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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее издание представляет собой продолжение и логическое развитие чувашской лексикографии, ориентированной на удовлетворение запросов широких масс читателей, прежде всего учащейся молодежи, учительства, работников печати, а также специалистов разных отраслей народного хозяйства и культуры. Ему предшествовала публикация ряда словарно-справочных изданий более ограниченного и конкретного по целям
характера. Между тем общественность Чувашской Республики и чувашской
диаспоры давно выражает обоснованную тревогу по поводу отсутствия более полных словарей, отражающих современное состояние русской лексики, характеризующееся быстрыми и глубокими изменениями. Перед представителями чувашеязычного населения постоянно возникают непростые
проблемы соотнесения знаний и навыков родного языка с этими новациями. Возобладание электронных средств информации с особой остротой ставит проблему письменной грамотности подрастающего поколения. Да и представители старшего поколения, получившие в свое время прочные знания
и навыки в языковой сфере, испытывают частые затруднения в определении лексических особенностей, грамматических механизмов и фонетикоорфофафических правил грамотного владения русским языком.
В истории нашей лексикографии русско-чувашские словари занимали
и занимают приоритетное место Но если требования общеобразовательной
школы в какой-то мере удовлетворяются (см., например, издания, представленные в списке литературы в данном словаре), интересы деловой,
профессиональной и образовательной деятельности в плане достойной реализации «Закона о языках в Чувашской Республике» требуют подготовки
и издания более полных современных словарных пособий. Достаточно сказать, что последний русско-чувашский словарь большого объема бьш издан в Москве в 1971 г. Он давно стал библиографической редкостью, да и
по всем показателям сильно устарел.
Составители данного «Русско-чувашского словаря», имеющие большой
опыт лексикографической работы, постарались в максимальной мере учесть
указанные обстоятельства. Вкратце их концептуальные и методические установки сводятся к следующему:
- максимально полный охват актуальной лексики в сочетании с компактным изложением за счет исключения неупотребительных слов и форм,
особенно стандартных приставочных глаголов, которые в больших словарях занимают не менее половины объема;

- максимально полная и детализованная (по к о н к р е т н о й необходимоС1и) грамматическая и фонетическая характеристика русских слов; этим
оирсделяется приведение при основных формах наиболее трудных для
чунашсй грамматических и звуковых модификаций, особенно в разряде
глагольных форм;
- отход от л р и н ц и п а чисто лексической передачи русско-чувашских
соответствий: как правило, и сложные (в основном терминологические)
слова-понятия, и обозначения к о н к р е т н ы х реалий, например, православпо-рс;1игиозного обряда, сопровождаются соответствующими заскобочными
пояснсниями на чувашском языке;
- использование словообразовательных возможностей чувашского языка
для передачи тех или и н ы х п о н я т и й , до сих пор представленных заимспюваниями;
- более широкое вовлечение фразеологического материала, так как
рсчь состоит не из отдельных слов, а из их разнообразных сочетаний.
В цслом методика построения статей в данном словаре продолжает трад и ц и и отсчестненной и чувашской лексикографии. Ряд ее п о л о ж е н и й изложен в наших предыдущих словарях, повторение простейших правил
нользования словарем было б ы , на наш взгляд, и з л и ш н и м . Надеемся, что
каждый читатель найдет в нем то, что ищет. А их пожелания авторы и
ичдательство очень ждут, и направлять их следует по адресу: 428000, Ч е Гкжсары, пр. Л е н и н а , 126, Чувашское к н и ж н о е издательство.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ант. - антоним
Гн'зл. - безличная форма
будущ. - будущее время
нводн. сл. - вводное слово
нш1. п. - винительный падеж
вопросит. - вопросительный
нр. - время
маг. - глагол
дат. п. - дательный падеж
деепр. - деепричастие
действ. - действительное (причастие)
доп. - дополнение
др. - другой, другие
един. - единственное число
жен. - женский род
знач. - значение
им. п. - именительный падеж
колич. - количественное (числительное)
кратк. ф. - краткая форма

кто-л. - кто-либо
л. - лицо
личн. - личное (местоимение)
межд. - междометие
местоим. - местоимение
множ. - множественное число
муж. - мужской род
напр. - например
нареч. - наречие
наст. - настоящее время
неопр. - неопределенная (форма), неопределенное (местоимение)
нескл. - несклоняемое (существительное)
несов. - несовершенный (вид глагола)
определит. - определительное (местоимение)
относит. - относительное (прилагательное)

отриц. - отрицательный
п. — падеж
повел. - повелительное наклонение
порядк. - порядковое (числительное)
превосх. ст. - превосходная степень
предл. п. - предложный падеж
прил. - имя прилагательное
присоед. - присоединительный (союз)
притяж. - притяжательное (местоимение)
прич. - причастие
противит. - противительный (союз)
прош. - прошедшее время
разделит. - разделительный (союз)
род. п. - родительный падеж
син. - синоним
сказ. - сказуемое
собир. - в собирательном значении
сов. - совершенный (вид глагола)
соединит. - соединительный (союз)
сокр. - сокращение
союзн. сл. - союзное слово

сред. - средний род
сравнит. - сравнительный (союз)
сравн. ст. - сравнительная степень
страд. - страдательное (причастие)
сущ. - имя существительное
твор. п. - творительный падеж
указат. - указательное (местоимение),
указательная (частица)
употр. — употребляется
усилит. - усилительная (частица)
утвердит. - утвердительная (частица)
ф. - форма
ч. — число
числит. - имя числительное
что-л. - что-либо

выр. сăм. тĕсл.
чăв. -

вырасла
сăмахран
- тĕслбхрен
чăвашла
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РУССКИЙ АЛФАВИТ
С УКАЗАНИЕМ НАЗВАНИЙ БУКВ

Аа(а)

Кк(ка)

Хх (ха)

Бб (бэ)

Лл (эль)

Цц (цэ)

Вв (вэ)

М м (эм)

Чч (че)

Гг (гэ)

Нн (эн)

Ш ш (ша)

Дд(дэ)

Оо (о)

Щ щ (ща)

Ее (е)

Пп (пэ)

Ъъ (твердый знак)

Ĕĕ (ĕ)

Рр (эр)

Ы ы (ы)

Ж ж (жэ)

Сс (эс)

Ьь (мягкий знак)

Зз (зэ)

Тт (тэ)

Ээ (э оборотное)

Ии (и)

Уу(у)
Фф (эф)

Юю (ю)

Йй (й, и краткое)

Яя (я)

А
а1 союз пулйн те, варă; а; Вы идйте, а мы подойдем попбзжс Эсир
кайăрăх, эпИр варă каярахпă пЫрăпăр; Кбля мăленький, а сйльный
Кбля пĕ'чĕк пулйн те вă'йлă
а2 частица варă, э; - и , -ши; Пойдем домбй, а? Киле каяр-и?; А что
он тебе сказăл? Вăл санă мĕн тĕрĕ
варă?; Петя! - А? Пĕтя! - Э?
абажÿр (-а) сущ. муж. абажÿр,
калпăк (лампăн); лăмпа с зеленым
абажÿром сймĕс калпăклă лăмпа
аббревиатÿра (-ы) сущ. жен. аббревиатÿра (темиçе сăмах пайĕсенчен
е пуçламăш сассисенчен тунă япала
ячĕ, сăм., детдом - детский дом,
ЭВМ - электронно-вычислительная
машина, вуз - высшее учебное заведение)
абзăц (-а) сущ. муж.; множ. абзăцы (-ев) 1. çĕ'нĕ йĕрке (ăна пуçламăшĕнче кăшт таса вырăн хăварса
çыраççĕ); писăть с абзăца çĕ'не йĕркерен пуçласă çыр 2. абзăц (икĕ çĕнĕ
йĕрке хушшинчи текст); прочитЯть
три абзăца вИçĕ абзăц вулă
абитуриент (-а) сущ. муж., абитуриĕнтка (-и) жен. абитуриент (аслă
шкула вĕренме кĕрекен); кбнкурс среди абитуриентов абитуриентсĕм хушшинчй кбнкурс
абонемĕнт (-а) сущ. муж. 1. абонемĕнт (театрти, библиотекăри вырăнпа, телефонпа е ыт. усă курмалли тулевлĕ право); абонемĕнт на цикл
лекций лекци ярăмĕ итлемеллй або-

немĕнт 2. абонемĕнт (библиотекăн
киле кĕнеке паракан уйрăмĕ)
абонемĕнтный прил. абонемĕнт -ĕ;
абонемĕнтлă; абонемĕнтный концерт
абонементлă концĕрт
аборигĕн (-а) сущ. муж. (ант. пришĕлец, иммигрăнт) аборигĕн (пĕрпĕр вырăнти тĕп халăх çынни); аборигĕны Камчăтки Камчăтка аборигенĕсем
аборигĕнный прил. (син. кореннбй,
местный; ант. прИшлый) вырăнтИ,
тĕп; аборигĕн ...; аборигенное населĕние вырăнтй хăлăх, аборигĕн хăлăх
аббрт (-а) сущ. муж. (син. выкидыш) аббрт, хырăм пăрахнИ, ачă пăрахнй; сделать аббрт ачă пăрахтăр
абрикос (-а) сущ. муж. абрикбс
(кăнтăрти йывăç, унăн çимĕçĕ); кбсточка абрикбса абрикбс вăррИ (çимĕç ăшĕнчи)
абрикбсовый прил. абрикбс -ĕ; абрикбсовый сок абрикбс сĕткĕнĕ
абсолйтный прил. (син. безуслбвный; совершĕнный, пблный; ант.
относйтельный), абсолн5тно нареч.
чăн, туллИ, абсолютлă; пачăх, пĕтĕмпĕх; абсолютная йстина чăн тĕ'рĕслĕх, туллй чă'нлăх; абсолккно вĕрно
пĕтĕмпех тĕ'рĕс, чăн-чăнăх
абстрăктный ирил. (син. отвлечĕнный; ант. конкрĕтный) пĕтĕмлетÿ'ллĕ, абстрăкциллĕ, абстрăктлă (нумай
пайăр пулăмсене пĕтĕмлетекен); абстрăктное мышление абстрăктлă шухăшлăв

абсÿрд (-а) сущ. муж. (син. нелепость, бессмЫслица) ă'ссăрлăх, ă'ссăр шухăш
абсÿрдный ирил. (син. нелепый,
бессмЫсленный) ă'ссăр, ăссăрлă, ухмахлă; абсÿрдная мысль ă'ссăр шÿхăш
авангăрд (-а) сущ. муж. 1. (ант.
арьергăрд) малтй хурăл (куçса пыракан çарăн) 2. авангăрд (общество
ушкăнĕн пуçаруллă пайĕ); идтИ в
авангăрде малтă пыр, пуçарсă пыр
авангăрдный прил. 1. (ант. арьергăрдный) авангăрд ...; авангардрй;
авангăрдные вбинские чăсти авангардрй çар чаçĕсем 2. (син. передовбй)
малтй, пуçарÿллă; авангăрдная роль
малтă пырăс тйвĕç
авăнс (-а) сущ. муж. авăнс (ĕç укçин пĕр пайне малтан парса хуни); выдать дĕнежный авăнс авăнс укçй пар
авансировать (наст. и будущ. -рую,
-руешь, -рует( глаг. сов. и несов.
аванслă, авăнс пар
аванти5ра (-ы) сущ. жен. авантк5ра (шанăçсăр, теветкеллĕ ĕç); военная аванпбра вă'рçăллă авантн5ра
авантюризм (-а) сущ. муж. авантк5рăлăх, теветкеллĕх
авантюрйст (-а) сущ. муж., авантюрйстка (-и) жен. авантюрист, теветкĕллĕ çын; политйческий авантюрйст политикăрИ авантюрйст
аварИйный прил. авăри -ĕ; авăрилĕх; аварИйная комăнда авăри
ушкăнĕ; аварййный запăс авăрилĕх
запăс; аварййное отключение электроэнергии электроэнергиĕ авăри
пиркй памă пăрахнй
авăрия (-и) сущ. жен. авăри, инкбк (техника çĕмĕрĕлнипе пулни);
авăрии на транспорте транспортрй
инкексбм
август (-а) сущ. муж. çурлă ÿйăхĕ,
ăвгуст; в начăле ăвгуста çурлă ÿйăхĕн
пуçламăшĕнче

ăвгустовский прил. ăвгусг -ĕ; çурлă уйăхĕнчИ, августрИ
авиамодĕль (-и) сущ. жен. авиамодĕль (самолет, вертолет моделĕ);
дĕйствующая авиамодĕль бçлекен
авиамодель
авианосец (-сца) сущ. муж. авианбсец (самолетсем лартакан çар карапĕ)
авиацибнный ярил. авиăци -ĕ; вĕçĕв -ĕ; авиационная шкйла вĕçĕв
шкÿлĕ; авиацибнная тĕхника авиăци
техникй
авиăция (-и) сущ. жен. авиăци; военная авиăция çар авиăцийĕ; сельскохозяйственная авиăция ял хуçăлăх
авиăцийĕ
авитаминбз (-а) сущ. муж. авитаминбз, витамйнсăрлăх, витамйн çитменнй
аврăл (-а) сущ. муж. аврăл, васкăвлă ĕç; устрбить аврăл на сÿдне
карăп çинче аврăл ту
аврăльный прил. аврăл -ĕ; васкăвлă; в аврăльном порядке васкăвлă
йĕркепе
австралИец (-Ийца) сущ. муж., австралййка (-и) жен. австрăл; множ.
австралййцы (-цев) австралсем, Австрăли çыннисем
австралийский прил. Австрăли -ĕ;
австрăл -ĕ; Австралирй; Австралийский материк Австрăли матерйкĕ;
австралИйские языки австрăл чĕлхисбм (вырăнти халăхсенчен юлнисем)
австрйец (-ййца) сущ. муж., австрййка (-и) жен.; множ. австрййцы (-цев) австриецсем, А 'встри
çыннисем
австрИйский лрил. А'встри -ĕ; Австрирй; австрййский вариăнт немецкого языкă нИмĕç чĕлхйн АвстрирИ
те'сĕ
автобиографИческий прил. автобиОфăфи -ĕ; автобиографилле; автобиографйческая пбвесть автобиографиллĕ пбвесть

автобиогрăфия (-и) сущ. жен. автобиогрăфи (çын харпăр биографине
çырса пани); написăть автобиогрăфию автобиогрăфи çыр
автббус (-а) сущ. муж. автббус;
междугорбдный автббус хуласĕм
хушшинчй автббус; побхать автббусом автобуспă ларсă кай
автббусный прил. автббус -ĕ; автббусные маршрÿты автббус маршручĕсем
автовокзал (-а) сущ. муж. автовокзăл (автобус станцийĕ); прйгородный
автовокзăл хулă çум автовокзăлĕ
автбграф (-а) сущ. муж. 1. ал çырÿ
(автор хăй çырни); автографы Петрă Хузангăя Пĕтĕр Хусанкăй ал çырăвĕсем 2. автбграф (автор асăнмалăх алă пусса пани); взять автограф
у артйста артистрăн автбграф ил,
артистă ăлă пустăр
автомат (-а) сущ. муж. 1. автомăт
(хăй халълĕн ĕçлекен машина, хатĕр);
станбк-автомат автомăт станбк 2.
автомăт (хăвăрт перекен пăшал); автом^т Калашникова Калăшников автомăчĕ
автоштизăцня (-и) сущ. жен. автоматизăци, автоматлăв; автоматлани; автоматизăция произвбдства
производствăнă автоматланй
автоматизйровать (наст. и будущ.
-рую, -руешь, -руют( глаг. сов. и несов. автоматизациле, автоматлă; автоматизированная система управления автоматлăнă управлени системИ
автомăтика (-и) сущ. жен. 1. автомăтика (ăслăлăхпа техникăн автоматлă хатĕрсем тăвас енĕпе ĕçлекен уйрăмĕсем) 2. автомăтика (автоматлă хатĕрсем, машинăсем); испбльзование автомăтики в авиăции
автоматикăпă авиацире ÿсă курнй
автоматйческий прил., автоматйчески нареч. 1. автомăт ...; автомат-

лă; автоматйческое орÿжие автоматлă хĕç-пăшăл 2. хăй хăльлĕн; шухăшламăсăр; отвечăть автоматйчески шухăшламăсăр хуравлă
автомашйна (-ы) сущ. жен. (син.
автомобиль) автомашйна; грузовая
автомашйна груз автомашинй, тиĕв
автомашинй; учйться вождению автомашйны автомашина тытсă пымă
вĕрĕн
автомобйль (-я) сущ. муж. (син.
автомашйна) автомобйль; легковбй
автомобйль çă'мăл автомобйль; внедорбжный автомобйль çÿлсăр çÿрекен автомобиль
автомобйльный прил. автомобиль
-ĕ; автомобильный двигатель автомобиль двигателĕ
автонбмия (-и) сущ. жен. автонбми, хăй тЫтăмлăх (халăх хăй çĕрĕ
çинче влаçа хăй тытса тăни); национăльно-территориăльлая автонбмия нăци-территбри автонбмийĕ;
культурная автонбмия культÿра автонбмийĕ
автонбмный прил. 1. автонбмиллĕ,
хăй тЫтăмлă; автонбмный бкруг автонбмиллĕ бкруг 2. (син. самостоятельный, незавйсимый) хăй хăльлĕ,
йрĕклĕ; автонбмный полет йрĕклĕ
вĕçев
автопортрет (-а) сущ. муж. автопортрет (художник харпăр сăнне
ÿкерни)
ăвтор (-а) сущ. муж. (син. создăтель) ăвтор, хайлăвçă; ăвтор кнйги
кĕнекĕ ăвторĕ; ăвтор бперы бпера
хайлавçИ
авторитет (-а) сущ. муж. (син. уважĕние; влияние) авторитĕт, хисĕп,
ят-сÿм; завоевăть авторитет хисепĕ
тйвĕç пул
авторитетный прил. (син. уважăемый, влиятельный), авторитетно нареч. авторитĕтлă, хисĕплĕ, ятлăсÿмлă; вйтĕмлĕ; авторитетный чело-

в^к ятлă-сÿмлă çын; авторитетно заявИть вйтĕмлĕн калă
ăвторский прил. ăвтор -ĕ; авторское прăво ăвтор правИ; ăвторская
речь ăвтор сăмахĕсем {илемлĕ хайлав текстĕнче)
авторÿчка (-и) сущ. жен. авторучка; шăриковая авторÿчка шăриклă авторÿчка
агат (-а) сущ. муж. ахăх (хаклă
йышши чул)
агент (-а) сущ. муж. 1. (син. уполномбченный) агент (учреждени хушнă ĕçе тăвакан); страховдй агент
страховăни агенчĕ 2. (син. шпибн)
агĕнт; агент инострăнной разведкн
ют çĕршыв разведкин агенчĕ
агентство (-а) сущ. сред. агентство
(учреждени); торгбвое агентство сутÿ-илÿ' агентствй; информацибнное
агентство информăци агентствй, хыпăр агентствй
агитацибнный прил. агитăци -ĕ;
агитацибнные материалы агитăци
материалĕсем
агитăция (-и) сущ. жен. агитăци,
ÿкĕтлĕв; ÿкĕтленй
агитйровать (наст. -рую, -руешь,
-руют) глаг. несов., кого (син. уговăривать, убеждăть) агитациле, агитăци ту, ÿкĕтле, çавăрмă тă'рăш; агитировать за кандидата в депутаты
депутатă суйламă тăрăтнă кандидăтшăн агитăци ту
агрăрный прил. (син. земĕльный,
сельскохозяйственный) агрăрлă; ял
хуçăлăх -ĕ; агрăрный сбктор эконбмики эконбмикăн ял хуçăлăх пăйĕ
агрессИвный прил. (син. захвăтнический), агрессйвно нареч. 1. агрессйвлă, хăпсăнчăк; агресси -ĕ; агрессйвная полйтика агресси политики
2. (син. враждебный) хаяр, сĕ'мсĕр;
он ведет себЯ агрессйвно вăл хăйнĕ
сĕ'мсĕр тыткалăть
агрĕссия (-и) сущ. жен. агресси,

тапăнÿ; тапăнни; вооружснная агрессия хĕç-пăшалпă тапăннй
агрессор (-а) сущ. муж. агрĕссор,
вăрçăпă тапăнакăн; дать отпйр агрессору вăрçăпă тапăнаканă хирĕç
тăр
агронбм (-а) сущ. муж. агрон<5м
(çĕр ĕç специалисчĕ); агронбм-овощевбд пахчă çймĕç агронбмĕ
агропромышленный прил. агропромышленность -ĕ; агропромышленный кбмплекс агропромЫшленность кбмплексĕ
ад (ăда) сущ. муж. (ант. рай)
тăмăк (тĕн ĕненĕвĕнче - çылăхлă çынсем вилнĕ хыççăн вĕсен чунĕсем асап
куракан вырăн); мÿчиться, как в адÿ
тамăкрй пек асаплăн
адвокЯт (-а) сущ. муж. (син. защйтник) адвокăт (право тĕлĕшĕнчен
пулăшу паракан, судра хÿтĕлекен специалист); шнятъ адрокăта адвокăт
тыт
адвокăтский лрил. адвокăт -ĕ; адвокăтская контбра адвокăт кантÿрĕ
администрăция (-и) сущ. жен. администрăци (тытăм органĕ, унта
ĕçлекенсен йышĕ); главă администрăции райбна райбн администрăцийĕн
пÿçлăхĕ
адмирăл (-а) сущ. муж. адмирăл
(çар флотĕнчи аслă чин)
адрес (-а) сущ. муж.; множ. адресă (-6в) и ăдресы (-ов) 1. ăдрес (пурăнакан е ĕçлекен вырăна кăтартни); ăдрес м^ста жительства пурăнакăн вырăн адресĕ; онй сменйли ăдрес вĕсем адресне улăштăрнă 2. салăмлă çырÿ (юбилей ячĕпе параканни)
адресăнг (-а) сущ. муж. (ант. адресăт) адресăнт (çыру çырса яракан)
адресăт (-а) сущ. муж. (ант. адресăнт) адресăт (çыру илекен)
ăдресный прил. ăдрес -ĕ; ăдресный
стол ăдрес сĕт^лĕ (адрес пĕлтерекен
учреждени)

адъютант (-а) сущ. муж. адъютăнт (çарта - пысăк пуçлăха пулăшакан кĕçĕн офицер); адъютант командйра дивизии дивйзи командирĕн адъютăнчĕ
азăртный прил. (син. стрăстный,
увлечĕнный), азартно нареч. хĕрÿ',
çĕклĕнчĕк, хавхалăнчăк; азăртно игр^ть в карты картлă хĕрсĕ кайсă
выля
азбука (-и) сущ. жен. 1. (син. алфавИт) ăзбука (сас паллисен йĕркепе
вырнаçтарнă йышĕ); рÿсская ăзбука
вЫрăс азбуки 2. {син. буквăрь) ăзбука (вулама-çырма вĕренмелли кĕнеке)
азсрбайджăнец (-нца) сущ. муж.,
азербайджăнка (-и) жен. азербайджăн; множ. азербайджăнцы (-цев)
азербайджансем (тĕрĕксен йышне
кĕрекен халăх); на нăшем рынке торгÿет мнбго азербайджăнцев пйрĕн
пасартă азербайджансем йышлăн
сутă тăвăççĕ
азербайджăнский прил. азербайджăн
-ĕ, Азербайджăн -ĕ; АзербайджанрИ; азербайджăнский язык азербайджăн чĕлхй; азербайджăнские р^ки
АзербайджанрИ юхăн шывсем
азиăт (-а) сущ. муж., азиăтка (-и)
жен. азиăт, А'зи çыннй
азиăтский прил. А'зи -ĕ; азиатлă,
Азири; азиăтские стрăны А'зи çĕршывĕсем; азиăтекая часть Россйи
Раççĕйăн Азири пăйĕ
азбт (-а) сущ. муж. азбт (сывлăшăн
тĕп пайĕ - тĕссĕр газ)
азбтный ирил. азбтлă; азбт -ă; азбт*ная кислотă азбт йÿç^кĕ; азбтные
удобрения азбтлă удобренисбм
Яист (-а) сущ. муж. ăист (чарлан
евĕр кайăк); гнездб аиста ăист йăвй
айва (-Ы) сущ. жен. айвă (кăнтăрти йывăç, унăн пан улми евĕр
çимĕçĕ)
айсберг (-а) сущ. муж. ăйсберг,

пăр ту, пăр тă'вĕ (тинĕсре ишсе çÿрекенни); вершина айсберга ăйсберг
тÿпй
академик (-а) сущ. муж. академик
(академие суйланă çын)
акадĕмия (-и) сущ. жен. академи
(тĕпчев учрежденийĕ е аслă шкул);
сельскохозяйственная акадĕмия ял
хуçăлăх академийĕ; Национăльная
академия наук и искусств Чувашской
Республики Чăвăш Республикин ăслăлăхпă ÿнер нăци академийĕ
акăция (-и) сущ. жен. акăци;
стручкй акăции акăци хутаçĕсем
аквалăнг (-а) сущ. муж. аквалăнг
(шыв айĕнче сывласа ишмелли хатĕр
акварель (-и) сущ. жен. акварель
(шывпа ирĕлекен сăрă; унпа тунă
ÿкерчĕк); выставка акварелей акварельсĕн выставкй; рисовать акварблью акварельпĕ ÿкĕр
акварельный прил. акварĕль ...; акварбль -ĕ; акварельные крăски акварĕль сăрăсĕм; акварĕльный рисÿнок акварĕль ÿкĕрчĕкĕ
аквăриум (-а) сущ. муж. аквăриум (шыв тултарса пулă е ытти чĕр
чун усрамалли савăт)
аквăриумный лрил. аквăриум -ă;
аквăриумные рыбки аквăриум пуллисĕм
акклиматизăция (-и) сущ. жен.
(син. приспособлĕние) акклиматизăци (урăх климата, çĕнĕ çут çанталăк
хутлăхне хăнăхни)
аккомпанемĕнт (-а) сущ. муж. аккомпанемĕнт (юрлакансене музыка каласа пулăшни); петь под аккомпанемент гитăры гитăра çеммипĕ юрлă
аккомпаниăтор (-а) сущ. муж. аккомпаниăтор, аккомпанемĕнт калакăн
аккомпанировать (наст. -рую, -руешь, -руют) глаг. несов., кому аккомпанемент калă; аккомпанировать
певцÿ на фортепьЯно юрăçă фортепьянăпă аккомпанемĕнт калă

аккбрд (-а) сущ. муж. аккбрд (темиçе сасă килĕшÿллĕ янăрани); взять
аккбрд на пианйно пианинăпă аккб~рд янраттăр
аккордебн (-а) сущ. муж. аккордебн {сылтăм олă валли фортепъяно
майлă пускăчсем тунă купăс); игрЯть
на аккордебне аккордебн калă
аккбрдный прил. (син. сдĕльный),
аккбрдно нареч. аккбрдлă, ĕ'çĕн тÿлемеллй; аккбрдная плата ĕ'çĕн тÿленй
аккредитăция (-и) сущ. жен. аккредитăци, çирĕплетÿ'; çирĕплетнй;
аккредитăция журналйстов для раббты на конгрессе журналистсене
конгресрă ĕçлемĕ çирĕплетнй
аккредитйв (-а) сущ. муж. аккредитив (пĕр банк тепĕр банкра укçа
илме панă документ)
аккредитовăть (наст. -тую, -тУешь,
-тÿют) глаг. сов. и несов., кого (син.
назнăчить, напрăвить) аккредитацилĕ, çирĕплет (журналистсем, дипломатсем çинчен); журналисты, аккредитбванные на междунарбдной конференции тĕнчерй конференцире
ĕçлеме çирĕплетнĕ журналистсем
аккумулЯтор (-а) сущ. муж. аккумулятор (электричество каплантарса усракан хатĕр); зарядйть аккумулЯтор аккумуляторă авăрлă
аккурăтный прил. (ант. неряшливый, небрĕжный), аккуратно нареч.
тирпейлĕ, типтерлĕ, çыпăçÿллă; аккурăтная дĕвушка тирпейлĕ хĕр; аккуратно причесăть вблосы çÿçĕ типтĕрлĕ турасă якăт
акробăт (-а) сущ. муж., акробатка (-и) жен. акробăт (кăткăс гимнастика вăййи тăвакан артист е
спортсмен); цирковбй акробăт цирк
акробăчĕ
акробăтика (-и) сущ. жен. акробăтика (акробат ăсталăхĕ); спортивная акробатика спорт акробатикИ

акробатический прил. акробăт -ĕ,
акробăтика -ĕ; акробатйческие номера в цйрке циркрй акробăтика
вăййисем
акт (-а) сущ. муж. 1. акт (мĕне те
пулин çирĕплетекен документ); составить акт акт çыр 2. (син. д^йствие, постÿпок) ĕç, тă'вăм; террористйческие ăкты террорлă ĕçсем 3.
(син. действие) акт, пай (спектакльте); пьĕса в трех актах вИçĕ пăйлă
пьĕса
актер (-а) сущ. муж. (син. артИст)
актĕр, артИст; актер драматйческого театра дрăма теăтрĕн артйсчĕ
актйв1 (-а) сущ. муж. актйв (пĕр
йышри чи ăнлануллă, пуçаруллă çынсем); профсоюзный актйв профсок5з
актИвă
актйв2 (-а) сущ. муж. (ант. пассив) актйв (организацин шутра тăракан пурлăхĕпе укçи-тенки); записЯть в актив активă çырсă хур
активИст (-а) сущ. муж., активйстка (-и) жен. активйст (йышри пуçаруллă çын); активИсты экологйческого движĕиия эколбги юхăмĕн активисчĕсĕм
актИвный1 прил. (син. дĕятельный,
энергйчный, инициатИвный; ант.
пассИвный, инертный), актйвно нареч. актИвлă, хастăр, пуçарÿллă; актйвно участвовать в общĕственной
раббте ббщество ĕçнĕ хастăр хутшăн
активный2 прил. (ант. пассИвный)
актИвлă, тÿпăшлă, пайтăллă; актйвный балăнс актйвлă балăнс (тупăш
тăкакран ытларах пулни)
ăктовый ирил. акт (-ĕ), пухÿ -ĕ;
ăктовый зал института институтăн
пухÿ зăлĕ
актуăльный прил. (син. вăжный, знăчимый, злободнĕвный), актуально
нареч. çивбч, кИрлĕ, пЫсăк пĕлтĕрĕшлĕ; актуальные проблемы эконбмики эконбмикăн çйвсч ыйтăвĕсем

акÿла (-ы) сущ. жен. акÿла (тилИчка (-и) жен. алкогблик, ĕ'çкĕçĕ
нĕсри пысăк çăткăн пулă)
алкогбль (-я) сущ. муж. алкогбль,
акушерка (-и) сущ. жен. акушерэр^х таврăшĕ, эрĕх-сăрă
ка (ача çуратнă чух пулăшакан спеалкогбльный ярил. алкогбль -ĕ,
циалист)
эрĕх-сăрă -ĕ; алкогбльные напйтки
акцент (-а) сущ. муж. акцент (ют
ÿсĕртекен ĕçме, эрех-сăрă
чĕлхе сăмахĕсене тăван чĕлхе майлă аллĕя (-и) сущ. жен. аллĕя (икĕ
улăштарни); он говорит с татарским
енĕпе йывăç лартнă çул); лйповая алакцĕнтом вăл тутарлă акцентпă калбя çăкă аллейй
лаçăть
аллилÿйя аллилÿйя (христиансем
акционĕр (-а) сущ. муж. акционĕр
кĕлĕ тунă чухне «Турра мухтав!» пĕл
(акци тытакан предприяти хуçисен- терĕшпе калани)
чен пĕри); акционеры компăнии комаллб аллб (телефонпа калаçнă чухпăни акционерĕсĕм
не чĕнсе калани)
акционĕрный прил. ăкци -ĕ; акциалмăз (~а) сущ. муж. 1. алмăз
онер -ĕ; акционĕрное ббщество ак(хаклă йышши питĕ çирĕп чул); п^рционерсен пĕрлĕшĕвĕ; акционерный
стень с алмăзом алмăз кÿçлă çĕ'рĕ
капитал ăкци капитăлĕ
2. алмăз, кăскăч (кĕленче касмалли)
ăкция (-и) сущ. жен. ăкци (пая кĕрсе
алтăец (-йца) сущ. муж., алтăйка
тупăш илмелли хаклă хут); ăкции Газ- (-и) жен.; множ. алтăйцы алтайсĕм,
прбма Газпрбм акцийĕсĕм; падĕнис
алтăй çыннисĕм (Çĕпĕрте пурăнакан
кÿрса ăкций акцисен хăкĕ ÿкнй
тĕрĕк халăхĕ)
алгебра (-ы) сущ. жен. ăлгебра (маалтăйский прил. 1. алтăй -ĕ; алтематика пайĕ, вăл тĕрлĕ хисепсене тăйский язык алтăй чĕлхй 2. Алшутламалли мелсене тĕпчет); задă- тăй -ĕ; Алтайри; Алтайские гбры
чи по алгебре ăлгебра задачисем
Алтăй тăвĕсем; алтăйские р^ки Алалгебрайческий ирил. ăлгебра -ĕ;
тайрй юхăн шывсĕм
алгебрайческие уравнĕния ăлгебра
алтăрь (-я) сущ. муж. алтăрь (чиртанлавĕсĕм
кĕвĕн турăшсем хыçĕнчи çÿллĕрех
алгорйтм (-а) сущ. муж. алгоритм
пайĕ)
(пĕр-пĕр задачăна шутламалли ĕçсен
алфавит (-а) сущ. муж. (син. ăзйĕрки)
бука) алфавйт (сас паллисен йышĕ,
алиби сущ. нескл. сред. ăлиби (лре- вĕсен çирĕпленнĕ йĕрки); рÿсский алступлени тунă вăхăтра çын çав выфавйт вЫрăс алфавйчĕ
рăнта пулманни); установйть ăлиби
алфавИтный прил. (син. ăзбучный)
ăлиби пулнине çирĕплет
алфавйт -ĕ; расположИть в алфавИталимăнты (-ов) сущ. множ. алином порядке алфавйт йĕркипĕ вырм^нт (ĕçлеймен тăванĕсене пурăннаçтарсă тух
малăх суд урлă шыраса илекен тÿăлый прил. (син. ярко-крăсный)
лев); выплăчивать алименты алимĕнт
йăм хĕ'рлĕ, çÿгă хĕ'рлĕ; алые рбзы
тÿлесĕ тăр
йăм хĕ'рлĕ розăсем
алкоголйзм (-а) сущ. муж. (син.
альббм (-а) сущ. муж. альббм; альпьянство) алкоголйзм, ĕ'çкĕлĕх, ĕçке
ббм для фотогрăфий сăн ÿк^рчĕк
ерни; лечение от алкоголИзма ĕçкĕальббмĕ
лĕхрен сыватнИ
альманăх (-а) сущ. муж. альманăх
(вăхăтран вăхăта кăларакан илемлĕ
алкогблик (-а) сущ. муж., алкого-

амплуă сущ. нескл. сред. амплуă
хайлав пуххи); поэтический альманăх
(артист вылякан пĕр йышши рольпозои альманăхĕ
сем); амплуă злодея пÿтсĕр çын роальпинизм (-а) сущ. муж. альпилĕсĕм
низм (çÿллĕ сăртсене хăпармалли
ăмпула (-ы) сущ. жен. ăмпула (эмел
спорт); занимăться альпинизмом
усрамалли шăратса питĕрнĕ кĕленче
альпинизмă хутшăн
савăт); лекăрство в ăмпулах ампулăальт (-ă) сущ. муж. альт (хĕрарăмрй эмĕл
сен е ачасен хулăнрах сасси); петь
анăлиз (-а) сущ. муж. 1. (ант. сйнальтбм альтпă юрлă
тез) тĕпчев, анăлиз; химйческий анăалюмйниевый прил. алюмИни ...;
лиз хйми анăлизĕ 2. (син. разббр)
алюмйни -ĕ; алюмйниевая посÿда
тишкерÿ'; грамматИческий анăлиз
алюмйни сăвăт-сапă; алюмйниевый
граммăтика тишкерĕвĕ
комбинăт алюмйни комбинăчĕ
алюмИний (-я) сущ. муж. алюмИанализировать (наст. -рую, -руни (çăмăл шурă металл); издĕлия из
ешь, -руют) глаг. несов., что тишалюминия алюмйни япаласĕм
кĕр, тĕпчĕ, анăлиз ту; анализйровать
амбăр (-а) сущ. муж. ампăр, кĕлĕт; ошИбки в диктăнте диктантрй йăхлĕбный амбăр тЫрă кĕлĕчĕ
нăшсене тишкер
амбулатбрия (-и) сущ. жен. амбуаналитический прил. (ант. синтелатбри (çынсем килтен пырса сипле- тйческий) тĕпчĕв -ĕ, анăлиз -ĕ; тĕпнекен больница)
чĕвлĕ; аналитйческий метод тĕпчев
амвбн (-а) сущ. муж. амвбн (чирмеслечĕ; аналитйческий склад умă
кÿре - турăшсем умĕнчи çÿллĕ вырăн, тĕпчевлĕ шухăшлăв
унтан пачăшкă ÿкĕт сăмахĕ калать)
аналогйчный прил. (син. схбдный,
америкăнец (-нца) сущ. муж., амеподббный), аналогйчно нареч. пĕрикăнка (-и) жен. 1. америкăн, амерешкел, пĕр евĕрлĕ, пĕр мăйлă; пририкăнец, Америка çыннй 2. америвестй аналогичный примĕр пĕрешкел
кăн, америкăнец, С Ш А çыннй; аметĕ'слĕх илсĕ кăтăрт
рикăнцы итальЯнского происхождсаналбгия (-и) сущ. жен. (син. схбдния Италирĕн тÿхнă американсĕм
ство) пĕрешкеллĕх, пĕр евĕрлĕх; закамерикăнский прил. 1. Амĕрика -ĕ;
лючĕние по аналбгии пĕрешкел пуАмерикăрй; америкăнский континент
лăмсемпе тÿнă пĕтĕмлетÿ'
Америка континĕнчĕ 2. Америка -ĕ,
аналбй (-я) сущ. муж. аналбй (чирС Ш А -ĕ; Америкăрй, СШАрй; амекÿре - турăшсем, кĕнекесем т. ыт.
рикăнский конгрĕсс Ам^рика конхумалли сĕтел)
гресĕ, С Ш А конгресĕ
ананăс (-а) сущ. муж. ананăс (троамйнь амйнь (христиансем кĕлĕ
пикри ÿсен-тăран, унăн техĕмлĕ
вĕçĕнче «чăн, тĕрĕс» пĕлтерĕшпе калаçимĕçĕ)
кан сăмах)
анархический прил. 1. анăрхи -ĕ;
анархИст -ĕ; анархистлă; анархйчесамнистия (-и) сущ. жен. амнйсти,
кие организăции анархистсĕн оргакаçарÿ; каçарнй; объявить амнИстию
низацийĕсĕм 2. йĕркĕсĕр, арпаамнйсти ту, каçăр
шÿллă
аморăльный прил. (син. безнрăвственный), аморăльно нареч. чЫссăр,
анăрхия (-и) сущ. жен. (син. бесйĕркесĕр, пÿтсĕр; аморăльный поступорядок, стихййность) анăрхи, йĕрпок чЫссăр хăтлăнăш
кесĕрлĕх, арпашÿ

анатбмия (-и) сущ. жен. анатбми,
тЫтăмлăх (чĕрĕ организмсен тытăмне тĕпчекен ăслăлăх); анатбмия человĕка эт^м анатбмийĕ; анатбмия
растĕний ÿсен-тăрăн тЫтăмлăхĕ
Янгел (-а) сущ. муж. ăнгел, пирĕштй (тĕн ĕненĕвĕнче - Турă хушнине
пгăвакан çунатлă ача е çамрăк çын
сăнарлă янавар)
ангина (-ы) сущ. жен. ангйна, пыр
шыççИ
англйиский прил. акăлчăн -ĕ; А ' н гли -ĕ; АнглирИ; англИйский язык
акăлчăн чĕлхИ; англИйский парлăмент А'нгли парлăменчĕ
англичЯнин (-а) сущ. муж., англичăнка (-и) жен. акăлчăн; множ. англичăне (-ăн) акăлчансĕм (Великобритани халăхĕ)
англоязычный прил. акăлчăн чăлхиллĕ; англоязычные страны акăлчăн чĕлхйллĕ çĕршывсем
анекдбт (-а) сущ. муж. анекдбт, халăп; расскăзывать анекдбты халăп
çаптăр
анйс (-а) сущ. муж. 1. Знĕс, кал^мпĕр (ырă шăршăллă курăк вăрри)
2. анйс (пан улми сорчĕ)
анкета (-ы) сущ. жен. анкета (ыйтусем çырнă хут); запблнить анкĕту анкетăнă хуравлă
анкетйровать (наст. и будущ. -рую,
-руешь, -руют) глаг. сов. и несов. анкетăлă, анкĕта тĕпчевĕ иртгер
аннотăция (-и) сущ. жен. аннотăци
(кĕнеке содержанине кĕскен çырса кăтартни)
аннулйровать (наст. и будущ. -рую,
-руешь, -руют) глаг. сов. и несов.,
что (син. отменйть) пăрахăçлă, пăрăхăç ту, вăйрăн кăлăр; аннулИровать договбр килĕшĕве пăрахăçлă
анонИмный прил., анонимно нареч.
анонймлă, ятнĕ çырмăн, ăлă пусмăн;
анонимное письмб ăлă пусмăн çыру
анбнс (-а) сущ. муж. (син. объяв-

ление) пĕлтерÿ'; пĕлтернй, пĕлтерсе хунй; театрăльный анбнс спектакльсем çинчен пĕлтерсе хунй
анонсйровать (наст. и будущ. -рую,
-руешь, -руют) глаг. сов. и несов.,
что (син. объявлять) пĕлтер, пĕлтерсе хур; анонсИровать телепередăчи
телепередачăсем çинчĕн пĕлтерсе
хур
ансăмбль (-я) сущ. муж. 1. ансăмбль (юрăçсен е музыкантсен ушкăнĕ); ансăмбль пĕсни и танца юрăпă тăшă ансăмблĕ; фольклбрный ансăмбль хăлăх пултарÿлăх ансăмблĕ 2.
пĕ'рлĕх, килĕшÿ'лĕх, çураçÿлăх (сăм.,
хулари çурт-йĕрсен)
антагонИзм (-а) сущ. муж. (син.
противоречие) хйрĕçлĕх, хире-хйрĕçлĕх, тăшмăнлăх
антагонистИческий лрил. хирĕçле,
тăшманлă, килĕшмй; антагонистйческие противоречия килĕшмй хирĕçлĕхсем
антарктйческий прил. (ант. арктИческий) Антăрктика -ĕ; Антарктикăри; антарктйческие льды АнтарктикăрИ пăрсем
антĕнна (-ы) сущ. жен. антенна
(радио хумĕсем саракан е йышăнакан
хатĕр); телевизибнная антĕнна телевйдени антеннй
антибибтики (-ов) сущ. множ.;
един. антибибтик (-а) муж. антибиотиксем (микробсене ĕрчеме паман
япаласем)
антилбпа (-ы) сущ. жен. антилбпа
(кăнтăрта пурăнакан пăлан евĕр чĕр
чун); рога антилбпы антилбпа мăйракИ
антисанитăрный ирил. (син. грязный) тасă мар, варалăнчăк, тирпейсĕр; магазИн нахбдится в антисанитăрном состоянии магазинтă тасалăхпă тирпей çук
антисанитария (-и) сущ. жен. тасамăрлăх, тирпĕйсĕрлĕх

аплодисменты (-ов) сущ. множ.
антйхрист (-а) сущ. муж. анти(син. рукоплескăния) ăлă çупнй; бÿрхрист (христиан тĕнĕнче - Христосăн хаяр тăишанĕ, вăл çĕр çине ные продолжительные аплодисменты
нумайччен тă'вăллăн ăлă çупнИ
тĕнче пĕтес умĕн килет имĕш)
апокăлипсис (-а) сущ. муж. апоантициклбн (-а) сущ. муж. (ант.
циклбн) антициклбн (циклонсем хуш- кăлипсис (Библин тĕнче пĕтесси çиншинчи хутлăх, унта атмосфера пу- чен калакан пайĕ)
сăмĕ пысăк пулать, çанталăк тÿлек
аполитичный прил., аполитйчно нате уяр тăрать)
реч. полйтикăсăр, политикăнă хутшăнмăн
античный прил. ăнтика -ĕ (авалхи
грексен, римлянсен историйĕпе тата апбстол (-а) сущ. муж. апбстол
культурипе çыхăннăскер); антйчное
(христиан тĕнĕнче - Христос вĕренискÿсство ăнтика ÿнĕрĕ
тĕвне сарнă çынсенчен пĕри)
антолбгия (-и) сущ. жен. антолбаппарăт (-а) сущ. муж. 1. (син.
ги (тĕрлĕ авторсем çырнă илемлĕ
приббр, устрбйство) аппарăт (теххайлавсен пуххи); антолбгия рÿсской ника хатĕрĕ); телефбнный аипарăт
прбзы XIX века XIX ĕмĕртИ вЫрăс
телефбн аппарăчĕ 2. аппарăт (ÿтĕн
прозйн антолбгийĕ
пĕр-пĕр ĕçе туса тăракан органĕсем);
дыхăтельный аппарăт сывлăв аппаантбним (-а) сущ. муж. (ант. синбним) антбним (хире-хирĕç пĕлте- рăчĕ 3. аппарăт (ĕçе йĕркелесе пырĕшлĕ сăмахсенчен пĕри, сăм., боль- ракан органсем, çынсем); госудЯрственный аппарат патшăлăх аппашой «пысăк» - маленький «пĕчĕк»)
рăчĕ; аппарăт министерства минисантбновка (-и) сущ. жен. антбновтĕрство аппарăчĕ
ка (пан улми сорчĕ)
аппаратÿра (-ы) сущ. жен. аппаантр^кт (-а) сущ. муж. (син. ператÿра, аппаратсĕм; электрбнная апрерЫв) антрăкт, тăхтăв (спектакль е
паратÿра электрбнлă аппаратсĕм
концерт пайĕсем хушшинчи)
аппĕндикс (-а) сущ. муж. аппĕнанфăс нареч. тÿ'ррĕн, питрен, пит
дикс (суккăр пыршă юппи)
енчен; снимăться анфăс пит енчен
аппендицйт (-а) сущ. муж. аппенсăн ÿкерттĕр (айккинчен мар)
дицИт (аппендикс шыçни)
апеллЯция (-и) сущ. жен. 1. апелляци (суд йышăннипе килĕшмесĕр асаппетйт (-а) сущ. муж. çиĕс киллăрах суда панă жалоба) 2. чĕнсе канй, апăт аннй; у менЯ нет аппетйта
ланй; канăш ыйтнИ; апеллЯция к обмăнăн çиĕс килмест
щественности общественноçă чĕнсĕ
аппетйтный прил., аппетйтно накаланй
реч. тÿтлă, тĕхĕмлĕ, илĕртÿ'ллĕ; аппетйтный пирбг тутлă кÿкăль; ЯблоапельсИн (-а) сущ. муж. апельсйн
(цитрус йышши йывăç тата унăн çи- ки выглядят бчень аппетитно пан
улмисем пИтĕ техĕмлĕ курăнăççĕ
мĕçĕ)
аппликăция (-и) сущ. жен. апплиапельсИновый прил. апельсин -ĕ;
кăци (тĕслĕ хут е пусма татăкĕапельсИновые кбрки апельсйн хупсенчен ÿкерчĕк туни)
пй
апрель (-я) сущ. муж. акă ÿйăхĕ,
аплодировать (наст. -рую, -руешь,
апрĕль; в начале апреля акă ÿйăхĕн
-руют) глаг. несов., кому-чему (син.
пуçламăшĕнчĕ
рукоплескăть) ăлă çуп (ырласа, саапрĕльский прил. апрĕль -ĕ; акă
ламласа)

уйăхĕнчй, апрельтй; теплые апрельские дни акă уйăхĕнчИ ă'шă кунсĕм
аптĕка (-и) сущ. жен. аптека; аптбка при больнйце больнйца çумĕнчи аптека
аптĕчный прил. аптĕка -ĕ; аптечный кибск апгека кибскĕ
араб (-а) сущ. муж., арăбка (-и)
жен. арăб; множ. арăбы (-ов) арабсем (Çурçĕр Африкăра тата Хĕвел
анăç Азире пурăнакан семит халăхĕсем)
арăбский прил. арăб -ĕ; арăбские
страны арăб çĕршывĕсĕм; арăбское
письмд арăб çырÿлăхĕ; арабские цйфры арăб цифрисем (1, 2, 3, 4 йышшиссм)
арăхис (-а) сущ. муж. арăхис, çĕр
мă'йăрĕ
арбитрăж (-а) сущ. муж. арбитрăж (тавлашуллă ыйтусене татса
паракан орган); государственный арбитр^ж патшăлăх арбитрăжĕ
арбитрăжный прил. арбитрăж -ĕ;
арбитрăжный суд арбитрăж сÿчĕ
арбÿз (-а) сущ. муж. арбÿз, арпÿс;
спелый арбÿз пйçнĕ арбÿз
арбÿзный прил. арбÿз -ĕ, арпÿс -ĕ;
арбÿзная кбрка арбÿз хуппй
аргумент (-а) сущ. муж. (син. дбвод, доказăтельство) аргумент, çирĕплетÿ' (каланине çирĕплетекен шухăш, факт); привестй аргументы в
пбльзу нбвой тебрии çĕ'нĕ теорие
аргументсемпĕ çирĕплет
ареăл (-а) сущ. муж. (син. ббласть,
территбрия) тă'рăх, хÿтлăх, вырăн,
ен; ареăл обитăния медведя упă пурăнакăн тă'рăх
арĕпа (-ы) сущ. жен. 1. сцена
(циркра); на арĕне цйрка выступают
клбуны цирк сценй çинче клоунсем
выляççĕ 2. арена, вă 'йă вЫрăнĕ
(стадионта)
арĕнда (-ы) сущ. жен. (син. наĕм)
аренда, тарă илнй; арĕнда землй çĕр

