлең
эпиграф, қысқаша алғы
сөз
эпиграфика
эпизод, көрініс, бөлім
эпилог, соңғы сөз
эпистоляр
эпистолярлық жанр
эпитет, теңеу
эпифора,соңғы
қайталау
эпопея, дәуірнама
эпос, дастан, жыр
батырлар жыры,
батырлар дастаны
дәуір, заман

6982. эпоха
6983. эпоха просвещения

дәуір, заман
ағарту дәуірі

6984. эпситолярный стих
6985. эсперанто
6986. эссе
6987. эстамп

эпистолярлық өлең
эсперанто
эссе
эстамп

6988. эстетика

эстетика

6989. этап

кезең

6990. этап исследования

зерттеу кезеңi

6991. этимология

этимология, сөз төркіні

6992. этнический

этникалық

6993. этнография
6994. этнолингвистика

этнография
этнолингвистика

6995. этнолингвистические
определители
6996. этнос
6997. эфир
6998. эффективность
6999. эффективный
7000. эшафот
7001. эшевены
7002. юбилей
7003. юбиляр
7004. юмор

этнолингвистикалық
анықтағыштар
этнос
эфир
тиімділік
тиімді
эшафот
эшевендер
мерейтой, мүшелтой
мерейгер
әзіл, юмор

7005. юнкор
7006. юридизация

жас тілші
заңдастыру, заңдық
сипат беру

7007. юридическая наука
7008. юридическая
обязанность

заң ғылымы
заңды міндеттілік

7009. юридическая
ответственность

заңды жауапкершілік

7010. юридическая ошибка

заңдық қателік

7011. юридическая помощь
7012. юридическая сила
7013. юридическая
терминология

заң көмегі
заңды күш
заң терминологиясы
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дәуір, заман
ағарту дәуірі, білім беру
кезеңі
эпистолярлық өлең
эсперанто, жасанды тіл
эссе, шағын әңгіме
эстамп, гравюра, оюсурет
эстетика, сезімдік,
талғамдық
кезең, саты
зерттеу кезеңі, зерттеу
кез, зерттеу сатысы
этимология, сөз төркіні,
сөз шығуы
этникалық, этника,
этностық
этнография, ұлыстану
этнолингвистика, этно
тіл білімі
этнолингвистикалық
анықтағыштар
этнос, халық
эфир
тиiмдiлiк, нәтижелiк
тиімді, нәтижелі
эшафот
эшевендер, шенеуніктер
мүшелтой, мерейтой
мерейтой иесi, мерейгер
әзіл, юмор, әжуа, әзілоспақ, әзіл-сықақ,
мысқыл
жас тілші, юнкор
заңдастыру , заңдық
сипат беру, заңдық
сипаттау, заңдастыру,
заң тұрғысынан қарау
заң ғылымы
заңды міндеттілік,
заңды міндет, заңды
борыш,
заңды жауапкершілік,
заңды міндет,
заңдық міндет
заңдық қателік,
заңдық қате,
заңды көмек, заң көмегі
заңды күш, заңдық күш
заң терминологиясы

7014. юридическая техника
7015. юридическая улика

заң техникасы
заңды айғақ

7033. язык

заң техникасы
заңды айғақ,
заңдық айғақ,
заңды дәлелдеме
заңдық талаптар
заңдық талаптар,
заңды әркеттену,
заңды талаптану
заңды мекенжай
заңды мекенжай,
заңды тұратын жері,
заңды мекен
заңды акт
заңды акт, заңды кесім,
заң актісі
заңды құжат
заңды құжат,
заңдастырылған құжат,
заңдық құжат
юрисдикция,
заңдық юрисдикция, құқықтық
құзыр
өкiлеттiк, заңдық құзыр,
соттылық
мемлекет
мемлекет
юрисдикциясы
юрисдикциясы,
мемлекеттік заңи хұкім
заңтану,
заңтану,
юриспруденция
юриспруденция
заңгер
заңгер,
заң қызметкері, заң ісі
қызметкері
2 дәрежелі заңгер
2 дәрежелі заңгер,
2 класты заңгер
3 дәрежелі заңгер
3 дәрежелі заңгер,
3 класты заңгер
заң кеңесшісі
заң кеңесшісі,
кеңесші заңгер
әдiлет
әділет
келу
келу, көрiну, қатысу,
сотқа келу
сотқа келу, сотқа
қатысу
құбылыс
құбылыс, оқиға, көрініс
қатысушылар саны
қатысушылар саны,
қатысатындар саны,
жұмысқа келушілер
саны,
ядролық сақтандыру
ядролық сақтандыру,
ядролық кеселден
сақтандыру, ядролық
залалдан сақтандыру
тіл
тіл

7034. язык документа

құжат тiлi

7035. язык информационнопоисковый

ақпараттық-iздестiру
тiлi

7016. юридические
притязания
7017. юридический адрес
7018. юридический акт
7019. юридический документ
7020. юрисдикция
7021. юрисдикция
государства
7022. юриспруденция
7023. юрист
7024. юрист 2 класса
7025. юрист 3 класса
7026. юристконсульт
7027. юстиция
7028. явка
7029. явка в суд
7030. явление
7031. явочная численность

7032. ядерное страхование
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құжат тілі, іс-қағаздар
тілі
ақпараттық-іздестіру
тілі, ақпараттық-ізденіс
тілі

7036. язык криминалистики

криминалистика тілі

7037. язык литературный
7038. язык поэтический

әдеби тіл
поэзиялық тіл

7039. язык права
7040. язык
программирования
7041. язык судопроизводства

құқық тілі
бағдарламалау тілі

7042. язык-объект

нысан тіл

7043. языковая единица
7044. языковед
7045. языковедение

тілдік бірлік
тіл маманы
тіл ғылымы

7046. языковой ценз

тілдік ценз

7047. языкознание
7048. язык-основа

тіл білімі
негіз тіл

тілдік бірлік
тіл маманы, лингвист
тіл ғылымы,
лингвистика
тілдік
ценз,
тілдік
шектелім
тіл білімі, лингвистика
негіз тіл

7049. язык-цель

нысана тіл

нысана тіл, мақсат-тіл,

7050. язычество

пұтқа табынушылық

7051. ярлык
7052. ярмарка вакансий

ярлык
бос жұмыс орны
жәрмеңкесі

пұтқа табынушылық,
көпқұдайылық, мәжуси
затбелгі, құлақша
бос жұмыс орны
жәрмеңкесі, бос
қызмет орындарының
жәрмеңкесі,

сот ісін жүргізу тілі
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криминалистика тілі,
крминалистика
саласының тілі
әдеби тіл, әдебиет тілі
поэзиялық тіл, поэзия
тілі
құқық тілі, құқ тілі
бағдарламалау тілі,
бағдарламалаушы тіл
сот ісін жүргізу тілі, сот
ісі тілі
нысан-тіл, нақ тіл