тарă илнй; сдать в аренду тарă пар,
арендăнă пар; взять в аренду тарă ил,
арендăлă
арендăтор (-а) сущ. муж. арендăтор, тарă илекен
арĕндный прил. аренда -ĕ; тарă -ĕ;
арендная плăта аренда тÿлевĕ
арендовăть (наст. и будущ. -дÿю,
-дÿешь, -дÿют) глаг. сов. и несов.,
что (син. нанимăть) арендăлă, арендăнă ил, тарă ил; арсндовăть торгбвые иомещĕния сутÿ-илÿ' çурт-йĕ'рĕ
тарă ил
ар^ст (-а) сущ. муж. 1. (син. задержăние, заключение) арест; арестлени, тытсă хупни; подвергнуть ар^сту тытсă хуп, арестле 2. (син. запрещение) арест, чарÿ; чарнй (пурлăхпа, укçа-тенкĕпе усă курма суд йышăннипе чарни); наложить арĕст на
бăнковский счет банкрй счĕтпă ÿсă
курмă чар
арестовать (наст. и будущ. -тÿю, -туешь, -тÿют) глаг. сов. 1. кого (син.
задержăть) арестлĕ, тытсă хуп; хулиганов арестовăли ашкăнчăксене
тытсă хÿпнă 2. что арестле, чарÿ
хур, ÿсă курмă чар; арестовăть счет
в бăнке банкрй счĕтă чарÿ хур
аристокрăт (-а) сущ. муж., аристократка (-и) жен. аристокрăт, улпÿт (чаплă йăх çынни)
аристокрăтия (-и) сущ. жен. аристокрăти, аристократсем
арифмĕтика (-и) сущ. жен. арифмĕтика (математика пайĕ: хисепсене хушасси-кăларасси тата хутласси-пайласси); учебник арифмĕтики
арифмĕтика учебникĕ
арифметйческий прил. арифмĕтика
-ĕ; арифметйческие задăчи арифмĕтика задачисем
арифмбметр (-а) сущ. муж. арифмбметр (арифметика шутлавĕ тумалли хатĕр)
ария (-и) сущ. жен. ăри (оперăн

юрă евĕрлĕ пайĕ); певĕц испблнил
ăрию к5рăçă ăри юрлăрĕ
арка (-и) сущ. жен.; множ. ăрки
(ăрок) ăрка (çавра тăрăллă хапха,
çурт маччи); триумфальная арка
мухтăв арккй (чаплă çĕнтерÿ ячĕпе
лартиă палăк)
аркăн (-а) сущ. муж. мă'йкăч, кăсмăк; поймăть лбшадь аркăном лашанă касмăкпă тыт
арктйческий прил. А ' р к т и к а -ĕ;
АрктикăрИ; арктИческая збна Россйи Раççейăн А'рктика тă'рăхĕ
арматÿра (-ы) сущ. жен. 1. (син.
каркăс) арматÿра, кăшкăр (тимĕрбетон конструкцисенче) 2. хăтĕрхĕ'тĕр, хатĕрсĕм; печнăя арматÿра кăмакă хăтĕр-хĕ'тĕрĕ (алăкĕсем, вьюшкисем т. ыт.)
армейский прил. (син. воĕнный) çар
-ĕ; армĕйская слÿжба çар службй
ăрмия (-и) сущ. жен. 1. çар, хĕçпăшăллă вăйсем; россййская ăрмия
Раççбй çăрĕ 2. ăрми (темиçе дивизирен тăракан çар пĕрлешĕвĕ); танковая ăрмия танк ăрмийĕ 3. çар, пьюăк
йыш; ăрмия учителăй вĕрентекенсен
пысăк йЫшĕ
армяк (-ă) сущ. муж. сăхмăн; рăньше крестьяне ходйли в армякăх ĕ'лĕк
хресченсем сăхманпă çÿренĕ
армянйн (-а) сущ. муж., армянка
(-и) жен. эрмĕн; множ. армЯне (-Ян)
армянсĕм, эрменсĕм (Арменире тата ытти çĕршывсенче пурăнакан
халăх)
армянский прил. армян -ĕ, эрмен
-ĕ; Арменири; армянский язык эрм^н чĕлхй; армЯнские гбры Арменири сăрт-тÿ
аромăт (-а) сущ. муж. Ырă шă'ршă,
тĕхĕм; аромăт роз розăсĕн ьГрă
шăршй
аромăтный прил. Ырă шă'ршăллă,
техĕмлĕ; аромăтные яблоки техĕмлĕ
пан улмй

арсенăл (-а) сущ. муж. арсенăл
(хĕç-пăшал усракан тата юсакан
предприяти)
артель (-и) сущ. жен. эртĕл, ÿшкăн;
плбтницкая артель платнйк эртĕлĕ
артериăльный прил. (ант. венбзный) артĕри -ĕ; артерирй; артериăльное давлĕние артерирй юн пÿсăмĕ
артерия (-и) сущ. жен. 1. (ант. вĕна) артĕри (чĕререн ÿт пайĕсене каякан юн тымарĕ) 2. (син. путь) çул,
çул-йĕр; водные артĕрии шыв çулĕсĕм
артиллерйиский прил. артиллĕри -ĕ;
артиллерийская батарĕя артиллĕри
батарейи
артиллĕрия (-и) сущ. жен. артиллĕри (тупăсем, çарăн тупăсемпе хĕçпăшалланнă пайĕ); тяжелая артиллерия йЫвăр артиллĕри
артИст (-а) сущ. муж. (син. актĕр)
артИст; нарбдный артИст Чувăшии
чăвăш хăлăх артисчĕ
артйстка (-и) сущ. жен. (син. актрйса) артИстка; артистка кÿкольного теăтра пуканĕ теăтрĕн артисткИ
архăнгел (-а) сущ. муж. архăнгел
(христиан тĕнĕнче - ангелсенчен чи
асли)
археолбгия (-и) сущ. жен. археолбги (аеалхи халăхсен культурине
вĕсенчен юлнă япаласем тăрăх тĕпчекен ăслăлăх)
архйв (-а) сущ. муж. 1. архив (документ пухса упракан учреждени); госудăрственный архИв патшăлăх архйвĕ 2. архйв (документ пуххи); архйв писăтеля çырăвçă архйвĕ
архиепИскоп (-а) сущ. муж. архиепископ (аслă епископ чинĕ)
архисрĕй (-я) сущ. муж. архиерĕй
(православи чиркĕвĕнчи аслă чин)
архимандрит (-а) сущ. муж. архимандрйт (арçын мăнастирĕн пуçлăхĕ)
архипелăг (-а) сущ. муж. архипелăг (тинĕсри утравсен ушкăнĕ)

нÿлăх (шухăшсен, ăнлавсен); ассоциархитектор (-а) сущ. муж. архиăция по схбдству пĕрешкеллĕх çЫт^ктор (архитектура специалисчĕ)
хăнăвĕ
архитектÿра (-ы) сущ. жен. 1. архитектура (çурт-йĕр лартас ăсталăх)
астма (-ы) сущ. жен. ăстма, сЫв1. (син. здăния, сооружĕния); çуртлăш пÿлĕннй; страдать ăстмой сЫвйĕ'р древнерÿсская архитектура аваллăш пÿлĕннипĕ аптăрă
хй вЫрăс çурт-йĕ'рĕ
ăстра (-ы) сущ. жен. ăстра (пахча
аршйн (-а) сущ. муж. ăршăн (ĕлĕкчечекĕ); бук^т астр ăстра çыххй
хи вăрăмăш виçи - 0,71 м)
астронăвт (-а) сущ. муж. астронăвт
арьергăрд (-а) сущ. муж. (ант.
(СШАра космонавтсене çапла калаçавангăрд) кайри хурăл, хыçрй хурăл
çĕ)
(куçса пыракан çарăн вĕçĕнчи пайĕ)
астронбмия (-и) сущ. жен. астронбми (Çут тĕнче тытăмне, çăласпирăнт (-а) сущ. муж., аспирăнттăрсемпе планетăсене тĕпчекен ăска (-и) жен. аспирăнт (аспирантулăлăх)
рăра вĕренекен)
асфăльт (-а) сущ. муж. асфăльт (çул
аспирантÿра (-ы) сущ. жен. асписармалли çăра сăмала)
рантура (ăслăлăхпа педагогика кадасфальтйровать (наст. -рую, -рурĕсем хатĕрлемелли система); окбнешь, -руют) глаг. несов., что асфальтчить аспирантÿру аспирантурăрăн
лă, асфăльт сар, асфăльт вит; асфальвĕренсĕ тух
тИрованная ÿлица асфальтлăнă урăм
ассамблĕя (-и) сущ. жен. ассамблея, пухÿ; Генерăльная Ассамблĕя
асфăльтовый прил. асфăльт ...; асОрганизăции Объединенных Нăций
фăльт -ĕ; асфăльтовое покрытие доПĕрлĕшнă Нацисен Организăцирбги çÿлăн асфăльт витĕмĕ
йĕн А'слă Пÿхăвĕ
атăка (-и) сущ. жен. (син. наступассигновăнис (-я) сущ. сред. 1.
ление) атăка, тапăнÿ, тапăннй; пойтй
(сик. выделĕние, инвестйция) укçăв атăку атакăнă Ыткăн, тăпăн
тенкĕ уйăрнй (пĕр-пĕр ĕç тумă) 2.
атаковăть (наст. и будущ. -кÿю,
ÿйăрнă укçă, хЫвнă укçă; ассигно-кÿешь, -кÿют) глаг. сов. и несов.,
вăния в сĕльское хозЯйство ял хукого-что (син. наступăть) атакăлă,
çалăхне хЫвнă укçă
тăпăн, тапăнсă çăпăç; атаковăть внезăпно кĕтм^н çĕртен тăпăн
ассистент (-а) сущ. муж., ассистентка (-и) жен. 1. (син. помбщатейзм (-а) сущ. муж. (син. безббник) ассистент, пулăшакăн; ассисжие, безверие; ант. религибзность,
т^нт врачă врача пулăшакăн 2. асвĕра) атейзм, тÿрăсăрлăх, туррă ĕненсистент (аслă шкулта - кĕçĕн пременнИ
подаватель)
атейст (-а) сущ. муж., атейстка (-и)
жен. атейст, гуррă ĕненмен
ассортимент (-а) сущ. муж. ассортимент (тĕрлĕ йышши таварсен, сорт- ателье сущ. нескл. сред. 1. (син.
сен сутлăхри пуххи); ббувь в ширбстÿдия) ательĕ (художникăн ĕç пÿком ассортименте тĕ 'рлĕ йышшИ
лĕмĕ); ателье скÿльптора скÿльптор
ăтă-пушмăк
ателйй 2. (син. мастерскăя) ателье;
телевизибнное ателье телевИдени
ассоциăция (-и) сущ. жен. 1. (сш.
ателйй; ателье мод мбдăллă тумтйр
объединение) пĕрлешÿ'; ассоциăция
ателйй
журналистов журналистсĕн пĕрлĕшĕвĕ 2. (син. связь) çыхăнÿ, çыхăăтлас (-а) сущ. муж. ăтлас (карт-

тăсен, таблицăсен пуххи); географй- хак пар; он аттестуется положительческий Ятлас геогрăфи ăтласĕ
но ăнă лăйăх хак парăççĕ
атлăс (-а) сущ. муж. атлăс {ялтăраттракцибн (-а) сущ. муж. аттраккка пурçăн пусма)
цибн (канса йăпанмалли вăйă хатĕатласный прил. атлăс ...; атлăс -ĕ;
рĕсем, чуччу-карусель т. ыт.)
атласное плăтье атлăс кĕпе
аудитбрия (-и) сущ. жен. 1. (син.
атлет (-а) сущ. муж. атл^т; тĕреклĕ
помещение, кбмната) пÿ'лĕм; учебçын
ная аудитбрия вĕренÿ' пÿ'лĕмĕ 2.
(син. слÿшатели) хăлăх, итлекенсем
атлетика (-и) сущ. жен. атлетика
(ÿт-пĕве тĕреклетмелли спорт вăййи-(лекцие, доклада); аудитбрия осталась довбльна выступлением гбстя
сем, хăнăхтарусем); легкая атлетиитлекенсене хăнă калăнă сăмăх кИка çă'мăл атлетика (утса-чупса, сиксе, тĕрлĕ снарядсем ывăтса ăмăрт- лĕшрĕ
ни); тяжелая атлетика йЫвăр атлеаÿкаться глаг. несов. (син. переклитика (штанга, кире пуканĕ çĕклесе кăться) ауклăт, кăшкăрăш, сăсă пар
ăмăртни)
(инçетрен, сăм., вăрманта пĕр-пĕрне
атлетйческий прил. атл^т -ĕ; патилтме)
вăр, тĕрĕклĕ; атлетйческое телослоаукцибн (-а) сущ. муж. (син. торжĕние патвăр ÿт-пÿ'
г и , распродăжа) аукцибн, туркИ
атмосфĕра (-ы) сущ. жен. 1. атмос(тавара, пурлăха халăх умĕнче хакфера, сЫвлăш (планетăсен газ вилашса сутни); продăть с аукцибна
тĕмĕ); атмосфĕра ЗемлИ Çăр атмостуркй тусă сут; выставить на аукферй 2. атмосфера (газ пусăмĕн вицибн аукционпă сутмă кăлăр
çи); давлĕние - пять атмосфĕр пÿафйша (-и) сущ. жен. (син. объявсăм - пйлĕк атмосфера
ление) пĕлтерÿ', афйша; театрăльатмосфĕрный прил. атмосфĕра -ĕ;
ная афиша теăтр афишИ
атмосферăрй; атмосфĕрное давлĕние
афоризм (-а) сущ. муж. афоризм
атмосфера пÿсăмĕ; атмосфĕрные яв(шухăша кĕскен те витĕмлĕн палăрлĕния атмосферăрИ пулăмс^м
такан пуплев)
йтом (-а) сущ. муж. ăтом (хими
африкăнсц (-нца) сущ. муж., афэлеменчĕн чи пĕчĕк пайĕ); ăтомы же- рикăнка (-и) жен. африкăн, африлеза тИмĕр атомĕсем
кăнец, А'фрика çынни; чернокбжие
африкăнцы хурă ÿ'тлĕ африкансем
ăтомный прил. ăтом -ĕ; ăтомлă;
ăтомная энергия ăтом хăвăчĕ
африкăнский прил. А 'фрика -ĕ;
аттестЯт (-а) сущ. муж. аттестăт
Африкăрй; Африкăнский матерИк
(çирĕплетÿ докуменчĕ); аттестат об
А'фрика матерйкĕ; африкăнские рбокончăнии срĕдней шкблы вăтăм
ки Африкăрй юхăн шывсем
шкул пĕтернинĕ çирĕплетекен аттеăффикс (-а) сущ. муж. ăффикс
стăт
(çĕнĕ сăмах тăвакан е сăмаха улăшаттестăция (-и) сущ. жен. (син. оцен- таракан морфема); словообразовăтельные аффиксы рÿсского языкă
ка, характерйстика) аттестăци (çынвырăс чĕлхинчИ сăмăх пÿлăвĕн афна, учреждение тĕрĕслесе хак пани)
аттестовать (наст. и будущ. -тÿю, фиксĕсем
-тÿешь, -тÿют) глаг. сов. и несов.,
аффиксальный прил. ăффикс -ĕ;
кого-что (син. оценивать, характеăффикслă; аффиксăльное словоизмеризовăть) аттестациле, аттестăци ту,
нĕние ăффикслă сăмăх ÿлшăнăвĕ

ăхать глаг. несов. ахлăт (тĕлĕнсе,
кулянса, ыратнине палăртса)
аэрббика (-и) сущ. жен. аэрббика
(музыка çеммипе илемлĕ гимнастика
хăнăхтарăвĕсем туни); заниматься
аэрббнкой аэрббика ту
аэродрбм (-а) сущ. муж. аэродрбм; воĕнный аэродрбм çар аэродрбмĕ; взлетная полоса' аэродрб-

ма аэродрбмăн самолĕт лармаллй
тă'рăхĕ
аэропбрт (-а, в аэропбрте и в аэропортÿ) сущ. муж. аэропбрт, сывлăш пбрчĕ (аэродром тата унăн çуртйĕрĕ)
аэросăни (-ей) сущ. множ. çил
çунă (сывлăш винчĕпе куçакан йĕлтĕрлĕ машина)

баба (-ы) сущ. жен. ăрăм, маткă,
хĕрăрăм * снĕжная бăба юр кĕлетке
баба-яга (бăбы-ягй) сущ. жен. катĕн кăрчăк, вÿпăр кăрчăк (вырăс
юмахĕсенчи сăнар)
бăбий прил. (син. жĕнский; ант.
мужскбй, мужйчий) ăрăм -ĕ, маткă -ĕ, хĕрăрăм -ĕ * бăбье лбто вăтă
ăшшй (кĕр пуçламăшĕнчи уяр, ăшă
вăхăт)
бабочка (-и) сущ. жен. лĕ'пĕш; бăбочка-капÿстница купăстă лĕ'пĕшĕ;
ночнăя бăбочка упă лĕ'пĕшĕ (çĕрле
вĕçсе çÿрекенни)
бăбушка (-и) сущ. жен. (ант. внук,
внÿчка) 1. асанне (атте амăше);
кукамăй (анне амăшĕ) 2. кинемей
(ватă хĕрарăмсене хисеплесе чĕнни)
* бабушка нăдвое сказăла мĕн пулассй пăллă мăр-ха
багăж (-ă) сущ. муж., только един.
(син. поклăжа, вĕщи) багăж, япаласем (çул çине илсе тухнисем); ручнбй багăж алăрй япаласем; сдать
вĕщи в багăж япаласенĕ багажă пар
* багăж знăний пĕлÿ' пуххй, пĕлÿ'лĕх (уйрăм çыннăн)
багăжник (-а) сущ. муж. багăжник
(машинăн япаласем хумалли вырăнĕ);
багăжник велосипеда велосипĕд багăжникĕ; открыть багăжник автомобйля автомобйль багажникнĕ уç

багбр (багрă) сущ. муж. пакÿр; пожăрный багбр пушăр пакÿрĕ; зацепйть бревнб багрбм пĕрененĕ пакурпă çаклăт
багрбвый прил. (син. гÿсто-крăсный, пÿрпÿрный) йăм хĕ'рлĕ, тĕ'ттăм хĕ'рлĕ; багрбвое зăрево пожăра
пушăрăн йăм хĕ'рлĕ çутй
бадмиитбн (-а) сущ. муж. бадминтбн (ракеткăпа çапса волан вĕçтермелли вăйă); игрăть в бадминтбн бадминтонлă выля
бăза (-ы) сущ. жен. 1. (син. оснбва, фундăмент) бăза, нйкĕс, тĕрĕк;
сырьевăя бăза чĕр тавăр бази; на бăзе глуббких знăний тăрăн пĕлÿ' никĕсĕ çинчĕ 2. бăза (предприяти); торгбвая бăза сутÿ-илÿ' базй; воĕнная
бăза çар бази 4 комныбтерная бăза
дăнных компыбтер даннăйĕсен бази
базăр (-а) сущ. муж. (син. рЫнок)
пасăр; сельский базăр ял пасăрĕ;
шкбльный базăр шкул хатĕрĕсен пасăрĕ * птичий базăр кăйăк пасăрĕ
(вĕçен кайăк питĕ йышлăн йăва тăвакан вырăн); устрбить базăр шăвшăв çĕкле, çуйхăш
базăрный прил. (син. рьшочный)
пасăр -ĕ; базăрный день пасăр кÿнĕ
базйроваться глаг. несов. 1. (син. оснбвываться, опирăться) никĕсленсĕ
тăр, тытăнсă тăр; вывод базйруется

на глуббком анăлизе пĕтĕмлетÿ
тăрăн тишкерÿ' çинчĕ никĕсленсе
тăрăть 2. (син. размещăться, располагăться) вырнаçсă тăр; флот базируется в гăвани флот гаваньре вырнаçсă тăрăть
байдăрка (-и) сущ. жен. байдăрка
(икĕ вĕçлĕ кĕсменпе авăсса ишмелли
кимĕ); соревновăния на байдăрках
байдаркăсемпе ишсĕ ăмăртнй
байт (-а) сущ. муж.; множ. бăйты
(байт и бăйтов) байт (компъютерти информаци виçи - 8 бит)
бак (-а) сущ. муж. (син. ббчка, сосÿд, ĕмкость) бак, сăвăт; бак с водбй шыв сăвăчĕ; бензИновый бак
бензйн бăкĕ (автомашинăн, мотоциклăн)
бакалейный прил. бакалея -ĕ; бакалĕйный отдел магазйна магазйнăн
бакалея ÿйрăмĕ
бакалея (-и) сущ. жен. бакалĕя
(канфет-премĕк, чей, кĕрпе-çăнăх йышши таварсем)
баклажăн (-а) сущ. муж. баклажăн (хĕрлĕ кăвак тĕслĕ пахча çимĕç);
икрă из баклажăнов баклажăн нИмĕрĕ
бактерия (-и) сущ. муж. (син. микрбб) бактбри (пĕр клеткăллă организм); болезнетвбрные бактерии чир
ертекен бактерисем
бал (-а, предл. п. о бăле, на балÿ)
сущ. муж.; множ. балы (-бв) бал
(ташăллă уяв каçĕ); Новогбдний бал
Çĕ'нĕ çул бăлĕ
балалăйка (-и) сущ. жен. балалăйка, тăмрă; игрăть на балалăйке тăмрă
калă
балăнс (-а) сущ. муж. 1. (син. равновĕсие) шайлашÿ; шайлашсă тăнй;
балăнс политических сил полйтика
вăйĕсен шайлăшăвĕ 2. балăнс (тупйшпа тăкака танлаштарса шутлани); годовбй балăнс çултăлăк балăнсĕ; подвестй балăнс балăнс ту

балерйна (-ы) сущ. жен. балерйна, балĕт артистки
бал^т (-а) сущ. муж. балет (ташăллă, музыкăллă спектакль); теăтр
бперы и балета оперăпă балет теăтрĕ
балетный прил. балет -ĕ; балетный
спектăкль балет спектăклĕ
бăлка (-и) сущ. жен. каштă, пă'рăс;
потолбчная бăлка маччă каштй
балкăр (-а) и балкăрен (-рца)
сущ. муж., балкăрка(-и) жен.; множ.
балкăры (-ăр) и балкăрцы (-ев)
балкарсем (тĕрĕксен йышне кĕрекен,
Кавказра пурăнакан халăх)
балкăрский прил. балкăр -ĕ; балкăрские пĕсни балкăр юррисем
балкбн (-а) сущ. муж. балкбн; дом
с балкбнами балкбнлă çурт
балкбнный лрил. балкбн -ĕ; балкбнная дверь балкбн ăлăкĕ
балл (-а) сущ. муж. 1. балл (виçе);
сйла ветра - шесть бăллов çил вă'йĕ
- ÿлтă балл 2. балл, пăллă (хакласа лартаканни); получйть высший
балл чи лăйăх пăллă ил
баллăда (-ы) сущ. жен. баллăда
(сйвăллă юмах, халап); сложИть баллăду баллăда хыв
баллбн (-а) сущ. муж. 1. баллбн
(тачă питĕрĕнекен савăт); баллбн с
гăзом газ баллбнĕ 2. баллбн, урапă
(автомашжăн); баллбн лбпнул урапă шă'тнă
баловăть глаг. несов., кого (син. нĕжить, потакăть, распускăть) иртĕхт^р, ачашлантăр, ашкăнтăр; баловăть ребĕнка пĕ'чĕк ачанă ачашлантăр
баловăться глаг. несов. (син. шалИть, прокăзничать) ăшкăн, йртĕх;
нельзЯ баловăться с огнем вут-кăварпă ашкăнмă юрамăсть
баловствб (-ă) сущ. сред. (син. шăлость, прокăзы) ашкăнÿ, иртĕхÿ';
ашкăннй, иртĕннй; ругăть за баловствб ăшкăннăшăн ятлă

бальзăм (-а) сущ. муж. бальзăм
ская система банк системй; бăнков{сиплĕ ĕçме е маç); бальзăм из леский кредИт банкрăн кивçĕн илнĕ
чебных трав эм^л курăкĕсен бальукçă
зăмĕ
банкомăт (-а) сущ. муж. банкомăт
бамбÿк (-а) сущ. муж. бамбÿк (кйн(банк карточкипе укçа паракан автăрти хăвăл туналлă ÿсен-тăран); томат)
зăросли бамбÿка чă'тлăх бамбÿк
банкрбт (-а) сущ. муж. банкрбт,
панкрÿт (парăм татайман организабамбÿковый прил. бамбÿк -ĕ; бамци е çын); оказăться банкрбтом банбÿковая пăлка бамбÿк туя
кротă тух
банăн (-а) сущ. муж. банăн (тропикри ÿсен-тăран, унăн çимĕçĕ); спебанкрбтство (-а) сущ. сред. банлые банăны пИçнĕ банăн
крбтлăх, панкрÿтлăх; банкротă тухн й , панкрутă тухнИ; банкрбтство
банăновый прил. банăн -ĕ; банăнопредприЯтия предприяти банкротă
вый сок банăн сĕткенĕ
тухнй; объявить о банкрбтстве банбăнда (-ы) сущ. жен. (син. шăйка)
крбтлăх çинчĕн пĕлтбр
ÿшкăн, эшкер; бăнда грабителей вăрă-хурăх ÿшкăнĕ
бăнный ирил. мунчă -ĕ; бăнный побандербль (-и) сущ. жен. бандербль л<5к мунчă лапкй; бăнный день мунчă кÿнĕ, мунчă кĕ 'нĕ кун * при(почтăпа яма чĕркенĕ япала); пост^л как бăнный лист сăпсă пек
сл^ть кнйгу бандерблью кĕнекене
çЫпăçрĕ
бандербль тусă яр
бант (-а) сущ. муж. бант (илемлĕ
бандйт (-а) сущ. муж., бандйтка
çыхă); завязăть ленту бантбм лентă(-и) жен. хурăх, вă'рă-хурăх, бандйт
нă илемлĕн çавăрсă çых
бандитИзм (-а) сущ. муж. хурăхлăх,
баня (-и) сущ. жен.; множ. бăни
бандйтлăх
(бань) мунчă; домăшняя баня килбандйтский прил. хурăх -ĕ, вă'рăтй мунчă; истопйть бăню мунчă хут;
хурăх -ĕ, бандйт -ĕ; бандйтская шăймыться в бане мунчă кĕр Ф задăть
ка вă'рă-хурăх ÿшкăнĕ
бăню тип мунчă кĕрт, хЫтă ятлă
банк (-а) сущ. муж. банк (укçа йыбарабăн (-а) сущ. муж. 1. парапшăнса усракан тата паракан учрежпăн (музыка инструменче); бить в
дени); госудăрственный банк патбарабăн параппăн çап 2. кăшкăр (машăлăх бăнкĕ; сберегательный банк
шинăн çÿпçе евĕр пайе); барабăн
перекет бăнкĕ; хранйть деньги в банлебедки лебĕдка кăшкăрĕ
ке укçанă банкрă усрă 4 банк данных даннăйсен бăнкĕ (компъютера
барабăнить во что, глаг. несов. (син.
хывнă информаци)
стучăть) пăнтăртаттăр, тÿнклеттĕр,
бăнка (-и) сущ. жен. бăнка; стекшаккă; барабăнить в дверь алăкă
лЯнная бăнка кĕленчĕ бăнка; бăнка
тÿнклеттер
консервов пĕр бăнка консерв; закабарабăнный ирил. параппăн -ĕ; идт^ть бăнку банкăнă хупсă пИтĕр
тй с барабăнным ббем параппăн çембанкбт (-а) сущ. муж. банкĕт, ĕ'çмипе ут * барабăнная перепбнка
кĕ (чаплă сăлтавпа, йышлă хăнапа ир- хăлхă çурхăхĕ
ттерекенни)
барабăнищк (-а) сущ. муж. параппăнçă
банкир (-а) сущ. муж. банкйр (банк
хуçи е акционерĕ)
барăн (-а) сущ. муж. такă; племенбăнковский прил. банк -ĕ; бăнковнбй барăн ăрăтлă такă; гбрный ба-

р^н сăрт-ту такИ 4 смбтрит, как бабархатный прил. 1. бăрхат ...; бăрр^н на нбвые ворбта анрасă кăйнă,
хат -ĕ; бархатное платье бăрхат кĕпĕ
нймĕн те ăнланмăсть
2. (син. мягкий, нĕжный) çемçĕ, çебарЯний прил. такă -ă, сÿрăх -ĕ; бапĕç, ачăш; бăрхатная кбжа çемçĕ ÿтрăний тулÿп сÿрăх тир тă'лăпĕ; батйр; бăрхатный гблос çепĕç сăсă
рăньи рогă такă мăйракй
барыня (-и) сущ. жен. улпÿт майри
баранина(-ы) сущ. жен. сÿрăх ăшĕ,
барьер (-а) сущ. муж. (син. прегрăтакă ăшĕ; шюрьбĕ из барăнины такă
да, препятствие) чăрмăв, хÿмĕ; бег
шÿрпй
с барьĕрами чăрмавсĕм ÿрлă каçсă
чупнй
барăнки (-нок) сущ. множ. (син.
барьĕрный прил.; барьĕрный бег
сÿшки) сÿшка, шÿшкă; связка бачăрмăвлă чупÿ (спортра)
рăнок сÿшка çыххИ
бăржа (-и) сущ. жен.; множ. б^рбас(-а) сущ. муж. 1. бас (арçыннăн
жи (барж) и баржи (-ĕй) бăржă
хулăн сасси; çав сасăллă юрăçă); петь
(груз турттармалли карап); самохб- басом баспă юрлă; говорйть бăсом
дная бăржа хăй çÿрекен бăржа; букхÿлăн сасăпă калăç 2. множ. басы
сйр тЯнет баржу буксйр баржăнă
(-бв) бассем (музыка инструменчĕ
туртсă пырăть
калакан чи хулăн сасăсем)
бăрин (-а) сущ. муж. улпÿт; множ.
баскетббл (-а) сущ. муж. баскетбЯре и бăры (бар); жить бăрином улббл (мечĕк персе çавра карçинккана
пÿт пек пÿрăн
лектермелли вăйă); игрăть в баскетбаритбн (-а) сущ. муж. баритбн
ббл баскетболлă выля
(басран çинçерех арçын сасси; çав сабаскетболйст (-а) сущ. муж., жен.
сăллă юрăçă); петь баритбном барибаскетболйстка (-и) баскетболйст,
тонпă юрлă
баскетбблçă
барбметр (-а) сущ. муж. барбметр
баскетббльный прил. баскетббл -ă;
(атмосфера пусăмне виçмелли хатĕр); баскетббльная площăдка баскетббл
ртутный барбметр ртÿтьлĕ барбметр;
площадкй
барбметр пăдает барбметр пÿсăм пĕбăсня (-и) сущ. жен. юптарÿ, хачĕкленнине кăтартăть
лăп (ытарлă калав е сăвă); бăсни
баррикăда (-ы) сущ. жен. баррикăда И.А.Крылбва И.А.Крылбв юптарă(урамра çапăçнă чух аа айне лекнĕ япа- вĕсĕм
ласенчен тăвакан хÿтлĕх); возводйть
бассĕйн (-а) сущ. муж. 1. (син.
баррикады баррикадăсем купалă
водоĕм) бассĕйн (шыв тытмалли,
шыва кĕмелли пĕве); крытый бассĕйн
барсÿк (-ă) сущ. муж. пÿрăш (йытă
витнĕ бассăйн 2. бассейн (пĕр юхан
пысăкăш тискер кайăк); норЯ баршывăн пĕтĕм юпписем шыв пуçтасукЯ пÿрăш шă'тăкĕ
ракан тăрăх); баесĕйн рекй Суры
бЯртер (-а) сущ. муж. (син. товаСăр шывĕн бассейнĕ
рообмĕн) бăртер, тавăр ÿлăшăвĕ
(укçапа тÿлемесĕр тăваканни); расбастовать ( наст. -тÿю, -тÿешь,
чет по бЯртеру таварпă тавăр улăш-тÿет, -тÿют; повел. ф. -тÿй) глаг.
тарсă татăлнй
несов. забастбвка ту, ĕçлемă пăрăх
бăртерный прил. бăртер -ĕ; бЯртер- (хирĕçленине палăртса); бастовăть
ная сделка бăртер килĕшĕвĕ
из-за невынлаты зарплăты ĕç укçй
бăрхат (-а) сущ. муж. бăрхат (кĕске тÿлемен пирки забастбвка ту
тĕклĕ çемçе пусма)
батальбн (-а) сущ. муж. батальбн

(темиçе ротăран тăракан çар чаçĕ);
командир батальбна батальбн командирĕ
батарĕйка (-и) сущ. жен. батарĕйка (ток паракан пĕчĕк хатĕр); часы
на батарейках батарейкăпă ĕçлекен
сехĕт
батарея1 (-и) сущ. жен. батарĕя
(темиçе тупăран тăракан ушкăн);
зенйтная багарĕя самолĕтсене перекен батарĕя
батарея2 (-и) сущ. жен. батарея
(вĕçе-вĕçĕн çыхăнтарнă пĕр пек хатĕрсем); отопйтельная батарея ăшăтмаллй батарея (çуртсенче); багарĕя
лбпнула батарĕя шă'тнă
батбн (-а) сущ. муж. (син. бÿлка)
батбн, кулăч, çă'кăр (тăрăхла формăлли)
бăтюшка (-и) сущ. муж. 1. (син.
от^ц) атте, аттĕçĕм 2. (син. свящĕнник, поп) пăчăшкă 4 Бăтюшки мой!
Ак тĕлĕнтĕрмĕш!
бахромă (-ь!) сущ. жен. çÿçĕ, шерепе, ярапă; платбк с бахромбй çÿçеллĕ тÿтăр
башкйр (-а) сущ. муж., башкйрка
(-и) жен.; множ. башкйры (-йр)
иушкăртсĕм (тĕрĕксен йышне кĕрекен халăх)
башкирский прил. пÿшкăрт -ĕ,
Пушкăртстăн -ĕ; пушкăртрй, Пушкăртстанрй; башкйрский язЫк пÿшкăрт
чĕлхй; башкйрское правйтельство
Пушкăртстăн правительстви
башмăк (-ă) сущ. муж.(син. ботйнок) пушмăк; ходйть в башмакăх
пушмакпă çÿрĕ
бăшня (-и) сущ. жен. 1. бăшня
(ансăр та çÿллĕ хуралтă); теливизибнная бăшня телевйдени башнй; водонапбрная бăшня шыв уçлакăн бăшня 2. бăшня (тупă вырнаçтарнă
хÿтлĕх); бăшня тăнка танк башнй
баюкать глаг. несов., кого (син. укăчивать) лăпкасă юрлă, юрласă çыв-

рăт; баюкать ребенка ачанă юрласă
çыврăт
баЯн (-а) сущ. муж. баян; игрăть
на баяне баян калă
баянйст (-а) сущ. муж., баянйстка жен. баянйст, баянçă; квартет баянйстов баянистсĕн квартĕчĕ
бдйтельность (-и) сущ. жен. (сш.
внимăтельность, насторожĕнность)
сЫхăлăх, тимлăх, асăрханÿлăх; сЫхă
тăнй; потерЯть бдйтельность сыхăлăхă çухăт
бдительный прил. (син. внимăтельный, насторожĕнный), бдйтельно нареч. сыхă, тймлĕ, асăрханÿллă; бдйтельно охранять госудăрственную гранйцу патшăлăх чиккинĕ тймлĕ сыхлă
бег (-а, о бĕге, на бегÿ) сущ.
муж.; множ. (только в знач. «гонки,
состязания») бегă (-бв) чÿпă, чупÿ; чупнй; марафбнский бег марафбн чÿпăвĕ; бег на корбткие дистăнции кĕскĕ дистанцисенĕ чупнй
бегать глаг. несов. 1. чуп, чупсă
çÿрĕ; дети бегают на ÿлице ачасĕм
урамрă чупсă çÿрĕççĕ 2. от кого-чего
(син. избегăть) тар, пă'рăн, к5тшăн;
тарсă çÿрĕ; он бегает от нас вăл пирĕнтĕн тарсă çÿрет
бегембт (-а) сущ. муж. (син. гиппопотăм) бегембт (Африкăра пурăнакан пысăк чĕр чун)
беглец (-ă) сущ. муж., беглянка
(-и) жен. тăркăн; беглецы скрывăются в лесÿ таркăнсĕм вăрмантă пытансă пурăнăççĕ
беглый лрил. 1. тăркăн; тăрнă; беглый солдăт тăркăн салтăк 2. (син.
бЫстрый) хă'вăрт, час, йă'пăрт; брбсить беглый взгляд хă'вăрт пăхсă ил
* беглые глăсные тухсă ÿкекĕн ÿçă
сасăсĕм (сăм., вырăс чĕлхинче: день дня, сон - сна)
беговбй прил. чÿпă -ĕ, чупÿ -ĕ, чупмаллИ; беговăя дорбжка стадибна
стадионри чупмалли çул

бегбм нареч. чупăпă, чуппипĕ,
чупсă; д^ти брбсились бегбм ачасĕм
чупсă кăйрĕç
бегство (-а) сущ. сред. тару; тарнй, тухсă тарни; бегство из плĕна
тыткăнрăн тарнИ; брбситься в бегство тарă пар; спасăться бегством
тарсă çă'лăн
бегун (-ă) сущ. муж., бегунья (-и)
жен. чÿпăçă, чупÿçă; чупакăн; бегун
на длИнные дистăнции вă'рăм дистанцисене чупакăн
беда (-Ы) сущ. жен.; множ. б^ды
(бед, бедам) инкек, синкер, шар,
инкĕк-синкек; случйлась беда инкек пÿлчĕ; помбчь в беде инкекрен
тухмă пулăш * не бедă! аптрамăсть!;
прбсто бедă! шалт аптрамаллă!; на
беду инкеке; Семь бед - одйн отвбт иогов. Çич ăйăпшăн - пĕр явăп;
Пришлă беда - отворяй воротă посл.
Инкĕк пĕччен килмест
беднеть глаг. несов. (ант. богатеть)
чухăнлăн, юрлăлăн, çукă юл
бедность (-и) сущ. жен. (син. нуждă; ант. богăтство, благосостояние)
чÿхăнлăх, к5рлăх, çÿклăх, çук пÿрнăç; жить в бедности çук пурнăçпă
пÿрăн * Бедность не порбк посл.
Чÿхăнлăх - çьшăх мар
бедный прил., бедно нареч. 1. (син.
неимÿщий; ант богăтый, состоятельный) чÿхăн, юрлă, çитмен, çук;
бедный крестьЯнин чÿхăн хресчĕн;
жить бсдно çук пурнăçпă пÿрăн 2.
(син. скÿдный, недостăточный; ант.
обйльный) чÿхăн, йксĕк, çителĕксĕр; пуян мар, тÿлăх мар; бĕдная
пбчва тÿлăхсăр тăпрă; Зтот край бе~
ден лесом ку ен вăрмантăн пуян мар
3. (син. несчăстный, жăлкий) мĕ'скĕн, телĕйсĕр, апăршă
беднЯк (-ă) сущ. муж., беднЯчка
(-и) жен. (ант. богăч) чÿхăн, çук çын
бедрб (-ă) сущ. сред., множ. бедра
(бĕдер, бĕдрам) пĕ'çĕ

бедствие (-я) сущ. сред. (син. несчăстье, катастрбфа( инкĕк, синкĕр, шар; стихийное бедствие çут
çантăлăк синкерĕ
бĕжевый прил. çÿтă хă'мăр, сарăрăх хă'мăр (тĕс ячĕ)
бежăть (наст. бегÿ, бежИшь, бежит, бегÿт; повел. ф. бегИ; прич.
действ. наст. бегÿщий, прош. бежăвший) глаг. несов. 1. чуп, чуптăр, чупсă пыр; бсжăть вприпрыжку сиккелесĕ чуп; лбшадь бежит быстро лашă хă'вăрт чупăть 2. (син. двйгаться,
течь) ирт, юх, чуп; кровь бежйт из
рăны суранрăн юн юхăть; врĕмя бежйт быстро вă'хăт хă'вăрт ирт^т; бегут поезда поездсем чупсă иртĕççĕ
3. (син. спасăться) тар, тухсă тар,
тарсă çă'лăн; бежЯть из плена тыткăнрăн тарсă çă'лăн * часы бегут
сехĕт малă каять
беженец (-нца) сущ. муж., беженка (-и) жен. беженец, тăркăн, çăлăнÿçă (инкекрен хăтăлма тăван çĕршывне пăрахса кайнă çын); лагеря
для бĕженцев беженецсĕн лагерĕсем
без, безо кого-чего, предлог с род. п.
(ант. с, со) -сăр; çук, çитмест; писЯть без ошйбок йă'нăшсăр çыр; без
колебăний иккĕленсе тăмăсăр; без
пяти минÿт десять вÿннă çитессИ
пИлĕк минÿт * без мăлого яхăнăх,
патнех; без исключения пÿрте
безалкогбльный прил. (ант. алкогбльный) алкогбльсĕр, ÿсĕртмĕн;
безалкогбльные напитки ÿсĕртм^н
ĕçмесĕм
безвкÿсный прил. 1. (ант. вкÿсный)
тÿтăсăр, т^хĕмсĕр, тÿтлă мар; безвкусная еда техĕмсĕр апăт 2. безвкÿсно нареч. илĕмсĕр, килĕшÿ' сĕр; безвкÿсно одевăться килĕшÿ'сĕр тумлăн
безвозврЯтный прил. (ант. возврăтный) тавăрÿсăр, тавăрмаллă мар;
дать безвозвратную ссÿду тавăрмаллă мар укçă пар

безвоздÿшный прил. сЫвлăшсăр;
безвоздÿшное пространство сЫвлăшсăр ÿçлăх
безвыходный прил. (син. безысхбдный) çă'лăнăçсăр, çăлăнмă çук, хăтăлмă çук; попăсть в безвыходное
положĕние çăлăнмă çук ларÿ-тăрăвă
лек
безгрăмотный прил. 1. (син. негрăмотный; ант. грăмотный) вуламăçырмă пĕлмен, хутлă пĕлмен 2. (син.
нефăмотный, некомпетĕнтный; ант.
грăмотный, компетентный, знăющий(, безгрăмотно нареч. пĕлй-пĕлмй, йă'нăшлă, пĕлÿ'сĕр, ăстă мар;
безгрăмотно состăвленный документ
иĕлй-пĕлмй çЫрнă документ
безгранйчный прил., безгранйчно
нареч. 1. (син. безбрежный; ант. огранйченный) чйкĕсĕр, вĕ'çĕ-хĕррйсĕр; безграничный кбсмос вĕ'çĕ-хĕррисĕр тĕнчĕ ÿçлăхĕ 2. (син. чрезвычăйный, безмĕрный) вĕ'çĕмсĕр, мăйсăр, çав терй (пысăк, вăйлă); я безгранйчно рад вйдеть тебя эпĕ санă
курмă çав терй хавăс
бездăрный прил. (син. неспосббный;
ант. одарĕнный, талăнтливый), бездăрно нареч. пултарÿсăр, хевтесĕр,
талăнтсăр; бездăрно сыгрăть роль ролĕ япăх выля
бездельник (-а) сущ. муж., бездельница (-ы) жен. (син. лентяй) кахăл, наян, юлхăв
бездĕльничать глаг. несов. ĕçсĕрлĕн,
наянлăн, кахаллăн, ĕ'çсĕр лар
бездетный прил. ачăсăр, ачă-пăчăсăр; бездетная семьЯ ачă-пăчăсăр
кил-йЫш
бездбмный прил. (син. бесприютный) кИлсĕр-çÿртсăр, килсĕр; бездбмные д^ти килсĕр-çÿртсăр ачăпăчă
бездÿшный прил. (син. бессердечный; ант. внимăтельный, чÿткий,
душĕвный), бездÿшно нареч. чÿнсăр,

тймсĕр, хĕрхенÿ'сĕр; не должнб быть
бездÿшного отношения к пенсионерам пенсионерсем тĕлĕшпĕ тймсĕр
пулмаллă мар
безжăлостный прил. (син. жестбкий;
ант. жăлостливый), безжăлостно нареч. хĕрхенÿ'сĕр, шĕлсĕр, шеллĕвсăр,
хаяр; безжăлостно уничтожать сорнякй çум курăкă пĕр хĕрхенмĕсĕр
пĕтĕр
беззаббтный прил. (син. бездÿмный,
легкомысленный), беззаббтно нареч.
ним шÿхăшсăр, хÿйхă-сÿйхăсăр,
çă 'мăл шÿхăшлă; жить беззаббтно
ним шÿхăшсăр пÿрăн
беззакбние (-я) сущ. сред. закбнсăрлăх, закбнлăх çукки, закбнсăр
ĕç; чинбвники творят беззакбние чиновниксем закбнсăр ĕçсбм тăвăççĕ
беззакбнный прил. (ант. закбнный)
закбнсăр, тйвĕçсĕр; беззакбнный
арест законă пăссă арестленИ
беззащйтный прил. хÿ'таĕхсĕр, сыхлăвсăр, хăйне хÿтĕлеймен (çын)
беззвÿчный прил. (син. несльнпный,
тИхий; ант. грбмкий), беззвÿчно нареч. сăсăсăр, шăп; беззвÿчный плач
шă'ппăн макăрнй
беззÿбый прил. 1. шă'лсăр, кăтăк
шăл; беззÿбая старÿха шă'лсăр кăрчăк 2. (сик. слăбый; ант. бстрый, зубăстый) çемçешке, витĕмсĕр, вă'йсăр, хавшăк; беззÿбая крйтика вйтĕмсĕр крйтика
безличный ирил. сăпăтсăр; безлйчные глагблы сăпăтсăр глаголсĕм (сăм.,
вырăс чĕлхинче: вечереет, знобит, ссо
рится); безличные предложения сăпăтсăр предложенисĕм (сăм., Мне не
верится; Ему дома не сидится)
безнадежный прил., безнадежно
нареч. шăнчăксăр, шăнчăк çук, вЫйти из безнадежного ноложĕния шăнчăксăр ларÿ-тăрурăн çăлăнсă тух
безналйчньш прил. (ант. налйчный)
укçăсăр; произвестй безналичный

расчет алрăн укçă тÿлемесĕр тăтăл
(банк урлй куçарнипе)
безбблачный прил. 1. (син. ясный;
ант. бблачный, пăсмурный) пĕ'лĕтсĕр, уяр, тасă; безбблачное небо тасă
тÿпĕ 2. (син. рăдостный; ант. печăльный) сăвăк, телĕйлĕ, ырă; безбблачное детство телейлĕ ачăлăх
безобрăзие (-я) сущ. сред. 1. (син.
урбдство; ант. красотă) илĕмсĕрлĕх,
нĕ'рсĕрлĕх, илĕмсĕр сăн 2. киревсĕрлĕх, иртĕхÿ', пÿтсĕрлĕх; Прекратйте безобразие! Чăрăнăр иртĕхме!
безобрйзничать глаг. несов. (син.
озорничăть, хулигăнить) йртĕх, к и рĕвсĕр хăтлан
безобразный прил. 1. (син. урбдливый; ант. красйвый) илемсĕр, нĕ'рсĕр, сă'нсăр; безобразное лицб нĕ'рсĕр сăн-пйт 2. (син. непристбйный,
неприлйчный), безобрăзно нареч.
кирĕвсĕр, пÿтсĕр, иртĕнчĕк; он ведег себя безобр&зно вăл хăйнĕ к и рĕвсĕр тыткалăть
безопасность (-и) сущ. жен. (ант.
опăсность) хăрÿшсăрлăх; безопасность дорбжного дпижĕния çул çÿрĕв
хăрÿшсăрлăхĕ; Совет Безопасности
ООН 0 0 Н Хăрÿшсăрлăх Канăшĕ
безопасный прил. (ант. опăсный),
безопасно нареч. хăрÿшсăрлăх, синкерсĕр, шăнчăклă; безопăсное укрытие шăнчăклă хÿ'тлĕх; здесь вполнĕ безопасно кунтă нимле хăрÿшлăх та çук
безорÿжный ирил. (ант. вооружĕнный) хĕç-пăшăлсăр
безответственность (-и) сущ. жен.
(ант. ответственность) явăпсăрлăх,
яваплăхă туйманнй; проявлять безответственность в работе ĕçре явăпсăр пул
безответственный лрил. (ант. ответственный), безответственно нареч.
явăпсăр, явăплăхсăр; безответственное заявление яваплăхă туймăсăр
калăнă сăмăх

безотхбдный прил. каяшсăр; безотхбдное произвбдство каяшсăр произвбдство
безошйбочный прил. (син. прăвильный, тбчный; ант непрăвильный,
ошибочный) йă'нăшсăр, тĕп-тĕ'рĕс;
безошИбочно решйть задачу задачăнă пĕр йă'нăшсăр шутлă
безраббтица (-ы) сущ. жен. ă'çсăрлĕх, ĕç çуккй; посббие по безраббтице ĕçсĕррисене паракăн пулăшÿ
безраббтный (-ого) прил. и сущ.
муж. ĕ'çсĕр, ĕçсĕрри, ĕç çук (çын);
сокращение числа безраббтных ĕçсĕррисен хисепĕ чакни
безразмсрный прил. (син. эластичный) размĕрсăр, тă'сăлчăк, тăсăлакăн; безразмсрные чулкй тăсăлакăн
чăлхă
безрассÿдный лрил. (син. неблагоразÿмный, опрометчивый; ант. рассудйтельный), безрассÿдно нареч. ă'ссăр, ăссăрлă, ухмахла; поступăтъ безрассÿдно ăссăрлă хăтлăн
безударный лрил. (ант. удăрный)
пÿсăмсăр; безударные слбги слбва
сăмăхăн пÿсăмсăр сыпăкĕсем
безÿмие (-я) сущ. сред. (син. безрассÿдство) ă 'ссăрлăх, пÿçсăрлăх,
ăсрăн кайнй; любнть до безÿмия
ăсрăн кайсă юрăт
безÿмный прил. 1. (син. безрассÿдный) ă'ссăр, ăссăрлă, ухмахлă; безÿмное намĕрение ăссăрлă шÿхăш 2.
(син. сильнейший, чрезвычăйный),
безÿмно нареч. виçесĕр, капăшсăр,
çав тери; безÿмные цены капăшсăр
пЫсăк хакс^м
безупречный прил. (син. безукорйзненный), безупречно нареч. кă'лтăксăр, пйтĕ лăйăх, тиркемĕ çук; мотбр раббтает безупрĕчно мотбр пĕр
кă'лтăксăр ĕçлет
безуслбвный прил., безуслбвно нареч. 1. (син. пблный, безоговброчный) туллй, пĕ'тĕм, пăтĕмпĕх; бе-

зуслбвное подчинение пĕтĕмпех пăхăнсă тăнй 2. (син. несомнĕнный) чăнчă'н, чăннипех, кĕр^т, иккĕленмеллĕ мар; безуслбвно необходйм чăннипех кйрлĕ 3. безуслбвно вводн. сл.
и частица (син. конечно) паллăх,
чăнăх та, иккĕленмеллй çук; Вы
пойдĕте с нăми? - Безуслбвно! Эсйр
пирĕнпĕ пырăтăр-и? - Паллăх!
безымянный прил. ятсăр, ят çук;
безымянная речка ятсăр çырмă 4 безымЯнный пăлец ятсăр пÿрнĕ (кача
пÿрне çумĕнчи)
беленă (-Ы) сущ. жен. тилпĕрĕн
(наркăмăшлă курăк) 4 как белены
объелся йăлтăх ăссăрă тÿхнă
белеть (наст. -ĕю, -еешь, -еет,
-еют; повел. ф. белей; прич. действ.
наст. -еющий, прош. -ĕвший) глаг.
несов. 1. шурăл, шур, шуралсă пыр,
шурсă пыр; лицо ег<5 все ббльше и
ббльше белăло ÿнăн сăн-пичĕ ытларăх та ытларăх шурсă пычĕ 2. шуррăн
кÿрăн; в мбре белеет п^рус тинĕсрĕ
иăрăс шуррăн курăнăть
белила (-йл) сущ. множ. шÿрă сă'рă,
белйлă; окрăсить дверь белйлами
алăкă шÿрă сăрăпă сăрлă
белйть (наст. белю, белишь и белйшь, белят и белят; повел. ф. белй;
прич. действ. наст. белящий, прош.
белИвший) глаг. несов., что шурăт,
шурăпă сăрлă; белйть печку мелом
кăмаканă пурăпă шурăт
беличий прил. пакшă -ĕ; беличья
шкÿрка пакшă тйрĕ
белка (-и) сущ. жен. пакшă; гнездо" белки пакшă йăвИ * вертеться,
как бĕлка в колесе лармă-тăмă пĕлмесĕр ăшталăн
белкбвый прил. белбк -ĕ; белбклă;
белкбвые кормă белбклă выльăх
апăчĕ
беловйк (-ă) сущ. муж. (ант. черновйк) тасаллă ал çырÿ, тасаллă çырнй

белбк (-лкă) сущ. муж. белбк (чĕрĕ
организма питĕ кирлĕ органика пĕрлешĕвĕ); растйтельные белкй ÿсен-тăрăн
белокĕсем; содержание белка в кормăх вьшьăх апатĕнчй белбк хисĕпĕ
белокÿрый прил. (ант. черноволбсый) çÿтă çЫрă (çÿç çинчен); белокÿрая девочка çÿтă çырă хĕр ачă
белорÿс (-а) сущ. муж., белорÿска
(-и) жен.; множ. белорÿсы (-ов) белоруссем (вырăссемпе хурăнташлă
славян халăхĕ)
белорÿсский прил. белорÿс -ĕ; Беларÿсь -ĕ; Беларусьрй; белорÿсский
язык белорÿс чĕлхи; белорÿсские
лесă Беларусьри вăрмансем
белый (кратк.ф. бел, белă, белб и
бĕло, множ. белы и бĕлы; сравн. ст.
белĕе и белей; превосх. ст. белĕйший) прил. 1. (ант. чĕрный) шÿрă;
бĕлый, как снег юр пек шÿрă; белый гблубь шÿрă кăвакăрчăн; окрйсить в бĕлый цвет шурăпă сăрлă 2.
(син. белогвардĕйский; ант. крăсный) шÿрă (Раççейре 1917 çулта
пĕтернĕ влаçшăн кĕрешекенсем çинчен) * бĕлый хлеб шÿрă çă 'кăр
(тулй çăнăхĕнчен пĕçерни); белый
гриб шÿрă кăмпă; бĕлые пЯтна на
к^рте тĕпчемен çĕрсĕм; на белом
свĕте çут тĕнчерĕ; бĕлыс стихи
рифмăсăр сă'вă; средь ббла дня тăр
кăнтăрлă; шйто бĕлыми нйтками тÿпсăмĕ кбретĕх курăнăть (ултавăн);
принимăет черное за белое хурапă
шуррă уйăраймăсть
белье (-я) сущ. сред. кĕпĕ-йĕм
(аялтан тăхăнмалли); трикотЯжное
белье трикотăж кĕпĕ-йĕм; постельное белье прбстынь таврăш, вЫрăн
сармаллй; менять белье кĕпĕ-йĕм
улăштăр
бельмб (-ă) сущ. сред.; множ. бĕльма (бельм, бĕльмам) шур илнИ,
шур (куç çинчи) * как бельмб на глазÿ тарăхтăрмăш япалă

белЯш (-ă) сущ. муж. (син. пирожбк) пĕлĕш (пĕчĕк, çаврака аш кукли); жăрить беляшИ пелĕш пĕç^р
{çатма çинчĕ)
бензин (-а и -у) сущ. муж. бензйн; запрăвить автомобИль бензИном
автомобиле бензйн яр
бензиновый прил. бензйн -ĕ; бензИновый зăмах бензйн шăршй; бензИновый двйгатель бензин двйгателĕ
бензоколбнка (-и) сущ. жен. бензоколбнка (автомобильсене топливо
ямалли предприяти)
берег (-а, о -е, на -у) çырăн, шыв
хĕррй; морскбй ббрег тйнĕс çырăнĕ;
Чебоксăры располбжены на берегу
Вблги Шупашкăр А 'тăл хĕрринчĕ
вырнăçнă
береговбй прил. çырăн -ĕ; çырантИ, шыв хĕрринчй; береговăя линия
шыв хĕрри; бсреговăя артиллĕрия
çырантй артиллери
бережлИвость (-и) сущ. жен. (син.
расчĕтливость, эконбмия; ант. мотовствб) перекĕт, тирпей; перекетлĕх, тирпейлĕх, пуçтарÿлăх; проявлЯть бережлйвость перекĕтлĕ пул
бережливый прил. (син. расчĕтливый, эконбмный; ант. мотовскбй), бережлИво нареч. перекетлĕ,
тирпейлĕ, пултарÿллă; бережливый
хозЯин перекетлĕ хуçă
бережный ирил. (син. заббтливый,
внимăтельный; ант. небрежный,
невнимăтельный), бйрежно нареч.
тймлĕ, асăрханÿллă, тăрăшÿллă; бережно обрашăться с компыбтером
компьютерпă асăрханÿллăн ĕçле
березнЯк (-ă) и березник (-а) сущ.
муж. хÿрăнлăх, хÿрăн вăрмăнĕ
берĕменная ирол. пĕ 'тĕ, йЫвăр,
çирĕ пур, хЫрăм пур; беременная
женщина çире пур хĕрăрăм
беременность (-и) сущ. жен. çирĕ
пуррй, хЫрăм пуррИ; бтпуск по бе-

рĕменности çире пур хĕрарăмсене
паракăн бтпуск
береста (-Ы) и берĕста (-ы) сущ.
жен. хÿрăн хуппй; изготбвить ту^с
из бересты хÿрăн хуппинчĕн пурăк
ту
берестянбй ирил. хÿрăн хуппй -ĕ;
хÿрăн хуппинчен тÿнă; берестяные
изделия хÿрăн хуппинчĕн тÿнă япаласем
бер^т (-а) сущ. муж. берет (çемçе
çавра калпак); детский бербт ачăпăчă беречĕ; носйть бер^т беретпă
ÇУре
беречь (наст. -егÿ, -ежĕшь, -ежĕт,
-егÿт; ирош. -ĕг, -еглă; повел. ф. -егй;
прич. действ. прош. -ĕгший; ирич.
страд. прош. -ежĕнный) глаг. несов.,
кого-что 1. (син. сохранять; ант. трăтить) перекетлĕ, тирпейлĕ тыткалă, сая ан яр; беречь ир^мя вăхăтă
сая ан яр; бербчь каждый рубль кашни тенке тирпĕйлĕ тыткалă 2. (син.
охранять, хранИть) сыхлă, упрă,
усрă; беречь детбй ачасенĕ сыхлă;
беречь тăйну вăрттăнлăхă упрă *
Береженого Бог бережет погов. Сыхланаканă Тÿрă та сыхлăть
беречься (наст. -егÿсь, -ежĕшься,
-ежĕтся, -егÿтся; прош. -ĕгся , -еглăсь; повел. ф. -егИсь; лрич. действ.
прош. -ĕгшийся) глаг. несов., когочего (син. остерегăться, предохраняться) асăрхăн, сыхлăн, асăрханÿллă пул; берсчься простÿды шăнсă
пăсăласрăн сыхлăн
берлбга (-и) сущ. жен. упă йĕннй,
упă йăвй, упă шă'тăкĕ; медведь залег
на зиму в берлбгу упă хĕл каçмă хăй
йăвине кĕрсе выртнă
беседа (-ы) сущ. жен. 1. (син. разговбр) калаçÿ, пуплешÿ'; дрÿжеская беседа тÿслă калаçÿ 2. (син. доклăд, собесĕдование) калаçÿ (ăнлантару ĕçĕн форми); врач провел беседу о вреде курения тÿхтăр чĕ'лĕм

туртнйн сиĕнĕ çинчĕн калаçÿ ирттĕрчĕ
беседка (-и) сущ. жен. беседка
(паркра канма тунă çăмăл хуралтă)
беседовать глаг. несов., с кем (син.
разговăривать) калăç, пупле, сăмахлă, пуплĕш, халаплă; на ÿлице беседуют жĕнщины урамрă хĕрарăмсĕм
калаçсă тăрăççĕ
бесйться (наст. бешÿсь, бĕсишься, бесится, бесятся) глаг. несов. 1.
I и 2 л. не употр. ур, урсă кай (чĕр
чунсем çинчен) 1. (син. злйться, раздражăться) тăрăх, çиллен, кă 'тăр;
он бесится при люббй неудаче вăл
ĕç ăнмасăн ялăн кăтăрсă каять 3.
(син. шалйть,озорничăть) хЫтă ăшкăн, иртĕх; дбти бесятся без взрбслых аслисĕм çук чухнĕ ачасĕм хытă
ашкăнăççĕ * с жйру бесйться иртĕхсĕ пÿрăн
бесконечный прил. 1. (син. безгранйчный, беспредĕльный) вĕ 'çсĕрхĕ'рсĕр, вĕ'çĕ-хĕррйсĕр, чйкĕсĕр; бесконĕчное мировбе прострăнство вĕ'çĕхĕррйсĕр тăнче ÿçлăхĕ 2. (син. длйнный, дблгий, продолжйтельный),
бесконечно нареч. вă'рăм, вĕ'çĕмсĕр, вĕçленмĕ пĕлмй; дорбга тЯнется
бесконечно çул пĕр вĕ 'çĕмсĕр тăсăлсă выртăть 3. (син. чрезвычăйный,
сильнĕйший) питĕ вă 'йлă, иксĕлмй, çав терй; бесконечная рăдость
иксĕлмй сăвăнăç
бескультÿрный прил. культÿрăсăр,
тĕ'ттĕм, этепсĕр; бескультÿрный человск этепсĕр çын
бескультÿрье (-я) сущ. сред. (син.
дйкость, невĕжество; ант. культÿрность, культура) культÿрăсăрлăх, тĕ'ттĕмлĕх, эгĕпсĕрлĕх
беспечность (-и) сущ. жен. (син.
беззаббтность, легкомыслие) тймсĕрлĕх, шÿхăшсăрлăх, çăмăлттăйлăх;
беспечность до добрă не довбдит çăмăлттăйлăх ырă тумăсть

беспечный прил. (син. беззаббтный,
легкомЫсленный), беспечно нареч.
тймсĕр, шÿхăшсăр, çăмăлттăй; жить
беспечно ним шÿхăшсăр пÿрăн
бесплăтный прил. (ант. плăтный),
бесплатно нареч. тÿлевсĕр; бесплатное обучение тÿлĕвсĕр вĕренÿ'
беспокбить глаг. несов., кого (син.
тревбжить) хумхантăр, канăçсăрлантăр, чăрмантăр, кансĕрле; меня
беспокбит однă мысль манă пĕр шÿхăш кăнăç памăсть
беспокбиться глаг. несов., о ком-чем,
за кого-что (син. тревбжиться) хумхăн, канăçсăрлăн, чăрмăн; За меня
не беспокбйтесь! Мăншăн ан хумхăнăр!
беспокбйный прил. 1. (ант. спокбйный), беспокбйно нареч. кăнăçсăр,
хыпкалăнчăк, лă'пкă мар; беспокбйный характер кăнăçсăр кă'мăл 2. (син.
трÿдный, неудббный) чăрмăвлă,
чăкрăш, йЫвăр; беспокойная раббта чăкрăш ĕç
беспокбйство (-а) сущ. сред. 1. (син.
волнĕние; тревбга; ант. спокбйствие, покбй) кăнăçсăрлăх, хумханÿ; испытывать беспокбйство канăçсăрлăн 2. (син. заббты, хлбпоты, затруднĕние) чăрмăв; чăрмантарнй;
Простйте за беспокбйство! Чăрмăв
кÿ'нĕшĕн каçарсăмăр!
бссполĕзный лрил. 1. (син. напрăсный) ÿсăсăр, харăм; бесполезная
тр^та сил вăя ÿсăсăр сая янй 2. в
знач. сказ. бесполсзно кăлăхăх; бесполĕзно спбрить с ним унпă тавлашни кăлăхăх
беспбмощный прил. (син. слăбый,
бессйльный), беспбмощно нареч.
вăй-хăлсăр, хевтĕсĕр, хавшăк, пултарÿсăр; беспбмощный старйк вăйхăлсăр вăтă
беспорядок (-дка) сущ. муж. (син.
сумбÿр, неразберйха; ант порядок)
1. йĕркĕсĕрлĕх, пăтрашÿ, арпашÿ,

ăрăш-пйрĕш; йĕрке çуккй; в дбме
пблный беспорядок пÿртрĕ ним
йĕркй çук 2. (син. анăрхия, волнения) пăлханÿ, йĕркесĕрлĕх, йĕркене пăснй; в гброде началйсь беспорядки хуларă пăлханÿ пуçлăннă
беспорЯдочный прил. (син. сумбÿрный, бессистемный), беспорЯдочно
нареч. йĕркĕсĕр, пăтрашÿллă, арпашÿллă, ăрăш-пирĕш; беспорядочное
отступление войск çарсем ним йĕркĕсĕр чакнИ
беспбшлинный ирил. пбшлинăсăр;
беспбшлинный ввоз товăров таварă
пбшлинăсăр кÿнИ (ют çĕршывран)
беспощăдный прил.(син. непримирИмый), беспощадно нареч. хĕрхенÿ'сĕр, шеллевсĕр, хаяр; беспощадно уничтожать врагбв тăшмансене
пĕр хĕрхенмесĕр пĕтĕр
беспрЯвие (-я) сущ. сред. (син. беззакбние; ант полнопрăвие) прăвăсăрлăх, прăво çуккИ
беснрăвный прил. (ант. полнопрăвный), бсспрăвно нареч. прăвăсăр;
находИться в бесправном положении
прăвăсăр пÿрăн
беспрерывный лрил. (син. непрерЫвный, постоянный), беспрерЫвно
нареч. татти-сыппйсĕр, пĕр тă'тăш,
пĕр чарăнмй; беспрерывно идет дождь
пĕр чарăнмăсăр çÿмăр çăвăть
беспризбрник ( а ) сущ. муж., беспризбрница (-ы) жен. (син. бродяга)
кйлсĕр ачă, çапкалăнчăк ачă
беспризбрный лрил. 1. (син. бесхбзный) хуçăсăр, асăрхăвсăр, пăрăхăç;
беспризбрный дом хуçăсăр çурт 2.
(син. бездбмный, бродячий) кйлсĕр,
çапкалăнчăк; беспризбрные д^ти
çапкалăнчăк ачасĕм, кИлсĕр ачăпăчă
бессИлие (-я) сущ. сред. (син. слăбость) вă'йсăрлăх, хевтесĕрлĕх, хăлсăрлăх, вăй-хăл çуккй; старческое
бессилие вăтă çын хăлсăрлăхĕ

бессйльный прил. (син. слăбый; ант.
сильный), бессйльно нареч. вă'йсăр,
хевтесĕр, хăлсăр, вăй-хăлсăр; бессйльно опустйть рÿки аллă хăлсăррăн
ус; я бессИлен помбчь вам Зпĕ сире
пулăшмă пултараймăстăп
бессмысленный прил. 1. (син. неразÿмный; ант. осмЫсленный, разÿмный) ă 'ссăр, тĕллИ-паллИсĕр,
ним пĕлтерĕшсĕр; бессмысленный
наббр слов ним пĕлтĕрĕшсĕр сăмăх
купИ 2. в знач. сказ. бессмысленно
(син. бесполезно) ÿсăсăр, уссИ çук;
бессмысленно ожидăгь от негб пбмощи вăл пулăшассă кĕтнИ ÿсăсăр
бессбвестный прил. (син. нечестный, нăглый), бессбвестно нареч.
нăмăссăр, сĕ'мсĕр, чЫссăр; он бессбвестно врет вăл намăсă пĕлмĕсĕр
суять
бессбнница (-ы) сущ. жен. Ыйхăсăрлăх, Ыйхă çукки, Ыйхă çĕтнИ; он
страдăет бессбнницей вăл Ыйхă çĕтнипĕ аптăрăть
бессбнный прил. Ыйхăсăр; бессбнная ночь Ыйхăсăр çĕр каçнй
бсссоюзный прил. сок5зсăр; бессон5зная связь союзсăр çыхăнÿ (грамматикăра); бессоиЗзное предложение
сок5зсăр предложĕни
бесспбрный 1. прил. (син. несомнĕнный, очевидный; ант. спбрный,
сомнйтельный) кĕрĕт, иккĕленмй,
тăвсăр; бесспбрная йстина кĕрĕт
чă'нлăх 2. вводн. сл. бесспбрно (син.
безуслбвно) паллăх, чăнăх та; он, бесспбрно, прав вăл чăнăх та тĕрĕсне
калăть
бесстрăшнын прил. (син. хрăбрый,
отвăжный, смĕлый; ант. труслИвый,
рббкий), бесстрашно нареч. хăюллă,
хăрсăр, шИксĕр, хастăр; бесстрашно брбситься на врагă тăшмăн çинĕ
хăюллăн ыткăн
бесстьвдный прил. (син. непристбйный, нăглый; ант. порядочный,

пристбйный), бесстыдно нареч. нăмăссăр, чыссăр, нăмăс-сИмĕссĕр;
бесстыдный поступок чЫссăр хăтлăнăш
бестолкбвый прил. (син. глупый, неионятливый; ант. толкбвый, сообразйтельный), бестолкбво нареч. тă'нсăр,
тулккăсăр, йÿ'нсĕр, тă 'нсăр-пÿçсăр;
бестолкбво суетйться ним тулккăсăр
ăшталăн
бесчисленный ирил. (син. неисчислимый) хисепсĕр, ймсĕр-сÿмсăр,
шÿтсăр нумăй; бесчйсленные звезды
на нăбе тÿперй Имсĕр-сÿмсăр çă'лтăр
бесшÿмный прил. (син. тйхий, неслЫшный; ант. грбмкий), бесшÿмно нареч. сăсăсăр, сас-чĕ'вĕсĕр, шăп;
бесшÿмный мотбр шă'ппăн ĕçлекен
мотбр; бесшумно подкрасться пĕр
сăсăсăр йăпшăнсă пыр
бетбн (-а) сущ. муж. бетбн (вак
чулпа, хййăрпа çăрса хытарнă цемент); армИрованный бетбн арматÿрăллă бетбн
бетбнный прил. бетбн ...; бетбн -ĕ;
бетбнная плита бетбн плитă
бĕшснство (-а) сущ. сред. 1. урÿ;
урнИ (вируслă чир); вакцйна прбтив
бешенства урнинчен сиплемеллИ
вакцина 2. (син. нейстовство, йрость)
тилĕрÿ', кăтăрÿ, урÿ; тилĕрнИ, кăтăрни, урсă кайнИ; прийти в бешенство тилĕрсе кай
бĕшеный прил. 1. ÿрнă; бĕшеная собăка ÿрнă йЫтă 2. (син. нейстовый,
йростный), бешено нареч. кăрă, хаяр,
тйлĕрчĕк; бĕшеный хар^ктер хаяр
кă'мăл 3. (сик. чрезмерный) чйкĕсĕр,
виçесĕр, мăйсăр, ăкăш-мăкăш; бăшеный ветер ăкăш-мăкăш вă'йлă çил;
бĕшеные цĕны мăйсăр пысăк хаксем
библсйский прил. БИбли -ĕ; Библирй; библĕйские легенды БИбли
халапĕсем; библейские персонăжи
[)иблирй сăнарсем
библиографический прил. библио-

фăфи -ĕ; библиографИческий отдел
библиотĕки библиотекăн библиогрăфи ÿйрăмĕ
библиогрăфия (-и) сущ. жен. 1.
библиогрăфи (кĕнекесене çырса кăтартни, вĕсен списокĕсене туни) 1.
библиогрăфи (пĕр-пĕр ыйтупа çырнă
ĕçсен списокĕ)
библиогĕка (-и) сущ. жен. 1. библиотека (кĕнеке пухса упракан, вĕсемпе вулакансене тивĕçтерекен учреждени); городскăя библиотĕка хулă библиотекй 2. библиотека, кĕнеке пуххй; домЯшняя библиотĕка килтй библиотĕка; библиотĕка путешествий çул çÿр^в кĕнекисĕн пуххй
библиотĕкарь (-я) сущ. муж. библиотĕкарь, библиотека ĕçченĕ
библиотĕчный прил. библиотека -ĕ;
библиотĕчные книги библиотека кĕнекисем
Бйблия (-и) сущ. жен. БИбли (христиан тата иудей тĕнĕн тĕп кĕнеки); чувашский перевбд БИблии чăвашлă куçăрнă Библи
бИвень (бИвня) сущ. муж.; множ.
бивни (-ей) шăл, асăв шăл; бивни
слонă слбнăн асăв шăлĕсем
бигудй сущ. нескл. сред. и множ.
бигудИ (çуç кăтралатмалли кĕске
пăрăх евĕр хатĕр); накрутИть вблосы на бигудй çÿçĕ бигудй çинĕ чĕрке
бидбн (-а) сущ. муж. бидбн (хупăллă савăт); молбчный бидбн сĕт
бидбнĕ; алюмИниевый бидбн алюмйни бидбн
бизнес (-а) сущ. муж. бИзнес (тупăш илме тăвакан ĕç); торгбвый бйзнес сутÿ-илÿ' бйзнесĕ; занимăться
бйзнесом бизнес ту
бизнесмен (-а) сущ. муж. бизнесмĕн, бйзнес тăвакăн; зарубĕжные
бизнесмĕны ют çĕршЫв бизнесменĕсем
билет (-а) сущ. муж. 1. билĕт
(тулесе илнĕхут); железнодорбжный

билбт ч у г ÿ н çул билечă; билет в к и нб к и н б билĕчĕ; купйть лотерĕйный
билет лотерея билечĕ туян 2. билĕт
(пĕр-пĕр организацире тăнине çирĕплетекен документ);
профсоюзный
билет профсок5з билечĕ 3. хут, б и лет (кĕске текстлă карточка); пригласйтельный билет йыхрăв хÿчĕ; экзаменацибнный билет экзăмен б и лĕчĕ ^ бăнковский билет банк б и лĕчĕ (укçа илмелли)
биллибн (-а) сущ. муж. (син. м и л лиăрд) биллибн (1000 000 000 хисеп)
бильярд (-а) сущ. муж. бильярд
(туяпа шар тĕксе вылямалли вăйă);
детский бильярд ачă-пăчă бильярчĕ;
игрăть в бильЯрд бильярдлă выля
бинбкль (-я) сущ. муж. бинбкль
(инçетри япаласене пысăклатса кăтартакан хатĕр); полевбй бинбкль
çар б и н б к л ĕ ; наблюдЯть в бинбкль
бинокльпе сăнă
бинт (-ă) сущ. муж. бинт (суран
çыхмалли хăю); наложить бинт на
рăну суранă бинтпă çых
бинтовЯть глаг. несов. (син. перевязывать) бинтлă, б и н т п ă çых; бинтовать раненую рÿку сурăнлă аллă
б и н т п ă çых
биографИческий прил. б и о г р ă ф и
- ĕ ; биогрăфиллĕ; биографический
роман биогрăфиллĕ р о м ă н (автор
хăй пурнăçне çырса кăтартни)
биогрăфия (-и) сущ. жен. биогрăф и , к у н - ç ÿ л , пÿрнăç çÿлĕ (çырса кăтартни); биогрăфия у негб непрост^я ÿ н ă н пÿрнăç çÿлĕ ансăт мар
биологйческий ирил. биолбги -ĕ;
биологйческие исслĕдования биолбг и тĕпчевĕсĕм
биолбгия (-и) сущ. жен. биолбги
(чĕрĕ çут çанталăка тĕпчекен йслăлăх); учебник биолбгии биолбги
учебникĕ
биосфера (-ы) сущ. жен. биосфĕ-

ра (чĕрĕ организмсем
пурăнакан
хутлăхсывлăш,тăпра тата шывшур)
биржа (-и) сущ. жен.; множ. бйржи (бирж) биржа (суту-илÿ е укçатенкĕ килĕшĕвĕсем тумалли учреждени); товăрная бйржа тавăр б и р ж и ;
валн5тная биржа укçă-тĕнкĕ б и р ж и ;
фбндовая бйржа хăклă хутсĕн биржИ * бйржа труда ăçлев б и р ж и (ĕç
тупма пулăшакан учреждени)
биржевбй прил. бйржа -ĕ; биржăр и ; биржевые оперăции б и р ж ă р и
операцисĕм; биржевбй курс ăкций
акцисен биржăрй хăкĕ
бис межд. бис (артиста тепре юрлама, выляма ыйтса кăшкăрни); спеть
на бис хăлăх ы й т н и п е тепре юрлă
бйсер (-а) сущ. муж. вăт шăрçă;
расшивăть бисером вĕт ш ă р ç а п ă
илемлĕт
бит (-а) сущ. муж.; множ. бйты
(бит и бйтов) б и т
(компьютерти
информацин чи пĕчĕк виçи)
битва (-ы) сущ. жен. (син. сражение) çапăçÿ; бйтва за Москвÿ М у с к ă в ш ă н п ы н ă çапăçÿ
биткбм нареч. лăк тулли, туп-туллИ; вагбн набйт биткбм вагонтă хăлăх
л ă к туллй
битлз сущ. нескл. множ.,
также
битлы (-ов) и битлы (-бв) битлсĕм
(Англире чапа тухнă юрăçсен квартечĕ)
битбчки (-ов) сущ. множ.;
един.
битбчек (-чка) муж. б и т б ч к и (çавра
катлет)
бйтум (-а) сущ. муж. битум ( строителъствăра усă куракан сăмала)
бить (наст. б ь ю , б ь ĕ ш ь , бьĕт,
бьют; повел. ф. бей; прич. действ. наст.
б ы б щ и й , прош. б й в ш и й ; прич. прош.
страд. бйтый) глаг. несов. 1. (син. ударять, стучăть) çап, ш а к к ă , шаклаттăр; бить молоткбм мăлатукпă ш а к латтăр; бить в дверь кулакбм алăкă

чышкăпă шаккă; бить по ворбтам
дИться на блăго нарбда хăлăх Ырхапханă çап (футбол, хоккей вăййин- лăхĕшĕн тăрăшсă ĕçле
че) 2. кого (син. избивăть) çап, хĕнĕ,
Благовĕщение (-я) сущ. сред. Блават; бить по лицÿ питрен çупсă яр
говĕщени, Ы'рă хыпăр уявĕ (хрис3. кого-что (син. громить, разбивăть)
тиансен чи пысăк 12 уявĕнчен пĕри;
çĕ'мĕр, аркăт, ват; бить врагă тăшăна çĕнĕ стильпе апрелĕн 25-мĕшĕнче
манă аркăт; бйтое стеклб кĕленче
Мария ятлă таса хĕре вăл Турă амăиăнчăкĕ 4. (син. стрелять) пер; бить
шĕ пуласси çинчен ырă хыпар - выиз орÿдий тупăсенчен пер; ружьĕ
рăсла «благая вестъ» - пĕлтернине
бьет метко пăшăл тĕл перет 5. (син.
чысласа палăртаççĕ)
иытекăть) тап, тапсă тăр, юхсă тух;
благодарйть глаг. несов., кого-что
под горбй бьют родникИ сăрт айĕнтав ту; благодарить за угощение сăйчб çăл куçсĕм тапсă тăрăççĕ * бить
лăнăшăн тав ту; Благодарк» Вас! Тав колоколă чан çап; часы бьют шесть
вăх Сире!
ссхет ÿлттă çапăть; бить птйцу
благодăрность (-и) сущ. жен. 1.
кăйăк-кĕ'шĕк пуссă тирпейле; бить
(син. признăтельность) тав тÿйăмĕ,
но кармăну тăкăк кÿр; бьĕт лихорăдтав сăмăхĕ; тав тунй; выразить блака сйвĕ чир силлет; зăпах бьĕт в нос
годăрность тав ту 2. тав; тав тунй
|пă'ршă сăмсанă çурăть; бить тре(официаллă йĕркепе); объявйть блаибгу хавхă çĕкле (хйрушлăх çинчен годарность в ирикăзе приказпă тав
пĕлтерсе)
ту
благодăрный ирил. 1. (син. признăбйться (наст. бьюсь, бьĕшься; поасл. ф. бейся; прич. действ. наст. бью-тельный), благодăрно нареч. тав туйăщийся, прош. бИвшийся; деепр. не мĕллĕ; тав тусă; благодарный взгляд
употр.) глаг. несов. 1. с кем (син. сра- тав тусă пăхнй; Я Вам бчень благодăрен! Тавăх Сир^! 2. (син. благодăжăться, воевăть) çăпăç, вăрç, тЫтный, благоприятный) пархатăрлă,
к1ç; биться храбро хастăррăн çăпăç
лăйăх, мăйлă; благодарная тбма для
2. 1 и 2 л. не употр. (син. разбивăтьрасскăза калăв çырмă мăйлă тема
ся) ван, çĕ'мрĕл, аркăн; эта посÿда не бьĕтся ку сăвăт-сапă ванмăсть
благодаря кому-чему, предлог с дат.
3. оо"о что (син. ударяться, колотитьп. (син. из-за, по причИне, вследся) çăпăн; çапкалăн, тапкалăн, таствие) пулă, курă, пиркИ; -па (-пе);
пăлтăт; вблны быбтся о берег хумблагодаря заббтам врачĕй больнбй
сĕм çыранă пырсă çапăнăççĕ; птйца
быстро вЫздоровел тухтăрсĕм тăбьĕтся в клетке кăйăк читлĕхре тарăшнипе чйрлĕ çын часăх сывăлчĕ
пăлтатăть 4. над чем, с кем-чем (син.
благополÿчие (-я) сущ. сред. (син.
добивăться, старăться) тă'рăш, тăробеспеченность, довбльство) Ырмăш, хăтлăн; бйться над решĕнием
лăх, Ырлăх-сЫвлăх, тивлĕт; семейзадачи задачăнă шутламă тă'рăш
ное благополÿчие кил-йЫш Ырлăхĕ;
Желăю вам благополÿчия! Ы'рлăхбифштĕкс (-а) сущ. муж. бифшсывлăх сунăтăп сире!
текс (ăшаланй ĕне ашĕ); рÿбленый
благополÿчный прил. (син. удăчный,
бифштĕкс вĕтетнĕ аш бифштексĕ
успĕшный; ант. неудăчный, неблагобицепс (-а) сущ. муж. бИцепс (хул
полÿчный), благополÿчно нареч. ă'нăçмышци; ура туни мышци)
лă, ы'рă, телейлĕ; все кбнчилось блаблăго (-а) сущ. сред. (син. добро,
гополÿчно йăлтăх ă'нăçлă вĕçленчĕ
благополÿчие) ырлăх, тивлет; тру-

благоприятный прил. (син. хорбший;
ант. неблагоприятный), благоприятно нареч. мăйлă, ункăйлă, мĕллĕ,
лăйăх; испбльзовать благоприЯтный
момент мăйлă самантпă ÿсă кур
благоразÿмие (-я) сущ. сред. (син.
обдÿманность, здравомыслие) ăспÿç, тăн-пÿç, ă'слă-тă'нлă пулнй;
проявить благоразÿмие ă'слă-тă'нлă
пул
благоразÿмный прил. (син. обдÿманный, разÿмный), благоразÿмно нареч. ă'слă-пÿçлă, тă'нлă-пÿçлă, чип^р ă'слă; вестй себЯ благоразÿмно
чипер ă'слă пул
благорбдный прил. (син. высоконрăвственный, честный; ант. пбдлый,
нИзкий), благорбдно нареч. пархатăрлă, чыслă; совершйть благорбдный постÿпок пархатăрлă ĕç ту *
благорбдные металлы пахă йышшй
металсем (ылтăн, платина, кĕмĕл)
благорбдство (-а) сущ. сред. (ант.
пбдлость, низость) пархатăрлăх,
чьюлăх; проявИть благорбдство чЫслă пул
благословение (-я) сущ. сред. пил,
пехйл; пилленИ, пил пани; подойтн под благословенне пил илме пыр
(пачăшкă патне); благословение родйтелей молодым ăшшĕ-ăмăшĕ çăмрăк мăшăрă пилленИ
благословйть (будущ. -влю, -вйшь,
-вит, -вят) глаг. сов., кого-что пиллĕ, пехилле, пил ту, пил пар; благословйть в дорбгу çулă тухмă пил пар
благотворйтельность (-и) сущ. жен.
ыр кă'мăллăх (чухăясене, чирлĕ çынсене пулăшма ĕçлени)
благотворйгельный прил. ыр кăмăллăх -ĕ; благотворйтельная деятельность ыр кă'мăллăх ĕ'çĕ-хĕ'лĕ; благотворйтельные фбнды ыр кă'мăллăх
фончĕсĕм
благоустрбенный прил. тирпейлĕ,
хă 'тлă, тирпĕй-илемлĕ; благоуст-

рбенная квартира хă'тлă хваттĕр (ăшă,
шыв, канализаци пурри)
благоустрбйство (-а) сущ. сред.
тирпĕй, хăт, тирпей-илем; тирпейленИ, хăт кÿнИ; благоустрбйство села ялă тирпей-илем кÿнИ
бланк (-а) сущ. муж. бланк (ĕç
хучĕн ĕлки); запблнить бланк бланкă çырсă хур
бледнеть глаг. несов. шурăл, тĕссĕрлен, шупкăл; бледнеть от стрăха хăранипе шуралсă кай
блсдный прил. (кратк. ф. бледен,
бледнă, бледно; множ. бледнЫ и
бледны), бледно нареч. 1. (ант. яркий, румяный) тĕ 'ссĕр, сă 'нсăр,
шупкă, шуранкă; бледное лицб шуранкă сăн-пит 2. (син. невыразИтельный, слăбый) шупкă, япăх; бледный расскăз япăх калăв
блеск (-а) сущ. муж. 1. (син. сияние) çÿтă, ялтăрÿ, ялкăшÿ; йăлтăртатнй, çиçнИ, ялкăшнй; блеск
мблнии çйçĕм çиçнй 2. (син. великолĕпие) чап, ăстăлăх, мухтăвлăх; артйст выступил с блеском артйст питĕ
ăстă вылярĕ
блестеть (наст. блещÿ, блестИшь
и блĕщешь; прич. действ. наст. блещущий и блестящий) глаг. несов. 1.
чем и без доп. (син. сиять, сверкăть)
йăлтăртăт, çиç, ялкăш, çуталсă тăр;
в небе блещут звезды тÿпере çăлтăрсĕм çиçĕççĕ 2. (син. отличăться, выделяться) палăрсă тăр, тĕлĕнтĕр;
девушка блещет красотбй хĕр хă'йĕн
илемĕпе палăрсă тăрăть; он не бл^щет умбм вăл пйтĕ ăслăх мар
блестЯщий прил. 1. (син.сверкăющий; ант. тÿсклый) çÿтă, ялтăрккă, çиçкăн; блестЯщий шелк ялтăрккă пÿрçăн 2. (син. великолбпный,
замечăтельный), блестЯще нареч.
чăплă, мухтăвлă, питĕ лăйăх; певец
выступил блестЯще к5рăçă пйтĕ чăплă юрлăрĕ

блĕять глаг. несов. мекеклĕт, мăкăр
(сурăх-качака çинчен); ягнята блбют
путексем мекеклетеççĕ
ближăйший прил. чи çЫвăх, çывăхри, юнашăр, юнашартй; ближййшее
отделение связи çывăхрИ çыхăнÿ
ÿйрăмĕ; в ближăйшее время часăх,
çЫвăх вăхăтрăх
блИзкий ярил. {кратк. ф. -зок, -зкă,
-зко; множ. -зкй и -зки; сравн. ст.
блйже; превосх. ст. ближăйший) 1.
{син. недалĕкий; ант. дăльний,
далĕкий) çЫвăх, çывăхрй; инçĕ мар;
блИзкий путь инçĕ мар çул; Подойдйте блйже! Çывăхарăх кйлĕр! 2. (син.
скбрый) часăх, çЫвăх, часăх пулăс,
çЫвăх вăхăтри 3. по чему, в чем {син.
схбдный, похбжий; ант. отлИчный)
çЫвăх, пĕрешкĕл, пĕр пек, пĕр евĕрлĕ; блйзкие взгляды пĕрешкĕл шухăшсĕм 4 близкий рбдственник тăчă
тăвăн; блИзкие друзья çывăх туссĕм
близнецы (-бв) сущ. множ.; един.
близнĕц (-ă) муж. йĕкĕреш; Ш т я и
Катя - близнецы Петьăпă Кăтя йĕкĕрешсĕм
близорÿкий прил. (ант. дальнозбркий), близорÿко нареч. çЫвăх кÿçлă,
çЫвăх курăн (инçетрине япăх куракан)
блйнный прил. икĕрчĕ -ĕ; блйнная
мука икĕрчĕ çă'нăхĕ
блины (-бв) сущ. множ.; един. блин
(-ă) муж. икĕрчĕ, çатмă икерчИ,
пĕ'лĕм; печь блины икĕрчĕ пĕçер *
псрвый блин кбмом посл. çĕ 'нĕ ĕç
трукăх ăнмăсть
блок1 (-а) сущ. муж. шăлтăрмă
(йывăр япаласем çĕклемелли хатĕр)
блок2 (-а) сущ. муж. 1. (син. объсдинение) пĕрлешÿ' (патшалăхсен,
политика ушкăнĕсен); предвыборный
блок суйлăв умĕнхй пĕрлешÿ' 2. блок
(пĕр йышши хатĕрсен пĕрлĕхĕ); блок
цилИндров мотбра мотбрăн цилйндр
блбкĕ Ф двернбй блок ăлăк кăш-

кăрĕ; керамйческий блок шултрă
кирпĕч
блокнбт (-а) сущ. муж. блокнбт;
записăть ăдрес в блокнбт адресă
блокнотă çырсă хур
блондйн(-а) сущ. муж. (ант. брюнет), блондйнка (-и) жен. (ант.
брюнĕтка) сăрă çын, çутăм çын
блоха (-и) сущ. жен.; множ. блбхи (блох, блбхам и блохăм) пăрçă;
укÿс блохй пăрçă çыртнй * блохÿ
подковăть пăрçанă таканлă (питĕ
кăткăс ĕçе ăста туни çинчен)
блÿзка (-и) сущ. жен. блÿзка (çÿхе
кофта)
блюдо (-а) сущ. сред., множ. блк>да (блюд, блк5дам) 1. (син. тарĕлка)
чăшăк; глуббкое блюдо тăрăн чăшăк
2. (син. кушанье) апăт, çимĕ; первые блк5да пĕррĕмĕш çимесĕм (яшка
таврашĕ); вторые блюда Иккĕмĕш
çимесĕм (шаркку, пăтă, катлет таврашĕ); третьи блн5да вйççĕмĕш çимесем (чей, компот таврашĕ); чувашские национальные блк)да чăвăш хăлăх апачĕсĕм
бобы (-бв) сущ. множ.; един. боб
(-ă) муж. нймĕç пăрçи; стручки боба нймĕç пăрçи хутаççисĕм
бобр (-ă) сущ. муж. хă'нтăр (шывра пурăнакан паха тирлĕ чĕр чун);
дбмик бобрă хă'нтăр йăвИ
бобрбвый прил. хă'нтăр -ĕ; бобрбвая плотинахă'нтăр пĕвй; бобровый
воротнйк хă'нтăр тир çухи
Бог и бог (-а, звательная форма
ббже) 1. тÿрă (тĕн ĕненĕвĕнче); языческие ббги ыр-усăл тĕ'нĕн туррисĕм; в^ра в ббга туррă ĕненнй 2. Тÿрă
(христиан тĕнĕнче- тĕнчене тытса тйракан виçĕ сăпатлă хăват атте Турă, ывăл Турă тата таса
сывлăш Турă) * Дай Бог! Тÿрă патăрăх!; Бог в пбмощь! Тÿрă пÿлăштăр!
(ĕçлекенсене ăнăçу сунса калани); Бог
знăет? Тÿрă пĕлĕт-и?; Не дай Бог!

Турă ан хуштăрăх!; Рăди Ббга! Тархăсшăн!; Упасй Бог! Тÿрă çырлахтăрăх! Слăва Ббгу! Туррă шĕ'кĕр!; Ббже мой! межд. Тÿрăçăм!; Ббже упасй! Тÿрă сыхлатăрăх!
богатеть глаг. несов. (ант. беднĕть)
пуй, пуянлăн; однй богатбют, другйе беднеют пĕрисем пуяççĕ, теприсем çукă юлăççĕ
богăтство (-а) сущ. сред. (син. изобйлие; ант. бедность) пуянлăх, илпĕклĕх, мул, тупрă; прирбдные богăтства çут çантăлăк пуянлăхĕ; жить
в богăтстве пуян пурăн
богăтый прил., богăто нареч.Х. (син.
зажиточный; ант. бедный, неимÿщий) пуян, пÿрлăхлă, мÿллă; богатый человĕк пуян çын 2. (син.
обйльный; ант. скÿдный) тÿлăх,
илпĕк, Ытлă-çИтлĕ; богатый урожай
илпĕк тыр-пÿл; выбор товăров богăт тĕ'рлĕ тавăр Ытлă-çИтлĕ 3. (син.
роскбшный; ант. уббгий) чăплă,
хăклă, пахă; богăтые нарЯды чăплă
тумтйр
богатырский прил. улăгшă, хăвăтлă,
тĕреклĕ; богатырское сложение улăплă ÿт-пу'
богатырь (-я) сущ. муж. ÿлăп, пăттăр; скăзочные богатырй юмахри
паттăрсем
богйня (-и) сущ. жен.; множ. богйни (-йнь) хĕрăрăм тÿрă (авалхи
тĕнсенче)
богомăтерь (-и), богорбдица (-ы)
Тÿрă ăмăшĕ (христиан тĕнĕнче Таса
хĕр Мария - Иисус Христос амăшĕ)
богослужение (-я) сущ. сред. кĕ'лĕ,
чиркÿ' кĕллй; совершăть богослужение кĕ'лĕ ту
бодăть глаг. несов. тĕк, сĕк (мййракапа, пуçпа)
бодăться глаг. несов. тĕ'кĕш, сĕ'кĕш;
барăны бодăются такасем тĕкĕшĕççĕ
ббдрый (кратк. ф. бодр, бодрă,
ббдро; множ. ббдры и бодры) лрил.

(син. энергйчный; ант. вялый), ббдро нареч. чĕ 'рĕ, хастăр, çĕкленчĕк;
ббдрое настроĕние çĕклĕнчĕк кăмăл
боевик (-ă) сущ. муж. 1. боевик
(хĕç-пăшаллă террорист, пăлхавçă) 2.
боевйк (çивĕч сюжетлă фильм)
боевбй прил. 1.(син. военный) çар
-ĕ; вă'рçă -ĕ; çапăçÿ -ĕ; боевăя подготбвка войск çарсĕн çапăçÿ хăтĕрлăхĕ; боевые товăрищи вăрçăрй туссĕм 2. (син. смĕлът, ббйкий) хастăр, маттÿр, сатÿр; боевбй пăрень
маттÿр кăччă
боеприпăсы (-ов) сущ. множ. вă'рçă хатĕрĕсем (снарядсем, ракетăсем,
патронсем т. ыт.); подвозйть к фрбнту боеприпăсы фронтă вă'рçă хатĕрĕсем кÿрсе тăр
боец (бойцă) сущ. муж. (син. солдăт, вбин) салтăк, боĕц; бойцы пехбты пехбта салтакĕсем
божественный прил. 1. (син. религибзный, церкбвный) тĕн -ĕ, чиркÿ
-ĕ; божĕственнные кнйги тĕн кĕнекисем 2. божĕственно нареч. (син.
прекрăсный, замечăтельный) пйтĕ
чăплă, хÿ'хĕм, илĕмлă, пахă; он поет
божественно вăл пйтĕ чăплă юрлăть
божествб (-ă) сущ. сред.; множ. божествă (-ĕств) тÿрă; чувăшские языческие божества чăвăш туррисĕм
(Мăн турă, Кепе, Пихампар т. ыт.)
ббжий лрил. Тÿрă -ĕ; тÿрă -ĕ; ббжья вбля Тÿрă йрĕкĕ * ббжья коровка уяр (пĕчĕк кăпшанкă); свет ббжий çут тĕнчĕ; в нем йскра ббжья
ÿнăн тÿрă панй, пултарÿлăх пур; ббжьей мйлостью тÿрă ырлăхĕпĕ; Ясно
как ббжий день пĕтĕмпĕх пăллă, куç
кĕретĕх
божнйца (-ы) сущ. жен. тÿрăш
кĕтесси, тÿрăш вЫрăнĕ
бой (ббя, о ббе, в бою и в ббе)
сущ. муж. (син. сражĕние) çапăçÿ,
гытăçÿ; воздушный бой сывлăшрй
тытăçÿ; вступйть в бой çапăçăвă кср;

вестй бой çăпăç; на пбле ббя в ă р çă хирĕнче, çапăçÿ пьшă çĕрте; Ф
кулачный бой чышкăпă çапăçнй
(ăмăртса); стеклянный бой вăнчăк
кĕленче
ббйкий (кратк. ф. ббек, бойкă,
ббйко; множ. ббйки; сравн. ст. ббйче и бойчĕе), ббйко нареч. (син. расторбпный, живбй, подвйжный; ант.
вялый, медлйтельный) правÿр, йă'рă,
çйвĕч, вăр-вăр; ббйкая девушка правÿр хĕр; ббйкий ум çйвĕч ăс
бок (ббка, о ббке, на бокÿ) сущ.
муж.; множ. бока (-бв) аяк, ăйăк,
ен (айккинчи); лĕвый бок сулахăй
айк; ворбчаться с ббку на бок айăкрăн айăкă çаврăнкаласă вырт * под
ббком ăлă айĕнчех; идтй бок о бок
аллă-ăллăн пыр
бокал (-а) сущ. муж. (син. фужĕр)
черкке (пысăкки); поднять бокăл за
хозЯина дбма кил хуçИшĕн черккĕ
çĕкле
боковбй прил. айккинчи; боковые
места в вагбне вагбнăн айккинчй
вырăнĕсĕм
ббком нареч. ăйăккăн, хăяккăн; лежатъ ббком хăяккăн вырт
бокс (-а) сущ. муж. бокс (ятарлă
перчеткесемпе чышса çапăçмалли
спорт); заниматься ббксом боксă
хÿтшăн; соревновăния по ббксу бокс
ă'мăртăвĕ
боксер (-а) сущ. муж. боксĕр; боксер-тяжеловес йЫвăр виçĕллĕ боксĕр
болгăрин (-а) сущ. муж., болгăрка (-и) жен.; множ. болгары (-ар)
болгарсем, пăлхарсĕм (Болгарире
пурăнакан, авалтан чăвашсемпе пĕр
несĕллĕ халăх)
болгарский прил. болгăр -ĕ, Болгăри -ĕ; Болгарирй; болгăрский язык
болгăр чĕлхи; болгарские курбрты
БолгарирИ курортсĕм
бблее нареч. 1. образует сравн. ст.

-рах (-рех); бблее быстро хăвăртрăх;
бблее мелкий вĕтĕрех 2. ытлă, ытларăх; бблее двухсбт тонн ик çĕр тбнна ытлă * бблее или менее хăш-пĕр
тарăн, вăтăммăн; бблее тогб вводн.сл.
унтăн та ытларăх; тем бблее частица и союз уйрăмăх; çийĕнчĕн; татă;
вещь Зта слйшком дорогăя, тем бблее денег у нас мЯло ку япалă ытлă
та хăклă, татă укçй те пирĕн сахăл
болезненный ирил., болезненно нареч. (син. нездоровый; ант. здорбвый)
чирлĕрех, сÿсăр, сывăх мар, имш^р;
болĕзненный ребенок имшер ачă 2.
(син. ненормăльный, чрезмерный)
ытлă, виçесăр; çав терй; он болбзненно воспринимăет крйтику вăл
хăйнĕ тиркенĕшĕн çав терй пăшăрханăть
болезнь (-и) сущ. жен. (син. заболевăние) чир, чир-чĕ 'р; зарăзная
болезнь ерекен чир; детские болезни ачă-пăчă чир-чĕ'рĕ
болеть1 (наст. -6ю, -еешь, -ĕет,
-еют; повел. ф. -ĕй; прич. действ.
наст. -ăющий, прош. -ĕвший; деепр.
-ĕ.я) глаг. несов. Х.чем и без доп. чирлĕ, аптăрă (чирпе); болеть ангиной
пыр шыççипĕ аптăрă; он болеет уже
ббльше недели вăл эрнĕ ытлă чирлĕт ĕ 'нтĕ 2. о ком-чем и за когочто (син. переживăть, тревбжиться)
хумхăн, пăшăрхăн, чунă пар; болбть
за дело ĕ'çшĕн чунă пар; болеть за
футббльную команду футббл командйшĕн хумхăн
болеть2 1 и 2 л., также повел. ф. и
деепр. не употр. (наст. болйт; прич.
действ. наст. -ящий, прош. -ĕвший)
глаг. несов. ырăт, сур; зÿбы болят
шăл сурăть; голова болйт пуç ыратăть
болбтистый прил. шÿрлăхлă, ушăх,
шыв-шÿрлă; болбтистая местность
шÿрлăхлă вЫрăн
болбтньш ирил. шÿрлăх -ĕ; шурлăх-

рИ; болбтные растения шÿрлăх ÿсен-тăрăнĕ; болбтные сапогй шÿрлăх
аттй, вă'рăм ăтă
болбто (-а) сущ. сред. шÿрлăх,
шур, ушăх, лачакă; торфянбе болбто торф шÿрлăхĕ; осушение болбт
шурлăхсенĕ типĕтнй
болтйть1 глаг. несов., что (син. пустослбвить) сÿпĕлтĕт, пакăлтăт, сăмăх çап; Не болтай вздор! Ан сÿпĕлтĕт кйрлĕ марă!
болтать2 глаг. несов. 1. что (син.
размешивать) пăтрăт, пăлхăт, чÿхентер (савăтри шĕвеке) 2. чем (син.
раскăчивать) суллă, суллантăр; сидеть, болтая ногăми урă сулласă лар
боль (-и) сущ. жен. ыратÿ, ыратнИ, сурнй; зубная боль шăл сурни;
кричйть от ббли ыратнипе кă'шкăр
больнйца (-ы) сущ. жен. больнИца; райбнная больнИца райбн больницй; положИть в больнйцу больницăнă вырттăр
больнИчный прил. больница -ĕ;
больницăрй; больничная кбйка больницăрй вЫрăн; больнИчные здăния
больнИца çурчĕсем * больничный
лист больнйца листй (чирлени çинчен панă документ)
ббльно нареч. и в знач. сказ. 1. ыратмаллă, ыраттармаллă; ббльно уд^риться çапăнсă ыраттăр, ыратмаллă
çăпăн 2. (син. обйдно, неприятно)
пăшăрханмаллă, тарăхмаллă; ббльно за дрÿга тÿсшăн пăшăрханмаллă;
ббльно слышать Зто куна илтсе тарăхмаллă
больнбй 1. лрил. (кратк. ф. бблен,
больнă; множ. больнЫ) сÿсăр, чйрлĕ, сывă мар; чирлекен; больнбй
старИк сÿсăр вăтă; больнбе сердце
сЫвă мар чĕр^; ребенок бблен ачă
чИрлĕ 2. больнбй (-бго) сущ. муж.,
больнăя (-бй) жен. чйрлĕ çын, чирлй; лечение больных чирлисене сыватнй * валить с больнбй головы на

здорбвую айăпсăрă ăйăп ту, айăпă
çын çине йăвантăр
ббльше 1. прил. (сравн. ст. к большбй) пысăкрăх, мăнăрăх, аслăрăх;
нăше селб бблыне вăшего пйрĕн ял
сирĕннинчĕн пысăкрăх 2. нареч.
(сравн. ст. к мнбго) ытларăх, нумайрăх; мы зараббтали ббльше вас
эпйр сирĕнтĕн ытларăх ĕçлесĕ Илтĕмĕр 3. нареч. ытлă, ытларăх; ждать
ббльше чЯса сехет ытлă кĕт 4. нареч.
(син. дăлее, впредь) тек, ÿрăх, малашнĕ; бблыне я егб не вйдел тек
эпĕ ăнă курмăн * бблыне тогб вводн.
сл. унтăн та ытларăх
большинствб (-ă) сущ. сред. (ант.
меньшинствб) ытларăхăшĕ, нумайрăхăшĕ; большинствб собравшихся
пухăннисенчĕн нумайрăхăшĕ* в
болынинстве слÿчаев ытларăх чухне
болыпбй (сравн. ст. ббльше; превосх. ст. ббльший) прил. 1. (ант. мăленький) пЫсăк, мă ' н ă , капмăр;
большбе здăние пысăк çурт; больш^я перемена пысăк тăхтăв (шкулта) 2. (син. многочйсленный) пЫсăк, йЫшлă; большăя семьЯ йышлă
çемьĕ 3. (син. выдак5щийся, значИтельный) пЫсăк, чăплă, ăслă; большая победа пысăк çĕнтерÿ'; большбй прăздник чăплă уяв 4 большбй
(-бго) сущ. муж., болынăя (-бй)
жен. (син. взрбслый; ант. мăленький)
çитĕннй, пысăккИ, аслй; большИх
нăдо слÿшаться аслисене итлес пулăть Ф большбй пăлен пуç пÿрнĕ;
большăя вода ейÿ' шЫвĕ; ббльшей
ч^стью ытларăх; самое ббльшее чи
нумаййИ
ббмба (-ы) сущ. жен. ббмба; зажигăтельная ббмба вут тивертекен
ббмба; сбрбсить ббмбу с самолета
самолĕт çинчен ббмба пăрăх
бомбардировать (наст. -рÿю, -рÿешь, -рÿет, -рÿют; прич. страд. прош.
-рбванный) глаг. сов. и несов., кого-

что (син. бомбйть) бомбăлă, ббмба
пăрăх, ббмба тăк; авиăция бомбардировăла городă протИвника авиăци
тăшмăн хулисĕм çине ббмба т ă ' к н ă
бомбардирбвка (-и), бомбĕжка (-и)
сущ. жен. бомбăлăв; бомбăланИ, ббмба пăрахнй
бомбардирбвщик (-а) сущ. муж.
бомбардирбвщик (бомба пăрахакан
самолĕт); тяжĕлый бомбардирбвщик
йьшăр бомбардирбвщик
бомбИть (наст. -блю, -бйшь, -бйт,
-бят) глаг. несов., кого-что (син. бомбардировăть) бомбăлă, ббмба п ă рăх, ббмба т ă к ; бомбИть позиции
протИвника т ă ш м ă н п о з и ц и й ĕ с е м
çине ббмба пăрăх
бомж (ббмжа и бомжă) сущ. муж.;
множ. бомжИ (-ей) бомж (кил-йĕрсĕр,
ĕçлемесĕр пурăнакан çын)
бор (-а, о б б р е , в б о р ÿ ) сущ.
муж.; множ. боры (-бв) хырлăх, хыр
вăрмăнĕ
борец (-рцă) сущ. муж. 1. кĕрешÿ'çĕ (спортра); борбц тяжелого вĕса йЫвăр виçеллĕ кĕрешÿ'çĕ 2. кĕрешÿ'çĕ; кĕрешекен; борцы за своббду ирĕклĕхшĕн кĕрешекенсем
бормотать (наст. - о ч ÿ , - б ч е ш ь ,
- б ч у т ; повел. ф. - о ч й ; прич. действ.
наст. бормбчущий, прош. -отăвший;
деепр. -очă) глаг. несов., что и без
доп. мăкăртăт, м ă ' к ă р - м ă ' к ă р ту; он
чтб-то бормбчет про себя вăл хăй ă'ссĕн тем мăкăртатăть
ббров (-а) сущ. муж.; множ. ббровы (-ов) кастăрнă сыснă
борода (-Ы, бброду) сущ. жен.;
множ. бброды (борбд, -ăм) сухăл;
борода лопатой кĕреçе сухăл; отпустйть бброду сухăл ÿстерсĕ яр
бородăвка (-и) сущ. жен. ш ĕ ' п ĕ н ;
сводйть бородăвки ш ĕ ' п ĕ н пĕтĕр
бородăтый лрил. (ант. брйтый) сухалей, сухăллă, мăн сухăллă; бородăтый старИк мăн сухăллă старИк

бороздă (-Ы, бороздÿ и бброзду)
сущ. жен.; множ. бброзды (борбзд,
-ăм) сухă кассй, сухă йăрăнĕ Ф Ст^рый конь борозды не пбртит посл. Ват
лашă сухă кассине пăсмăсть
бороздйгь (наст. -зжу, -здйшь, -здят;
деепр. -здя) глаг. несов., что 1. (син.
пахăть) кас, кăсă ту; йĕр ту; бороздйть плугом землю çĕре акă пуçĕпе
сухалă; морщины бороздят лицб с ă н пите пĕркеленчĕк картлăнă 2. кас,
кассă пар, çурсă пыр; кораблй бороздят мбре карапсем тйнĕс ш ы в н ĕ
кассă çÿреççĕ
боронă (-Ы, бброну и борону) сущ.
жен.; множ. бороны (борбн, -ăм)
сÿре; дисковая боронă дИсклă сÿр^;
зÿбья бороны сÿре шăлĕсĕм
боронйть глаг. несов., что сÿре,
сÿрелĕ; боронить пбле пуссă сÿрелĕ
борбться (наст. борюЪь, ббрешься,
бфются; повел. ф. борйсь; ирич. действ.
наст. ббрющийся, ярош. борбвшийся;
деепр. борясь) глаг. несов. 1. с кем (син.
состязăться) кĕрĕш, тытăç, вăй виç;
пăрни ббрются каччăсем вăй виçеççĕ;
борбться по прăвилам п р а в и л ă п ă
кĕрĕш 2. с кем-чем, против кого-чего
(син. сражăться, бйться) çăпăç, кĕрĕш;
пĕтĕр; борбться с врагбм тăшманпă
çăпăç; ббрющиеся ăрмии пĕр-пĕринпĕ кĕрешекĕн çарсĕм 3. за что (син.
стоять, добивăться) кĕр^ш, тă ' р ă ш ,
тăр; борбться за мир мйршĕн тă'рăш;
борбться за звăние чемпибна ч е м п и бн йчĕшĕн кĕрĕш
борт (ббрта, зă борт и за ббрт, за
бортбм и за ббртом, о ббрте, на
бортÿ) сущ. муж.; множ. бортă (-бв)
1. (син. к р а й , стĕнка) хĕ'рĕ, хĕррй,
борт; лĕвый борт сÿдна карăпăн сулахăй хĕррй; откйнуть зăдний борт
грузовикă грузовйкăн к а й р й бортнĕ
уç 2. (сш. сÿдно; самолĕт) к а р ă п ,
самолĕт; самолĕт с пассажирами на
бортÿ пассажирсĕм лăртнă самолĕт

3. ăркă; прăвый борт пиджакă пиншăкăн сьштăм аркй
бортпроводница (-ы) сущ. жен.
(син. стюардесса) бортпроводнИца;
бортпроводнйца разнеслă пассажйрам чай бортпроводнйца пассажирсене чей пырсă пăчĕ
борщ (-ă) сущ. муж. борщ, кăшмăн
яшкИ; сварИть борщ с мЯсом ашпă
кăшмăн яшкй пĕç^р
борщевик (-ă) сущ. муж. пултăрăн
(çиме юрăхлă курăк); щи из борщевикă пултăрăн яшкй
борьбă (-ы) сущ. жен. 1. (син. сражение, битва) кĕрешÿ', вă'рçă; кĕрешнй, вăрçнй; вестй вооруженную борьбÿ хĕç-пăшалпă кĕрĕш;
борьбЯ за мир мйршĕн кĕрешнИ 2.
(син. состязăние) кĕрешÿ'; кăрешнй (спорт); вбльная борьбă йрĕклĕ
мелпе кĕрешнй; борьбă дзюдб дзюдб кĕрешăвă
босикбм нареч. çаррăн, çарă урăн;
д^ти бегают босикбм ачасĕм çаррăн
чупсă çÿреççĕ
босбй (кратк. ф. бос, босă, ббсо,
множ. ббсы) лрил. çаррăн, çарă урăллă; босбй мăльчик çарă урăллă арçЫн ачă
босонбжки (-жек) сущ. множ. ÿçă
тÿфли, çă'мăл тÿфли (çуллахи)
ботăника (-и) сущ. жен. ботăника
(пур тĕрлĕ ÿсен-тăрана тĕпчекен
ăслăлăх); учебник ботăники ботăника учăбникĕ
ботанйческий прш. ботăника -ĕ;
ботанический сад ботăника сăчĕ
(ÿсен-тăран пухса ĕрчетекен, сăнавсем тăвакан учреждени)
ботвă (-Ы) сущ. жен. (син. стĕбли,
лИстья) çеçкĕ, çÿлçă, ăвăр; ботва
картбфеля çĕр улми аврй; ботвă
свеклы кăшмăн çеçкИ
ботИнки (-нок) сущ. множ.; един.
ботйнок (-нка) муж. (син. башмакй)
пушмăк; кбжаные ботИнки сăрăн

пушмăк; лыжные ботйнки йĕ'лтĕрçĕ
пушмăкĕ
ббцман (-а) сущ. муж. ббцман (карап çинчи кĕçĕн командир)
ббчка (-и) сущ. жен. пичкă; дуббвая ббчка юмăн пичке; ббчка для
воды шыв пичкй; ббручи ббчки пичке кăшăлĕсĕм
боязлйвый прил. (син. рббкий, труслйвый; ант. хрăбрый, смелый), боязливо оглЯдываться шиклĕн çаврăнсă пăхкалă
боярышник (-а) сущ. муж. катăркăс (йĕпленчĕк туратла йывăç); Ягоды боярышника катăркăс çырлй
бояться (наст. бок5сь, боИшься,
боятся; повел. ф. ббйся, ббйтесь;
прич. действ. наст. боящийся, прош.
боявшийся; деепр. боясь) глаг. несов. 1. кого-чего и с неопр. ф. (син. страшйться, трÿсить, пугăться) хăрă; боЯться собаки йытăрăн хăрă; я не бок к ь их эпĕ вĕсенчен хăрамăстăп 2.
чего и с неопр. ф. (син. спасăться, остерегăться) хăрă, шиклен, асăрхăн;
я боюсь опоздать на пбезд эпĕ поездă ĕлкĕреймесрăн шикленетĕп 3. 1
и 2 л. не употр., чего хăра, ан чăт, ан
тус; эти цветы боятся морбза ку чечексем сивве тÿсеймеççĕ * Волкбв
бояться - в лес не ходйть иосл. Кашкăртăн хăрасăн вăрманă каймаллй çук
брăво межд. брăво, маттÿр (ырланине, мухтанине палăртса калани)
брăвый ирил. (син. мÿжественный,
молодцевăтый) маттÿр, сатÿр; бр^вый солдат маттÿр салтăк
брак1 (-а) сущ. муж. (син. супрÿжество) мăшăрланÿ; вступйть в брак
мăшăрлăн, пĕрлеш; растбргнуть брак
ÿйрăл; зарегистрйровать брак мăшăрланнине çыртар
брак2 (-а) сущ. муж., множ. нет
(син. изъян) кă 'лтăк, çитменлĕх,
брак; брак в раббте ĕçри çитменлĕх;
товар с брăком кă'лтăклă тавăр

браковăть глаг. несов. тирке, брак- алăрăн ил; брать топбр пÿртă тыт 2.
лă, ан йЫшăн; браковăть дефектную
с собой или без доп. (син. уносйть,
продукцию кă'лтăклă продукцие бракувозйть, захвăтывать; ант. оставлă
лять) ил, илсе кай, пĕрлĕ ил; брать
браконьер (-а) сущ. муж. бракодетей с соббй ачасенĕ пĕрлĕ илсĕ
ньĕр (закона пăсса çут çанталăка
кай; брать в дорбгу нужные вĕщи çул
сăтăр тăвакан); охбтник-браконьĕр
çине мĕн кирлинĕ ил 3. (син. полубраконьер сунăрçă; задержăть брачăть, приобретăть; ант. отдавăть)
коньĕров браконьерсене ярсă тыт
ил, туян, тыт; брать деньги взаймы
кивçĕн укçă ил; брать такси таксй
браконьерский ирил. браконьĕр -ĕ;
тыт; брать молокб в магазине лавкбраконьерлă; браконьĕрские рыболбкарă сĕт туян 4. (син. овладевăть, завные снасти браконьерлă пÿлăçă хахвăтывать; ант. отдавăть, лишăться)
тĕрĕсем
ил, çĕнсе ил, ярсă ил; брать гброд
бранить (наст. -ню, -нИшь, -нят)
глаг. несов., кого-что (син. ругăть; ант.штурмом хуланă çĕнсе ил; брать в
плен тыткăнă ил 5. (син. принимăть)
хвалИть) ятлă, пистер, вăрç; мать
ил, йышăн; брать ребенка на восбранит детей за шăлость ăмăшă ачапитăние ачанă усравă ил; магазйн
сенĕ ăшкăннăшăн ятлăть
берет вĕши на комИссию магазИн
браниться (наст. -нюсь, -нИшься,
-нятся) глаг. несов. ятлăç, вăрç, хар- япалă сутмă йышăнăть * смех берĕт
кулăс килĕт; за душу берĕт чунă
кăш; бранйться с соседями кÿршĕпырсăх тивет; рыба хорошб берĕт
семпĕ ятлăç
пÿлă лăйăх туртăть; брать обязательбрасл^т (-а) сущ. муж. 1. сÿлă (алă
ство тумă пул; брать хйтростью чеесыппине илемшĕн тăхăнаканни); золенсĕ ăнтăр; брать начало пуçлăн;
лотбй браслет Ылтăн сÿлă 2. сехĕт
сă'нчăрĕ, сехет çыххй (металран туни) брать штраф штраф тÿлеттĕр; брйтва хорошб берĕт брйтва авăн кабрат (-а) сущ. муж.; множ. бр^сăть; брать влĕво сулахаяллă пă'рăн;
тья (-ьев) ар тăвăн; пиччĕ, тетĕ (манбрать примĕр тĕслĕхĕ хур
ран аслăраххи); шă'ллăм (манран кĕбрăться (наст. берÿсь, берĕшься,
çĕнреххи); мой стăрншй брат мăнăн
берÿтся; ирош. брăлся, бралăсь, брăпичч^; егб млăдшис брăтья ÿнăн
лось; повел. ф. берИсь, берйтесь;
шăллĕсĕм * свой брат хăмăр çын
прич. действ. наст. берÿщийся, ирош.
братИшка (-и) сущ. муж. шă'ллăм;
брăвшийся; деепр. берясь) глаг. немой братишка Петя ÿчится в персов. (сов. взяться) 1. за что (син. хвавом клăссе мăнăн шă 'ллăм Петя
тăться) тыт, тЫтăн, тытăç; ярсă тыт;
пĕррĕмĕш класрă вĕренĕт
брЯться за руки аллă-ăллăн тытăн;
брăтский прил., брăтски нареч.
браться за рÿчку двĕри ăлăк хăлăпнĕ
тăвăн -ĕ; тăванлă, çывăх; брăтская
ярсă тыт 2. за что (син. принимăтьдрÿжба тăванлă тÿслăх * братская
ся, начинăть) тЫтăн, пикен, пуçмогила ÿшкăнлă вил тăпри
лă; брăться за учĕбу вĕренмĕ пикен;
брать (наст. берÿ, берĕшь, берут;
прош. брал, бралă, брăло; повел. ф. брăться за кнйгу кĕнеке вуламă пуберИ; прич. действ. наст. берÿщий, çлă 3. за что и с неопр. ф. ( син. обяпрош. брăвший; деепр. беря) глаг. не- зываться) тумă пул, сăмăх пар; я
сов. (сов. взять), кого-что 1. (син. хва- берÿсь помбчь вам Зпĕ сире пулăшмă пулăтăп 4. (син. появляться, возтăть) ил, тыт, аллă ил; брать из рук

никăть) тух, тÿпăн; Откÿда у негб
брезглйвый человек йĕрĕнекен çын;
деньги берÿтся? Ăçтăн тупăнăть-ши
брезгливо помбрщиться пит-куçă
ÿнăн укçă? * браться за ум ăсă кĕр,
йĕ'рĕнчĕклĕн пĕркеле
тăнлăн
брезент (-а) сущ. муж. брезĕнт (хубрăчный прил. мăшăрланÿ -ĕ; брЯлăн пир); накрыть вброх зернă бречное свидетельство мăшăрланÿ хÿчĕ;
зентом тЫрă кăшăлне брезентпă вит
брăчный сон5з мăшăрланÿ * брăчбрезентовый прил. брезĕнт ...; бреный наряд птин кайăксен туй тÿмĕ
зент -ă; брезентовые рукавйцы бре(çуркунне пĕрлешнĕ вăхăтри)
зăнт алсă
бревĕнчатый прил. пĕрене'..., пурабрестй (наст. бредÿ, бредĕшь, бресă тунй; бревенчатый мост пĕрене
дÿг; повел. ф. бредй; прич. действ. наст.
кĕпĕр
бредÿщий, ирош. брĕдший; деепр. бребревнĕ (-ă) сущ. сред.; множ. брĕв- да) глаг. несов. (син. тащйться) сĕнкĕлтăт, лăкăштатсă пыр, сĕтĕрĕнсе
на (брĕвен, бревнам) 1. пĕрене; сопыр, арăн уткалă; старйк е\ле бредет
снбвое бревнб хыр пĕрене; отесăть
вăтă çын арăн сĕнкĕлтетсĕ пырăть
бревнб пăрене чутлă 2. (син. бум)
пĕрене (спорт хатĕрĕ); упражнения
бригăда (-ы) сущ. жен. 1. бригăда
на бревнĕ пĕрене çинчи хăнăхтару(пĕрле ĕçлекен ушкăн); плбтничья
сĕм
бригăда платниксĕн бригадй 2. бригăда (полкран пысăк çар чаçĕ); брибред (-а, о брĕде, в бредÿ) сущ.
гăда морскбй пехбты тйнĕс пехотин
муж. аташÿ; аташнй (тăнсăрланса);
бригадй
больнбй мечется в бредÿ чйрлĕ çын
бригадйр (-а) сущ. муж. бригааташăть
дйр; бригадйр стройтелей строительбрĕдень (-дня) сущ. муж. (син.
с^н бригадйрĕ; назнЯчить бригадйнĕвод) сĕреке; ловйть рыбу бр^дром бригадирă уйăрсă ларт
нем сĕрекепе пÿлă тыт
бригăдный прил. бригăда -ă; брибредить (наст. брежу, бредишь,
гЯдное собрăние бригăда пÿхăвĕ
бредят; повел. ф. не употр.; прич.
брикет (-а) сущ. муж. (син. кирдейств. наст. брĕдящий, прош. брăдивший; деепр. брĕдя) глаг. несов. 1. пйч, плИтка) брикăт (преспа хытарнă шакмак); торфяные брикеты
атăш (тăнсăрланса); бредить во сне
торф брикечĕсĕм
Ыйхă тĕлĕшпе атăш 2. кем-чем (син.
бриллиăнт и брильянт (-а) сущ.
мечтăть, стремИться) айкăш, ĕмĕтмуж. кевер чул, бриллиăнт (якатса
лен, çун; он бреднт слăвой вăл чăпилемлетнĕ алмаз); перстень с брилшăн çунăть
лиăнтом кевер куçлă çĕ'рĕ
брезгать (наст. -аю, -аешь, -ают;
повел. ф. -ай; прич. действ. наап. -аю- бриллиăнтовый прил. кевĕр чÿллă;
бриллиăнт -ĕ, бриллиăнтлă 4 брилщий, прош. -авший; деепр. -ая) и
лиăнтовая свăдьба бриллиăнт туй
брезговать (наст. -ую, -уешь, -уют;
повел. ф. -уй; прич. действ. наст. -ую-(мăшăрланнăранпа 75 çул çитнине
щий, прош. -овавший; деепр. -уя (глаг. уявлани)
несов., кем-чем и с неопр. ф. йĕ'рĕн,
брйтва (-ы) сущ. жен. брйтва; безтиркĕ; он ничем не брезгует вăл ниопăсная бритва лезвиллĕ бритва;
ме те тиркесе тăмăсть
электрйческая бритва электрйчество
брезгливый прил., брезгливо набритвй * язык как брйтва чĕлхи кареч. йĕ'рĕнчĕк, тиркĕвлĕ; йĕрĕнекен;
сăть кăнă

кăн; бронеббйный снарЯд броня шăбрйтвенный прил. брйтва -ĕ; хырăнтаракăн снаряд
маллИ; бритвенный приббр хырăнброневИк (-ă) сущ. муж., бронемаллй хăтĕр-хĕ'тĕр
машйна (-ы) жен. броневИк, бробрить (наст. брею, бреешь, бренемашйна; экипăж бронемашйны
ют; повел. ф. брей; прич. действ.
бронемашИна экипăжĕ
наст. бреющий, прош. бривший;
прич. страд. брйтый; деепр. брея) глаг. бронепбезд (-а) сущ. муж. бронепбезд (хйватлă, хĕç-пăшаллă, бронесов., кого-что хыр (сухала, çÿçе);
нъăллă поезд)
брИтва бреет чйсто брИтва тасă хырăть
бронетранспортер (-а) сущ. муж.
брйться (наст. брĕюсь, брĕешься,
бронетранспортĕр (салтаксен ушбреются; повел. ф. брĕйся, брейтесь; кăнне турттармалли çар машини)
прич. действ. наст. бреющийся, прош. брбнза (-ы) сущ. жен. брбнза (пăбрйвшийся; деепр. бреясь) глаг. не- хăрпа тăхлан хутăшĕ); издблия из
сов. хЫрăн; брйться электрйческой
брбнзы брбнза япаласем
бритвой электрйчество бритвипĕ"
брбнзовый прил. брбнза ..., брбнхЫрăн
зовый подсвечник брбнза шантăл
брови (-ей) сущ. множ.; един. бровь (çурта лартмалли); спортсмен завоевăл брбнзовую медăль спортсмĕн
(-и) жен. куç харшй; нахмÿрить
брбнза медăль çĕнсе йлнĕ
брбви куç харшине пĕркелĕ *• Не в
бронировать (наст. -рÿю, -рÿешь,
бровь, а в глаз иогов. Тĕлнех, шăп
-рÿют; прич. страд. прош. -рбванный)
вЫрăнлă (сăмах калани)
глаг. несов., что броньăлă, броньăброд (-а и -у) сущ. муж. кăçă, кĕре
кăçă (шыври ăшăх вырăн); найтй брод пă вит; бронирбванный автомобиль
броньăлăнă автомобйль
ч^рез рбчку çырмă ÿрлă кăçă туп Ф
брбнхи (-ов) сущ. множ.; един.
Не зная брбду, не сÿйся в вбду посл. Кабронх (-а) муж. тип пыр
çă тĕлнĕ пĕлмĕсĕр шывă кĕрсĕ ан кай
бродйть1 (наст. брожÿ, брбдишь,
бронхйт (-а) сущ. муж. бронхйт,
брбдят; деепр. бродя) глаг. несов. (син. тип пыр шыççй
таскăться) суллансă çÿре, сĕтĕрĕнсе
броня (-и) сущ. жен. броня (хурçă
çÿр^; бродйть без дела ĕ'çсĕр сулхутлĕх); бронЯ тăнка танк бронй
лансă çÿрĕ
бросăться (наст. -ăюсь, -ăешься,
бродйть1 1 и 2 л. не употр. (наст.
-ăются) глаг. несов. 1. см. брбситься
брбдит) глаг. несов. йÿç; пйво брб2. чем перкелеш; д^ти бросаются
дит сăрă йÿçĕт
снежкăми ачас^м юрпă перкелешеççĕ
бродяга (-и) сущ. муж. и жен. (син.
скитăлец) çапкалăнчăк, сĕ 'тĕрĕнбрбсить (будущ. брбшу, брбсишь,
чĕк; бездбмные бродяги килсĕрбрбсят; повел. ф. брось; прич. действ.
çÿртсăр çапкаланчăксĕм
прош. брбсивший; прич. страд. прош.
брбшенный; дееяр. брбсив) глаг. сов.
брбкер (-а) сущ. муж. (син. посредник) брбкер (хаклă хут, тавар сут- 1. кого-что и чем (син. кйнуть, швырма е туянма пулăшакан специалист); нÿть) пер, Ывăт, пăрăх; брбсить кăмнем чулпă пер; брбсить гранату
биржевбй брбкер бйржа брбкерĕ
гранăта ывăт; брбсить окурок чĕ'лĕм
брбкерский прил. брбкер -ĕ; брбтĕпнĕ пăрăх 2. кого-что (син. напрăкерская контбра брбкер кантÿрĕ
вить, послăть) яр, хыв, пăрăх; кĕрт;
бронеббйный прил. броня шăтара-

брбсить войска в бой çарсене çапăçăвă кĕрт; брбсить все деньги в
стройтельство пур пек укçă-тенке
строительствăнă хыв 3. кого-что и
с неопр. ф. (син. остăвить, покйнуть)
пăрăх, хăвăр, пăрахсă кай; чăрăн;
брбсить дом киле пăрахсă кай; брбсить курйть туртмă пăрăх; Брбсьте
шалить! Чăрăнăр ашкăнмă! 4 брбсить взгляд йăлт пăхсă ил; брбсить
жрĕбий шăпă яр; брбсило в жар вĕрилентерсе пăрăхрĕ
брбситься (будущ. брбшусь, брбсишься, брбсятся; повел. ф. брбсься, брбсьтесъ; деепр. брбсивши сь)
глаг. сов. 1. (син. устремиться, кйнуться), Ыткăн, ă'нтăл, тапсă сик; брбситься в бой çапăçăвă ыткăн; мы
брбсились им на пбмощь эпир вĕсенĕ пулăшмă васкăрăмăр 2. (син. прЫгнуть) сик, чăм; брбситься в вбду
шывă сик * брбситься в глазă куç
тĕлнĕ пул; винб брбсилось в гблову
эр^х пуçă кăйрĕ
брбшка (-и), множ. брбшки (-шек)
и брошь (-и), множ. брбши (-ей),
сущ. жен. брбшка (хĕрарăм капăрлăхĕ); брбшка в фбрме цветка чеч^к
евĕрлĕ брбшка
брошюра (-ы) сущ. жен.(син. кнйжка) броипбра, кĕнеке (çÿхи); методйческая броппбра метбдика кĕнекй
брус (-а) сущ. муж.; множ. брÿсья
(-ьев) 1. (син. бăлка) пă'рăс, каштă;
потолбчные брÿсья маччă каштис^м 2. брÿсья каштасем (спорпг хатĕрĕ); выполнЯть упражнения на
брÿсьях каштасем çинчĕ хăнăхтарус^м ту
бруснйка (-и) сущ. жен. кĕтмел
(шурлăх çырли); собирăть бруснйку
кĕтмел пуçтăр
брусбк (-скă) сущ. муж. (син. точйло) хăйрă, пĕлев; точйть нож на
бруске çĕççе пĕлевпе хăйрă
брÿтто неизм. прил. и нареч. (ант.

нетто) брутто (япалан, таварăн ещĕкĕпе пĕрле шутланă йывăрăшĕ)
брьвгать (наст. -згаю, -згаешь, -згают и -зжу, -зжешь, -зжут; повел. ф.
-згай и -зжи; прич. действ. наст. -згающий и -зжущий, ироги. -згавший;
ирич. страд. наст. -згаемый; деепр.
-згая и -зжа) глаг. несов. 1. ( син. разбрăсываться, рассеиваться) сйрпĕн,
пĕ'рхĕн, пĕ'рăх, салăн; водă брызжет из крЯна шыв кранрăн пĕрхĕнсе
тухăть 2. на кого-что и что (син. окроплять, опрЫскивать) сирпĕт, пĕрĕхтер, сапалă; брызгать вбду шыв
сирпĕт
брызги (брызг) сущ. множ. сирпĕнчĕк, тумламсĕм; тĕпренчĕксĕм;
брызги грЯзи пьшчăк сирпĕнчĕкĕ
брн5ки (брюк) сущ. муж. шăлавăр;
лыжные брм5ки йĕ'лтăрçĕ шăлавăрĕ;
гладить брюки шăлавăр якăт
брюнет (-а) сущ. муж.(ант. блондйн), брюнĕтка (-и) жен. хурă çын,
хурă çÿ'çлĕ çын
брк5хо (-а) сущ. сред. вар, хЫрăм;
брюхо акÿлы акÿла хЫрăмĕ
брюшнбй прил. вар-хЫрăм -ă;
брюшнăя пблость вар-хырăм хă'вăлĕ
бÿбен (бÿбна) сущ. муж. бубен (пĕр
енлĕ, хăнкăрмаллă параппан); бить в
бÿбен бÿбен калă, бÿбен çап
бубенцы (-бв) сущ. множ.; един.
бубенец (-нцă) муж. хăнкăрмă; дуга
с бубенцами хăнкăрмăллă пĕ'кĕ
бубнбвый прил. бÿбнă ...; бубнбвая
дăма бÿбнă майрă
бÿбны (бубĕн и бÿбен, бубнăм и
бÿбнам) сущ. множ. бÿбнă (карт
вăййинче - хĕрлĕ тăваткаллă картсем); кбзыри - бÿбны козырьтĕ
бÿбнă
бугбр (бугрă) сущ. муж. тĕмĕ,
тĕмеске, тÿпем; дом стойт на Ъугрĕ
пÿрт тÿпемре ларăть
будйльник (-а) сущ. муж. будйльник, вăрăткăч (палăртнă вйхйтра

шăнкăравласа вăратакан сехет); поставить будйльник на семь часбв будильникă çйчĕ сехете ларт
будйть (наст. бужÿ, бÿдишь, будят; прич. действ. наст. будащий,
лрош. будйвший; деепр. будя) глаг.
несов. 1. кого вăрăт (ыйхăран); будйть
рано ир-ирех вăрăт 2. что тапрăт,
хускăт, çурăт; будйть мечты ĕ 'мĕт
çурăт
бÿдка (-и) сущ. жен. бÿдка, пÿрт;
сторожевЯя бÿдка хурăлçă пÿ 'рчă;
трансформйторная бÿдка трансформăтор будкй
бÿдни (-ей) сущ. множ. ахăль кунсем, ĕç кунĕсем; в прăздиики и в
бÿдни уяв кунĕсенче татă ахăль кунсенче
бÿдто 1. союз (син. как, слбвно)
пек, пекĕх, бвĕр, ĕвĕрлĕ; выглядит
бÿдто живбй чĕ'рĕ пекех курăнăть 2.
союз (син. что) иккен, ймĕш, тет,
тĕççĕ; говорйт, бÿдто сам Зто вйдел
вăл çавнă хăй кÿрнă тет 3. частица,
выражает сомнение, недоверие пÿлĕ,
туйăнăть, пек; лицб бÿдто знакбмое
сăнрăн паллăнă пек туйăнăть
бÿдущий1 прил. (син. предстоящий,
грядÿщий; ант. прбшлый, минÿвший) пулăс, килес, çитес; ÿлĕмрй;
в бÿдущем годÿ килес çул; бÿдущее
врĕмя пулăс вă'хăт (грамматикăра)
2. бÿдущее (-его) сущ. сред. (ант.
прбшлое) пулăслăх, малăшлăх, пуласси; в бÿдущем малашнĕ, ÿ'лĕм;
егб ждĕт блестящее бÿдущее ÿнăн
малăшлăхĕ чăплă
бÿдущность (-и) сущ. жен. (ант.
прбшлое) пулăслăх, пулассй"; бÿдущность страны çĕршЫв пулăслăхĕ
бÿйвол (-а) сущ. муж. бÿйвол (ĕне
йышши пысăк вылъăх)
бÿйный (кратк. ф. бÿен, бÿйна и
буйнă, бÿйно, множ. бÿйны) прил.,
бÿйно нареч. 1. (син. нейстовый, бÿйн ы й ; ант. тихий) вă 'йлă, ăвăк,

асăр-писĕр; бÿйный ветер ăвăк çил
2. (син. своенрăвный, непокбрный;
ант. смИрный) хаяр, кăрă, алхасÿллă; он ведĕт себЯ бÿйно вăл алхассă кăйнă 3. (син. обйльный; ант.
скÿдный) вă'йлă, илпĕк, ăкăш-мăкăш; бÿйные побĕги вă'йлă хунăв
бÿйствовать (наст. -вую, -вуешь,
-вуют) глаг. несов. (син. нейстовствовать) алхăс; ур, кă'тăр; ураг^н бÿйствовал весь день çил-тă'вăл кунĕпе алхăсрĕ
бÿква (-ы) сущ. жен. сас паллй;
прописные бÿквы пЫсăк сас паллисем (А, Т, Ф т. ыт); строчные бÿквы пĕ'чĕк сас паллисем (а, т, ф т.
ыт.); в слбве пропÿщена бÿква сăмахрă сас паллй сиктерсе хăвăрнă
* бÿква в бÿкву шăп та шай; сл^довать бÿкве закдна закона пĕр
пăрăнмăсăр пурнăçлă
буквальный прил., буквăльно нареч. 1. (син. дослбвный) сăмахрăн
сăмăх, улăштармăн; буквăльный перевбд самахрăн сăмăх куçарнй 2. (син.
тбчный, прямбй) тÿ 'рĕ, тÿрт^н,
чăн; использовать слбво в буквальном смь1Сле сăмахă тÿ'рĕ пĕлтерĕшпе калă 3. (син. действительно) чăнăх, чăннипех, шăп та лăп; буквăльно пять минÿт назăд шăп пйлĕк минÿт каяллă
буквăрь (-я) сущ. муж. буквăрь;
буквăрь с картИнками ÿкерчĕклĕ
буквăрь; учйться читЯть по буквари!
букварьпĕ вуламă вĕрĕн
букĕт (-а) сущ. муж. чеч^к çыххй;
букет черĕмухи çĕ'мăрт чечăкĕн çыххй
буксир (-а) сущ. муж. буксйр
(баржа туртакан карап) * взять на
буксйр пулăшÿ пар
буксйрный лрмл. буксйр ..., буксйр
-ĕ; буксйрный кăтер буксИр кăтер;
буксирный трос буксйр трбсĕ
буксовйть (наст. -сÿю, -сÿешь, -сÿ-

ют) глаг. несов. буксăла (урапи çавбумăжный прил. хут ...; хут -ĕ; бурăнсан та малалла каяйман машина
мăжная фăбрика хут фабрики; буçинчен)
мăжный пакĕт хут хутăç
булăвка (-и) сущ, жен. булăвка,
бундесвер (-а) сущ. муж бундесмайрă йĕппй; скрепить булăвкой був^р (Германи çарĕ)
лавкăпă тытăнтăр
бундесрăт (-а) сущ. муж. бундесбÿлка (-и) сущ. жен. бÿлка, курăт (Германи парламенчĕ)
лăч; бÿлка с мăком мă'кăньлĕ кулăч
бунт (-а) сущ. муж. (син. восстăбÿлочная (-ой) сущ. жен. бÿлочнăй,
ние, мятеж) пăлхăв; поднЯть бунт
çă'кăр лавккй
пăлхăв çĕкле
булыжник (-а) сущ. муж. чă'мăр
бунтовăть (наст. -тую, -тÿешь, -туют)
чул, якă чул (çул çине сармалли)
глаг. несов. (син. восставăть) пăлхăн,
пăлхăв çĕкле
бульвар (-а) сущ. муж. бульвăр
(йывăç лартнă сарлака урам); гулЯть
бур (-а) сущ. муж. пăрă; ледянбй
по бульвăру бульвартă уçăлсă çÿре
бур пăр пăрИ (пулăçсен)
бульдбг (-а) сущ. муж. бульдбг
бурăв (-ă) сущ. муж. пăрй (алăпа
(кĕрнеклĕ, пуклак сăмсаллă йытă
ĕçлемелли)
ăрачĕ)
бурăвить (наст. -влю, -вишь, -вят)
бульдбзер (-а) сущ. муж. бульдбглаг. несов. пăралă (алă пăрипе)
зер (çĕр хырса тĕкмелли кĕреçеллĕ
бурăн (-а) сущ. муж. çил-тăмăн;
машина); очищăть бульдбзером ÿлиразыгрăлся бурăн çил-тăмăн алхасцу от снĕга урамă юртăн бульдозерсă кăйрĕ
пă тасăт
буржуазйя (-и) сущ. жен. буржуабульбн (-а) сущ. муж. (син. отвăр)
зй (капитализм чухне пуçпулса тăшÿрпе, бульбн (аш е пахча çимĕç
ракан класс); мс\лкая буржуазИя вак
пĕçерни); куриный бульбн чăх шÿрпй; буржуазй
грибнбй бульбн кăмпă бульонĕ
буржуăзный прил. буржуазй -ĕ; бурбульбнный прил. шÿрпе -ĕ, бульбн
жуаллă; буржуăзная демокрăтия бур-ĕ; шÿрпелăх, бульбнлăх; бульбнное
жуаллă демокрăти
мясо шÿрпелĕх аш; бульбнные кÿбурйть (наст. бурк5, буришь, бубики бульбн кубикĕсем (аш шурпин
рят) глаг. несов., что пăралă (маконцентрачĕ)
шинăпа); бурйть нефтянÿю сквăжибум (-а) сущ. муж. (син. подъĕм,
ну нефть шă'тăкĕ пăралă
оживление) çĕкленÿ', аталану; стробурлйть 1 и 2 л. не употр., глаг.
ительный бум строительствăри çĕкнесов. (син. кипеть, клокотать) сикленÿ'
сĕ вĕре, кĕрле, лăкăртăт; в котле
бумăга (-и) сущ. жен. 1. хут; газетбурлит водă хурантă шыв сиксе
ная бумăга хаçăт хÿчĕ; пйсчая бумăвĕрет * бурлйт ненависть курайга çырмаллй хут; оберточная бумăмăнлăх çĕкленет
га чĕркемеллй хут 2. (син. документ,
бÿрный (кратк. ф. бÿрен, бÿрна и
рÿкопись) хут; деловые бумăги ĕç
бурнă, бÿрно, множ. бÿрны) лрил.,
хучĕс^м * ценные бумăги хăклă хутбÿрно нареч.1. тă'вăллă, çил-тă'вăлсем (банкрисем); Бумăга все стбрлă, асăр-писер; бÿрное мбре тă'вăллă
пит посл. Хут мĕн çырсăн та чăтăть
тйнĕс 2. (син. резкий, стремИтельбумăжник (-а) сущ. муж. пăртманый) ăвăк, çйвĕч; бÿрные порывы
нет, кармăн (укçа хумалли)
вйтра ăвăк çил 3. (син. стрăсгный,

неистовый) хĕрÿ', вă'йлă; бÿрно аплодйровать хĕрÿ'ллĕн ăлă çуп
буровбй прил. пăралÿ -ĕ; пăраламаллй; буровăя вышка пăраламаллй
вышка
бурундÿк (-ă) сущ. муж. пă'рăнтăк
(çĕр çинче пурăнакан пакша евĕр чĕр
чун); норă бурундукă пă'рăнтăк шă'тăкĕ
бÿрый прил. хă'мăр, пă'вăрлă; бÿрый ÿголь хă'мăр çĕр кă'мрăк; бÿрый конь пă'вăрлă ут; бÿрый медведь хă'мăр упă
бурьЯн (-а) сущ. муж. хыт хурă,
çум курăк (вăрăмми); забрбшенный
сад порбс бурьЯном пăрăхнă пахчанă çум курăк пÿснă
бÿря (-и) сущ. жен.; множ. бÿри
(бурь, бÿрям) тă'вăл, çил-тă'вăл; бÿрей снеслб крышу дбма тă'вăл çурт
тăррине сÿсе пăрăхнă * бÿря востбргов каçсă кайсă савăннй
бÿсы (бус) сущ. множ. шăрçă;
стеклянные бÿсы кĕленче шăрçă; носйть бÿсы шăрçă çаксă çÿрĕ
бутербрбд (-а) сущ. муж. бутербрбд (çăкăр татăкĕ тата ун çине хунă çимĕç); бутербрбд с мăслом çупă
çă'кăр; бутербрбд с крăсной икрбй
хĕ'рлĕ вăлчăллă бутербрбд
бутбн (-а) сущ. муж. папкă, чечĕк
папки; бутбны рбзы рб~за папкисем;
бутбн раскрылся чечек папкй çурăлнă
бутылка (-и) сущ. жен. кĕленче;
пивнăя бутылка сăрă кĕленчй; литрбвая бутылка литр кĕленчй
буфет (-а) сущ. муж. 1. (син. стбйка) буфĕт (ĕçме-çиме сутакан пÿлĕм
е вырăн); буфет в фойĕ театра теăтр фойинчй буфĕт 2. буфет (савăтсапа, ĕçме-çиме тытмалли шкап);
резной буфет кассă эрешлĕнĕ буфĕт
буханка (-и) сущ. жен. бухăнка
(кирпĕч евĕр çăкăр); бухăнка черного
хлеба хурă çă'кăр

бухгăлтер (-а) сущ. муж. бухгăлтер; раббтать бухгăлтером бухгалтертă ĕçле
бухгалтерия (-и) сущ. жен. 1. бухгалтери (укçа-тенкĕ шутне туса
пыни); изучăть бухгалтерию бухгалтериĕ вĕрĕн 2. бухгалтери (укçа-тенкĕ шутне тăвакан пай); бухгалтерия завбда завбд бухгалтĕрийĕ
бухгăлтерский прил. бухгăлтер -ĕ;
бухгалтери -ĕ; бухгăлтерские кÿрсы
бухгалтерсĕн кÿрсĕ; бухгăлтерский
учĕт бухгалтĕри шутлăвĕ
бушевăть (наст. бушÿю, бушÿешь,
бушÿют; повел. ф. бушÿй; прич.
действ. наст. бушÿюший, прош. бушевăвший; деепр. бушÿя) глаг. несов.
1. 1 и 2 л. не употр. ăхăр, алхăс; мбре бушÿет тйнĕс ахăрăть 2. (син. бÿйствовать) кă'тăр, тйлĕр, тулăш; бушевăть в гневе çилĕпĕ тулăш
бы, б частица, употр. с глаг. прош.
вр. или в неопр. ф.; выражает возможность действия, пожелание, опасение
купйл бы, если захотел кă'мăл пулсăн туйнăттăм; ты бы отдохнÿл немнбго канăсчĕ сăнăн кăштăх; как бы
дети не заблудились в лесÿ ачасĕм
вăрмантă çухалсă ан кăйччăрччĕç
бывăло вводн. сл., при воспоминании прошлого: бывăло, пблные корзйны гриббв набирăли т^пĕр чухнĕ
карçинккипĕ кăмпă пухăттăмăр
бывăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют; повел. ф. -ăй; ярич. действ.наст. -ăющий, прош. -ăвший; деепр. -ăя) глаг.
несов. 1. 1 и 2 л. неупотр. (син. случăться, происходйть) пул, пулсă
ирт; в жизни всякое бывăет пурнăçрă
тем те пулăть; Не бьгоăть зтому! Кун
пек пÿлмĕ! 2. пул, пулкалă; пырсă
çÿрĕ, çитсе кур; я чăсто бывăю у
них эпĕ вĕсем патĕнчĕ час-часăх пулăтăп * как ни в чем не бывăло хăнк
та мар; Бывăйте здорбвы! СЫвă пÿлăр! (уйрăлнă чухне ырă сунни)

бывший прил. (син. прбшлый; ант.
нынешний)... пÿлнă; он бывший полкбвник вăл полкбвник пÿлнă; ее бывший муж ÿнăн упăшкй пулнăскер
бык (-ă) сущ. муж. вă'кăр; племенной бык ăрăтлă вă'кăр; дйкис
быки кăйăк вăкăрсĕм 4- здордв как
бык сып-сЫвă
быстротă (-Ы) сущ. жен. (син. скбрость, стремйтельность) хă'вăртлăх;
с быстротбй мблнии çйçĕм пек хă'вăрт
быстрый (кратк. ф. быстр, быстрă, бЫстро, множ. бЫстры и быстрЫ; сравн. ст. быстрее и быстрей;
превосх. ст. быстрейший) прил. (син.
скбрый; ант. мĕдленный), бьгстро
нареч. хă'вăрт, васкăвлă, час; быстрая речь хă'вăрт пуплбв, васкасă калаçнй; быстрее всех пуринчен те
хăвăртрăх; я быстро приду эпĕ часăх килĕтĕп; здесь течение бчень
быстрое кунтă шыв питĕ хă 'вăрт
юхăть
быт (-а, о бЫте, в быту) сущ. муж.
йăлă, кулленхй пÿрнăç; 5то вошлб
в быт ку вăл йăланă кĕ'нĕ 4 слÿжба быта йăлă службй (çынсен кулленхи ыйтăвĕсемпе нушисене тивĕçтерекен учрежденисем)
бытовои ирил. йăлă -ĕ, кулленхй пÿрнăç -ĕ; йăларй, кулленхй пурнăçрй;
бытовые условия кулленхй пÿрнăç условийĕсем; предприятия бытовбго обслуживания кулленхи нушасене тивĕçтерекĕн предприятисĕм
быть (в наст. только 3 л. есть;
прош. был, былă, бьшо, не был, не
былă, не было, множ. иĕ бьши; будущ. бÿду, бÿдешь, бÿдут; повел. ф.
будь; прич. действ. прош. бывший;
деепр. бÿдучи) глаг. несов. 1. (син. существовăть, иметься); пул, пур; у
нас есть собăка пйрĕн йЫтă пур; нĕ
было своббдного врĕмени ерçÿ' пулмăрĕ 2. (син. присÿтствовать, находиться; ант. отсÿтствовать) пул

(ăçта та пулин); Я цĕлый день был
в школе Э'пĕ кунĕпбх шкултă пÿлнă;
Ты бÿдешь зăвтра дбма? Э'сĕ ырăн
килте пулăтăн-и? 3. (син. происходИть, случăться) пул, пулсă ирт; ăто
было давнб ку вăл тахçанăх пÿлнă;
вчерă была ясная погбда ĕнĕр çантăлăк уярччĕ 4. употр. как частъ
составного сказуемого: самолет был
сбит самолĕта персе антăрнă; мы бÿдем игрăть в шăшки эпйр шашкăллă вьшьăпăр * былă не былă, будь
что бÿдет мĕн пулйн пулăть; кто бы
то нй был кам пулсăн та; что бы то
нй было мĕн пулсăн та
бюджет (-а) сущ. муж. бюджĕт
(тупăшпа тăкака шайласа тунă смета); государственный бюджет патшăлăх бюджечĕ; принЯть бюджет на
год çултăлăк бюджетнĕ йЫшăн
бюджетный прил. бюджĕт -ĕ; бюджетрй; бюджетный год бюджет çултăлăкĕ; бюджетные средства бюджетрй укçă-тенкĕ
бюллетень (-я) сущ. муж. 1. (син.
сообщĕние) пĕлтерÿ"; хыпăр хÿчĕ;
вывесить бюллетень хыпăр хÿчĕ кăларсă çак 2. избирăтельный бюллет^нь суйлăв бюллетенĕ 3. бюллетень
(чирлени çинчен панă хут); закрыть
бюллетень бюллетене хуп; находйться на бюллетене бюллетеньпĕ лар
(чирленĕ пирки)
бюрб сущ. нескл. сред. 1. бюрб (ертсе пыракан ушкăн); профсок>зное бюрб профсоюз бюрбвĕ 2. бюрб (организаци); ăдресное бюрб ăдрес бюрбвĕ
бюрокрăт (-а) сущ. муж., бюрокрăтка (-и) жен. бюрокрăт (ĕçе ячĕшĕн тăвакан); он поступает как бюрокрăт вăл бюрократлă хăтланăть
бюрократизм (-а) сущ. муж. бюрокрăтлăх (ĕçе ячĕшĕн туни, вăраха яни)
бязь (-и) сущ. жен. пÿс, катăн
пир; сорбчка из бязи пÿс кĕпе

в, во предлог с вин. и предл. п. 1. на
вопросы «куда», «во что» -а (-е); -на
(-не); -ла (-ле); войтй в дом пÿрте
кĕр; вовлĕчь в раббту ĕçĕ явăçтăр;
подăть заявлĕние в институт институтă кĕме заявлĕни пар; игрăть в шăхматы шахматлă выля 2. на вопросы
«где», «в чем» -та (-те); -ра (-ре); -па
(-пе); -лă (-лĕ); мы живем в дерĕвне эпир ялтă пурăнăтпăр; ходйть в шубе кĕрĕкпе çÿрб; ромăн в
трех кнйгах вйçĕ кĕнекеллĕ ромăн;
конфеты в обертке чăркĕнă канфĕт;
в пятй киломĕтрах отсн5да кунтăн
пйлĕк километртă * во мнбго раз
бблыпе нумăй хут ытларăх; он весь в
отца вăл кăснă лăртнă ăшшĕ; не в
обйду будь скăзано ан çилленсĕмĕр
каланИшĕн; зто было в прбшлом годÿ ку вăл пĕ'лтĕр пÿлнă
вагбн (-а) сущ. муж. вакÿн, вагбн;
проводнйк вагбна вагбн проводнйкĕ;
кунсйный вагбн купеллĕ вагбн; разгруж^ть вагбны вагонсене пушăт;
прицепить вагбн к пбезду вагонă
пбезд çумне кăкăр
вăжность (-и) сущ. жен. 1. (син. значйтельность) пахăлăх, кИрлĕлĕх, пĕлт^рĕш; вăжность сообщĕния хыпăр
пĕлтерĕшĕ 2. (син. горделйвость) мăнăçлăх, каппăйлăх, мăн кă'мăллăх;
он напустйл на себЯ вăжность вăл
мăн кăмăлланăть
вăжный (кратк. ф. вăжен, важнă,
вăжно, множ. важны и вăжны; сравн.
ст. важнее и важней, превосх. ст.
важнĕйший) прил., вăжно нареч. 1.
(син. значйтельный; ант. незначйтельный, пустячный) пахă, кйрлĕ,
пысăк пĕлтерĕшлĕ; вăжный вопрбс
кирлĕ ыйтÿ; вăжное сообщсние
пысăк пĕлтĕрĕшлĕ хыпăр 2. (син. гбрдый, горделИвый) мăнăçлă, кап-

пăйчăк, мăн кă'мăллă; говорить с
вăжным вйдом мăнăçлăн калăç
вăза (-ы) сущ. жен. вăза (чечек
лартмалли е çимĕç хумалли илемлĕ
савăт); хрустăльная вăза хрустăль
вăза; постăвить цветы в вăзу чечексенĕ вазăнă ларт
вазелин (-а) сущ. муж. вазелйн
(медицинăра, техникăра усă куракан
маç); смăзать вазелИном рÿки аллă
вазелйн сĕр
вакăнсия (-и) сущ. жен. вакăнси,
вЫрăн, пÿшă вырăн, йышăнмăн
вЫрăн (ĕçре); на завбде есть вакăнсия инженĕра заводрă инженер
вЫрăнĕ пур
вакăнтный ирил. (син. незăнятый,
своббдный) ирĕклĕ, пÿшă, йышăнмăн; вакăнтная дблжность йрĕклĕ ĕç
вЫрăнĕ
вал1 (-а) сущ. муж.; множ. валы
(-бв) 1. (син. нăсыпь) вал (тăпра
купаласа тунă вăрăм хÿтлĕх); крепостнбй вал крĕпость вăлĕ 2. (син.
волнă) хум, пЫсăк хум; пĕнистыс
валы кă'пăклă хумсĕм
вал2 (-а) сущ. муж.; множ. валы (-6в)
вал, хурсă, йĕкĕ (техникăрă); коленчатый вал хутлăнчăк вал (сăм., автомобиль моторĕн); вал ветрянбй
мĕльницы çил армăнĕн йĕкй
вал3 (-а) сущ. муж. пĕ'тĕм тÿхăç,
пĕ 'тĕм продÿкци; выполнить план
по вăлу пĕ'тĕм продÿкци тусă кăлармаллй планă тултăр
валĕжник (-а) сущ. муж. кă'мăр,
çăпă, шăнкă; собрăть валĕжник для
кострă кăвăйт хумă çăпă пуçтăр
вăленки (-нок) сущ. множ.; един.
вăленок (-нка) муж. кăçăтă, çăм ăтă;
подшИтые вăленки тĕпленĕ кăçăтă;
ходйть в вăленках кăçатăпă çÿрĕ; валЯть вăленки çăм ăтă йăвалă^

ги) укçă-тенкĕ, укçă; своббдно конвалерьянка (-и) сущ. жен. валерьвертйруемая валк5та йрĕклĕ улшăнаянка (нерва лăплантаракан эмел);
кăн укçă 2. валк5та (ют çĕршыв укçи);
принять валерьЯнку валерьянка ĕç
покупать товăры на валн5ту таварă
валет (-а) сущ. муж. валĕт (карт
валютăпă туян
вăййинчи кĕçĕн кĕлетке); бубнбвый
валютный прил. валк5та -ĕ; валн5твалбт бÿбнă валет
ные запăсы страны çĕршывăн валк5валйть1 (наст. валк5, вăлишь, вăлят; прич. действ. наст. вăлящий и ва- та запăсĕ
валять (наст. валяю, валяешь, валящий, прош. валивший; прич. страд.
наст. валймый, прош. вăленный; де- ляют; прич. действ. наст. валяющий,
епр. валя) глаг. несов. 1. кого-что (син. прош. валявший; прич. страд. прош.
вăлянный; деепр. валяя) глаг. несов.
обрÿшивать) йăвантăр, тĕ'шĕр, ÿк^р,
ÿпĕнтер; урагăн вăлит деревья тă'вăл
1. кого-что (син. ворбчать, катăть)
йывăçсене йăвантарăть; вйтер вăлит
йăвалантăр, чăшкăнтăр, çавăрттăр;
с ног çил урарăн ÿкерет 2. что (син.
валЯть в снегу юр çинче чăшкăнтăр
бросăть) купалă, пăрăх, пăрахсă тул2. что (син. скăтывать) йăвалă, унă;
тăр; валить книги в Ящик кĕнекесевалЯть тбсто чустă унă (çăкăр пĕне ещĕке пăрахсă тултăр 3. йăвантăр,
çерме) 3. что (син. катăть) йăвалă,
яр; он все вăлит на других вăл пĕпус; валЯть вбйлок кĕççĕ пус
тĕмпех çын çине йăвантарăть 4. что
валЯться (наст. -яюсь, -яешься,
(син. рубйть) кас, йăвантăр; валйть
-яются) глаг. несов. йăвалăн, йăвалес вăрмăн кас
лансă вырт, чă'шкăн; вещи валяются на полÿ япаласем урайĕнчб йăвавалйть1 1 и 2 л. не употр. (наст.
валИт, валят) глаг. несов. кĕпĕрлĕн, лансă выртăççĕ
вандăл (-а) сущ. муж. (син. вăрвар)
каплансă пыр (халăх çинчен); лапвандăл (культурăна аркатакан тислаттăр, хЫтă çу (юр çинчен)
кер çын)
валйться (наст. валк5сь, вăлишьвандализм (-а) сущ. муж. (син. вăрся, вăлятся; прич. действ. наст. валящийся, страд. валйвшийся; деепр. варство) вандăллăх, тискĕрлĕх (кульвалясь) глаг. несов. йăвăн, тĕ'шĕрĕл, тура пуянлăхĕсене сĕмсĕррĕн аркатни)
ваниль (-и) сущ. жен. ванйль (апатÿн, кайсă ÿк; валиться на бок
та техĕм кĕртекен ырй шăршйллă
хăяккăн кайсă ÿк
япала)
валовбй прил. (син. весь, ббщий)
ванильный ирил. ванИль -ĕ; вапĕ'тĕм, пĕтĕмĕшле; валовбй дохбд
нИльлĕ; ванйльный аромăт ванИль
пĕтĕмĕшле тÿпăш; валовăя продукшăршй; ванйльное т^сто ванИльлĕ
ция завбда завбдăн пĕ'тĕм продÿкчустă
цийĕ
валÿн (-ă) мăн чул, катрăм чул;
вăнна (-ы) сущ. жен. вăнна (çăвăнпбсле ледникбвого перИода на полЯх
малли пысйк курите); принЯть вăностăлись валуны пă'рлăх тăпхăрĕ
ну ваннăрă çă'вăн Ф принимăть сблхыççăн уйсенче катрăм чулс^м выртнечные вăнны хĕвĕл çинчĕ хĕ'ртĕн
сă к5лнă
(сывлăха çирĕплетме)
вальс (-а) сущ. муж. вальс (мăвăнная 1. (-ой) сущ. жен. вăннăй
шăрлă ташă, унăн кĕвви); оркестр иг- (ванна лартнă пÿлĕм); дверь вăнной
рЯет вальс орк^стр вальс калăть
вăннăй ăлăкĕ 2. прил. вăнна -ĕ; вăнвалюта (-ы) сущ. жен. 1. (син. день- ная кбмната вăнна пÿ'лĕмĕ

варежки (-жек) сущ. множ.; един.
ли (-фель) вăфли (типĕ печени евĕрвăрежка (-и) жен. алсйш; шерстялĕ çимĕç)
ные вăрежки çăм алсйш; вязăть вăвăхта (-ы) сущ. жен. вăхта (черетрежки алсйш çых
ленсе ĕçлемелли ĕç); вăхта на корабварĕники (-ов) сущ. множ.; един.
ле карăп çинчй вăхта; стоЯть на вăхварĕник (-а) муж. хурăн куклй; вате вахтăрă тăр
рĕники с вИшней чие çырлИллĕ хувăхтовый прил. вăхта -ĕ; вăхтăллă;
рăн куклй
вăхтовый метод работы вăхтăллă ĕç
меслечĕ; вăхтовая машИна вăхта маварĕнье (-я) сущ. сред.; множ. вашинй (рабочисене вахтăна çитерерĕнья (-ний) варĕни; малиновое вакенни)
рĕнье хăмлă çырлй варенийб; пить
чай с варĕньем варенипе чей ĕç
ваш (-его) муж., вăша (-ей) жен.,
варĕный прил. пйçнĕ, пĕçернĕ; вавăше (-его) сред., вăши (-их) множ.;
рĕный картбфель пăçĕрнă çĕр улмй
местоим. притяжат. сйрĕн; вот
вариăнт (-а) сущ. муж. (син. разно- вăши кнйги ăкă сйрĕн кĕнекĕрсем;
Э'то не вăше дело! Сирĕн ĕç мар ку!
вйдность, видоизменение) вариăнт
(пĕр япалан хăйне май тĕсĕ); вариăнвблизИ 1. нареч. (син. рядом; ант.
ты обмĕна квартйр хваттер улăштарвдалй) çывăхрă; вблизи послышалмаллй вариантсĕм
ся шум автомашины çывăхрă автоварить (наст. варк5, вăришь, вăмашИна кĕрленй илтĕнсе кăйрĕ 2.
рят; прич. действ. наст. вăрящий и кого-чего, предлог с род. п. (син. бковарящий, прош. варйвший; прич.
ло) çывăхĕнче, патĕнче; вблизи селă
страд. наст. варймый, прош. варĕн- ял патĕнче; мы живĕм вблизй от
ный; деепр. варя) глаг. несов. пĕçĕр; школы эпир шкул çывăхĕнче пурăварить обед апăт пĕçер; варить яйнăтпăр
ца всмятку калекле çăмартă пĕçĕр
введение (-я) сущ. сред. 1. (син.
* варйть сталь хÿрçă шăрăт
вступление, предислбвие) кÿ'ртĕм,
варйться (наст. варк5сь, вăришьум сăмăх, ку'ртĕм пай; введĕние к
ся, вăрятся) глаг. несов. пиç; на пли- книге написано редăктором кĕнеке ум
те вăрится суп плитă çинче яшкă
сăмахне редăктор çырнă; 2. кÿ'ртĕм,
пиçсе ларăть * вариться в сббственпуçлăмăш; введение в языкознăние
ном соку хăрпăр хăльлĕн ĕçлесĕ
чĕлхе пĕ'лĕвĕн пуçлăмăшĕ
пÿрăн
вверх нареч. (ант. вниз) çÿле, çÿлелле, тăваллă, вирелле, тÿпенелвасилĕк (-ькă) сущ. муж.; множ.
ле; смотреть вверх çÿлеллĕ пăхсă тăр;
василькй (-<5в) ÿтмăл турăт (чечек)
самолĕт взлетел вверх самолĕт тÿпевăта (-ы) сущ. жен. вăта, вăтка;
неллĕ вĕçсе хăпăрчĕ; Рÿки вверх!
пальтб на вате вăткăллă пальтб
Аллăрсенĕ çĕ'клĕр! (парăнма хушса
вăтник (-а) сущ. муж. фуфăйка
калани)
(ватка хурса çĕленĕ ĕç тумтирĕ)
вăтный прил. вăта -ĕ, вăтка -ĕ; вăвверхÿ (ант. внизÿ) 1. нареч. çÿлтăллă, вăткăллă; ватное одеЯло вăтте, турă, тÿперĕ; вверхÿ парит орĕл
кăллă утиял
тÿперĕ ă'мăрт кăйăк ярăнсă вĕçĕт
ватрÿшка (-и) сущ. жен. пÿремĕч,
2. чего, предлог с род. п. çийĕнче, çиникерчĕ; ватрÿшка с твброгом тă'пăрчă
че, тăрринчĕ, тÿпинчĕ; вверхÿ здăикерчй
ния çурт тăрринче; вверхÿ гор лежйт
вăфля (-и) сущ. жен.; множ. вăфснег сăрт-ту тăрринче юр выртăть

ввести (будущ. введÿ, введĕшь,
введÿт; прош. ввĕл, ввелă; прич.
действ. прош. ввĕдший; прич. спград.
прош. введĕнный; деепр. введя) глаг.
сов. 1. кого-что и во что (ант. вЫвести) кĕрт, илсе кĕрт, çавăтсă кĕрт;
ввестй детей в дом ачасене пÿртĕ
илсĕ кĕрт; в гброд введены войскă
хуланă çарс^м кĕ'ртнĕ 2. что во что
(син. поместить, впустйть) яр, хыв,
кĕрт; ввестй лекЯрство в вену венăнă эмĕл яр; ввести нбвые дăнные в
компыбтер компьютерă çĕ'нĕ даннăйсĕм хыв 3. кого-что во что ( син.
задĕйствовать) ĕçе яр, ĕçĕ кĕрт, хутă яр; ввести в строй новый цех çĕ'нĕ
цехă хутă яр * ввестй в курс дела
ĕçпĕ паллаштăр; ввести в расхбд
тăкăк кÿр; ввестй в заблуждение улталă; ввестй во владĕние хăрпăрлăх
хуçинĕ çирĕплĕт
ввидÿ чего, предлог с род. п. пулă,
курă, пиркй; полеты самолетов отменены ввиду плохбй погбды япăх
çанталăкă пулă самолĕтсенĕ вĕçмĕ
чăрнă
ввбдный прил. (син. вступйтельный)
ку'ртĕм, пуçлăмăш; ввбдная лĕкция
кÿ 'ртĕм лекци Ф ввбдное слбво
кÿ'ртĕм сăмăх (калакан шухйш-кăмăлне палăртакан, предложени тытăмĕнче уйрăм тăракан сăмах е çаврăнăш, сăм.: к сожалению «шел пулин те», по-моему «ман шутпа»)
ввблю, вдбволь нареч. çитĕлĕклĕ,
ытлă-çитлĕ; чун каниччĕн, килениччĕн; дбти ввблю поели ягод ачасĕм
чун каниччĕн çырлă çирĕç; у нас вдбволь еды пйрĕн çимеллй Ытлă-çйтлĕ
вглубь (син. внутрь) 1. нареч. шалă, шалаллă, ăшнеллĕ; погружаться вглубь шалаллă кĕрсĕ кай 2. чего,
предлог с род. п. ăшнĕ, ăшнеллĕ, варринĕ, варринеллĕ; двйгаться в глубь
л^са вăрмăн варринеллĕ кĕрсĕ кай
вдалеке, вдалй нареч. (син. далекб;

ант. вблизй, блйзко) инçетрĕ, катарă; вдалй показăлись гбры инçетрĕ тусĕм курăнсă кăйрĕç
вдаль нареч. инçетĕ, катанă; вглЯдываться вдаль инçетĕ тинкĕр
вдвбе нареч. 1. икĕ хут; получйть
вдвбе ббльше прибыли Икĕ хут ытларăх тÿпăш ил 2. (син. пополăм)
çурмаллă, варринчен, иккĕллĕ; сложить лист бумаги вдвбе хут листинĕ çурмаллă хутлăт
вдвоĕм нареч. Иккĕн; мы вдвоем
эпир иксĕмĕр; вы вдвоĕм эсИр
Иксĕр; онй вдвоĕм вĕс^м йккĕшĕ; мы
пошли тудЯ вдвоĕм эпйр унтă йккĕн
кăйрăмăр
вдобăвок 1. нареч. хушсă, сĕтсе,
сĕтĕв тусă; ÿнсăр пуçне; взЯли в дорбгу дĕньги и вдобăвок продÿкты
эпИр çул çинĕ укçă, ÿнсăр пуçнĕ
апăт-çИмĕç йлтĕмĕр 2. союз çитменнинĕ, татă; он грубйт, да вдобăвок
врĕт вăл тÿрккĕс калаçăть, çитменнинĕ татă суять
вдовă (-Ы) сущ. жен.; множ. вдбвы (вдов, вдбвам) ăрсăр ăрăм, хусăх ăрăм, тă'лăх ăрăм; онЯ остăлась
вдовбй вăл упăшкăсăр тăрсă юлнă
вдовĕц (-вцă) сущ. муж. урçă, хусăх ар, ăрăмсăр ар
вдоль (ант. поперĕк) 1. нареч. тă'рăх,
тă'рăххăн; вдоль и поперĕк тă'рăх та
ÿрлă; резать полотнб вдоль пире
тă'рăххăн кас 2. чего, предлог с род. п.
тă 'рăх, юнашăр, хĕррипĕ; идтй
вдоль дорбги çул хĕррипĕ пыр
вдох (-а) сущ. муж. (ант. вьщох)
сывлăв; сывласă илнй; сделать вдох
сывласă ил
вдохновсние (-я) сущ. сред. (син. воодушевлĕние) хавхаланÿ, хавхăллăх,
çĕкленÿ'; хавхаланнИ, çĕкленнИ; чун
хавăлĕ; петь с вдохновением хавхалансă юрлă
вдохновить (будущ. -влк5, -вИшь,
-вят; прич. страд. прош. -вленный)

глаг. сов., кого на что (син. воодушевйть) хавхалантăр, çĕклентер, хавăл пар; молодежь вдохновленă пбдвигами нăших отцбв çамрăксене
пирĕн аттесен пăттăр ĕçĕсĕм хавхалантарăççĕ
вдохнÿть (будущ. -нÿ, -нĕшь, -нÿт)
глаг. сов., что (ант. вЫдохнуть) сывласă ил; вдохнÿть свĕжий вбздух ÿçă
сывлăш сывласă ил
вдребезги нареч. чăл-пăр; разбйть
стакăн вдребезги стаканă чăл-пăр
ватсă пăрăх
вдруг 1. нареч. (син. неожйданно,
внезăпно) сасăртăк, ăнсăртрăн, кĕтмĕн çĕрт^н; вдруг погăс свет сасăртăк çÿтă сÿ'нчĕ 2. нареч. (син. одновременно, срăзу) хăрăссăн, пĕр хăрăс, ушкăнĕпе, пĕрле; пришли все
вдруг пÿрте пĕр хăрăс кйлчĕç 3. частица, выражает опасение эхĕр те,
енчен те; А вдруг онй не согласЯтся? Енчĕн те вĕсем килĕшмесен?
вдÿмчивый прил., вдÿмчиво нареч.
ă 'слă, тишкерÿ 'ллĕ, тĕ 'плĕ, тăрăн
шÿхăшлă; вдÿмчивый взгляд тишкерÿ'ллĕн пăхнй; вдумчиво изучăть проблему
ыйтăвă тĕ'плĕн тишкĕр
вегетариăнец (-нца) сущ. муж., вегетариăнка (-и) жен. аш çимĕн çын
вегетариăнский прил. ăшсăр, ашпă'шсăр; вегетариăнская пйща ăшсăр
апăт
ведомость (-и) сущ. жен.; множ.
ведомости (-ĕй) 1. (син. свбдка, спйсок) ведомость на зарплăту ĕç укçй
ведомоçĕ; расписăться в вĕдомости
ведомоçрă ăлă пус 2. ведомости
множ. ведомоçсĕм (хăш-пĕр пичет
кăларăмĕсен ячĕ); Ведомости Госудăрственного Совета Чувăшской Респÿблики Чăвăш Республикйн Патшăлăх Канăшĕн Ведомоçĕсĕм
ведомство (-а) сущ. сред. вĕдомство
(пĕр-пĕр ĕçри учрежденисем); суцббное ведомство суд ведомствй

ведрб (-ă) сущ. сред.; множ. ведра
(вĕдер, вĕдрам) витрĕ; пластмăссовое ведрб пластмăсса витрĕ; ведрб
воды пĕр витрĕ шыв
ведÿщий 1. прил. (син. глăвный, головнбй) тĕп; ведÿщие специалисты
инститÿта инститÿтăн тĕп специалисчĕсĕм 2. ведÿщий (-его) сущ. муж.,
ведÿщая (-ей) жен. ертÿ'çĕ, ертсĕ пыракăн; ведÿщий телевизибнной передăчи телевйдени передачинĕ ертсĕ
пыракăн
ведь 1. союз, указывает на причину
предшествующего утверждения вĕт;
Ведй нас, ведь ты знăешь дорбгу!
Ертсĕ кай пирĕ, ăсĕ çулă пĕлĕтĕн
вăт! 2. частица, подчеркивает сказанное вĕт-çке; Ведь погбда хорбшая, пойдĕм купăться! Çантăлăк
авăн-çке, каяр шывă кĕмĕ!
вĕдьма (-ы) сущ. жен.; множ. ведьмы (ведьм) тухăтмăш кăрчăк (юмахсенче)
вежливость (-и) сущ. жен. (син. воспитанность, учтИвость; ант. грÿбость, невоспйтанность) ĕвĕклĕх,
кă'мăллăх, çĕпĕçлĕх
вĕжливый прил. (син. воспйтанный,
учтйвый; ант. грÿбый, невоспйтанный), вĕжливо нареч. евĕк, ĕвĕклĕ,
кă'мăллă, çĕпĕç; вĕжливое обращĕние с покупăтелями тавăр туянакансенĕ кă'мăллăн пăхнй; вĕжливо ответить ĕвĕккĕн хуравлă
везде нареч. (син. повск5ду; ант. нигдĕ) пур çĕртĕ те, таçтă та; он побывăл везде вăл таçтă та пулсă кÿрнă
вездехбд (-а) сущ. муж. вездехбд
(çулсăр-мĕнсĕр çÿрекен машина)
везтй1 (наст. везÿ, везĕшь, везÿт;
ирош. вĕз, везлă, везлб, множ. везлИ; прич. действ. наст. везÿщий,
прош. вĕзший; деепр. везя) глаг. несов., кого-что турттăр, туртсă пыр,
илсĕ пыр (транспортпа); пбезд везет
пассажйров и пбчту пбезд пассажир-

сене татă пбчта турттарăть; везтй деăмăшĕ ачисенĕ кил-çуртă тирпейл
тей в автббусе ачасене автобуспă
ме хÿшнă
лартсă кай
великăн (-а) сущ. муж., великăнвезтй2 (наст. везĕт; прош. везлб) глаг. ша (-и) жен. (син. гигăш; ант. кăрбезл. несов., кому в чем или с кем-чем, лик, пигмей) ÿлăп; скăзочные велина кого-что ăн, ăнсă пыр; ему во всем кăны юмахрй улăпс^м
везĕт ÿнăн пур ĕ'çĕ те ăнăть
велИкий (кратк. ф. велйк, великă и велйка, великб и велйко, множ.
век (века, о веке, на векÿ) сущ.
великй и велйки; сравн. ст. не употр.;
муж.; множ. века (-бв) 1. (син. стопревосх. ст. величăйший) 1. (син. вылетие) ĕ 'мĕр, çĕр çул, çĕрçÿллăх;
дак5щийся) ăслă, пысăк, чăплă; весрĕдние века вăтăм ĕмĕрсем; началИкие деятели культÿры культÿрăн
ло двадцать пĕрвого века çирĕм
чăплă ĕçченĕсĕм; велйкая рйдость
пĕррĕмĕш ĕ'мĕр пуçлăмăшĕ 2. (син.
пЫсăк сăвăнăç 2. толъко кратк. ф.
жизнь, существовăние) ĕ'мĕр, кун(сш. большбй, простбрный; ант. мăçÿл, пÿрнăç; он мнбго повидал на
лый, тесный) пЫсăк, ăслă, шалпăр;
своĕм векÿ вăл хă 'йĕн ĕмĕрĕнче
тĕмĕн те кÿрнă 3. чего или какой (син. сапоги мне великй ăтă манă ăслă
эпбха) ĕ 'мĕр, вă 'хăт, тăпхăр, савеличинă (-Ы) сущ. жен.; множ. веманă; кăменный век чул саманй
личйны (-йн) пысăкăш, ăслăш, ка(этемлĕх историйĕн авалхи тапхăрĕ); паш; кăмень величиной с кулйк
мы живĕм в век информационных техчышкă пысăкăш чул; измĕрить венолбгий эпир информăци технололичинÿ пбля уй талккăшнĕ виç
гийĕсбн тапхăрĕнчĕ пурăнăтпăр *
велосипĕд (-а) сущ. муж. велосииспокон веков мĕн ĕмĕртен; на вĕпĕд; трĕхколĕсный велосипĕд вИçĕ
ки всчные ĕ'мĕр-ĕмĕрлĕхĕ; идтй с веурапăллă велосипĕд; катăться на веком наравне, в ногу с веком вăхăтпă
лосипĕде велосипедпă ярăн
шай пыр; Век живи, век учйсь посл.
велосипеднст (-а) сущ. муж., велоĔ'мĕр пурăнсă ĕ'мĕр вĕрен; Век просипедистка (-и) жен. велосипедист,
жить не пбле перейтй посл. Ĕ'мĕр
велосипĕдçă; соревновăния велосисаккй сарлакă
педйстов велосипедистсен ă'мăртăвĕ
веки (век) сущ. множ.; един. веко
вена (-ы) сущ. жен. (ант. артĕрия)
(-а) сред. куç хупанкй, куç хупаххй;
вĕна (чĕрене юн парса тăракан тымар)
веки воспалены куç хупанки тăрвенерический лрил.: венерИческие
тăннă
болĕзни венери чирĕсĕм, ăрлăх чирĕсем
вĕксель (-я) сущ. муж.; множ. векселЯ (-ей) и вĕксели (-ей) вексель
вĕник (-а) сущ. муж. мИлĕк; бе(парăма вăхăтра татма шантарса рĕзовый веник хÿрăн милĕкĕ; п^панă хут); платйть по векселям векриться в бане вĕником мунчарă мисельсем тă'рăх тÿле
лĕкпе çăпăн
велеть (наст. и будущ. велк5, вевенбк (-нкă) сущ. муж. пуç кă'шăлĕ;
лйшь, велят; прич. действ. наст. ве- сплестй венбк из цветов чечексенчен
лящий, прош. велĕвший; деепр. ве- пуç кă'шăлĕ çых
ля) глаг. сов. и несов., кому с неопр. ф. вентилйровать (наст. -рую, -руили с союзом «чтобы» (син. потребо- ешь, -руют) глаг. несов., что (син.
вать, приказăть) хуш, калă, хист^;
провĕтривать) уçăлтăр; вентилйромать велĕла дбтям нрибрăться дбма
вать комнату пÿлĕме уçăлтăр

вентилЯтор (-а) сущ. муж. вентиверббвка (-и) сущ. жен. (син. наĕм)
лятор (сывлăша уçăлтармалли хаĕçе тытнИ, тарă тытнИ, верббвка
тĕр); включйть вентилЯтор вентиляверетенб (-ă) сущ. сред.; множ. веторă тапратсă яр
ретена (-тĕн) йĕке (çил арламалли)
вентилЯция (-и) сущ. жен. (син.
веревка (-и) сущ. жен. вĕрен, канпровĕтривание) вентиляци, сывлăтрă, пăяв; ненькбвая веревка сÿс
шă уçăлтарни
вăрен; капрбновая верĕвка капрбн
венчăться (наст. -ăюсь, -ăешься,
кантрă Ф вить веревки из кого-л.
-ăются) глаг. несов., с кем венчетлĕн, пăхăнтăр, хЫтă тыткалă
венчете тăр (мăшăрланнă май); онй
верить (наст. в^рю, вĕришь, верят;
венчăлись в церкви вĕсем чиркÿрĕ
прич. действ. наст. верящий, прош.
венчетленнĕ
веривший; деепр. в^ря) глаг. несов.,
кому-чему и во что 1. ĕнен, шан,
в^ра (-ы) сущ. жен. 1. (син. убежĕненсе тăр; верить дрÿгу тусă шан;
дĕнность, уверенность; ант. невевĕрить в победу çĕнтерессĕ ĕненсе
рие) шăнчăк, шăнăç, ĕненÿ'; шантăр; не вбрю глазăм свойм хам курнй, ĕненнй; вбра в победу çĕнтенине хам ĕненместĕп 2. (син. верорессĕ шаннИ 2. (син. вероисповĕдавать) ĕнен; верить в Б<5га Туррă ĕнен
ние, религибзность; ант. безверие,
атейзм) тĕн, ĕненÿ', Туррă ĕненнй;
вермишĕль (-и) сущ. жен. вермихристиăнская в^ра христиăн тĕ'нĕ;
шĕль (чустаран улăм пĕрчи пек типринЯть в^ру тĕне кĕр Ф служйть
пĕтсе тунă çимĕç); отварИть вермивĕрой и прăвдой чунтăн парăнсă
шель вермишĕль пĕç^р
ĕçлĕ
верность (-и) сущ. жен. 1. (син. стойверăнда (-ы) сущ. жен. (син. террăс- кость, надĕжность; ант. ненадĕжса) верăнда (çине витнĕ пысăк балность) шăнчăклăх, тÿ 'рĕлĕх, парăкон); застекленная верăнда кăнтăклă
нÿлăх; шăнчăклă пулнИ, парăнсă
верăнда
тăнй; верность рбдине тăвăн çĕршывĕрба (-ы) сущ. жен. (син. йва)
вă парăнсă тăнй; верность слбву
хĕ'рлĕ хăвă, кă'чкă йывăççй
пăнă сăмахă тытнИ 2. (син. Истинверблю~д (-а) сущ. муж. тĕвĕ; двуность, прăвильность; ант. слбжгбрбый верблюд Икĕ курпÿнлă тĕве
ность) тĕ'рĕслĕх; верность решĕния
всрблюжий пркл. тĕве -ĕ; верблкЗзадăчи задачăнă тĕ'рĕс шутланй
жья шерсть тĕве ç ă м ĕ , верблн5жье
вернуть (будущ. -нÿ, -нĕшь, -нÿт;
одеЯло тĕве çăм утиялĕ
прич. действ. прош. -нÿвший; деепр.
-нÿв) глаг. сов., кого-что 1. (сик. отвĕрбный ирил.: Вербное воскреседăть, возвратИть) тăвăр, тавăрсă
нье К ă ' ч к ă праçнИкĕ, Верпăннй
пар, каяллă пар; вернÿть зăнятые
(христиансен Мăнкунччен пĕр эрне
дĕньги кивçене тавăрсă пар 2. тăвăр,
малтан килекен уявĕ); Всрбная некаяллă ил; вернуть себе то, что бтняд^ля ВерпăннИ эрнй (Мăнкун умĕнли тытсă илнине каяллă ил 3. тăвăр,
хи уяв кунĕсем)
каяллă тăвăр; прбшлое не вернÿть
вербовăть (наст. -бÿю, -бÿешь, -бÿиртнинĕ каяллă тавăрмă çук
ют) глаг. несов., кого-что (син. нанимăть) ĕçе тыт, тарă тыт, вербоввернÿться (будущ. -нÿсь, -нĕшься,
кăлă, верббвка ту; вербовăть рабб-нÿтся; прич. действ. прош. -нÿвчих для раббты на Севере Çурçĕрте
шийся; деепр. -нÿвшись) глаг. сов.
ĕçлеме рабочисем вербовкăлă
1. тăврăн, каяллă кил; мы вернÿ-

лись домбй эпИр киле тăврăнтăмăр
2. çĕнăрен тытăн, каллех пуçлă; вернÿться к занЯтиям спбртом каллех
спортă хÿтшăн
вĕрный (кратк. ф. верен, вернă,
верно; множ. вĕрны и вернЫ; сравн.
ст. вернĕе; превосх. ст. вернĕйший)
прил., верно нареч. 1. (син. йстинный,
прăвильный; ант. лбжный, непрăвильный) тĕ'рĕс, чăн; верная мысль
тĕ 'рĕс шÿхăш; он говорйт вĕрно
вăл чăнне калăть 2. (син. надĕжный,
преданный; ант. ненадĕжный) шăнчăклă, пăрăннă, чă'н-чăн; верный тоиăрищ пăрăннă юлтăш; верно охранять гранйцу чиккĕ шăнчăклăн сыхлă 3. верно вводн. сл. (син. вероятно)
ахăртнех, пÿлĕ, пулăс, пулмаллă;
он, вермо, спит ахăртнĕх, вăл çывăрăть пÿлĕ 4. вернее вводн. сл. (син.
точнее) тĕрĕссипе, чăннипе, тĕрĕср^х каласăн; это доклăд, вернĕе,
тезисы к немÿ ку вăл доклăд, тĕрĕсрĕх каласăн, ÿнăн тĕп шухăшĕсем 5. верно частица, выражает подтверждение (син. да, действйтельно)
çаплă, тĕ'рĕс; Здесь тысяча рублей?
- Верно! Кунтă пин тĕнкĕ-и? Çаплă!
вероисповедание (-я) сущ. сред. (син.
релйгия) тĕн тытни, тĕн ĕнĕнĕвĕ,
Туррă ĕненни; лйца христианского
вероисповедания христиăн тĕнне тытакансем
вероЯтность (-и) сущ. жен. (син.
возмбжность) пулăслăх, пулаю,
пулмă пултарнИ; вероятность дождЯ сегбдня неболыная паян çÿмăр
çăвассă кĕтмеллиех çук 4 по всей
вероЯтности вводн. сл. ахăртнех, пулăть пулмаллă, кĕтмĕ пулăть
вероЯтный лрил. 1. (син. возмбжный, допустИмый) пуласлă, пулмă пултаракăн; бто вполне вероЯтный слÿчай кун пеккй пулмă пултăрнă 2. вероятно вводн. сл. (син. по-

видимому, навĕрное) ахăртнĕх,
пÿлĕ, пулăс, пулмаллă; вероЯтно, он
не придет вăл килмĕст пулмаллă
версия (-и) сущ. жен. вĕрси, шÿхăш, ăнлантарÿ (ĕç пирки каланисенчен пĕри); версия следователя по пбводу грабежă следователь çаратÿ
пирки мĕн шутланй; вьщвинуть нбвую версию çĕнĕлле ăнлантарсă пар
верстак (-ă) сущ. муж. верстăк
(йывăç каскаламалли, тимĕрпе ĕçлемелли сĕтел); слесăрный верстак слĕсарь верстăкĕ
вертбть (наст. верчÿ, вертишь, в^ртят; прич. действ. наст. вертящий,
прош. вертевший; прич. страд. прош.
верченный; деепр. вертя) глаг. несов.
1. кого-что и чем (син. вращăть, крутйть) çăвăр, çавăркалă, пĕ'тĕр, çаврăнтăр, пăркалă; вертеть колесб кустăрманă çăвăр; вертеть головбй пуçă
пăркалă 2. кем (син. комăндовать,
помыкăть) пăхăнтăр, итлеттер, ташлаттăр; женă вертит мÿжем, как хбчет ăрăмĕ упăшкинĕ хăйнĕ кирлĕ
пек ташлаттарăть
вертеться (наст. верчÿсь, вĕртишься, вĕртятся; прич. действ. наст. вертящийся; прош. вертĕвшийся; деепр.
вертясь) глаг. несов. 1. (син. вращăться, крутйться) çăврăн, пĕ'тĕрĕн; колесб вертится вокрÿг осй кустăрмă
тĕ'нĕл таврă çаврăнăть 2. явăн,
явăнсă çÿрĕ; якăлтăт; дети вертятся
вокрÿг старших ачасем аслисĕм таврă явăнсă çÿрĕççĕ; вертеться у з^ркала тĕ'кĕр умĕнче якăлтатсă тăр *
в голове вертится пуçрăн каймăсть
(шухăш); на языке вертится чĕлхе
вĕçĕнчĕ тăрăть (сăмах)
вертикаль (-и) сущ. жен. (ант. горизонтăль) вертикăль, вертикăльлĕ
йĕр; по вертикăли вертикăль май
вертикăльный прил., вертикăльно
нареч. (син. отвĕсный; ант. горизонтăльный) вертикăль -ĕ; вертикăльлĕ

(çÿлтен аяла тÿрĕ анакан); провестй вертикăльную линию верикăльлĕ
йĕр турт; самолет вертикăльного
взлĕта тÿрĕх çÿлĕ вĕçсе хăпаракăн
самолĕт (çĕр тăрăх чупса пымасăр)
вертолет (-а) сущ. муж. вертолĕт
(винтне çÿле лартнă, тÿрех çÿле вĕçсе хăпаракан машина); воĕнные вертолеты çар вертолĕчĕсĕм
вертолетный прил. вертолĕт -ĕ; вертолетная площăдка вертолĕт лармаллИ вырăн
вĕрующий 1. прил. Туррă ĕненекен;
верующие старикй Туррă ĕненекĕн
ватăсĕм 2. сущ. муж. верующий (-его),
жен. вĕрующая (-ей) Туррă ĕненекен çын; вĕрующие собрались на молйтву Туррă ĕненекен çынсем кĕлле
пуçтăрăнчĕç
верфь (-и) сущ. жен. верфь (карап тăвакан, юсакан предприяти);
судостройтельная верфь карăп тăвакăн верфь
верх (-а, -у; о вĕрхе, на верхÿ) сущ.
муж.; множ. верхй и всрхă (-бв)
1. (ант. низ) çи, çййĕ, тă'рă, тăррй,
тÿпе, тÿпй; верх дбма çурт тăррй;
на верхÿ горы сăрт тÿпинче; наложйть каши с верхом пăттă тÿпелесе
тултăр (чашăка) 2. (ант. изнăнка)
тул, тулăш, çи, çИйĕ; шÿба с сукбнным вĕрхом пустăв тÿллă кĕ'рĕк
3. чи пахИ, чи ăстИ; верх мастерства чи пысăк ăстăлăх * быть на
верхÿ блажĕнства чунтăн килен;
взять верх çиелĕ тух, çĕнтĕр
вĕрхний лрил. (ант. нйжний) 1. çÿлтИ, çиелти, тÿперИ; верхние этажй
дбма çÿртăн çÿлтй хучĕс^м; иĕрхний
слой ибчвы тăпрăн çиелтй сййĕ 2. турй; вĕрхнее течение рекй юхăн шЫвăн турИ пăйĕ 3. çиелти, çиелтен
тăхăнмаллй; верхняя одежда çиелтй
тумтИр
верхбвный прил. (син. высший,
глăвный) ăслă; верхбвная власть

ăслă власть; Верхбвный суд Чувашской Респÿблики Чăвăш Республикин ăслă сÿчă
верховбй1 лрил. (ант. пеший) утланмаллй, юлăн утпă çÿремеллИ;
верховăя езда юлăн утпă çÿрени
верховбй2 прил. (ант. низовбй) турй (юхан шыв тăрăх); верховые чувăши тури чăвашсем
верхбвье (-ья) сущ. сред. (ант. низбвье) шыв пÿçĕ, шыв пуçлăмăшĕ;
верхбвье Вблги Атăл пуçĕнчИ таврăлăх
верхбм нареч. юлăн утпă, ут утлансă; поехать верхбм ут утлансă кай
верхÿшка (-и) сущ. жен. тă 'рă,
тăррй; тÿпе, шĕврешкĕ; верхÿшка
дĕрева йЫвăç тăррИ
вершйна (-ы) сущ. жен. тÿпĕ, тă'рă;
вершйна горы сăрт тÿпй; вершйна яĕрева йЫвăç тăррИ
вершбк (-шкă) сущ. муж. вершÿк
(ĕлĕкхи вăрăмăш виçи -4,4 см); мĕрять вершкăми вершукпă виç
вес (-а) сущ. муж. 1. множ. веса
(-6в) йЫвăрăш, виçĕ; вес посылки-вбсемь килогрăммов посЫлка йЫвăрăшĕ - сăкăр килофăмм; борĕц тяжелого веса йЫвăр виçĕллĕ кĕрешÿ'çĕ;
продавăть на вес виçсе сут 2. множ.
не употр. (син. влияние, авторитĕт)
вИтĕм, вă 'йăм; ят-сÿм; он имеет
болынбй вес в деловых круг^х вăл
ĕ'çлĕ çынсем хушшинчĕ ятлă-сÿмлă
Çын
веселйть (наст. -лк5, -лишь, -лят)
глаг. несов., кого-что (син. рăдовать;
ант. печăлить, огорчăть) савăнтăр,
хаваслантăр, хĕпĕртеттĕр, сăвăнăç
кÿр; песня веселйт дÿшу юрă чунă
сăвăнăç кÿрĕт
веселйться (наст. -люсь, -лишься, -лятся; прич. действ. наст. -лящийся; деепр. -лясь) глаг. несов. (ант.
печăлиться, горевăть) сăвăн, хаваслăн, савăнсă йăпăн; д^ти веселятся

вокрÿг ĕлки ачасем ĕлка таврă савăнсă йăпанăççĕ
веселье (-ья) сущ. сред. (ант. печăль, гбре) сăвăнăç, сăвăклăх, хавăслăх, хĕпĕртÿ'; предавЯться веселью савăнсă йăпăн
весенний лрил. (ант. осенний) çур
-ĕ, çуркунне -ĕ; çурхИ, ç у р к у н н е хй; весĕннис днй çур кунĕсем; весенний сев çурхй акă 4 Весенний день
год кбрмит посл. ÇурхИ к у н çултăлăк
тăрантарăть
весĕлый (кратк. ф. весел, веселă,
вĕсело, множ. вĕселы и веселЫ) (син.
рăдостный; ант. печăльный) сăвăк,
хавăс, хавăслă, сăвăнăçлă; веселое
настроĕние хавăслă к ă ' м ă л ; весĕлый
напев сăвăк юрă; дети весело смеют-ся ачасĕм сăвăнăçлăн кулăççĕ
вĕсить (наст. вешу, вĕсишь, весят;
повел. ф. не употр.; прич. действ.
наст. вĕсящий, прош. вĕсивший; деепр. веся) глаг.несов. тай, турт; т ы к ва в^сит четыре килограмма кăвăн
тăвăтă килогрăмм таять
вĕский (кратк. ф. вĕсок, вĕска, вĕско, множ. вĕски) прил. (син. серьĕзн ы й , убедйтельный), вĕско нареч.
вИтĕмлĕ, ĕнентерÿ'ллĕ калă
веслб (-ă) сущ. сред.; множ. вĕсла
(вĕсел, вĕслам) к ĕ с м ĕ н ; грестй двумЯ веслами йкĕ кĕсменпе авăссă и ш
веснă (-Ы) сущ. жен.; весны (вĕсен, вĕснам) множ. (ант. бсень) çур,
ç у р к у н н ĕ ; веснă в Зтом годÿ рăнняя
кăçăл çуркуннĕ ир кИлчĕ
веснбй нареч. (ант. бсенью) çурк у н н ĕ ; веснбй цветÿт сады ç у р к у н нĕ садсĕм чечеке ларăççĕ
веснÿшки (-шек) сущ. множ.; един.
веснÿшка (-и) жен. хурă тут, сăрă
тут, к у к тĕррИ; лицб в веснÿшках к у к
тĕррйллĕ п и т
веснÿшчатый прил. хурă тутлă, сăрă
тÿтлă, к у к тĕррИллĕ; веснÿшчатая
дĕвочка хурă тутлă хĕр ачă

вестй (наст. ведÿ, ведĕшь, ведÿт;
повел. ф. ведИ; прич. действ. наст.
ведÿщий, прош. вĕдший; деепр. ведя)
глаг. несов. 1. кого илсĕ пыр, çавăтсă
п ы р ; вестй старÿшку пбд руку карчăкă хулрăн çавăтсă пыр 2. кого-что
(син. возглавлять) ертсĕ пыр, ертсĕ
к а й , пуç пул; вестй войскă в бой
çарсенĕ çапăçăвă ертсĕ к а й 3. что
(син. прăвить, управлять) тытсă пыр;
вестй автомашйну автомашИна тытсă
п ы р 4. 1 и 2 л. не употр. к а й , илсе
к а й , илсе п ы р ; зта дорбга ведет в
лес к у çул вăрманаллă каять 5. что
(син. руководИть) тыт, тытсă п ы р ,
йĕркелесĕ п ы р ; вестй хозЯйство хуçалăхă тытсă п ы р ; вестй собрăние
пухăвă йĕркелесĕ пыр 6. что ту, пурнăçлă, тусă п ы р ; вестй войнÿ вă'рçă
вăрç; вестй перепйску çырÿ çÿрĕт;
вестй огбнь из пулемĕта пулемĕтпă
пер * хорошб вестй себя харпăр
хăвнă йĕркĕллĕ тыткалă; и брбвью
не ведет хăнк та тумăсть; Л о ж ь к
добрÿ не ведĕт посл. С у й н и ырă тумăсть
вестйсь 1 и 2 л. не употр. (наст.
ведĕтся, ведÿтся; прош. вĕлся, велăсь, велбсь, множ. велИсь; прич.
действ. наст. ведÿщийся, прош. вĕдшийся; деепр. ведясь) глаг. несов. (син.
производйться, осуществляться) пул,
п ы р , пулсă п ы р ; междÿ двумЯ стрăнами ведÿтся переговбры йкĕ çĕршьгв
х у ш ш и н ч ĕ калаçусĕм пырăççĕ
весть (-и) сущ. жен.; вести (-ей)
множ. (син. извĕстие, сообщение)
хыпăр; бĕз вести пропăвшие вбины
хыпăрсăр çухăлнă салтаксĕм; дать
весть хыпарлă, хыпăр çитĕр
весы ( - б в ) сущ. множ.
тарасă,
виçĕ; пружИнные весы пружинăллă
тарасă; чăшка весбв тарасă çатми;
взвесить на весах тарасапă виç
весь (всего) муж., вся (всей) жен.,
всĕ (всегб) сред.; множ. все (всех)

местоим. определит. 1. (син. пблный,
целикбм) пĕ'тĕм, пур, мĕн пур, йăлт;
изо всех сил пĕ'тĕм вăйрăн; со всех
сторбн пур енчĕн те; я все пбнял
Зпĕ йăлтăх ăнлăнтăм 2. в знач. сущ.
все (всегб) сред. пÿрте, йăлт, пур
пеккй; зто лучше всегб ку вăл пуринчен те лайăхрăх; он остăлся без
всегб вал нимсĕрĕх тăрсă юлчĕ 3. все
(всех) пÿрте; мы все эпир пÿрте,
пÿрсăмăр та; вы все эсйр пÿрте,
пÿрсăр та; бежăть быстрее всех пуринчен те хăвăртрăх чуп 4. в знач.
сказ. (син. кбнчено, нет) пĕ'тнĕ, çук;
у менЯ деньги все мăнăн укçă пĕ'тнĕ
Ф все равнб пур пĕрĕх; весь в отца
кăснă лăртнă ăшшĕ; Всегб хорбшего! СЫвă пÿлăр!
весьмă нареч. (син. бчень) питĕ;
Весьма рад вйдеть Вас! Сирĕ курмă пйтĕ хавăс!
ветвйстый ирил. çатăрккă, турăтлă;
ветвйстое дерево турăтлă йывăç
ветер (в^тра, пб ветру и по вĕтру, о вĕтре, на ветрÿ) сущ. муж.;
множ. вĕтры (ветрбв и ветров, ветрăм) çил; урагăннный ветер тă'вăллă
çил; çил-тă'вăл; шквăлистый вĕтер
ăвăк çил; сĕвсрный ветер çурçĕртĕн
вĕрекĕн çил; ветер перемĕнных направлĕний тĕ'рлĕ енчĕн вĕрекĕн çил;
скбрость вбтра-двăдцать метров в
секÿнду çил хă'вăртлăхĕ-çеккунтрă
çйрĕм метр * бросăть словă на в^тер сăмахă çилпĕ вĕçтер; ищй вĕтра
в пбле шЫрăн та тупăймăн; у негб
ветер в голове ÿнăн пÿçĕ пуш-пушăх; брос^ть деньги на в^тер укçанă шутламăсăр тăк
ветерăн (-а) сущ. муж., ветерăнка
(-и) жен. ветерăн (нумай ĕçленĕ е
вăрçăра çапăçнă ватă); ветеран войнь! вă'рçă ветерăнĕ; удостоверение ветерăна ветерăн удостоверĕнийĕ
ветеринăр (-а) сущ. муж. ветеринăр, вЫльăх тÿхтăрĕ

ветеринăрия (-и) сущ. жен. ветеринăри (выльăх чирĕсене тĕпчесе сыватас ĕç)
ветеринăрный прил. ветеринăри -ĕ;
ветеринăрный пункт ветеринăри
пÿнкчĕ
ветка (-и) сущ. жен.; множ. ветки
(веток) турăт; в^тка березы хÿрăн
турăчĕ; наломăть веток турăт хуçсă
тултăр * железнодорбжная вĕтка
чугÿн çул юппй (тĕп çултан пăрăнаканни)
ветла (-Ы) сущ. жен.; множ. ветлы
(вĕтел, вĕтлам) йăмрă; листья ветлы опăли йăмрă çулçй тă'кăннă
вето сущ. нескл. сред. (син. запрещĕние, запрĕт) чарÿ, вето; чарнИ
(право йĕркинче); прăво вето чарÿ
правй, вĕто правй; наложйть вето
чарсă ларт, вĕто хур
ветреный прил. 1. (ант. тйхий) çйллĕ;
встреный день çйллĕ кун 2. (син. легкомысленный; ант. серьĕзный) çăмăлттăй, çăмăлçăх; çил хăвăн; вĕтреный пăрень çăмăлттăй кăччă
ветрянбй прил. çил -ĕ; ветрянăя
мĕлышца çил армăнĕ; ветрянбй двйгатель çил двйгателĕ
вбтхий (кратк. ф. ветх, ветхă, вĕтхо; множ. вĕтхи) прил. (син. дряхлый)
кйвĕ, çĕ'рĕк, кăвсăк, çĕ'рĕшнĕ, мă'ртăхнă; ветхая избÿшка хă'лтăр-хăлтăр
пÿрт; ветхая шÿба кивĕ кĕ 'рĕк *
Ветхий Завбт Кивĕ Халăл (Библин
христиан тĕнĕчченхи пайĕ)
ветчина (-Ы) сущ. жен. ветчинă
(тăварласа тĕтĕрнĕ сысна пĕççи); бутербрбд с ветчинбй ветчинапă çă'кăр,
ветчинă бутербрбчĕ
ветшăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
глаг. несов. (син. дряхлĕть) кивĕл,
кăвсăл, çĕ'ршĕн, мă'ртăх; строĕния
ветшăют хуралтăсем çĕршĕнĕççĕ
вбчер (-а) сущ. муж.; множ. вечерă (-бв) 1. (ант. ÿтро) каç; к вбчеру
каçалапă, каç кÿ'лĕм; вечерами, по

вечерам каç-каç; наступИл вечер каç
пÿлчĕ 2. вĕчер, каç; литературный
вĕчер литература кăçĕ; сегбдня в клубе бÿдет вĕчер паян клубрă вĕчер
пулăть
вечеринка (-и) сущ. жен. каçхй
пÿхă, тĕлпулÿ, ĕ'çкĕ; студенческая
вечеринка студентсен каçхИ пуххИ
вечерний ярил. (ант. ÿтренний)
каçхй; вечсрняя заря каçхИ шÿçăм;
вечерняя шкбла каçхй шкул; раббтать в вечĕрнюю смену каçхй сменăрă ĕçлĕ
вечерня (-и) сущ. жен. каçхй кĕ'лĕ
(чиркÿри)
вечером нареч. (ант. ÿтром) каçхинĕ, каçпалă; завтра вечером ырăн
каçхине
вечнозеленый прил:. вечнозелĕные
растĕния ĕ'мĕр сймĕс ÿсĕн-тăрансĕм
вĕчный (кратк. ф. вечен, вĕчна,
вĕчно, множ. вĕчны; сравн. и превосх. ст. не употр.) прил., вечно нареч. 1. ĕмĕрхй, ĕ'мĕр-ĕмĕрхИ, яланхй, ялăнлăх; вĕчная мерзлота ĕмĕрхи
шăн; Вечная слăва гербям! Паттăрсене ĕ'мĕр-ĕ'мĕр мухтăв! 2. (син. постоянный) вĕ'çĕм, вĕ'çĕмсĕр, ялăн,
тă 'тăш; он вечно опаздывает вăл
ялăн кая юлсă килĕт * на вечные
времснă ĕмĕрлĕхĕ, яланлăхă
вĕшалка (-и) сущ. жен. 1. вешалка, çăкă, çакмаллй (тумтир валли
туни); повесить шÿбу на вешалку
кĕрĕке вешалка çине çак 2. (син. гардербб) вĕшалка, салтăнмаллИ пÿ'лĕм,
тумтИр пÿ'лĕмĕ 3. çăкă, йă'лă (тумтир çинчи); вĕшалка пальтб оборвалась пальтб çаккИ татăлсă кăйнă
вешать1 (наст. -аю, -аешь, -ают)
глаг. несов. 1. что çак, урт, çаксă яр;
вешать одежду на гвбзди тумтире
пăтанă çаксă яр; вĕшать окбнные занавĕски чÿречĕ каррй çак 2. кого çаксă вĕлĕр
вешать2 (наст. -аю, -аешь, -ают)

глаг. несов., кого-что (син. взвĕшивать) турттăр, виç (йывăрăшне); вĕшать товăр тавăр турттăр
вешаться (наст. -аюсь, -аешься,
-аются) глаг. несов. çăкăн, çакăнсă
вил 4 вĕшаться на шбю мăйрăн ÿртăн (арçын çумне çулăхакан хĕрарăм
çинчен)
всщăть 1 и 2 л. неупотр., глаг. несов. ĕçлĕ, калăç, пар, сар (радио, телееидени çинчен); радиостăнция вещăет на корбтких волнăх радиостăнци кĕске хумсĕм çинчĕ ĕçлĕт
веществб (-ă) сущ. сред.; множ.
всществă (-ĕств) веществб, япалă;
горн5чие вещества çунакăн япаласбм;
органйческие веществă оргăника веществосем
вещь (-и) сущ. жен.; множ. вĕщи
(вещей) япалă; красивая вещь илĕмлĕ япалă; сдать вĕщи в багаж япаласенĕ багажă пар * назывăть в^щи своими именăми тÿ'ррĕн калă
всять (наст. вĕю, вĕешь, вĕют; повел. ф. вей; прич. действ. наст. вĕющий; прош. веявший; деепр. вĕя) глаг.
несов. 1. 1 и 2 л. не употр. (син. дуть,
обдувăть) вĕр, вăркăш, вĕркелĕ; вбет
легкий ветербк вăркăш çил вĕркелĕт
2. 1 и 2 л. не употр. (син. развевăться)
вĕ'лкĕш; веют знамена ялавсĕм вĕлкĕшĕççĕ 3. что сă'вăр; на токÿ веют
зернб йĕтĕм çинчĕ тырă сăвăрăççĕ
взаймньш прил. (син. обокщный; ант.
односторбнний), взаймно нареч. хирĕ-хИрĕç, алылмăш; пĕр-пĕринпĕ; по
взаймной договоренности пĕр-пĕринпĕ килĕшсĕ; взаимная пбмощь алылмăш пулăшÿ
взаимопбмощь (-и) сущ. жен. хирĕ-хйрĕç пулăшÿ, алылмăш пулăшÿ;
пĕр-пĕрнĕ пулăшнИ; договорйться о
взаимопбмощи пĕр-пĕрнĕ пулăшассИ çинчĕн калаçсă тăтăл
взаимопонимăние (-я) сущ. сред.
пĕр-пĕрнĕ ăнланнИ; достйгнуть вза-

имопонимăния пĕр-пĕрне ăнлансă ил
взаимосвЯзь (-и) сущ. жен. алылм ă ш , çыхăнÿ; пĕр-пĕринпе çыхăнн й ; изучение явлений прирбды в их
взаимосвЯзи çут çантăлăк пулăмĕсене пĕр-пĕринпĕ çыхăнтарсă тĕпченй
взаймы нареч. (син. в долг) кивçĕн;
взять взаймы денег к и в ç ĕ н укçă ил
взамĕн 1. нареч. (син. в обмĕн) улăшÿллă, хурăвăш; он отдăл мне к н й гу, не попросИв ничегб взамĕн вăл
манă кĕнеке пăчĕ, хурăвăш н й м ĕ н
те ыйтмăрĕ
взвесить (будущ. -ĕшу, -ĕсишь, -ĕсят;
повел. ф. -ĕсь; ирич. страд. прош. -ĕшенн ы й ; деепр. -есив) глаг. сов. 1. когочто турттăр, виç (йывăрйшне); взвесить товар тавăр турттăр 2. что (син.
обдÿмать, оценИть) шутласă пăх,
шутă ил; взвесить все дбводы за и
прбтив майлипе хирĕççине пĕтĕмпĕх
шутă ил
взвеситься (будущ. -ĕшусь, -ĕсишься, -ĕсятся; повел. ф. -ĕсься, -ĕсьтесь;
деепр. -ĕсившись) глаг. сов. вйçĕн,
турттăрăн (харпăр йывăрăшне пĕлме)
взвод (-а) сущ. муж.; множ. взвбды (-ов) взвод (салтаксен ушкăнĕ,
рота пайĕ); взвод морскбй пехбты
тйнĕс пехотйн взвбчĕ
взволнбванный прил. (син. возбужд ĕ н н ы й ; ант. с п о к б й н ы й ) , взволнбванно нареч. пăлхăнчăк, хумхăнчăк,
пăлханÿллă, хумханÿллă; взволнбванный гблос пăлхăнчăк сăсă
взгляд (-а) сущ. муж. 1 . к у ç , к ÿ р ă м , пăхÿ; п ă х н й ; к й н у т ь беглый
взгляд йă'пăрт пăхсă и л ; на первый
взгляд пĕррĕ пăхнипе, пĕррĕ пăхсăн
2. (син. мнение, суждение) ш ÿ х ă ш ,
ăнланÿ; прăвильный взгляд на истбрию историĕ тĕ'рĕс ăнланнИ; высказать свой взглЯды хăрпăр ш у х ă ш ĕ сене калă
взглянÿть (будущ. - я н ÿ , - я н е ш ь ,
-янут; деепр. -янÿв) глаг. сов. (син.

посмотреть) пăхсă и л ; взглянÿть в
лицб питрĕн пăхсă ил
вздор (-а) сущ. муж., только един.
(син. глÿпость, ерундă) ă'ссăр сăмăх,
п у ш сăмăх, сÿпĕлтетÿ'; нестй вздор
сÿпĕлтĕт
вздох (-а) сущ. муж. ăссăн сывлани;
произвестй вздох ăссăн сывласă ил
вздохнуть (будущ. - н ÿ , -нĕшь, -нÿт)
глаг. сов. ăссăн сывласă ил
вздрбгнуть (будущ. -ну, -нешь, -нут)
глаг. сов. шартăх с и к , çÿçенсе ил;
вздрбгнуть от испÿга хăранипе ш а р тăх сик
вздыхать (наст. - ă ю , -ăешь, -ăют)
глаг. несов. ăссăн сывлă (вăрах хушă)
* вздыхăть по девушке хĕ'ршĕн т у н сăхлă
взлететь (будущ. -ечÿ, -етйшь, -етат)
глаг. сов. вĕçсе хăпăр, çĕклĕн, вĕçсĕ
çĕклен; самолет взлетел в небо самолĕт тÿпенĕ çĕклĕнчĕ
взойтй 1 и 2 л. не употр. (будущ.
-йдĕт, -йдÿг; прич. действ. прош. -шĕдший; деепр. -йдя) глаг. сов. 1. (син. подняться; а н т . опустйться, зайтИ) тух,
хăпăр, çĕклен; сблнце взошлб хĕвĕл
тÿхрĕ 2. (син. прорастй) шăт, шăтсă
тух; рассăда огурцбв взошлă плбхо
хăяр калчИ япăх шă'трĕ 3. (син. подняться) хăпăр; т^сто взошлб чустă
хăпăрнă
взориăть (будущ. -вÿ, -вĕшь, -вÿт;
прич. страд. прош. взорванный) глаг.
сов. сикгер, сИрпĕт, сирпĕнтĕр, взрыв
ту; иартизăны взорвăли мост партизансĕм кĕперĕ сирпĕтсĕ я н ă
взорвăться (будущ. -вÿсь, - в ĕ ш ь с я , -вÿтся; прич. действ. прош. -вăвш и й с я ; деепр. -вăвшись) глаг. сов. 1.
1 и 2 л. не употр. çурăлсă к а й , с й р п ĕ н , аркăн (взрыв пулнипе); гранăта
взорвалăсь рядом гранăта юнашарăх
çурăлсă кăйрĕ 2. çилленсĕ к а й , к ă тăрсă к а й ; взорвăться от возмущения тарăхнипе кăтăрсă к а й

взрбслый 1. (кратк. ф. -осл и -бсел,
-бсла, множ. -бслы; сравн. ст. -ослее и -ослей; превосх. ст. не употр.)
прил. çйтĕннĕ, çитĕнсе çйтнĕ, çулă
çИтнĕ; взрбслый пăрень çитĕнсе
çйтнĕ кăччă 2. взрбслый (-ого) сущ.
муж., взрбслая (-ой) жен. çитĕннй,
çйтĕннĕ çын; взрбслые и дети çитĕннисемпĕ ачасĕм
взрыв (-а) сущ. муж. взрыв, çурăлÿ, сирпĕнÿ', арканÿ; çурăлни, сирпĕннИ, арканнй; взрыв ббмбы ббмба çурăлнй
взрывчатка (-и) сущ. жен. взрывчăтка (çурăлакан, взрыв тăвакан
япала); под мост залбжена взрывчатка кĕпĕр айне взрывчăтка хывнă
взрывчатый прил.: взрывчатые веществă взрыв тăвакăн япаласем, çурăлакăн япаласем
взыскăние (-я) сущ. сред. взыскăни, айăплăв, ăйăп тунй; наложИть
взыскăние ăйăп ту, взыскăни пар
взЯтка (-и) сущ. жен. взятка, аллă тыттарнй (закона пăсма хистесе
хаклă япала е укçа пани); дать взятку взятка пар, аллă тыттăр Ф с негб взЯтки глăдки унрăн нймĕн те
ыйтăймăн
взяточник (-а) сущ. муж., взяточница (-ы) жен. взяточник, взятка
илекен
взяточничество (-а) сущ. сред. взяткăлăх, взятка илнИ
взять (будущ. возьмÿ, возьмĕшь,
возьмÿт; прош. взял, взялă, взяло и
взялб; повел. ф. возьмИ; прич. действ.
прош. взявший; прич. страд. прош.
взятый; деепр. взяв) глаг. сов. 1. см.
брать 2. употр. при обозначении неожиданного действия: он взял и ушел
вăл тÿхрĕ те кăйрĕ; возьмÿ и скажÿ
тытăтăп та калăтăп ăкă * С чегб ты
взял? Ма ун пек шутлăтăн Зсĕ?
взЯться (будущ. возьмÿсь, возьмĕшься, возьмÿтся; прош. взялся и

взялся, взялăсь, взялбсь и взйлось,
множ. взялйсь и взялись; повел. ф.
возьмИсь, возьмИтесь; прич. действ.
прош. взявшийся; деепр. взявшись)
глаг. сов., см. брăться
вид1 (вйда и вйду, о вИде, в вйде, в видÿ, на видÿ) сущ. муж. 1. (син.
внешность, бблик) сăн, сăн-пйт, тĕс;
на вид емÿ лет трйдцать сăнрăн
пăхмă вăл пĕр вăтăрсенче 2. кÿрăм,
курăнÿ, куç курнИ; отс1бда открывăется прекрăсный вид на бзеро кунтăн ку"лĕ питĕ хитре курăнăть 3. куç,
курнИ; скрыться из вйда куçрăн
çухăл; все на виду йăлтăх куç умĕнчĕ
4. (син. расчĕт, намĕрение) шÿхăш,
шут, ĕ'мĕт; вйды на бÿдущее пулассИ çинчен ăмĕтленни * делать вид
-анçи (-енçи) пул; для вйда ячĕшĕн;
иметь в видÿ асрă тыт; не покăзывать вйду ан пăлăрт; упустйть из вйду мансă хăвăр
вид2 (-а) сущ. муж. 1. тĕс (биологи классификацийĕнчи ушкăн); вйды
растсний ÿсĕн-тăрăн тĕсĕс^м 2. (син.
разновидность, тип) тĕс, ĕвĕр,
ÿшкăн; виды спбрта спорт тĕсĕсем
4- несовершенный вид глагбла глагблăн вĕçленмен тĕ'сĕ; совершĕнный
вид глагбла глагблăн вĕçлĕннĕ тĕ'сă
(вырăс чĕлхинче)
видеомагнитофбн (-а) сущ. муж.
видеомагнитофбн (фильмсем, телеперадачăсем çырса илмелли тата
кăтартмалли аппарат)
видеофИльм (-а) сущ. муж. видеофильм (телевизорпа кăтартма ÿкернĕ фильм)
вйдеть (наст. вИжу, видишь, видат; повел. ф. не употр.; прич. действ.
наст. вйдяший, прош. вИдевший;
лрич. страд. наст. вИдимый; прош.
вйденный; деепр. вИдя) глаг. несов.
1. кур, куçпă кур; он плбхо вйдит
вăл япăх курăть; сбвы вйдят нбчью
тăманасĕм çĕрлĕ курăççĕ 2. кого (син.

встречăться) кур, кÿрнăç, тĕл пул;
вчерй я вйдел дрÿга ĕнĕр Зпĕ юлташă тĕл пÿлтăм 3. что (син. испытывать) тÿссе кур; он мнбгое вйдел
на своем векÿ вăл хăй ĕмĕрĕнче тĕм
те тÿссе кÿрнă 4. что (син. сознавăть)
кур, ăнлăн; я вйжу свою ошйбку э~пĕ
хăмăн йăнăшă ăнланăтăп 5. вйдишь, вйдите вводн. сл. курăтăн-и,
курăтăр-и, Имĕш; он, видите ли,
тогда болĕл вăл ун чухне чирлĕнă
ймĕш
вйдеться (наст. вИжусь, вйдишься, вйдится; повел. ф. не употр.; прич.
дейст. наст. видящийся, проги. вИдевшийся; деепр. вйдясь) глаг. несов.
1. (син. встречăться) кÿрнăç, тĕл пул;
мы чЯсто вйдимся с друзьЯми эпйр
туссемпе час-часăх курнăçăтпăр 2.
(син. представляться) кÿрăн, куçă
кÿрăн, сĕмлĕн; в мечтăх видится бÿдущее ĕмĕтре пуласси курăнăть
вйдимо вводн. сл. (син. кăжется, повидимому) ахăртнĕх, пÿлĕ, пулмаллă; видимо, он не придет вăл килмĕст пулмаллă
виднеться 1 и 2 л. не употр. (наст.
-ĕется, -еются; прич. действ. наст.
-еющийся, прош. -ĕвшийся; деепр.
-ĕясь) глаг. несов. кÿрăн, курăнсă
тăр; вот уже виднеется село ăкă ял
та курăнăть ĕ'нтĕ
видный (кратк. ф. виден, виднă,
вИдно, множ. виднЫ) прил. 1. (син.
замĕтный) курăнÿллă, курăнакăн;
наш дом вйден издалекă пИрĕн çурт
инçетренĕх курăнăть 2. (син. значйтельный, известный) пăллă, сÿмлă;
видный пнсăтсль пăллă çырăвçă 3.
(син. рбслый, стăтный) кĕрнеклĕ,
курăмлă; вйдный мужчИна кĕрнеклĕ
арçьш 4. вйдно вводн. сл. (син. кăжется, вероятно) ахăртнĕх, пÿлĕ, пулмаллă; вйдно, мы ег<5 не дождемся
эпйр ăнă кăтсе илейместпĕр пулмаллă 5. кого-что и с союзом «что», в

знач. сказ. курăнăть; отск5да хорошб
видно Вблгу кунтăн Атăл лăйăх курăнăть * как видно курăнăть ĕ'нтĕ;
там видно бÿдет куç кÿрĕ унтă
вйза (-ы) сущ. жен. 1. ( син. помĕтка) хушÿ, кăтартÿ (документ çине
пуçлăх çырса хуни); постăвить вйзу
на заявлении заявлĕни çинĕ кăтартÿ çыр 2. вйза (урăх çĕршыва кайма
ирĕк пани); получйть в посбльстве
вйзу посольствăрă вйза ил
визжăть (наст. -жÿ, -жИшь, -жăт;
деепр. -жă) глаг. несов. çÿхăр, çÿйăх,
çИхĕр; поросенок визжйт сыснă çурИ
çухăрăть
викторйна (-ы) сущ. жен. викторИна (ыйтусене хуравламалли ймăртуллă вăйă); в шкбле провели литератÿрную викторйну шкултă литератÿра викторинй ирттĕрчĕç
вилка (-и) сущ. жен. 1. вИлка
(апат çимелли); есть макарбны вйлкой макаронă вилкăпă çи 2. вйлка
(техника хатĕрĕ); штепсельная вйлка штĕпсель вилки
вилбк (вилкă) сущ. муж.; вилки
(-бв) множ. (син. кочăн) пуç, купăстă пÿçĕ; три вилкă капÿсты вйçĕ пуç
купăстă
вйлы (вил) сущ. множ. сĕнăк, сĕнкĕ; подавăть вилами сăно на стог уттă сенĕкпĕ капăн çинĕ пар Ф вйлами на воде писано те пулăть-ха, те
пулмăсть
вилять (наст. -яю, -яешь, -яют) глаг.
несов. 1. (син. мотăть) вылят, пăтрăт,
палтăртаттăр; собăка виляет хвостбм
йьггă хÿринĕ палтăртаттарăть 2. 1 и 2
л. не употр. (син. извивăться) авкалăн;
дорбга вилЯет м^жду горăми çул
сăртсĕм хушшипĕ авкалансă пырăть
вина (-Ы) сущ. жен.; вины (вин,
вйнам) множ. (син. простÿпок) ăйăп;
он нризнăл свок) вину вăл хă 'йĕн
айăпнĕ йЫшăнчĕ; по их вине мы
оказăлись в трÿдном ноложĕнии

вĕсен айăпĕпĕ эпйр йывăрлăхă кĕрсе
ка; малокалИберная винтбвка пĕ'чĕк
ÿ'крĕмĕр
калйбрлă винтбвка; стрелять из винвинегрет (-а) сущ. муж. винегрет
тбвки винтовкăрăн пер
(тĕрлĕ пахча çимĕç тураса тунă сивĕ виолончель (-и) сущ. жен. виолонапат); запрăвить винефет растйтельчель (хĕлĕхлĕ музыка инструменчĕ);
ным мăслом винегретă тйпĕ çупă юр
смьгчбк виолончĕли виолончĕль сĕ'рвинительный прил:. винИтельный
кĕчĕ
падеж тÿ'рĕ объĕкт падежĕ (вырăс
виртуăльный прил. (син. возмбжный;
грамматикинче- «кого?»,«что?» ый- ант. действйтельный, реăльный)
тусене тивĕçтерекен форма, сăм.: чи-пулмă пултаракăн, шухăшрй (чăн
таю книгу, вижу тебя, пишу писъмо) пурнăçри мар); он живет в виртуальвинИть (наст. -ю, -Ишь, -ят; поном мйре вăл шухăшрă сĕмленекен
вел. ф. -й; прич. действ. наст. -ягций, тĕнчере пурăнăть
прош. -йвший; деепр. -я) глаг. несов., вйрус (-а) сущ. муж. вирус (чир
кого в чем айăплă, ăйăп ту, айăпă
ертекен микроорганизм) * компыбхур; менЯ не в чем винить манă нимтерный вйрус компьютер вИрусĕ
шĕн те ăйăп тумаллй çук
(компъютерсен йĕркеллĕ ĕçне пăсакан
винб (-ă) сущ. сред.; множ. вйна
ятарлă программа)
(вин, вйнам) эр^х; хĕ'рлĕ эрех; вивирусный прил. вИрус -ĕ; вйруслă;
ногрăдные вйна йçĕм эрехĕсем
вйрусное заболевăние вИруслă чир
виновăтый прил. (ант. невинбввисĕть (наст. вишÿ, висйшь, виный), виновăто нареч. ăйăплă; я не
сят; деепр. вися) глаг. несов. çакăнсă
виновăт эпĕ ăйăплă мар; он виповăтăр, усăнсă тăр; шÿба висйт на гвозто улыбăлся вăл ăйăплăн кулкалăнă
де кĕ'рĕк пăтарă çакăнсă тăрăть; вбвинбвность (-и) сущ. жен. ăйăп,
лосы висят прядями çÿç пайăркăнăйăплăх, ăйăп пуррй; установйть випайăркăн усăнсă тăрăть
нбвность ăйăп пуррине тупсă пăлăрт
висбк (вискă) сущ. муж. тăнлăв;
винбвный прил. ăйăплă, ăйăп пур,
вблосы на вискăх поседели тăнлавайăпă к ĕ ' н ĕ ; винбвиые бÿдут нарИ çÿç кăвакăрнă
кăзаны айăплисене наказăни пависокбсный прил:. високбсный год
рăççĕ
тĕк^л çул (тăватă çулта пĕрре кивиногрăд (-а) сущ. муж. йçĕм çырлекен 366 кунлă çулталăк)
ли, иçĕм; гроздь виногрăда Иçĕм
витамйн (-а) сущ. муж. витамИн
çырлй çÿпкăмĕ; вырăщивать вино(организмшăн питĕ кирлĕ органикăград йçĕм ÿст^р
лла япала); бвощи - богăтый истбвиногрăдный лрил. йçĕм -ĕ, йçĕм
чник витаминов пахчă çИмĕç витаçырлй -ĕ; виногрăдный сок йçĕм
минрăн пИтĕ пуян
çырлй сĕткенĕ; виногрăдная плантавитаминный прил. витамИн -ĕ; виция йçĕм пахчй
тамйнлă; витамИнные препарЯты вивинт (-ă) сущ. муж.; множ. винты
тамйнлă эмелсĕм; витаминное голо(-бв) 1. винт (пăрăмлă пăта евĕрлĕ дание витамИн çитменнй (апатра);
хатĕр); стянÿть винтбм винтпă пăрсă
витаминные кормă витамйнлă вЫльăх
хытăр 2. винт (самолетăн е карапăн апăчĕ (сăм., утă çăнăхĕ)
куçăм хатĕрĕ); лопасти винтă пбгнувитбк (виткă) сущ. муж. (син. оботы винт çуначăсĕм ăвăннă
рбт) çăврăм, çаврă; ÿнкă, çаврăнвинтбвка (-и) сущ. жен. винтбвнИ; витбк прбволоки пралÿк ункИ;

витбк спÿтника вокрÿг Земли спутварĕнийĕ 2. йĕ'пкĕн хĕ'рлĕ, чиĕ тĕ'слĕ;
ник Çĕр таврă пĕр хут çаврăннй
вишнĕвое плăтье чиĕ тĕ'слĕ кĕпĕ
витрИна (-ы) сущ. жен. витрИна,
вИшня (-и) сущ. жен. чиĕ; Ягоды
чÿречĕ (таварсем хурса кйтартни);
вйшни чиĕ çырлй; вИшня цветĕт чиĕ
газетная витрина хаçăт витринИ;
чеч^к çÿрнă
витрИны магазина полны продуктавклад (-а) сущ. муж. 1. укçă-тĕнкĕ,
ми магазйн чÿречисенче апăт-çймĕç
укçă, хăклăх (банка хывни); вклăды
нумăй
населĕния в сберегăтельном бăнке
хăлăх перекĕт банкне хЫвнă укçă 2.
вить (наст. вью, вьĕшь, вьют;
прош. вил, вилă, вйло; повел. ф. вей; (син. достижение) çитĕнÿ', ÿ 'сĕм;
вклад учĕного в медицИну ă'слăхçă
прич. действ. наст. вьк5щий, прош.
медицинăрă тÿнă çитĕнÿ'
вИвший; прич. страд. прош. вИтый)
глаг. несов. 1. (син. скрÿчивать, сплевклăдчик (-а) сущ. муж., вклăдчитăть) яв, явалă, пĕ'тĕр; вить верĕвку
ца (-ы) жен. укçă хывакăн (банка)
вĕрен яв 2. (син. делать, стрбить)
включить (будущ. -чÿ, -чИшь, -чăт;
çăвăр, хыв, ту; птйца вьет гнездб
прич. страд. прош. -чĕнный; деепр.
кăйăк йăвă çавăрăть
-чйв) глаг. сов. 1. кого-что во что
(син. ввестй, внестй; ант. исключйть,
виться (наст. вьюсь, вьĕшься,
вЫвести) кĕрт, хушăнтăр; включить
выбтся; прош. вИлся, вилăсь, вилбсь
в спИсок студентов студентсĕн спии вйлось, множ. вилйсь и вйлись;
повел. ф. вейся; прич. действ. наст. сокнĕ çырсă кĕрт 2. что во что (син.
присоединИть; ант. отключИть) çывьк5щийся, прош. вИвшийся) глаг.
хăнтăр, пĕрлештĕр; включйть теленесов. 1. (син. обвивăться) явăн, явфбнный аппарăт в сеть телефбн апкалăн; выбщиеся растĕния явăнакăн
паратне сетьпĕ пĕрлештĕр 3. (ант.
ÿсен-тăрăн 2. (син. кружйться, изгивыключить) тапрăт, яр; включИть
бăться) пăтрăн, кускалă; собăка
двйгатель двигателĕ тапратсă яр;
вьĕтся у ног йытă урă айĕнче кусвключИть свет çÿтă çут
калăть 3. (син. поднимăться, кружйтьвключйться (будущ. -чÿсь, -чйшься,
ся) явăн, çĕклĕн, йăсăрлăн, мăкăр-чăтся; прич. действ. прош. -чйвшийлăн; над дорбгой вьется пыль çул
ся; деепр. -чйвшись) глаг. сов., во что
çИйĕн тусăн йăсăрланăть
1. (син. присоединИться) хÿтшăн,
вихрь (-я) сущ. муж. çаврă çил;
пĕрлеш, пÿçăн; включиться в ббшую
çил-тă'вăл; вихрем снеслб крышу дбраббту пĕрлехй ĕçĕ хÿтшăн 2. 1 и 2л.
ма çил-тă'вăл çурт тăррине сÿсĕ пăне употр. тапрăн, ĕçлемĕ пуçлă; морăхрĕ
тбр включился мотбр ĕçлемĕ пуçлăрĕ
вИце-адмирал (-а) сущ. муж. вйвкопăть (будущ. -ăю, -ăешь, -ăют;
це-адмирăл (флотри аслă командирсен - адмиралсен иккĕмĕш пусăмĕ, прич. страд. прош. вкбпанный) глаг.
вăл çарти генерал-лейтенантпа тан- сов., что во что чавсă ларт; вкоп^ть в зĕмлю столб çĕрĕ юпă чавсă
лашать)
ларт; стойт как вкбпанный юпă пек
вйце-президент (-а) сущ. муж. вйхытсă тăрăть
це-президент, президент çÿмĕ; вйвкрăдчивый прил. (син. льстИвый,
це-президент США С Ш А вйце-препритвбрный), вкрăдчиво нареч. йăзиденчĕ
вишнĕвый прил. 1. чиĕ -ĕ; вишнĕвый пăлти, чеĕ; говорйть вкрăдчиво йăпăлтатсă калăç
сад чиĕ пахчи; вишнĕвое варĕнье чие

вкрăсться (будущ. -адÿсь, -адĕшься,
-адутся; прош. -ăлся, -ăлась; повел.
ф. -адйсь, -адйгесь; прич. действ. прош.
-ăвшийся; деепр. -ăвшись) глаг. сов.,
во что, 1 и 2 л. не употр. кĕр, кĕрсе
кай; в текст вкрăлась ошйбка текстă йă'нăш кĕрсĕ кăйнă * вкрăсться в довĕрие йăпăлтатсă шанăçă кĕр
вкрăтне нареч. кĕскен; рассказăть
о деле вкрăтце ĕç çинчĕн кĕскен каласă пар
вкрутÿю нареч. (ант. всмятку) хытăллă, чăмăрлă; сварИть Яйца вкрутую чăмăрлă çăмартă пĕç^р
вкус1 (-а) сущ. муж., только един.
тÿтă тÿйăмĕ, тÿтă; вкус пищи апăт
тутИ; гбрький на вкус йÿ'çĕ тÿтă калăть; прббовать на вкус тутансă пăх
вкус2 (-а) сущ. муж.; множ. вкÿсы (-ов) çураçÿ туйăмĕ, илĕм тÿйăмĕ, илĕм чухлăвĕ; женщина со вкÿсом илемĕ туякăн хĕрăрăм * войтй
во вкус еккине яр, кăмăлă уç; О
вкÿсах не спбрят посл. Илем тÿйăмĕ
кашнйн ăраснă
вкÿсный лрил. (кратк. ф. -сен, -снă,
-сно, множ. сны и -сны; сравн. ст.
-снĕе и -сней; превосх. ст. -снĕйший), вкÿсно нареч. тÿтлă, техĕмлĕ;
вкÿсный пирбг тĕхĕмлĕ кÿкăль; здесь
вкÿсно кбрмят кунтă апатă тÿтлă çитереççĕ
влăга (-и) сущ. жен. (син. сырость)
нÿ'рĕ, нÿ'рĕк; пбчвенная влăга тăпрарй нÿ'рĕк; вбздух насыщен влăгой сЫвлăш пйтĕ нÿ'рĕ
владелец (-льца) сущ. муж., владелица (-ы) жен. хуçă хăрпăрлăхçă;
владелец магазИна магазйн хуçй
владĕние (-я) сущ. сред. 1. (син.
имÿщество, сббственность) хăрпăрлăх, пÿрлăх; земельное владĕние харпăрлăхрй çĕр 2. (син. обладăние) хуçă
пулнИ, пÿрлăх тытнИ, харпăрлăхрă
тытнй; вступйть во владĕние дбмом
çурт хуçй пулсă тăр

владеть (наст. -6ю, -еешь, -еют)
глаг. несов. 1. кем-чем тыт, хуçă пул,
харпăрлăхрă тыт; владеть землей çĕр
тыт 2. чем пĕл, пултăр; владĕть орÿжием хĕç-пăшăл тыткаламă пултăр;
он владеет англййским языкбм вăл
акăлчанлă пĕлет
влăжность (-и) сущ. жен. (син. сЫрость; ант. сÿхость) нÿ'рĕлĕх; влажность вбзДуха сЫвлăш нÿ'рĕлĕхĕ
влажный (кратк. ф. -жен, -жнă, -жно,
множ. -жнЫ и -жны) прил. (син. сырбй; ант. сухбй), влăжно нареч. нÿ'рĕ,
йĕпĕ; влажная пбчва нÿ 'рĕ тăпрă;
влăжная одежда йĕпе тумтИр; обтерĕться влЯжным полотĕнцем нÿ'рĕ
ал шăллипе шă'лăн
влăстный (кратк. ф. -тен, -тна и
-тнă, -тно) прил., влăетно нареч. 1.
власть -ĕ; властные полномбчия государственных брганов патшăлăх
органĕсен власть полномочийĕсĕм;
2. кăрă, хь!тă кă'мăллă; он влăстый
человек вăл хЫтă кă'мăллă çын *
не влăстен над соббй хăйнĕ хăй чараймăсть
власть (-и) сущ. жен.; множ. власти (-ей) 1. власть (общество пурнăçне тытса, йĕркелесе пырас право); государственная власть патшăлăх влăçĕ; брганы власти на местах вырăнтй власть органĕсем 2. Ирĕк, вИтĕм,
вă'йăм; родИтельская власть ăшшĕăмăшĕн йрĕкĕ; власть употребйть
пăхăнтăр, витер; находйться во влЯсти предрассÿдков тĕ'шмĕшлĕх витĕмĕнче пÿрăн
влĕво нареч. (ант. впрăво) сулахаяллă; повернÿть влево сулахаяллă пă'рăн
влететь (будущ. влечÿ, влетИшь,
влетят; деепр. влетя) глаг. сов. (ант.
вЫлететь) вĕçсе кĕр; в открытое окнб влетел воробей ÿçă чÿречерĕн çерçй вĕçсе кĕ'чĕ 2. (син. вбежăть, ворвăться) чупсă кĕр, ыткăнсă кĕр; в
кбмнату влетели дети пÿлĕмĕ ачас^м

чупсă кĕ'чĕç 3. безл., кому (син. достăться) лек, тив; шалунÿ влетело от
отцЯ ашкăнчăкă ашшĕнчен лĕкрĕ
влияние (-я) сущ. сред. 1. (син. воздействие) вйтĕм, вă 'йăм; оказăть
влияние на ход дел ĕç-пуçă вйтĕм
кÿр 2. (син. авторитĕт) ят-сÿм, витĕм;
человек с большИм влиЯнием ятлăсÿмлă çын
влиЯтельный прил. (син. авторитетный) ятлă-сÿмлă, вИтĕмлĕ; влиЯтельный руководйтель ятлă-сÿмлă
ертÿ'çĕ
влиять (наст. -яю, -яешь, -яют;
деепр. -яя) глаг. несов., на кого-что
витер, вИтĕм кÿр, вă 'йăм кÿр; он
плбхо влиЯет на детей вăл ачасене
япăх вйтĕм кÿр^т
вложйть (будущ. вложÿ, влбжишь,
влбжат; прич. страд. прош. влбженный) глаг. сов., что во что 1. хыв,
чик, кĕртсе хур; вложИть письмб в
конверт çырăвă конверт ăшне чик
2. (син. поместИть, инвестИровать)
хыв, хур; вложить деньги в стройтельство дбма çурт тумă укçă хыв
влюбйться (будущ. влюблн5сь, влюбишься, влк5бятся; повел. ф. влюбись, влюбитесь; ирич. действ. прош.
влюбИвшийся; деепр. влюбившись)
глаг. сов., в кого-что (ант. разлюбИть) юрăт, сав, юратсă пăрăх, савсă пăрăх; Кбля влюбИлся в Веру Кбля Верăнă юратсă пăрăхнă
вместе 1. нареч. (ант. отдельно,
врозь) пĕрлĕ, пĕр çĕ'рлĕн; соберемся все вместе пÿрте пĕрлĕ пуçтарăнăтпăр 2. вместе с кем-чем, предлог с
твор. п. -па (-пе) пĕрле; он пришел
вместе с отцбм вăл ашшĕпĕ пĕрле
кйлнĕ Ф вместе с тем союз çавăнпă
пĕрлех
вместИтельный ирил. ăслă, пЫсăк,
шăнăçÿллă; вместИтельный зал ăслă
зал; вместйтельный фургбн шăнăçÿллă фургбн

вмбсто кого-чего, предлог с род. п.
(син. взамĕн) вырăннĕ; я пойдÿ вместо тебЯ Зпĕ сан вырăннă кăйăп *
вместо тогб чтббы -ас (-ес) вырăннĕ; Вместо тогб чтббы болтаться по
ÿлице, делал бы ты урбки! Урамрă
çапкалансă çÿрес вырăнне урбк
тăвăсчĕ сăнăн!
вмешательство (-а) сущ. сред. сĕкĕн ÿ ' , хутшăнÿ; сĕкĕннй, хутшăннй;
вооружĕнное вмешательство хĕçпăшăллă хутшăннй (ют çĕршыв ĕçĕсене) * хирургйческое вмешательство
хирÿрг оперăци тунй
вмешăться (будущ. -ăюсь, -ăешься, -ăются; прич. действ. прош. -ăвшийся; деепр. -ăвшись) глаг. сов., во
что (син. ввязăться) кĕр, хÿтшăн,
сĕ'кĕн; вмешăться в спор тавлашăвă кĕр
вмиг нареч. (син. моментăльно, срăзу) самантрăх; куç хупсă иличчен;
самолет вмиг исчез из глаз самолĕт
самантрăх куçрăн çухăлчĕ
внаймы и внаем нареч. тарă; сдать
дом внаймы çуртă тарă пар
вначăле нареч. малтăн, малтанăх;
вначăле нам пришлбсь трÿдно малтанăх пирĕ йЫвăр тИврĕ
вне предлог с род. п. 1. (ант. в) тулашĕнчĕ; отдыхать вне гброда хулă
тулашĕнче кан 2. чего (син. помймо) -сăр (-сĕр); получйть товăр вне
бчереди таварă черĕтсĕр ил * быть
вне себЯ тарăхсă кай; вне опăсности
хăрÿшлăх çук; объявИть вне закбна
закбнсăр тесĕ пĕлтĕр (аййплă çынна,
организацие); вне всЯкого сомнения
ним иккĕленмеллй те çук
внебрăчный прил:. внебрăчный ребенок мăшăрланмăсăр çурăтнă ачă
внедрение (-я) сущ. сред. 1. ĕçĕ
кĕртнИ, ĕçĕ янИ; внедрение изобретсния дает большбй эфффĕкт изобретениĕ ĕçĕ кĕртнй пЫсăк пайтă парăть 2. кĕртсĕ янй, вă'рттăн кĕртни;

внедрĕние агента в преступную организăцию преступниксен организацине агент кĕртсе янИ
внедрйть (будущ. -рк5, -рйшь, -рят;
прич. страд. прош. -рĕнный; деепр.
-рИв) глаг. сов. 1. что во что ĕçĕ
кĕрт, ĕçе яр; внедрйть нбвую технолбгию çĕ'нĕ технологие ĕçе кĕрт 2.
кĕртсе яр, вă'рттăн кĕрт (разведка
тума); внедрИть сотрÿдника милйции в бЯнду вă 'рă-хурăх ушкăнне
милйци çыннинĕ кĕртсе яр
внезăпный прил. (син. неожйданный), внезăпно нареч. сасăртăк, сăрăмсăр, кĕтмĕн çĕртен; внезăпная
смерть сăрăмсăр вйлĕм; внезăпно
поднялăсь метель кĕтмен çĕртен çилтăмăн тÿхрĕ
внеклăссный прил. класс тулашĕнчИ; внеклăссные мероприятия класс
тулашĕнчй ĕçсĕм
внеочереднбй ирил. (ант. очереднбй) черĕтсĕр; внеочередная сессия
Государственного Совета Патшăлăх
Канăшĕн черетсĕр сĕссийĕ
внеплăновый лрил. планă кĕртмĕн,
планпă пăхмăн, планрăн ытлă; вненлăновая продукция планрăн ытлă
продÿкци
внестй (будущ. внесÿ, внесĕшь, внесÿт; прош. внĕс, внеслă, внеслб; прич.
действ. прош. внĕсший; ирич. срад.
прош. внесĕнный; деепр. внеся) глаг.
сов. 1. кого-что во что (ант. вьшести)
йăтсă кĕр, çĕклесе кĕр; внестй в дом
охăпку дров пÿрте пĕр çĕклĕм вÿтă
çĕклесе кĕр 2. что (син. уплатИть)
тÿле, хыв; внестй деньги в кассу кассăнă укçă тÿлĕ 3. что (син. предстăвить, дать) пар, тăрăт, сĕн; внестй
предложĕние сĕнÿ' пар 4. кого-что во
что (син. включйть; ант. исключйть)
кĕрт, хуш, хушсă çыр; внестй попрăвки в закбн законă юсавсем кĕрт 4
внестй раздоры хирĕçтерсĕ яр; внестй
ясность ăнлантарсă пар

внешкблъный прил. шкул тулашĕнчИ; внешкбльные учреждения шкул
тулашĕнчИ учрежденисĕм
внешнеполитйческий прил. (ант.
внутриполитйческий) тулашри полИтика -ĕ; внешнеполитйческая д^ятельность государства патшăлăхăн
тулашрИ полйтика ĕ'çĕ-хĕ'лĕ
внешнеторгбвый ирыл. тулашрй суту-илÿ' -ĕ; внешнеторгбвый оборбт
страны çĕршывăн тулашрй сутÿ-илÿ '
çăврăнăшĕ
внĕшний прил. (ант. внÿтренний)
1. (син. нарÿжный), внешне нареч. тулăш, тулашрй, çиелтй; внсишяя среда пИрĕн тулашрИ хÿтлăх; внĕшне
все обстойт благополучно çиелтĕн
пăхмă йăлтăх йĕркĕллĕ; внĕшние устрбйства компыбтера компьк5терăн
тулашрй хатĕрĕсĕм 2. тулашрй; внĕшняя полИтика тулашрй полИтика *
внĕшний вид тулăш кÿрăм, сăн-пИт
внешность (-и) сущ. жен. 1. (син.
вид) тул, тулăш, кÿрăм; внĕшность
товăра тавăрăн тулăш кÿрăмĕ 2. (син.
бблик, нарÿжность) сăн-пйт; человĕк с приЯтной внĕшностью чипĕр
сăн-пйтлĕ çын
вниз нареч. (ант. вверх) 1. аялă,
аялаллă, çĕрелле; спустйться вниз
аялă ан; ветла клбнится вниз йăмрă
çĕрелле тăйăлнă 2. анаталлă, юхăм
май; теплохбд идет вниз теплохбд
анаталлă анăть 3. вниз по чему, предлог с дат. п.: идтй вниз по лестнице пусмапă ан
внизÿ 1. нареч. (ант. вверхÿ, наверхÿ) аялтă; внизÿ, под горбй аялтă, сăрт айĕнчĕ 2. чего, предлог с род.
п. айĕнчĕ; примсчăние внизÿ странйцы страница айĕнчĕ асăрхаттарсă
çырнИ
внйкнуть (будущ. -ну, -нешь, -нут;
прош. вник, внИкла, внИкло; ярич.
действ. прош. внйкший и внйкнувший; деепр. внйкнув и внйкши) глаг.

сов. (син. понять) ăнлăн, ăнлансă ил,
ăсă ил; вникнуть в суть дăла ĕç тупсăмне ăнлансă ил
внимăнне (-я) сущ. сред. 1. тймлĕх,
тим, тинкерÿ'; слÿшать со внимăнием тИмлĕн итлĕ; обратйть внимание асăрхă, тимле; принЯть во внимЯние ăсă хыв 2. (син. заббта, чÿткость) тИмлĕх, тăрăшÿлăх; тимлени, тăрăшнй; окружить ветеранов
внимăнисм ветерансĕмшĕн тă'рăш
внимăтельный прил., внимательно
нареч. 1. (син. сосредотбченный; ант.
рассеянный) тимлĕ, тинкерÿ 'ллĕ;
внимательно смотреть тинкерсе пăх
2. (син. заббтливый, чÿткий) тймлĕ,
тăрăшÿллă; вашавăт; внимăтельный
уход за больными чИрлĕ çынсене
тИмлĕ пăхнй
вничыб нареч. çĕнтерÿ'сĕр; игрă закончилась вничью вă 'йă никăм та
çĕнтерменнипĕ вĕçленчĕ
вновь нареч. 1. (син. снбва) каллех,
çĕнĕрĕн, тĕпĕр хут; пбсле персрыва
мы вновь принялйсь за работу тăхтăв
хыççăн эпир каллех ĕçĕ тЫтăнтăмăр
2. (син. впервЫе) çĕнĕрен, халь çеç;
вновь пострбенные дома çĕнĕрен тусă лăртнă çуртсĕм
внук (-а) сущ. муж.; жен. внÿчка
(-и) мăнÿк; у старикбв бблее десятй внÿков стариксĕн мăнуксем вÿннăн ытлă
внÿтренний прил. (ант. внешний,
нарÿжный) 1. шал -ĕ, шалтИ, ăшĕнчИ; внÿтренняя сторона шал енĕ;
внÿтренние органы человĕка этемĕн
шалтИ органĕсем 2. чун -ă, чун хавăл -ĕ; ăшрй, чунрИ; внÿтренние побуждения чун тÿртăмĕ 3. шалти,
çĕршыврй, патшалăхрй; внÿтренняя
полйтика шалтИ полИтика; внÿтренний рынок çĕршыврИ рЫнок
внÿтренность (-и) сущ. жен. 1. ăш,
шалăш; внÿтренность избы пÿрт шалăшĕ 2. внÿтренности (-ей) множ.

ăш-чик, пЫршă-ăршă; внÿтренности овцы сÿрăх ăш-чИкĕ
внутрй 1. нареч. (ант. снарÿжи)
шалтă, ăшрă; внутрй все горйт ăшрă
йăлтăх çунăть; покрăсить бак внутрй и снарÿжи бакă шалтăн та, тултăн та сăрлă 2. предлог с род. п. (син.
в; ант. вне) ăшĕнче, варринче; -ра
(-ре); фрăкции внутрй пăртии партирй ушкăнсем; дупл<5 внутрИ д^рева
йывăç ăшĕнчИ хă'вăл
внутрь 1. нареч. (ант. нарÿжу) ăшă,
шалă; принять лекарство внутрь эмĕл
ăшă ил, эмел ĕç 2. предлог с род. п.
ăшне, варрине; -а (-е); внутрь леса
вăрмăн варринĕ, вăрманă
внушение (-я) сущ. сред. 1. (син. воз
дĕйствие) ĕнентерÿ', вйтĕм; ĕнентернй, вйтĕм кÿнй; лечĕ^ше больнбго внушĕнием чйрлĕ çын ăс-пуçнĕ вйтĕм
кÿнипĕ сипленй 2. (син. наставлĕние,
поучĕние) ăс панй, тăн панй, хытарсă каланй; отбц сделал внушение
сьшу ăшшĕ ывăлнĕ хытарсă калăрĕ
внушительный прил. 1. внушйтельно нареч. вйтĕмлĕ, витермеллĕ, ăсă
тивмеллĕ; внушительно говорйть ăсă
тивмелле калă 2. (син. большбй) пЫсăк, капмăр (япала, çурт); кĕрнĕклĕ, мă'нă (кĕлетке, тăлпу)
вобла (-ы) сущ. жен. вббла, вÿплă, тип пÿлă
вовлечь (будущ. -екÿ, -ечĕшъ, -екÿт;
прош. -ĕк, -еклă, -еклб; повел. ф.
-екй; прич. действ. прош. -ĕкший;
прич. страд. прош. -ечĕнный; деепр.
-ĕкши) глаг. сов., кого-что во что
(син. привлечь) явăçтăр, ерт, хутшăнтăр; вовлĕчь в раббту ĕçĕ хутшăнтăр; учащиеся вовлечены в спортйвные сĕкции вĕренекенсене спорт
секцийĕсенĕ явăçтăрнă
вбвремя нареч. (син. своеврĕменно)
вăхăтрă, вă'хăтлă, чухăх; мы пришлй вбвремя эпир шăп вăхăтрă çйтрĕмĕр

вовсе нареч. (син. совсем, совершĕнно) пачăх, вуç^х; кăшт та; я вбвсе
не хот^л егб обидеть эпĕ пачăх та
ăнă кÿрентерес темен
во-вторых вводн. сл. иккĕмĕшĕн-

ников на экскÿрсию шкул ачисене
экскурсиĕ илсĕ кай 2. что (син. управлять) тыт, çÿре, тытсă пыр; учйться водйть автомобиль автомобильпе
çÿремĕ вĕрен 3. чем по чему (син. двйгать) шутăр, хускăт, йĕрлĕ; водйть
чен
карандашбм по листу бумăги кăранвода (-Ы, нă воду и на вбду, пб
ташпă хут листинĕ йĕрлекелĕ; заяц
воду, пбд воду и под вбду) сущ.
вбдит ушăми мулкăч хăлхине хускатжен.; множ. вбды (вод, вбдам, вбкалăть * водИть дрÿжбу туслăш,
дами, о вбдах) 1. шыв; родникбвая
тÿслă пÿрăн
вода çăлкÿç шЫвĕ; морскăя вода
вбдка (-и) сущ. жен. эрĕх, шÿрă эрĕх
тИнĕс шЫвĕ; ведрб воды пĕр витре
вбдный лрил. шыв -ĕ; вбдный трăнсшыв; идтй за водбй шыв ăсмă кай
порт шыв трăнспорчĕ
2. (син. напйток) шыв, ĕçме; газирбводоворбт (-а) сущ. муж. ăвăр, çăвванная вода газлăнă шыв; минерăльрăнăç шыв
ная вода минерăллă шыв 3. шыв,
водоем (-а) сущ. муж. шывлăх; есшыв-шÿр; внутренние вбды страны
тественные водоемы шыв-шур (кÿлĕ,
çĕршывăн шалтй шывĕсем (юхан
шывсем, тинĕссем, кÿлĕсем); террито- пĕве); искÿсственные водоĕмы хайлăвлă шыв усравĕсем
риальные вбды чикĕрй шывсем (çĕрводолăз (-а) сущ. муж. водолăз
шыв чиккине кĕрекен тинĕс тăрă(шыв айĕнчи ĕçсене тăвакан)
хĕсем) 4. пуш сăмăх, сÿпĕлтетÿ'; в
водолăзный прил. водолăз -ĕ; водоклăде мнбго воды докладрă пуш
долăзный костюм водолăз тумтйрĕ
сăмăх нумăй 4 как воды в рот наводопăд (-а) сущ. муж. шыв сикбр^л çăварнĕ шыв сыпнă пек (шарки, шарлăк, шарлăнкă
ламасть); их водбй не разольешь
водопбй (-бя) сущ. муж. шăварÿ;
вĕсене шыв сапсă та уйăрăймăн; как
шăварнИ; пригнăть скот на водопбй
в вбду глядел пĕлсе т ă ' н ă пекех;
выльăхă шăвармă хăваласă кил
выйти сухйм из воды шыврăн тйпă
водопровбд (-а) сущ. муж. водотух; вывести на чйстую вбду тă'рă
провбд, шыв пă'рăхĕ
шыв çине кăлăр
водопровбдный прил. водопровбд
водевиль (-я) сущ. муж. водевйль
-ĕ; шыв пă'рăх -ĕ; водопровбдный
(кĕске камит); поставить водевиль
кран шыв пă'рăх крăнĕ
водевйль лартсă пар
водорбд (-а) сущ. муж. водорбд
водИтель (-я) сущ. муж. водйтель;
(хими элеменчĕ - çăмăл газ)
водИтель троллĕйбуса троллейбус
водорбдный прил. водорбд -ĕ; воводИтелĕ
дорбдная ббмба водорбд бомбИ
водйтельский ярил. водйтель -ĕ; водительские правă водйтель прависем
вбдоросли (-ей) сущ. множ.; един.
(документ)
вбдоросль (-и) жен. шыв ÿ 'сĕмводить (наст. вожÿ, вбдишь, вблĕхĕ, шыв кÿрăкĕ; пруд зарбс вбдодят; прич. действ. наст. водящий,
рослями пĕвене шыв кÿрăкĕ пуссă
прош. водйвший; прич. страд. наст. илнĕ
водИмый; деепр. водя) глаг. несов.
водохранйлище (-а) сущ. сред. шыв
1. кого-что ертсе çÿрĕ, çавăтсă çÿр^;
усрăвĕ; естественные водохранИлиилсе кай, ертсе кай; водИть шкбльща çут çантăлăк шыв усравĕсĕм; во-

дохранилище Чебоксарской ГЭС
Шупашкăр ГЭСĕн шыв усрăвĕ
водянистый прил. 1. шывăк, лечек^; водянистый картбфель шывăк
çĕр улмй 2. (син. бесцветный) шупкă,
тĕ'ссĕр; водянйстые глазă тĕ'ссĕр куç
водянбй ирил. шыв -ĕ; водянбй потбк шыв юххИ; водянăя мĕльница
шыв армăнĕ
воевăть (наст. воюю, воюешь, воюют; повел. ф. вок5й; ирич. действ.
наст. вок5ющий, прош. воевăвший;
деепр. воюя) глаг. несов. 1. (син. сражăться) çăпăç, вăрç; воевать с врагЯми тăшмансемпе çăпăç 2. с кемчем и против кого-чего (син. борбтъся) кĕреш; воевăть с предрассÿдками кивĕ йăласемпе кĕрĕш
военкбм (-а) сущ. муж. (сокр:. военный комиссăр) военкбм, çар комиссăрĕ; военкбм республики респÿблика çар комиссăрĕ
воснкомăт (-а) сущ. муж. (сокр:.
воĕнный комиссариăт) военкомăт,
çар комиссариăчĕ; городскбй военкомăт хулă çар комиссариăчĕ
воĕнно-воздÿшный ирил. сЫвлăш
çар -ĕ; воĕнно-воздушные сйлы страны çĕршЫвăн сЫвлăш çар вăйĕсем
воĕнно-морскбй ирил. тйнĕс çар -ĕ;
военно-морской флот тйнĕс çар флбчĕ
военнообязанный (-ого) сущ. муж.,
военнообЯзанная (-ой) жен. çарă тйвĕçлĕ çын (закон тăрăх çар службинче пулмалли)
военноплснный (-ого) сущ. муж.,
военноплĕнная (-ой) жен. вă 'рçă
тыткăнçй; лăгерь для военнопленных
вă 'рçă тыткăнçисен лăгерĕ
военно-промьпнленный ирил.: военно-промышленный кбмплекс çар
промЫшленность кбмплексĕ
военнослужащий (-его) сущ. муж.,
военнослÿжащая (-ей) жен. çар
службинчй çын

воĕнный ирил. 1. вă'рçă -ĕ; вă'рçăллă; воĕнное положĕние вă'рçăллă
ларÿ-тăрÿ; в военное врĕмя вă 'рçă
вăхăтĕнчĕ 2. çар -ĕ; воĕнная промышленность çар промЫшленноçĕ; военная фбрма çар формй; начăльная
воĕнная подготбвка пуçлăмăш çар
вĕренăвĕ 3. воĕнный (-ого) сущ. муж.
çар çыннИ; грÿппа воĕнньгх çар çыннисĕн ÿшкăнĕ
вождь (-я) сущ. муж. çулпÿç, ертÿ'çĕ; вождь плĕмени йăх пÿçĕ
вбжжи (-ей) сущ. множ.; един.
вожжă (-И) жен. тилхепе; ослăбить
вбжжи тилхепене пушăт
воз (-а и -у, о вбзе, на возÿ) сущ.
муж.; множ. возы (-бв) лав (урапа е
çуна); воз с сеном ÿтă лăвĕ; груженый
воз тиенĕ лав, туллИ лав * цĕлый
воз новостĕй çĕ'нĕ хыпăр лавĕпе; а
воз и ныне там ĕç малă каймăсть
возбудйть (будущ. -ужÿ, -удйшь,
-удят; ирич. страд. прош. -уждĕнный)
глаг. сов. 1. что (син. вЫзвать) хускăт, тапрăт, çурăт, вăрăт; возбудить
аппетйт апăт çиĕс килтер; возбудйть
любопьггство кăсăклантăр 2. кого-что
(син. взволновăть) пăлхантăр, хумхантăр; излИшне возбудйть ребĕнка
ачанă ытлашшИ пăлхантарсă яр 3.
что (син. постăвить, предложйть)
пуçăр, пуçлă, сĕн, ларт; возбудйть
вопрбс ыйтÿ ларт; возбудйть дело в
суде судрă ĕç пуçăр
возбуждĕние (-я) сущ. сред. 1. (син.
волнение) пăлханÿ, хумханÿ; прийти
в возбуждение хумхансă кай 2. пуçарÿ, сĕнÿ'; пуçарнй, пуçланй, сĕннй,
лартни; возбуждение уголбвного дбла уголбвлă ĕç пуçарнй
возбужденный ирил. (син. взволнбванный), возбуждĕнно нареч. пăлхăнчăк, хумхăнчăк; он говорит возбужденно вăл пăлхăнчăклăн калаçăть
возвестй (будущ. -едÿ, -едĕшь, -едут;
повел. ф. -едй; ирич. действ. прош.

-едший; ярич. страд. прош. -едĕнбăшня хулă çййăн телевйдени башный; деепр. -едя) глаг. сов. 1. что (син.нй çĕкленсĕ тăрăть
соорудИть, пострбить) ларт, хăвозвышенность (-и) сущ. жен. 1. (ант.
пăрт, тусă ларт; возвестй здăние çурт
низйна) сăрт, тÿп^м, вйркĕс; çÿ"ллĕ
тусă ларт; фундамент цеха возведен
вЫрăн; дом стойт на возвышенносбыстро цех никĕсне хă'вăрт хăпăртнă
ти çурт çÿ'ллĕ вырăнтă ларăть 2. (ант.
2. кого-что во что (син. возвьтсить)
низменность) сă'ртлăх, тÿпĕм çĕр;
хыв, хур, шутлă, кăлăр; возвестй в
Ваддăйская возвышенность Валдăй
принцип прйнцип вырăннĕ хур; возсă'ртлăхĕ
вести вбина в герби салтакă пăттăр
возвышенный прил. (ант. низментесе шутлă ^ возвестИ клевету эл^к
ный) çÿ'ллĕ, виркĕс, сă'ртлă; возту; возвестИ на престол патшанă
вышенное место сă 'ртлă вЫрăн 2.
ларт; возвестй в стĕпень степенĕ ил
(син. благорбдный; ант. нйзменный)
(математикйра — хисепе хăй çине
чăплă, мăнăçлă; возвышенный стиль
степеньре кăтартнă чухлĕ хутлани) чăплă стиль
возвратИть (будущ. -ащÿ, -атйшь,
возглăвить (будущ. -влю, -вишь, -вят;
-атят; прич. страд. прош. -ащĕнный;
повел. ф. -вь, -вьте; прич. страд. прош.
деепр. -атйв) глаг. сов., кого-что (син. -вленный) глаг. сов., что пуçăр, пуç
вернÿть) тăвăр, тавăрсă пар, каялпул, ертсе пыр; возглавить обшкктлă пар; возвратйть долг пăрăм тат,
венное движение ббщество юхăмне
кивçенĕ тавăрсă пар * возвратИть
ертсе пыр
к жИзни чĕрт, сывăт (виле пуçланă
воздействие (-я) сущ. сред. (син.
çынна)
влияние) вйтĕм, вă'йăм, хистĕв; левозвратиться (будущ. -ашусь, -атйшь- кăрство оказăло положИтельное возся, -атятся; повел. ф. -атйсь, -атйдействие эмел ырă вйтĕм кÿ'чĕ
тесь; прич. действ. прош. -атйвшийвоздействовать (наст. -вую, -вуся; деепр. -атйвшись) глаг. сов. (син. ешь, -вуют) глаг. сов. и несов., на
вернÿться) тăврăн, каяллă кил; возкого-что (син. повлиять) витер, хивратиться из путешествия çул çÿревсте, вăйăмлă, витĕм кÿр, вă 'йăм
рĕн тăврăн
кÿр; воздействовать на умы людĕй
возврăтный ярил. 1. (ант. безвозçынсĕн ăс-тăннĕ вйтĕм кÿр
врăтный) тавăрÿллă, тавăрмаллй; возвоздĕлывать (наст. -аю, -аешь,
врăтная ссÿда тавăрмаллИ ссÿда 2.
-ают) глаг. несов. 1. (син. обрабăтытаврăнÿ -ĕ (грамматикйра); возврăвать) çĕр ĕçлĕ, сухалă-сÿреле; возтный глагбл таврăнÿ глагблĕ (сйм.,
делывать зĕмлю çĕрĕ сухалă-сÿреле
вырăс чĕлхинче: мыться «çăвăн», сме- 2. (син. выращивать, разводйть) акяться «кул» т. ыт.); возвратное месă ÿст^р, лартсă ÿст^р, аксă ту,
стоимение таврăнÿ местоименийĕ
лартсă ту; воздĕлывать картбфель çĕр
(вырăс чĕлхинче - себя)
улми лартсă ÿст^р; воздĕлывать шневозвращĕние (-я) сущ. сред. таврăнйцу тÿлă аксă ту
нÿ; таврăннй; возвращĕние из ăрмии
воздержăться (будущ. -жÿсь, -жишьçартăн таврăннй
ся, -жатся; повел. ф. -жИсь, -житесь;
возвышăться (наст. -ăюсь, -ăешьприч. дейстъ. прош. -жăвшийся; деся, -ăются) глаг. несов. (син. вЫсить- елр. -жăвшись) глаг. сов., от чего
ся, поднимăться) çĕкленсе тăр; над
1. (син. отказăться) тытăнсă тăр, пăгбродом возвышăется телевизибнная
рăх; воздержăться от курĕния чĕлĕм

туртмă пăрăх 2. тытăнсă тăр, ан сасăлă; воздержăщихся от голосовăния
не было сасăламă тытăнсă тăракансем пулмăн
вбздух (-а) сущ. муж. сЫвлăш; свежий вбздух ÿçă сЫвлăш; поднЯться
в вбздух сывлăшă çĕклен * поднЯть
на вбздух сирпĕнтер, аркăт, взрыв
ту; выйти на вбздух пÿртрен тух, тулă тух; нÿжен, как вбздух нимрен
ытлă кИрлĕ; Вбздух! Сывлăшрă хăрÿшлăх! (тăшман самолечĕсем килнине пĕлтерни)
воздÿшный прил. сывлăш -ĕ; сывлăшрй; воздÿшное пространство сЫвлăш хÿтлăхĕ (Çĕр таврашĕнчи); воздÿшный бой сывлăшрй çапăçÿ; воздÿшный трăнспорт сЫвлăш трăнспорчĕ
возйть (наст. вожÿ, вбзишь, вбзят; прич. действ. наст. возящий,
прош. возйвший; прич. страд. наст.
возИмый; деепр. возя) глаг. несов. 1.
кого-что (син. транспортИровать)
турттăр, илсĕ çÿре (транспортпа);
возйть кирпйч на стрбйку стройкăнă
кирпĕч турттăр 2. чем по чему (син.
размăзывать) сĕр, сĕркеле, шăл; возйть рукавбм по столÿ сĕтеле çанăпă сĕркеле
возИться (наст. вожÿсь, вбзишься, вбзятся; прич. действ. наст. возящийся, прош. возйвшийся; деепр.
возясь) глаг. несов. (син. суетйться,
хлопотăть) аппалăн, тăрмăш, айкăш; возйться с велосипедом велосипедпă тăрмăш; д^ти вбзятся с игрÿшками ачас^м теттесемпе айкашăççĕ
вбзле 1. нареч. (син. рядом, близко) юнашăр, çÿммăн, çывăхрă; сесть
рядом çÿммăн лар 2. кого-чего, предлог с род. п. патĕнче, çывăхĕнче, çумĕнче; дерĕвня раскинулась вбзле
речки ял юхăн шыв хĕрринче ларăть

возместйть (будущ. -ещÿ, -естйшь,
-естят; прич. действ. прош. -естивший; прич. страд. прош. -ещĕнный;
деепр. -естйв) глаг. сов., что чем (син
компенсйровать) саплă, саплаштăр;
возместйть расходы тăкаксене саплă
возмбжность (-и) сущ. жен. май,
мел; у нас нет возможностн помбчь
вам пйрĕн сире пулăшмă май çук *
дать возмбжность май пар; по возмбжности май пур тарăн, май пулсăн
возмбжный (кратк. ф. -жен, -жна,
-жно) 1. прил. (син. осуществймый)
пулмă пултарăс, пулмă пултаракăн;
зăвтра возмОжен дождь ырăн çÿмăр
çумă пултарăть 2. возможно нареч.
со сравн. ст. май пур тарăн; возмбжно скорăе май пур тарăн хăвăртрăх
3. возмбжно вводн. сл. (син. вероятно) тен, пÿлĕ; возмбжно, он не знăет
об ^том тен, вăл кун çинчен пĕлмест
'возмутйтельньш прил., возмутительно нареч. киревсĕр, тарăхмаллă, тарăхтаракăн; возмутйтельньш постÿпок киревсĕр ĕç
возмутйть (будущ. -ущÿ, -угишь, -утят; прич. страд. прош. -ущĕнный) глаг
сов. тарăхтăр; я возмущен егб лбжью
вăл суйнй манă тарăхтарсă ячĕ
возмутйться (будущ. -ущÿсь, -утйшься, -утятся; деепр. -утившись) глаг.
сов. тăрăх, тарăхсă кай (киревсĕр ĕç
пирки)
возмущение (-я) сущ. сред. (син. негодовăние) тарăхÿ; тарăхнй; говорйть с возмущĕнием тарăхсă калăç
возмущенный прил. (син. негодÿющий), возмущенно нареч. тарăхÿллă;
тăрăхнă, тарăхсă; возмущенно говорйть тарăхсă калăç
вознаграждение (-я) сущ. сред. (син.
плăта) саплăв, тÿлев; сапланй, тÿленй; достбйное вознаграждĕние за
труд ĕ'çшĕн тивĕçлипĕ тÿленй
Вознесение (-я) сущ. сред. Возне-

сени (христиансен 12 чи пысăк уявĕнчен пĕри, Иисус Христос пĕлĕте
çĕкленнине асăнса ăна Мăнкун хыççăн 40 кунтан палăртаççĕ)
возникнуть (будущ. толъко 3 л. -ник,
-нет, -нйкнут; прош. -нйк, -нйкла,
-нйкли; прич. действ. прош. -нйкший
н -нйкнувший; деепр. -нйкнув) глаг.
сов. (син. появйться, зародйться; ант.
исчезнуть) пуçлăн, çурăл, пул, тух,
пулсă кай; вознИкли трÿдности йывăрлăхсем тухсă тă'чĕç; в селе вознйк пожăр ялтă пушăр тÿхрĕ
возобновйть (будущ. -влю, -вйшь,
-вят; ирич. страд. прош. -влĕнный;
деепр. -вйв) глаг. сов., что каллех
тЫтăн, çĕнĕрен пуçлă; возобновИть
раббту каллĕх ĕçлемĕ тытăн
возражение (-я) сущ. сред. (ант. соглăсие) хирĕçлев; хИрĕç каланй; он
не т^рпит возражĕний вăл хИрĕç каланинĕ тÿсмĕ пултараймăсть
возразить (будущ. -ажÿ, -азйшь,
-азят) глаг. сов. (ант. согласйться)
хирĕçле, хйрĕç калă; возразить докладчику доклăд тăваканă хИрĕç калă
вбзраст (-а) сущ. муж.; множ. вбзрасты (-ов) çул, ÿ'сĕм, çул-ÿ'сĕм,
çул шÿчĕ; лк>ди старшего вбзраста
ăслă ÿсĕмрй çынсем; в шкбльном
вбзрасте шкул çул-ÿсĕмĕнчĕ; невзирЯя на вбзраст çул шутне пăхмăсăр
возрастнбй прил. çул -ĕ, ÿ'сĕм -ĕ,
çул-ÿ'сĕм -ĕ; возрастные осббенности детей ачасен çул-ÿ'сĕм уйрăмлăхĕс^м
возрастИ (будущ. толъко 3 л. -растĕт, -растÿт; прош. -рбс, -рослă, -рослй; повел. ф. не употр.; прич. действ.
прош. -рбсший; деепр. -рбсши) глаг.
сов. (син. увелйчиться; ант. уменьшиться, сократИться) ÿс, пысăклăн, хÿшăн; дохбды возрослИ тупăш
пысăклăнчĕ
возродить (будущ. -ожÿ, -одйшь,

-одят; прич. страд. прош. -ождĕнный)
глаг. сов., кого-что (син. восстановйть) чĕрт, çĕнĕт, чĕртсĕ тăрăт, çĕнĕрен çĕклĕ; возродйть нарбдные
традиции хăлăх йăлй-йĕркине чĕртсе
тăрăт; возрожденный пбсле землетрясения гброд çĕр чĕтреннĕ хЫççăн
çĕнĕрен çĕкленĕ хулă
возродйгься (будущ. только Зл. -одйтся, -одятся; прич. действ. прош. -одйвшийся; деепр. -одившись) глаг. сов.
(син. восстановИться) чĕ'рĕл, çĕнел,
чĕрĕлсе тăр, çĕнĕрĕн çĕклĕн; гброд
возродйлся пбсле войны хулă вă'рçă
хЫççăн çĕнĕрен çĕкленнĕ
возрождĕние (-я) сущ. сред. 1. (син.
восстановлĕние, возобновлĕние)
чĕрĕлÿ', çĕнелÿ'; чĕрĕлнй, çĕнелнИ, чĕртсе тăратнй, çĕнĕрĕн çĕкленй; возрождĕние нарбдных ремесел
хăлăх ал ăсталăхнĕ чĕртсе тăратнй
2. Возрождсние Чĕрĕлÿ' (Европăра
вăтам ĕмĕрсем хыççăн пулнă вăйлă
аталану); эпбха Возрождения Чĕрĕлÿ' саманй
вбин (-а) сущ. муж. салтăк, çар
çыннй; российские вбины Раççĕй çар
çыннисем; вбин-артиллерйст артиллери салтăкĕ 4 Одйн в пбле не
вбин иосл. Пĕччен вăйпă çĕнме çук
вбинский прил. 1. салтăк -ĕ, çар
çыннИ -ĕ; вбинский долг çар çыннйн тИвĕçĕ; вбинская дбблесть салтăк хастăрлăхĕ 2. çар -ĕ; вбинский
билĕт çар билечĕ; вбинская часть çар
чăçĕ
вой (вбя) сущ. муж. улÿ, ÿл^в; уланй, ÿленй; вой вблка кăшкăр уланй; с вбем пролетЯют снаряды снарядсем ÿлесĕ иртсе каяççĕ
вбйлок (-а) сущ. муж. (син. кошмă) кĕççе, кашмă; обйть дверь вбйлоком алăкă кĕççе çап
вбйлочный прил. кĕççе ..., кĕççе -ĕ;
вбнлочные тÿфли кĕççе пушмăк
войнă (-Ы) сущ. жен.; вбйны (войн,

вбйнам) множ. (ант. мир) вă 'рçă;
граждăпская войнă грăждан вăрçи;
отечественная войнă тăвăн çĕршыв
вăрçй; объявйть войну вă'рçă пуçла; вестй войнÿ вă'рçă вăрç Ф холбдная войнă сивĕ вă 'рçă (патшалăхсен ушкăнĕсем пĕр-пĕринпе çивĕччĕн
хирĕçсе пурăнни)
войскă (войск, -ăм) сущ. множ.;
един. вбйско (-а) сред. çар, çарс^м;
сухопÿтные войскă тип çĕр çарĕсем;
внÿтренние войскă шалтИ çарс^м
(çĕршыври хирĕçлĕхсене татса параканнисем); разгромйть войскă протйвника тăшмăн çарĕсене аркатсă тăк
войсковбй прил. çар -ĕ; войсковбе
соединĕнис çар пĕрлешĕвĕ
войтй (будущ. войду, войдĕшь, войдÿт; прош. вошĕл, вошлă, вошлй;
иовел. ф. войдй; прич. действ. прош.
вошедший; деепр. войдя) глаг. сов.,
во что 1. (син. вступИть; ант. вЫйти) кĕр; войтй в кбмнату пÿлĕме
кĕр; Мбжно войтй? Кĕме юрăть-и?
2. (син. включйться) кĕр; хÿтшăн; он
вошел в состăв комитета вăл комитет йышне кĕ'нĕ 3. (син. уместйться) кĕр, шă 'нăç, вырнăç; вĕши не
вошлй в сÿмку япаласĕм сумкăнă
шăнăçмăрĕç Ф войтИ в привычку хăнăхăвă кĕр; войти в сйлу вăя кĕр,
вăй ил; войтй во вкус иленсĕ çит,
еккине яр
вокăл (-а) сущ. муж. юрă ăстăлăхĕ,
юрлăс ăстăлăх
вокалИст (-а) сущ. муж., вокалйстка (-и) жен. юрăçă, юрă ăстИ
вокăльный прил. к5рă -ĕ, юрлăв -ĕ,
юрăçă -ĕ, юрлăвçă -ĕ; вокăльное искÿсство юрлăв ăстăлăхĕ; вокăльный
ансăмбль юрăçăсен ансăмблĕ
вокзăл (-а) сущ. муж. вокзăл; железнодорбжный вокзăл чугÿн çул
вокзăлĕ; речнбй вокзăл юхăн шыв
вокзăлĕ
вокзăльный прил. вокзăл -ĕ; вок-

залти; вокзăльное здăние вокзăл
çÿрчĕ; вокзăльный буф^т вокзалтИ
буфет
вокрÿг 1. нареч. (син. кругбм) йĕрйтаврă, таврарă, тавраллă; вокрÿг дремÿчий лес йĕрй-таврă чă'тлăх вăрмăн; оглядеться вокрÿг тавраллă пăхсă çăврăн 2. кого-чего, предлог с род. п
(син. бколо) таврă, таврашĕнче; д^ти плЯшут вокрÿг елки ачасем ĕлка
таврă ташлăççĕ
волгăрь (-я), волжăнин (-а) сущ.
муж., волжăнка (-и) жен. Атăл çыннИ (Атăл тăрăхĕнче пурăнакан)
волдырь (-я) сущ. муж. хă 'мпă,
хă'мпăлчă (ут-тир çине тухни); волдырь от ожбга пĕçертнипĕ тÿхнă хă'мпăлчă
волевбй прил. (ант. безвбльный)
çйрĕп кă'мăллă, хастăр; волевбй командир çйрĕп кă'мăллă командйр
волейббл (-а) сущ. муж. волейббл;
игр^ть в волейббл волейболлă выля
волейболйст (-а) сущ. муж., волейболистка (-и) жен. волейболйст,
волейбблçă; соревновăния волейболйстов волейболистсен ă'мăртăвĕ
волейббльный прил. волейббл -ĕ;
волейббльный мяч волейббл мечĕкĕ
вблей-невблей нареч. (син. вынужденно) ирĕксĕрĕх; вблей-невблей
пришлбсь согласйться ирĕксĕрех к и лĕшмеллĕ пÿлчĕ
вблжский прил. Атăл -ĕ; вблжский
берег Атăл çырăнĕ
волк (-а) сущ. муж.; множ. вблки
(-бв) кăшкăр; охбта на волкбв кăшкăр сунăрĕ; гблоден как волк кăшкăр
пекĕх вЫçă * Вблка нбги кбрмят
посл. Кăшкăр хь!рăмĕ урипе тăранăть;
Волкбв бояться - в лес не ходйть
посл. Кашкăртăн хăрасăн вăрманă
каймаллй çук; морскбй волк вăтă,
ăстă моряк
волкодăв (-а) сущ. муж. кăшкăр
тытăн (пысăк, вййлă йытă ăрачĕ)

волнă (-ы) сущ. жен.; множ. вблвблос (-а) сущ. муж.; множ. вблоны (волн, волнăм и вблнам, волсы (-бс, -осăм) çÿç, çăм, тĕк (чĕр
нăми и вблнами, о волнăх и о вблчунсен); кудрЯвые вблосы кăтрă çÿç;
нах) 1. хум; морские вблны тйнĕс
расчесЯть вблосы çÿçĕ турă Ф кбнхумĕсĕм; вблны быбтся о берег хумский вблос лашă хĕ'лĕхĕ (хÿри, çилсем çыранă çапăççĕ 2. хум (физика
хи); ни на вблос кăшт та, чĕрне хупулăмĕ); звуковые вблны сăсă хурИ чÿхлĕ те; вблосы встăли дыбом
мĕсĕм; корбткие вблны кĕске хумçÿç виреллĕ тă'чĕ
сем (радио ĕçĕнче)
волоеăтый лрил. çÿçлемес, çăмлаволнĕние (-я) сущ. сред. 1. хумхамăс, çă'млă, тĕ'клĕ; волосăтый мужну, хумланÿ, чÿхенÿ'; хумханнй, хумчина çÿçлемес арçын
ланнй, чÿхеннй; волнĕние на мб~ре
волосбк (-скă) сущ. муж. çÿç пĕртйнĕс хумханнй 2. (син. тревбга, бесчй, çăм пĕрчИ * волосбк часбв сепокбйство) хумханÿ, пăлханÿ, пăх^т пружинкй; на волосбк от чегошăрханÿ; хумханнИ, пăлханнИ, пăлибо çывăхĕнчех; на волоскĕ держитшăрханнй; прийтИ в волнĕние пăлся арăн тытăнсă тăрăть
хансă кай 3. обычно множ. волнения
вблость (-и) сущ. жен. вÿлăс (1929
пăлхăв, пăлханÿ; волнĕния студенçулччен пирĕн çĕршывра пулнă адмитов студентсем пăлханнй
нистраци-территори единици- уезд
волновăть (наст. -нÿю, -нÿешь, -нÿпайĕ)
ют; повел. ф. -нÿй; прич. действ. наст. вблчий лрил. кăшкăр -ĕ; кашкăр-нÿющий, прош. -новăвший; ирич.
лă, кашкăрăннй пек; вблчья шкура
страд. наст. -нÿемый; деепр. -нÿя)
кăшкăр тИрĕ; вблчий аппетйт кăшглаг. несов. 1. что хумхантăр, хумлă, кăр пек вЫçă
хум çĕкле, хум кăлăр; ветер волнÿет
волчИца (-ы), волчйха (-и) сущ.
вбду çил шывă хумхантарăть 2. кого
жен. кăшкăр амИ, амă кăшкăр
(син. тревбжить, беспокбить) хумволчбнок (-нка) сущ. муж.; множ.
хантăр, пăлхантăр, пăшăрхантăр;
волчЯта (-ăт) кăшкăр çурй
нас Зто не волнует ку пире хумханволшĕбник (-а) сущ. муж. (син. колтармăсть
дÿн, чародĕй), волшĕбница (-ы) жен.
волновăться (наст. -нÿюсь, -нÿешь(син. колдÿнья) асăмçă, тухăтмăш;
ся, -нÿются; повел. ф. -нÿйся, -нÿйскăзочные волшĕбники юмахрй асамтесь; лрич. действ. наст, -нÿющийçăсем
ся, лрош. -новăвшийся; деепр. -нÿясь)
волшĕбный лрил. 1. (син. кодцовглаг. несов. 1. 1 и 2 л. неупотр. хум- скбй) асăмлă; волшĕбные скăзки
хăн, хумлăн; мбре волнуется тинĕс
асăмлă юмахс^м 2. (син. очаровăтельхумханăть 2. (син. тревбжиться, бесный, пленйтельный) илемлĕ, хÿ'хĕм,
покбиться) хумхăн, пăлхăн, пăшăрилĕртÿ 'ллĕ, ытараймй; волшĕбная
хăн; волновăться о дăтях ачасемшĕн
красотă л^са вăрмăнăн ытараймИ
пăшăрхăн
ил^мĕ; волшĕбная мелбдия илĕртÿ'ллĕ кă'вĕ
волокнб (-ă) сущ. сред.; множ. волбкна (-бкон, -бкнам) сÿс; льнянбе
волшебствб (-ă) сущ. сред. (син.
волокнб йĕ'тĕн сÿ'сĕ; синтетйческое
колдовствб, чародейство) асăм, туволокнб синтĕтик сÿс 2. чĕ'лкĕм, пăйхатÿ
рăм (чĕрĕ организмăн); нĕрвные вовольĕра (-ы) сущ. жен. и вольĕр
лбкна нерв пайрăмĕсĕм
(-а) муж. вольерă, чйтлĕх (чĕр чун-

вон2 1. нареч. (син. нарÿжу) тулалсене усрамалли сетка карнă пÿлĕм);
лă, аяккаллă; вынести вещи вон япавольĕра для лис тИлĕ чйтлĕхĕ
ласенĕ тулă илсе тух (пÿртрен) 2.
вбльный прил. (кратк. ф. вблен,
междом. (син. прочь) тухсă кай, тавольнă, вблъно, множ. вблъны и вольсăл, çухăл (хушса калани); Вон все
нЫ), вбльно нареч. 1. (син. незавйсиотсюда! Тухсă кăйăр пÿрте кунтăн!
мый; ант. подневбльный, завИсивонзИть (будущ. вонжу, вонзИшь,
мый) йрĕк, йрĕклĕ, пăхăнмăн; вбльвонзят; прич. страд. прош. вонзĕнный нарбд йрĕклĕ хăлăх 2. (син. неоный; деепр. вонзИв) глаг. сов., что в
фанИченный; ант. огранИченный,
кого-что (син. воткнÿть) чик, тир,
регулйруемый) йрĕклĕ, чаруламăн;
тăрăнтăр; вонзйть нож в грудь çĕçĕпродавăть товăры по вбльным цĕнам
пĕ кăкăртăн чик
таварă йрĕклĕ хаксемпе сут 3. (син.
нескрбмный, развязный; ант. скрбмвонзиться 1 и 2 л. не употр. (будущ.
ный) йртĕнчĕк, пуçтăх, этĕпсĕр; он
-ится, -ятся; прич. действ. прош. -шдержит себЯ вбльно вăл этепсĕр
шийся; деепр. -йвшись) глаг. сов. чикĕ
хăтланăть * вбльные движĕния йрĕктă'рăн, тир, тйрĕн; игблка вонзИлĕ хусканусем (гимнастика хатĕрĕ- лась в пăлец йĕп пÿрнене тИрĕнчĕ
семсĕр тăвакан хăнăхтарусем); вбльвоображĕние (-я) сущ. сред. (син.
ная борьбă йрĕклĕ кĕрешÿ (кĕрешÿ
фантăзия) ăс вĕçнй, шÿхăш вĕçнй,
спорчĕн пĕр тĕсĕ); вбльному вбля
ăсрă сăнарланнй; богăтое воображĕхăвăнне ху пĕл; Вбльно! Ирĕклĕ тă'рăр!
ние писателя çырăвçă ăсĕнчĕ тем(стройри команда)
т^м сăнарланнй
вообразИть (будущ. -ажу, -азйшь,
вбля1 (-и) сущ. жен. 1. (ант. безвб-азят) глаг. сов. 1. кого-что (син.
лие) çйрĕп кă'мăл; воспИтывать сйпредстăвить) ăсă вĕçтĕр, ăсрă сăнарлу вбли кăмăлă çирĕплĕт 2. (син.
лă, ăсрă ÿк^р; я вообразйл морскбй
стремление) ăнтăлÿ, тăрăшÿ, кă'мăл;
бĕрег эпĕ ăсрă тйнĕс çыраннĕ ÿк^рăнтăлни, тăрăшнй; вбля к побĕде
тĕм 2. кого кем-чем и с союзом «что»
çĕнтерме ăнтăлнй 3. (син. требова(син. предположить, счесть) шутлă,
ние) йрĕк, хушÿ; хушнИ; он испблтуй, сĕмлен; он вообразйл себЯ танил вблю родителей вăл ăшшĕлăнтливым побтом вăл хăйне пулăмăшĕ хÿшнă пек тÿнă Ф вблею слÿтарÿллă сă'вăç тесе шутлăть
чая ăнсăртрăн; бто не в нăшей вбле
вообщĕ нареч. 1. (син. обобщĕнно)
ку пирĕнтен килмест
2
пĕтĕмĕшле, пĕ'тĕммĕн; вообще Зто
вбля (-и) сущ. жен. (син. своббда;
вĕрно пĕ'тĕмĕшле ку тĕ'рĕс; я говоант. невбля) Ирĕк, йрăклĕх; выйти
рю" о нас вообщĕ Эпĕ хăмăр çинчен
на вблю ирĕке тух
вон1 частица 1. указывает на про- пĕ'тĕммĕн калăтăп 2. (син. совершенисходящее в некотором удалении ăвă, но) пачăх, вуçĕх; у менЯ вообщĕ нет
денег мăнăн укçă вуç^х çук
ав; вон там ав çавăнтă; вон идет наш
товăрищ ăвă пИрĕн юлтăш килет 2.
воодушевйть (будущ. -влю, -вйшь,
подчеркивает меру, степень, количе- -вят; прич.страд. прош. -влĕнный; де
ство ав; иккен; вон скблько у менЯ
епр. -вйв) глаг. сов. хавхалантăр, çĕккниг ав мĕн чÿхлĕ кĕнекĕ мăнăн; вон
лентер, кăмăлă çĕкле; мы воодушевкакбй ты сильный Зсĕ аплăх вă'йлă
лены пĕрвыми побĕдами малтанхИ
иккĕн * Вон онб что! Авă епле икçĕнтерÿсем пире хавхалантарăççĕ
кĕн! (тĕлĕннине палăртни)
воодушевление (-я) сущ. сред. (син.

хирĕçлĕ, пăхмăсăр, шутă хумăсăр;
подъĕм; ант. уньГние, подăвленони поступили вопреки прăвилам
ность) хавхалану, çĕкленÿ', çĕклĕнвĕсĕм правилăсене шутă хумăрĕç
чĕк кă'мăл; говорИть с воодушевлевопрбс (-а) сущ. муж. 1. (ант. отнием хавхалансă калăç
вооружĕние (-я) сущ. сред. 1. (ант. вĕт) ыйтÿ; ыйтни; задăть вопрбс
ыйтÿ пар; ответить на вопрбс ыйтăвă
разоружение) хĕç-пăшалланÿ; хĕçхуравлă 2. (син. проблĕма) ыйтÿ
пăшалланнй; ускбренное вооружение
(сÿтсе явмалли, татса памалли); слбваскасă хĕç-пăшалланнй 2. (син. орÿжный вопрбс кă'ткăс ыйтÿ; решйть
жие) хĕç-пăшăл; новые вйды орÿвопрбс ыйтăвă татсă пар * постажия çĕ'нĕ йышшй хĕç-пăшăл
вить вопрбс ребрбм ыйтăвă тÿ'ррĕн
вооруженный прил. (ант. безорÿжларт; стăвить под вопрбс иккĕлен
ный) хĕç-пăшăллă; вооружĕнное нападение хĕç-пăшалпă тапăннй *
вопросительный прил. (ант. утвервооружĕнные сйлы хĕç-пăшăллă вăйдйтельный), вопросйтельно нареч. ыйс^м (çĕршывăн пур тĕрлĕ çарĕсем)
тÿ -ĕ; ыйтÿллă; вопросительный
вооружить (будущ. -жÿ, -жИшь,
взглад ыйтÿллă пăхнИ; вопросйтель-жăт; прич. страд. прош. -жĕнный; де- ная интонăция ыйтÿ интонăцийĕ;
епр. -жйв) глаг. сов., кого-что 1. (ант. вопросИтельные предложения ыйразоружйть) хĕç-пăшаллантăр; воотÿллă предложенисем; вопросйтельружить ăрмию ракĕтами çарă ракетăный знак ыйтÿ паллй (?)
семпĕ хĕç-пăшаллантăр; вооруженвор (-а) сущ. муж., ворбвка (-и)
ная бăнда хĕç-пăшăллă хурăх ÿшкăнĕ
жен.; множ. вбры (ворбв, ворăм) (син.
2. чем пар, кÿр, туянтăр, вăйлăт; вопохитйтель) вă'рă; квартИрный вор
оружить молодежь знăниями çамрăкхваттер вăррИ * Не пбйман - не
сенĕ пĕлÿ' пар
вор посл. Тытмăн вă'рă вă'рă мар
вооружиться (будущ. -жÿсь, -жйшьворвăться (будущ. -вÿсь, -вĕшься,
ся, -жăтся; прич. действ. прош. -жйв- -вÿтся; прош. -вăлся, -вăлась, -валбсь
шийся; деепр. -жИвшись) глаг. сов. и -вăлось, множ. -валйсь и -вăлись;
1. (ант. разоружйться) хĕç-пăшалповел. ф. -вись, -вйтесь; прич. действ.
лăн, хĕç-пăшăл тыт; вооружйться
прош. -вăвшийся; деепр. -вăвшись)
дубИнкой аллă чукмăр тыт (çапăçглаг. сов. çĕмĕрсе кĕр; вăркăнсă кĕр,
ма) 2. чем ил, пух, туян; вооружйтьыткăнсă кĕр; бойцы ворвăлись во
ся знăниями пĕлÿ' пух * вооружйтьврăжеские окбпы салтаксĕм тăшмăн
ся терпением чă'тăмлă пул
окопĕсене ыткăнсă кĕ 'чĕç; в окнб
вобчию нареч. (син. наглядно, зрйворвăлся свĕжий ветер чÿречерĕн ÿçă
мо) кÿçăн, кĕрĕт, кĕретĕн, кÿрăмсывлăш варкăшсă кĕ'чĕ
лăн; я убедйлся вобчию хам куçпă
ворковăть (наст. - к ÿ ю , -кÿешь,
курсă ĕнентĕм
-кÿют; деепр. -кÿя) глаг. несов. 1. кăвăлтăт, кăлтăртăт, кăвиклет (кăваво-пĕрвых вводн. сл. пĕрремĕшĕнкарчăнсем çинчен) 2. сăвăш, савăшчĕн
сă калăç (савнисем çинчен)
вопйть (наст. воплк5, вопйшь, вопйт; прич. действ. наст. вопящий; деворобĕй (-бьй) сущ. муж.; множ.
епр. вопя) глаг. несов. (син. кричăть, воробьй (-бьĕв) çерçИ, салă кăйăк;
орăть) çÿхăр, кă'шкăр
домовбй воробĕй ял çерçИйĕ * Ст^вопрекИ кому-чему, предлог с дат. п. рого воробьЯ на мякйне не проведĕшь
посл. Ват çерçие хывăхпă улталăймăн
(син. несмотря, наперекбр) хйрĕç,

воробьйный прил. çерçй -ĕ; воробьйное гнездб çерçй йăвй
воровăть (наст. ворÿю, воруешь,
ворÿют; прич. страд. прош. ворбванный; деепр. ворÿя) глаг. несов. (син.
красть, похищать) вăрлă; продăжа
ворбванного вăрлăнă япаласем сутнй
вброн (-а) сущ. муж.; множ. вброны (-ов, -ами) çăхăн; кăрканье
вброна çăхăн кранклатнй
ворбна (-ы) сущ. жен.; множ. ворбны (-6н, -бнами) 1. улă курăк; стăя
ворбн улă курăк ÿшкăнĕ 2. ( син. ротозей) тăманă, ăнкă-мйнкĕ, тăмсăй
4 бĕлая ворбна хăйне мăйлă çын
(ыттисенчен ăрасна); считăть ворбн
çăвăр карсă тăр, ăнкă-минкĕлен
ворбнка (-и) сущ. жен. 1. варинкке (кĕленчене шĕвек ямалли) 2. (син.
яма) шă'тăк, пÿтăк, лăкăм; ворбнка от снарЯда снаряд ÿ'кнĕ шă'тăк
воронбй прил. хурă, йăм хурă, воронбй конь йăм хурă ут
ворбта (-бт, -бтам) сущ. множ. 1.
хапхă; полевые ворбта уй хапхй,
укăлчă хапхИ; ворбта дбма кил хапхи; отворить ворбта хапхă уç 2. хапхă (спорт вăййисенче); футббльные
ворбта футббл хапхй; забйть мяч в
ворота хапханă м^чĕк тапсă кĕрт *
дать от ворбт поворбт каяллă çавăрсă
яр, ан йЫшăн; Пришлă бедЯ - отворяй воротă посл. Инкек пĕччен
килмест
воротнйк (-ă) сущ. муж. çухă, çухавă; меховбй воротнйк тир çухă;
кружевнбй воротнйк нлăтья кĕпен
чĕ'нтĕрлĕ çухавй
ворчăть (наст. -чÿ, -чйшь, -чăт)
глаг. несов. 1. мăкăртăт, мă'кăр-мă'кăр
ту; старÿха постоЯнно ворчйт кăрчăк
шав мăкăртатăть 2. (син. рычăть)
хăрлăт; собăка негрбмко ворчйт йЫтă
хуллен хăрлатăть
восемнăдцать (-и) числит. колич.
вун сăккăр, вун сăкăр; восемнăдцать

рубл^й вун сăкăр тенкĕ; емÿ испблнилось восемнăдцать вăл вун сăккăр
тултăрнă
вбсемь (восьми, восьмыб и восемыб, о восьмй) числит. колич. сăккăр, сăкăр; вбсемь дней сăкăр кун;
четырежды два - вбсемь тăвăтă хут
йккĕ - сăккăр
вбсемьдесят (восьмйдесяти, восьмьк5десятью и восемьк5десятью, о
восьмйдесяти) числит. колич. сăкăр
вÿннă, сăкăр вÿн(ă); вбсемьдесят пять
сăкăр вун пйллĕк; старикÿ вбсемьдесят лет старйк сăкăр вуннăрă
восемьсбт (восьмисбт, восьмьюстăми и восемьюстăми, о восьмистăх) числит. колич. сăкăр çĕр
вбсемью нареч., в умножении сăкăр
хут; вбсемью два - шестнăдцать сăкăр
хут йккĕ - вун ÿлттă
воск (-а) сущ. муж. ă'вăс (пыл карасĕн); топйть воск ă'вăс юхтăр
восклицăтельный прил. кăшкăрÿ -ĕ;
кăшкăрÿллă; восклицăтельный знак
кăшкăрÿ паллй (!)
восковбй прил. ă'вăс ...; ă'вăс -ĕ;
восковăя свечă ă'вăс çуртă
носкрессние (-я) сущ. сред. (ант.
смерть, кончйна) чĕрĕлÿ'; чĕрĕлнй,
чĕрĕлсĕ тăнй (тĕн вĕрентĕвĕнче);
воскресение Иисÿса Христа Иисÿс
Христбс чĕрĕлсе тăнй
воскресенье (-нья) сущ. сред.;
множ. воскресĕнья (-ний) вырсарни кÿн; вечером в воскресенье вырсарнй кÿн каç
воскрĕсник (-а) сущ. муж. воскресник (канмалли кун пысăк йышпа
тÿлевсĕр ĕçлени); воскресник по благоустрбйству гброда хуланă тирпейилем кÿмеллй воскресник
воспаление (-я) сущ. сред. шыçă, шыçнй; воспалĕние легких ÿпке шыççй
воспитание (-я) сущ. сред. воспитăни; ăс панй, пăхсă ÿстернй; трудовбе воспитание ĕçĕ хăнăхтарсă

ÿстернй; дать детям нрăвильное восннтăние ачасенĕ тĕ'рĕс пăхсă ÿст^р
воспитанный прш. этĕплĕ, йĕркĕллĕ, хă 'лăхлă; воспйтанная дйвочка
этеплĕ хĕр ачă
воспитатель (-я) сущ. муж., воспитательница (-ы) жен. воспитăтель;
воспитăтельница; воспитăтелышца
детского сада ачă сăчĕн воспитательницй
воспитăтельный прил. воспитăни -ă;
ăс памаллй; пăхсă ÿстермеллй; воспитăтельная раббта ăс парăс ĕç
воспитăть (будущ. -ăю, -ăешь, -ăют;
прич. действ. прош. -ăвший; прич.
страд. прош. воспйтанный; деепр. -ăв)
глаг. сов. 1. кого воспитăни пар, ăс
пар, пăхсă ÿстĕр; онй воспитăли тройх детей вĕсем вйçĕ ачă пăхсă ÿстернĕ 2. что в ком (син. вЫработать)
вĕрент, хăнăхтăр, аталантăр; воспитăть в молодежи люббвь к рбдине
çамрăксене тăвăн çĕршывă юратмă
вĕрент
воспоминăние (-я) сущ. сред. асă илÿ';
асă илнй; кнйга воспоминăний асă
и л ÿ ' кĕнекй; воспоминания о д^тстве ачалăхă асă илнй
восприятие (-я) сущ. сред. (син. ощущение, осознăние) тÿйăм, сисĕмтÿйăм; туйсă илнИ, ăсă хывнй; восприЯтие звуков сасăсене туйнй-илтнй; восприятие зăпахов шă'ршă туй-

нй
восстăнис (-я) сущ. сред. пăлхăв,
пăлханÿ; пăлханнИ; крестьЯнские
восстăния хресченсем пăлханнИ;
поднЯть восстăние пăлхăв çĕкле
восстановйть (будущ. -овлк5, -бвишь, -бвят; прич. страд. прош. -бвленный) глаг. сов. 1. что (ант. разрÿшить ) юсă, çĕнет, юсасă çĕклентĕр; разрÿшенные войнбй городă восстанбвлены вă'рçă аркăтнă хуласенб юсасă çĕклентернĕ 2. кого (син.
вернÿть; ант. снять, увблить) тăвăр;

егб восстановИли в прĕжней дблжности ăнă малтанхй ĕçĕ тăвăрнă 3.
кого против кого-чего хирĕçтĕр, хйрĕç тăрăт, хĕ 'тĕрт; он восстановил
всех прбтив себЯ вăл пурне те хăйнĕ
хИрĕç тăрăтнă
востбк (-а) сущ. муж. {ант. зăлвд)
1. тÿхăç, хĕвĕл тÿхăç, мал ен; на востбк от гброда хуларăн хĕвел тухăçнелле 2. Тÿхăç, Хĕвĕл тÿхăç (Европăран тухăçалла вырнаçнă çĕрсем, çĕршывсем); Дăльний Востбк Инçĕт
Хĕвел тÿхăç; страны Востбка Тухăçрй çĕршывсем
востбрг (-а) сущ. муж. (син. восхищĕние) сăвăнăç, хавхаланÿ, хăпартланÿ; тĕлĕнсе савăннИ, прийтй
в востбрг тĕлĕнсĕ сăвăн
востбрженный прил., востбрженно
нареч. сăвăнăçлă, хавхалăнчăк, çĕклĕнчĕк; пÿблика востбрженно аплодировала певцÿ хăлăх юрăçă сăвăнăçлăн ăлă çупсă саламлăнă
востбчный прил. тÿхăç -ĕ, хĕвĕл тÿхăç -ĕ; хĕвĕл тухăçĕнчИ, мал енчй;
востбчный в^тер тухăçрăн вĕрекĕн
çил; востбчная часть страны çĕршывăн хĕвел тÿхăç пăйĕ; востбчные
языки тухăçрй чĕлхесĕм
восхищăться (наст. -ăюсь, -ăешься,
-ăются; прич. действ. наст. -ăющийся, прош. -ăвшийся; деепр. -ăясь) глаг.
несов. (син. восторгăться) сăвăн, хавхалăн, тĕлĕнсе сăвăн, çĕкленсе кай;
восхищăться искÿсством худбжника
худбжник ăсталăхĕпе тĕлĕнсĕ сăвăн
восхшцение (-я) сущ. сред. (син. востбрг) сăвăнăç, хавхаланÿ, хăпартланÿ; тĕлĕнсе савăннй; приводить в
восхищĕние тĕлĕнтерсĕ савăнтăр
восхбд (-а) сущ. муж. (ант. захбд,
закăт) тÿхăç, тухÿ; тухнй, хăпарнй;
на восхбде сблнца хĕвĕл тÿхнă чух
восьмбй числит. порядк. сăккăрмĕш; он ÿчится в восьмбм клăссе вăл
сăккăрмĕш класрă вĕренет

вот частица 1. указывает на провпечатление (~я) сущ. сред. 1. ăсăм,
исходящее поблизости ак, ăкă; вот
астă'вăм, асрИ йĕр, асрă юлнй; впенаш дом ăкă пйрĕн çурт; мы пойдĕм
чатление дĕтства ачалăхрăн асрă
вот здесь эпйр ак çакăнтăн каятпăр
юлнй 2. (син. влияние, воздействие)
2. подчеркивает значимостъ того, о вйтĕм, кăмăлă витнй, чунă тивнй;
чем говорится ак, ăкă, вăт; Вот что концĕрт остăвил сильные впечатлея тебе скажÿ Акă мĕн калăтăп Зпĕ
ния концĕрт чунă хЫтă пырсă тиврĕ
санă; Вот ты как! Вăт мĕнлерех ăсĕ!
3. (син. мнение) шÿхăш, кă'мăл; впе* Вот тебе на! Ак япалă!; Вот еще!
чатления об увиденном мĕн курнИ
Татă мĕн! (хирĕçлесе калани); Вот
çурăтнă шÿхăш-кă'мăл
онб как! Акă еплĕ иккен!
вполгблоса нареч. (син. тИхо) çурвот-вот 1. нареч. (син. скбро, сейчăс) мă сасăпă; говорйть вполгблоса çуркĕ'ç-вĕç, часăх; он вот-вбт придет вăл
мă сасăпă калăç
кă'ç-вĕç килĕт 2. частица выражает
вполнĕ нареч. (син. совершĕнно) пĕподтверждение (син. йменно) чăн та, тĕмпăх, йăлтăх; я вполне с тоббй сошăпăх, çаплă; Вот-вбт, об зтом и я
глăсен йпĕ санпă пĕтĕмпăх килĕговорй)! Çаплă, эпă те çавнăх калăтăп!
шĕтĕп
воткнуть (будущ. -нÿ, -нĕшь, -нут)
впоследствии нареч. (син. потбм)
глаг. сов., что во что (син. вонзИть)
кайрăн, каярахпă; впослĕдствии он
чик, тир, тирĕнтĕр; воткнÿть лопăуехал отси5да каярахпă вăл кунтăн
ту в зĕмлю кĕреçенĕ тăпранă чик
тухсă кăйнă
вб~тум (-а) сущ. муж. йышăнÿ (савпрăво нареч. (ант. влево) сылтăсăласа вăя кĕртни); парлăмент вымаллă; впрăво от дорбги çултăн сьшнес вбтум недоверия правйтельству
тăмаллă; повернуть впрăво сьглтăмалпарлăмент правительствăнă шанлă пă'рăн
маннИ çинчен йышăнÿ тÿнă
впредь нареч. (син. в бÿдушем) мавошь (вши, вбшью) сущ. жен.;
лашнĕ; Впредь будь умнбе! Малашмнож. вши (вшей) пЫйтă
нĕ ăслăрăх пул!
впервые нареч. пуçласă, пĕррĕмĕш
впрбчем 1. союз (син. но, однăко)
хут; я приĕхал сюдă впервые Зпĕ
анчăх, çапăх та; Вещь хорбшая,
кунтă пĕрремĕш хут кйлтĕм
впрбчем за такую цену можио и лÿчвпереди (ант. позадй) 1. нареч. мал- ше найти ЯпалИ авăн, анчăх ку хактă, умрă; впереди лес умрă вăрмăн; идпă лайăхраххи те тупмă пулăть 2.
тй впередй малтă пыр 2. нареч. ÿ'лĕм, вводн. сл. тĕпĕр тесĕн; Впрбчем, я не
малтă, малашне, малашлăхрă; у монастăиваю, решăй сам Тĕпĕр тесĕн,
лодежи все впереди çамрăксĕн йăлăпĕ çинĕ тăмăстăп, ху пĕ'лнĕ пек ту
тăх малтă 3. кого-чего, предлог с род. п. впустйть (будущ. впущÿ, впÿстишь,
умрă, ÿмĕн, умĕнчĕ; впередй нас
впÿстят; прич. страд. прош. впÿщенпйрĕн умрă; идтй впереди всех пуный) глаг. сов. (ант. вьшустить)
рИн умĕнчă пыр
кĕрт, кĕртсĕ яр, кĕмĕ пар; впустйть
скотйну во двор выльăхă кил карвперед нареч. (ант. назăд) малă,
тинĕ кĕртсĕ яр
малаллă; шагăть вперед малаллă ут;
часы забегăют вперед сехет малă кавраг (-ă) сущ. муж.; врагИ (-6в)
ять * заплатйть вперед малтанăх
множ. (син. протйвник; ант. друг)
тÿлесе хур (тавара иличчен); Вперед
тăшмăн; заклЯтый враг хаяр тăшмăн;
бÿдешь знать! Ÿ'лĕм пĕ'лĕн ак!
врагй напăли на нăшу странÿ тăш-

мансем пИрĕн çĕршывă тăпăнчĕç 4
Язык мой — враг мой посл. Хăмăн
чĕлхе хамăх сутăть
враждă (-ь!) сущ. жен. (син. нĕнависть, неприязнь; ант. дрÿжба) хйрĕçлĕх, кураймăнлăх, тăшмăнлăх;
хирĕçни, курайманнй; непримирймая враждă çураçмИ хИрĕçлĕх; питăть враждÿ кураймăсăр пÿрăн
враждĕбный прил. (син. неприязненный; ант. дрÿжеский), враждебно
нареч. хирĕçлĕ, тăшманлă; курайманлă; враждĕбные настроĕния тăшманлă шÿхăш-кă 'мăл; он отнбсится к
нам враждĕбно вăл пире кураймăсть
врăжеский ирил. (ант. дрÿжеский)
тăшмăн -ĕ; врăжеские войскă тăшмăн çарĕсем
вразумительный ирил. (син. ясный,
понятный; ант. невразумйтельный,
неясный), вразумйтельно нареч. ÿçăмлă, ÿçă, ăнланмаллă; ответить вразумйтельно ÿçăмлăн хуравлă
врасплбх нареч. (син. неожйданно)
кĕтмен хушăрă, сасăртăк; напăсть
врасплбх кĕтм^н хушăрă тăпăн
врассыпнÿю нареч. чăл-пăр, тĕ'рлĕ
еннеллĕ; дбти брбсились врассыпную
ачасĕм чăл-пăр чупсă салăнчĕç
вратăрь (-я) сущ. муж. вратăрь,
хапхăçă (футбол, хоккей вăййинче)
врать (наст. вру, врĕшь, врут;
прош. врал, вралă, врăло, множ. врăли; повел. ври; прич. действ. наст.
врÿщий, прош. врăвший; деепр. не
употр.) суй, суеçтер, тыттăр; он
лкЗбит врать вăл суймă юратăть *
часы врут сехет тĕ'рĕс çÿремĕст
врач (-ă) сущ. муж. врач, тÿхтăр;
дĕтский врач ачă-пăчă тÿхтăрĕ; вызов врачă к больнбму чйрлĕ çын патне врач чĕнтернй
врачĕбный лрил. врач -ĕ, тÿхтăр -ĕ;
врачĕбная пбмощь тÿхтăр пÿлăшăвĕ
вращăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют;
прич. страд. наст. -ăемый) глаг. не-

сов., что и чем (син. вертĕть, крутйть)
çăвăр, çавăрттăр; водă вращăет турбйны ГЭС шыв ГЭС турбинисене
çавăрăть
вращăться (наст. -ăюсь, -ăешься,
-ăются; прич. действ. наст. -ăющийся) глаг. несов. 1. (син. вертĕться, крутИться) çăврăн; ЗемлЯ вращăется
вокрÿг своĕй осй Çĕр хă'йĕн тĕ'нĕлĕ
таврă çаврăнăть 2. (син. общăться,
встречăться) хÿтшăн, тăл пул; он
вращăется в ученых кругăх вăл ă'слăлăх çыннисемпе хутшăнăть
вред (-ă) сущ. муж. (син. ущ^рб;
ант. пбльза) сиĕн, сă'тăр, шЫрлăх;
вред от курĕния табăк туртнин сиĕнĕ; причинить вред шЫрлăх кÿр
вредйтель (-я) сущ. муж. сиĕнçĕ,
сă'тăрçă; вредИтели хлеббв тыр-пÿл
сиенçисĕм
вредить (наст. врежÿ, вредИшь,
вредят; ирич. действ. наст. вредящий;
деепр. вредя) глаг. несов. сиенлĕ,
сăтăрлă; сиĕн кÿр, сă'тăр ту, шырлăх
кÿр; сорнякй вредят посĕвам çум курăксĕм калчанă сиенлĕççĕ
врĕдность (-и) сущ. жен. (ант.
полĕзность) сиенлĕх, шырлăх; вредность курĕния табăк туртнйн сиĕнлĕхĕ
вредный ирил. (ант. полĕзный) сиĕнлĕ, шЫрлăхлă; врĕдная нринычка
сиĕнлĕ йăлă; врĕдные для здорбвья вещества сЫвлăхшăн сиĕнлĕ япаласĕм
временăми нареч. (син. иногдă) хушăрăн, вă 'хăт-вă 'хăт, хутрăн-ситрĕн; временăми идет дождь хушăрăн
çÿмăр çăвăть
временнбй ирил. вă'хăт -ĕ; временнои
пбяс вă'хăт тă'рăхĕ; временнăя связь
вă'хăт çЫхăнăвĕ; временные фбрмы
глагбла глагблăн вă'хăт формисĕм
временный (кратк. ф. -менен, -менна) ирил. (ант. постоянный), вр^менно нареч. вă'хăтлăх; врĕменные
затруднения вă'хăтлăх йывăрлăхсĕм;

врĕменно он бÿдет бригадИром вăл
глаг. сов., кого-что кому пар, аллă пар,
вăхăтлăхă бригадйр пулăть
тыттăр; вручйть нагрăду нагрăда пар
врĕмя (-мени) сущ. сред.; множ.
вручнÿю нареч. ăлă вĕ'ççĕн, алăпă;
временă (-мĕн, -менăм) 1. вă 'хăт;
счит^ть дĕньги вручнÿю укçанă ăлă
местное врбмя вырăнтй вă'хăт; в свовĕ'ççĕн шутлă (машинăпа мар)
ббдное врĕмя ĕрçнĕ чухнĕ; с пбльзой
вряд ли частица, выражает сомнепроводИть врĕмя вăхăтă ÿсăллă иртние (син. сомнйтельно; ант. навертĕр; врĕмя прохбдит незаметно вă'хăт
някă) тĕмĕн, иккĕленмеллĕ; вряд ли
сисмесĕрĕх иртĕт; Скблько сейчăс вресегбдня бÿдет дождь тĕмĕн, паян
мени? Вăхăт мĕн чÿхлĕ хăлĕ? 2. (син.
çÿмăр çумăсть пÿлĕ
пĕриод, эпбха) вă'хăт, тăпхăр, самавсăдник (-а) сущ. муж., всăдница
нă; врĕмя большйх перемĕн пысăк ул(-ы) жен. юлăн ут (ут утланнă çын)
шăнусĕн самани; во временă нăших
Всевышний (-его) сущ. муж. (син.
прĕдков пйрĕн мăн асаттесĕн вăхăБог) Çÿлтй Тÿрă (христиансен тĕтĕнчĕ 3. вă'хăт (грамматикăра); нанĕнче калама йышăнни)
стоЯщее время хальхй вă'хăт; провсегдă нареч. (син. постойнно; ант.
шĕдшее врĕмя йртнĕ вă'хăт; бÿдуникогдă) ялăн, пĕрмăй; мы всегдă
щее врĕмя пулăс вă'хăт; временă гларăды вйдеть вас эпйр сирĕ курмă
гбла глагбл вăхăчĕсĕм * временă гбяланăх хавăс
да çултăлăк тапхăрĕсĕм; первое врбвсегб 1. нареч. (син. итогб) пÿрĕ,
мя малтанăх, пирваях; в свое врĕмя
пăтĕмпĕ; в шкбле всегб двести учехăй вăхăтĕнчĕ; на врĕмя вăхăтлăхă;
никбв шкултă пÿрĕ ик çĕр вĕреневсе врĕмя яланăх, пĕрмаях; однб
кĕн 2. частица (син. тблько) пÿрĕ те,
врĕмя пĕр хÿшă; с течĕнием времекăнă, çеç; нÿжно всегб сто рублей
ни вăхăт иртнăçĕм; врĕмя от времепÿрĕ те çăр тĕнкĕ кăнă кйрлĕ
ни тахçантăн тахçăн, хутрăн-ситрĕн;
вселĕнная и Вселенная (-ой) сущ.
до поры до врĕмени вă'хăт çитичжен. (син. мироздăние, мир) çут
ч^н; в скбром врĕмени çывăх вăхăттăнчĕ, Çут тĕнчĕ; происхождĕние
рăх, часăх; на пĕрвое врĕмя малтанВселĕнной Çут тĕнчĕ пулсă кайнй;
лăхă; тем врĕмснем çав хушăрă
он проĕхал всю вселенную вăл тĕнврбвень с кем-чем, предлог с твор. ченĕ çÿресĕ çăврăннă
п. шай, тан; пĕр шай, пĕр тан; вовсемĕрный ирил. (син. максимăльдă врбвень с краЯми ведрă шыв витный), всемĕрно нареч. туллй; пур мăйрĕ хĕррипĕ тан
лă, пур ĕнлĕ; пур майпă, пур енчĕн;
врбде 1. кого-чего, предлог с род. п. всемерно помогăть пур майпă та пÿлăш
всемйрный ирил. (син. глобăль(син. подббно, схбдно) ĕвĕр, ĕвĕрлĕ,
ный), всемирно нареч. пĕ'тĕм тĕнчĕ
мăйлă, пек; твоя шăпка врбде мо^й
-ĕ; пĕ'тĕм тĕнчерИ; всемИрная консăнăн çĕлĕкÿ' манăннй ĕвĕрлĕ 2. чаферĕнция пĕ 'тĕм тĕнчерИ конфĕстица (син. кăжется) пек, пулмалренци; всемйрно извĕстный писăтель
лă, туйăнăть; он врбде заболел вăл
тĕнчипĕ пăллă çырăвçă
чирлĕнĕ пулмаллă
всенарбдный лрил., всенарбдно наврозь нареч. (син. отдельно; ант.
реч. пĕ'тĕм хăлăх -ĕ; хăлăх умĕнчй;
вмĕсте) ÿйрăм, уйрăмшăр; онй живсенарбдное голосовăние пĕ'тăм хăлăх
вÿт врозь вĕсĕм уйрăмшăр пурăнăççĕ
сасăлăвĕ; всенарбдно признăть винÿ
вручйть (будущ. -чÿ, -чйшь, -чăт;
прич. страд. прош. -чĕнный; деепр. -чйв)айăпă хăлăх умĕнчĕ йЫшăн

всĕнощная (-ой) сущ. жен. каçхй
кĕ'лĕ (уяв кунĕ умĕнхи)
всеббший прил. пĕ'тĕм, пĕтĕмĕшлĕ;
всеббщее избирăтельное прăво пĕтĕмĕшле суйлăв правй (пурне те тивĕçли)
всероссййский прил. пĕ'тĕм Раççĕй
-ĕ; пĕ'тĕм Раççейрй; всероссийское соревновăние пĕ'тĕм Раççейрй ăмăртÿ
всесторбнний прил. (ант. односторбнний), всесторбнне нареч. пур
ĕнлĕ; всесторбнне разобрăть дело ĕçĕ
пур ĕнлĕн пăхсă тух
все 1. нареч. (син. всегдă, постоянно) ялăн, шав, пĕрмăй; он все раббтает вăл пĕрмăй ĕçлĕт 2. нареч. (син.
тблько, исключйтельно) анчăх, кăнă; М ы не пошли в похбд, и все изза дождя Эпйр походă çÿмăр пиркИ
кăнă каймăрăмăр 3. нареч., обозначает нарастание признака: шум все
сильнĕе шав вăйлансăх пырăть 4.
союз пурпĕрĕх; аплă пулйн те; Как
он ни старается, все им недовбльны
Вăл тем терй тăрăшсăн та пурпĕрех
юраймăсть * все еще çав-çавăх,
çаплăх, халиччĕн те
все же 1. частица, подчеркивает
противопоставление или ожидание
епле пулсăн та, пурпĕрех; все же
он согласился вăл пурпĕрĕх кИлĕшрĕ
2. союз (син. всĕ -таки) анчăх, аплă
пулсăн та, пурпĕрех; Было трÿдно,
все же мы победили Йывăр кйлчĕ,
анчăх эпир пур пĕрĕх çĕнтĕртĕмĕр
все-таки частица, подчеркивает
противопоставление мĕнлĕ пулсăн
та, çапăх та; Мбжет быть, ты согласйшься все-таки? Тен, Зсĕ килĕшĕтĕн çапăх та? 2. союз (син. несмотря) пулин те; Сапогй дорогйе, и всетаки я их куплю" Атă хăклă пулйн
те Зпĕ ăнă туянăтăп
вскбре нареч. часăх, кăштахрăн;
вскбре все узнăем часăх йăлт пĕ'лĕпĕр
вскочйть (будущ. -очÿ, -бчишь,

-бчат) глаг. сов. 1. на кого-что (син.
вспрЫгнуть) сиксĕ лар, хăпарсă лар;
вскочить на конЯ ут çинĕ сиксĕ лар
2. (син. встать) сиксĕ тăр; вскочйть
со стÿла пукăн çинчĕн сиксĕ тăр 3.
1 и 2 л. не употр. (син. появйться)
тухсă лар, сиксĕ тух, хăпарсă тух;
на лбу вскочйла шишка çамкă хăпарсă тÿхнă
вскрыть (будущ. -рбю, -рбешь, рбют; ловел. ф. -рбй; прич. страд. прош.
-рытый) глаг. сов. 1. (син. открЫть)
уç; вскрыть письмб çырăвă уç 2. что
(син. обнарÿжить) пăлăрт, тупсă
пăлăрт; вскрыть недостăтки в раббте ĕçрй çитменлĕхсенĕ тупсă пăлăрт
3. кого-что (син. разрĕзать) кас, кассă уç (операци тунă май); хирÿрг
вскрыл брюшнÿю пблость хирÿрг
вар-хЫрăм хăвăлнĕ кăснă
вслед 1. нареч. хЫççăн, хыçрăн, хыçалтăн; идтй вслед хЫççăн пыр 2.
кому-чему, предлог с дат. п. (син. за)
хыççăн, хыçĕнчĕн; смотрбть вслед
уходЯщему пбезду каякăн пбезд хЫççăн пăхсă юл
вследствие чего, предлог с род. п.
(син. из-за) пиркй, пулă, курă; -па
(-пе); неурожăй вследствие плохбй
погбды япăх çанталăкă пулă тыр-пÿл
ăнманнй
вслух нареч. (син. грбмко) сасăпă,
сăссăн; читăть вслух сасăпă вулă
всмятку нареч. (ант. вкрутÿю) калаклă, калеклĕ; варить Яйца всмЯтку калеклĕ çăмартă пĕçĕр (хытарса
ямасăр)
вспбмнить (будущ. - н ю , -нишь,
-нят) глаг. сов., кого-что и о комчем (ант. забьггь) асă ил, ăсăн; вспбмнить детство ачалăхă асă ил; я вспбмнил, что надо позвонйть э"пĕ телефонпă шăнкăравламалли çинчĕн асă
йлтĕм
вспомогăтельный прил. (син. подсббный; ант. основнбй) пулăшÿ -ĕ;

пулăшÿлăх; основные и вспомогăтельные цеха тĕп татă пулăшÿлăх
цехсем; вспомогăтельные глагблы
пулăшÿ глаголĕсĕм
вспыльчивый ирил. (син. горячий)
çшшĕнчĕк, кăрă, ăвăк çйлĕллĕ; он
вспыльчивый человек вăл çилленчĕк
çын
вспыхнуть (будущ. -ну, -нешь, -нут)
глаг. сов. 1. 1 и 2 л. не употр. (син.
загореться) хыпсă ил, тивсе кай;
стрÿжки вспыхнули от уголька турпăс кăвăр ÿкнипе тивсе кăйнă 2. 1
и 2 л. не употр. (син. вознйкнуть)
сиксĕ тух, пуçлансă кай; вспыхнула ссбра хирĕçÿ' сиксе тÿхрĕ; вспыхнула войнă вă'рçă пуçлансă кăйрĕ
* вспыхнуть от обйды кÿреннипе
çилленсĕ кай; лицб вспыхнуло от
волнĕния хумханнипĕ пит хĕрелсе
кăйнă
встăвить (будущ. -влю, -вишь, -вят;
повел. ф. вставь) глаг. сов., что ларт,
кĕртсе ларт; встăвить стекла в окнб
чÿреченĕ кăнтăк ларт
встать (будущ. -ăну, -ăнешь, -ăнут;
ловел. ф. -ань; ирич. действ. прош. -ăвший; деепр. -ав) глаг. сов. 1. (син. подняться) тăр, çĕклĕн; встать со стÿла пукăн çинчен тăр 2. (син. пробудйться; ант. лечь) вăрăн, тăр; старйк встал рано вăтă çын ирĕх тă'нă
3. тăр, урапă тăр, хăпарсă тăр; встать
на пень тункатă çине хăпарсă тăр 4.
(син. остановйться) чăрăн, тăр; часы встăли сехет чăрăннă 5. (син. подняться) çĕклен; нарбд встал на защйту страны хăлăх çĕршывă хÿтĕлеме çĕкленнĕ * встать нă ноги урă
çинĕ тăр, вăй ил; встать на стброну кого-либо мăйлă пул; сблнце встăло хĕвел тÿхнă; река встăла юхăн
шыв шăнсă лăрнă
встретить (будущ. -бчу, -етишь,
-етят; повел. ф. -еть, -етьте; прич.
страд. прош. -ĕченный; деепр. -ĕтив)

глаг. сов. 1. кого-что (син. увйдеть) тĕл
пул, хИрĕç пул; кур; встретить знакбмого пĕлĕше тĕл пул 2. кого-что
(син. принять; ант. проводить) кĕтсĕ
ил; встретить делегăцию на вокзăле
делегациĕ вокзалтă кĕтсе ил 3. когочто (син. п р и н я т ь , отнестись)
йЫшăн; радÿшно встретить гостей
хăнасене таравăт йышăн 4. что (син.
воспринять) йЫшăн, ил, кĕтсĕ ил;
вбин встретил весть о победе в гбспитале салтăк çĕнтерÿ' çинчĕн госпитальте хыпăр йлнĕ 4 встретить
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встретиться (будущ. -ĕчусь, -ĕтишься, -ĕтятся; повел. ф. -ĕться, -ĕтьтесь;
ирич. действ. прош. -ĕтившийся; деепр. -ĕтившись и -ĕтясь) глаг. сов. тĕл
пул, хйрĕç пул, кÿрнăç; мы встретились совершĕнно случайно эпйр
пач ăнсăртрăн тĕл пÿлтăмăр 2. 1 и
2 л. не употр. (син. обнарÿжиться, попăсться) тĕл пул, тÿпăн, куçă кÿрăн;
в т^ксте встретились трÿдные места
текстрă йЫвăр вырăнсĕм тĕл пÿлчĕç
встреча (-и) сущ. жен. 1. тĕл пулÿ, курнăçÿ; тĕл пулнй, курнăçнй;
встреча друзей туссĕн тĕл пÿлăвĕ;
встреча депутата с избирателями депутăт суйлавçăсемпе тĕл пулнй 2.
ăмăртÿ, тĕл пулÿ; встр^ча футболйстов футболистсен ă'мăртăвĕ
встречăться (наст. -ăюсь, -ăешься,
-ăются; ирич. действ. наст. -ăющиеся, прош. -ăвшиеся; деепр. -ăясь)
глаг. несов. 1. см. встрĕтиться 2. с кем
(син. видеться, общăться) хÿтшăн,
курнăçсă пÿрăн, тĕл пулкалă; мы с
ним ббльше не встречăемся эпйр унпă тек курнăçмăстпăр
вступйтельный ирил. 1. (син. ввбдный; ант. заключйтельный) кÿ'ртĕм,
ум, пуçлăмăш; произнестй вступйтельное слбво на собрăнии пухурă
кÿ 'ртĕм сăмăх калă 2. вĕренмĕ

кăмелли; вступйтельные экзăмены
вĕренме кĕмелли экзаменсĕм
вступйть (будущ. -уплк5, -ÿпишь,
-ÿпят) глаг. сов., во что 1. (син. войтИ) кĕр, пырсă кĕр; войскă вступйли
в гброд çарсĕм хуланă пырсă кĕ'чĕç 2.
кĕр; вступйть в профсоюз профсоюзă кĕр 3. кĕр, хутшăн; вступйть в
разговбр калаçăвă хÿтшăн; вступйть
в бой çапăçăвă кĕр 4 вступйть на
престбл патшанă лар; вступйть в дблжность ĕçе пÿçăн
всхлйпьшать (наст. -аю, -аешь, -ают)
глаг. несов. ĕсĕкле, нăшăклă, ĕсĕклесе мăкăр
всхбды (-ов) сущ. множ. (син. росткй, пбросоль) калчă, хунăв; всхбды озймых кĕр калчй; всхбды побйло грăдом калчанă пăр çăпнă
всгбду нареч. (син. вездĕ; ант. нигде) пур çăртĕ те, таçтă та; он побывă"л всюду вăл таçтă та пулсă кÿрнă
всякий мест. определит. 1. (син.
кăждый, люббй) кашниех, такăм
та, кир^к кам та; это знăет всякий
кунă такăм та пĕлĕт 2. (син. разлйчный, всевозмбжный) тĕрлĕрен, темĕн
тĕ'рлĕ; на рьшке мнбго всЯкого тов^ра пасартă тĕрлĕрĕн тавăр нумăй
* всякий раз кашнинчĕх; на всЯкий слÿчай сых ятнĕ; во всЯком слÿчае епле пулсăн та; всякая всячина
тĕмĕн те пĕр
втайне нарен. (син. секрĕтно; ант.
йвно) вă'рттăн, систермесĕр, сисмеслĕ; втайне от всех пуринчен те
вă'рттăн, никăм сисмеслĕ
втбрник (-а) сущ. муж. ытларй кун;
во втбрник вечером ытларй кун каçхинĕ
вторбй 1. числит. порядк. йккĕмĕш;
вторбй этаж дбма çÿртăн йккĕмĕш
хÿчĕ 2. в знач. сущ. вторбе (-бго) сред.
йккĕмĕш апăт (яшка хыççăн çиекенни); на вторбе дали жаркбе йккĕмĕш
апатă шарккÿ пăчĕç

второстепĕнный прил. 1. (ант. основнбй, глăвный) тĕп мар, кирлĕх
мар; это второстепенный вопрбс ку
тĕп ыйтÿ мар 2. (син. заурйдный)
чаплăх мар, лайăхăх мар; второстенĕнный писЯтель чаплăх мар çырăвçă * второстепенные члены предложĕния предложĕнин кĕ'çĕн членĕсем
в-третьих вводн. сл. виççĕмĕшĕнчĕн
втроĕм нареч. вйççĕн; онй живÿт
втроĕм вĕсĕм вйççĕн пурăнăççĕ
втрбе нареч. вйçĕ хут; втрбе ббльше вйçĕ хут нумайрăх
вуз (-а) сущ. муж. (сокр.: вькшее
учĕбное заведĕние) ăслă шкул; технйческие вÿзы тĕхника ăслă шкулĕсĕм
вулкăн (-а) сущ. муж. вулкăн (пĕрĕхсе тăракан сăрт); действующий вулк^н пĕрĕхекĕн вулкăн; потÿхший
вулкан сÿ'ннĕ вулкăн; извержение
лăвы из вулкăна вулканрăн шăрăнчăк юхсă тухнй
вход (-а) сущ. муж. 1. (ант. выход) кĕмеллй вЫрăн, ăлăк; у вхбда
ăлăк патĕнчĕ 2. кĕрÿ'; кĕнй; вход в
музей бесплăтный музеĕ тÿлевсĕр
кĕртеççĕ
входнбй прил. кĕмеллй; входная
дверь кĕмеллй ăлăк; входнбй бил^т
кĕмеллй билĕт
вчерă нареч. ĕнĕр; вчерă ÿтром ĕнĕр
ирхинĕ; мы вйделись вчерă эпИр
ĕнер кÿрнăçнăччĕ
вчерăшний прил. 1. ĕнерхи; вчерйшняя газета ĕнерхй хаçăт 2. (син. бьшший, прбшлый) Иртнĕ вăхăтри,
ĕнерхй; онй - вчерăшние шкбльники вĕсĕм нумаях та пулмăсть шкул
ачисем пÿлнă * жить вчера'шним
днем кивĕ шÿхăш-кăмăлпă пÿрăн
въезд (-а) сущ. муж. I. (ант. выезд)
кĕрÿ'; кĕнй (транспортпа); торжественный въезд вбинов-нобедйтелей
в гброд çăнтерÿ'çĕ салтаксĕм хула-

нă чăплăн кĕнИ 2. кĕмелли вЫрăн,
сă кай; вблосы выбились из-под шăхапхă (транспорт валпи туни); въезд пки çÿç çĕ'лĕк айĕнчен тухсă кăйнă
на территбрию стрбйки стройкăнă
* выбиться из сил вăйрăн кай; вЫкĕмеллй вырăн
биться в люди çын шутне кĕр
въехать (будущ. въеду, въедешь,
выбор (-а) сущ. муж. 1. (син. отвъедут; повел. ф. не употр.; прич.
ббр) суйлăв; суйланй, суйласă илдейств. прош. въĕхавший; деепр.
нй; выбор тăмы сочинения сочинĕвъĕхав) глаг. сов. 1. (ант. вЫехать)
ни теминĕ суйласă илнй * большбй
пырсă кĕр (транспортпа); автомавыбор товăров тĕ'рлĕ тавăр нумăй;
шйна въехала во двор автомашИна
на выбор хуть те хăшне суйласă ил
кил хушшинĕ пырсă кĕ'чĕ 2. (сик.
выборы (-ов) сущ. множ. суйлăв;
вселиться; ант. съехать) пурăнма
выборы в Госудăрственный Сонйт
кĕр, вырнăç; семья въĕхала в нбПатшăлăх Канăшĕн суйлăвĕ; прямые
вую квартйру кил-йыш çĕ'нĕ хватвыборы тÿ 'рĕ суйлăв (суйлавçăсем
терĕ пурăнмă кĕ'нĕ 3. (син. поднятьхăйсем сасйлани); всеббщие вЫборы
ся; ант. съĕхать) хăпăр (транспортпĕтĕмĕшле суйлăв (суйлавçăсем пурпа); воз едвЯ въбхал в гбру лав сăртă
те сасăлани)
арăн-арăн хăпăрчĕ
выбрать (6"удущ. вЫберу, вЫбевы (вас, вам, вас, вăми, о вас) месрешь, вЫберут; повел. ф. вЫбери;
тоим. личн. 2 л. множ. ч., в форме
прич. страд. прош. выбранный; девежливости пишется с прописной
епр. выбрав) глаг. сов. 1. кого-что
эсир; Вы егб знăете? ЭсИр ăнă пĕ(син. отобрăть) суйлă, суйласă ил;
лĕтер-и?; он спрăшивал о вас вăл
выбрать костн5м костюм суйласă ил
сирĕн çинчĕн ьштнăччĕ; Что вам
2. (син. избрăть) суйлă, суйласă ларт;
нрăвится? Сирĕ мĕн килĕшĕт?
выбрать комйссию комИсси суйлă
выбежать (будущ. -егу, -ежишь, -ег- 3. что (син. найтй) туп; выбрать подут; повел. ф. -еги) глаг. сов. (ант. вбе-ходяшее время мăйлă вă'хăт туп
жăть) чупсă тух; дăти выбежали на
выбраться (будущ. выберусь, выÿлицу ачасĕм урамă чупсă тÿхрĕç
берешься, вЫберутся; деепр. выбраввыбитъ (будущ. выбью, выбьешь,
шись) глаг. сов. çăлăнсă тух, хăтăлсă
выбьют) глаг. сов. 1. кого-что çалсă тух; мы еле выбрались из болбта эпйр
кăлăр; выбить гвоздь из доскй пăташурлăхрăн арăн çăлăнсă тухрăмăр
нă хăмарăн çапсă кăлăр; выбить вравыбросить (будущ. -ошу, -осишь,
гă из селă тăшманă ялтăн хÿтерсĕ
-осят; повел. ф. -ось и -оси; прич.
яр 2. что (син. очИстить) шаккă, хустрад. прош. -ошенный) глаг. сов.,
лăлă (тасатма); выбить ковер какого-что (син. вЫкинуть) кăларсă
вире шаккасă тасăт * выбить мепăрăх, кăларсă пер; выбросить недăль медăль хайлă; выбить чек чек
нÿжные вĕши кйрлĕ мар япаласене
çаптăр (кассйра)
кăларсă пăрăх 4 выбросить с раббты ĕçр^н кăларсă яр; выбросить товыбиться (будущ. вЫбьюсь, вЫв^р тавăр суттă кăлăр
бьешься, вЫбьются; прич. действ.
вывезти (будущ. -езу, -езешь,-езут;
прош. выбившийся; деепр. вЫбившись)
глаг. сов. 1. из чего (син. освободйть- прош. -ез, -езла, -езло; повел. ф. -ези;
прич. действ. прош. -езший; прич.
ся) хă'тăл, çă'лăн, хăтăлсă тух; выстрад. прош. -езенный; деепр. -езя)
биться из нужды нушарăн хă'тăл 2. 1
и 2 л. не употр. (син. выступить) тух- глаг. сов. (ант. ввезтй) кăлăр, турт-

тарсă кăлăр, вывезти дрова из л^са
вăрмантăн вутă турттарса кăлăр
вывеска (-и) сущ. жен. вЫвеска
(учреждени алăкĕ умĕнчи унăн ятне
çырнă хăма)
вывести1 (будущ. -еду, -едешь, -едут;
прич. действ. прош. - е д ш и й ; прич.
страд. прош. -еденный; деепр. -едя)
глаг. сов. 1. кого-что (ант. ввестй)
кăлăр, илсе тух, çавăтсă тух; вывести хоня из к о н к ш ш и лашанă витерĕн çавăтсă тух; детей вывели на
прогÿлку ачасене уçăлма илсе тÿхнă
2. кого-что из чего кăлăр, кăларсă
пăрăх; вывести из состава комитета
комитĕт йышĕнчĕн кăлăр 3. кого-что
(син. у н и ч т б ж и т ь ) пĕтер; вывести
таракăнов таракансене пĕтер * в ы вести из беды и н к е к р е н хăтăр; вывести из себЯ тарăхтарсă яр; вывести из равновесия хумхантарсă яр;
вывести на чйстую воду тă'рă ш ы в
çине кăлăр
вывести2 глаг. сов. 1. кого (син. произвестй) кăлăр; курица вывела цыплят чăх чĕ'пĕ кăлăрнă 2. что (син. создăть, вЫрастить) кăлăр, ÿстĕр, ÿстерсĕ кăлăр; вывести нбвый сорт сморбдины çĕ'нĕ сорт хурлăхăн ÿстерсĕ кăлăр
вывихнуть (будущ. -ну, -нешь, -нут;
прич. страд. прош. -нутый) глаг. сов.,
что мăкăлтă, сикгер; вывихнуть нбгу
уранă мăкăлтă
вывод (-а) сущ. муж. 1. (ант. ввод)
кăларÿ; кăларнй, илсе т у х н й ; вывод
войск из гброда çарсене хуларăн илсĕ тухнй 2. (син. умозаключĕние)
пĕтĕмлетÿ'; сделать вывод из скăзанного каланинĕ пĕтĕмлет
выводок (-дка) сущ. муж. пÿслăх
(пĕр ама чĕпписем, çурисем); выводок
цыплЯт пĕр пÿслăх чăх чĕппИ; вблчий выводок к ă ш к ă р çурис^м
выглядеть (наст. - я ж у , - я д и ш ь ,
-ядят; повел. ф. - я д и ; прич. действ.
наст. - я д я щ и й ; деепр. -ядя) глаг. не-

сов. (син. казăться) кÿрăн; он выглядит больным вăл чирленĕн курăнăть
выгнать (будущ. в Ы г о н ю , в ы г о н и ш ь , вЫгонят; ярич. страд. прош.
в ы г н а н н ы й ) глаг. сов. хăваласă кăлăр, хусă яр, хÿтерсе яр; выгнать
свиныб из огорбда сыснанă пахчарăн хăваласă кăлăр * выгнать с раббты ĕçрен кăларсă яр; выгнать рассăду калчă ÿстĕр (сăм., помидор, хăяр
вăрри акса)
выговор (-а) сущ. муж.; множ. выговоры (-ов) вЫговор, ятлăв, х ы тарÿ; ятлани, хытарнй; сделать в ы говор хытарсă калă, вЫговор пар
выгода (-ы) сущ. жен. пайтă, тупăш,
услăм; продать товăр с выгодой таварă тÿпăшлă сут
выгодный прил., выгодно нареч. 1.
(син. дохбдный) пайтăллă, тÿпăшлă;
выгодный контрăкт пайтăллă килĕшÿ'
2. (син. благоприятный) лăйăх, авăн,
мăйлă; представйть в выгодном свăте
лăйăх енчен кăтăрт
выгрузить (будущ. - у ж у , - у з и ш ь ,
-узят; прич. страд. прош. -уженный)
глаг. сов., что (ант. погрузить) пушăт; кăлăр; выгрузить станки из вагбна станоксене вагонрăн кăлăр
выдать (оусущ. -ам, -ашь, -аст, -адим, -адите, -адут; прич. страд. прош.
- а н н ы й ) глаг. сов. 1. что (син. предостăвить) пар, аллă пар, парсă яр;
сегбдня выдали зарплату паян ĕç
укçй пăчĕç 2. кого-что (син. открыть)
пĕлтĕр, уçсă пар; выдать секр^т
вăрттăнлăхă уçсă пар 3. кого-что за
кого-что (син. объявйть) ...те; ... в ы рăнне кăтăрт; он выдавăл себЯ за ревизбра вăл хăйнĕ ревизбр тĕнĕ 4. что
(син. изготбвить, вЫпустить) кăлăр,
пар, тусă кăлăр; выдать продукцию
п р о д ÿ к ц и тусă кăлăр 4 выдать зймуж каччă пар
выдаюшийся прил. чăплă, ăслă; выдан5щаяся победа чăплă çĕнтерÿ'

вьщвинуть (будущ. -ну, -нешь, -нут; парат ĕçленĕ хушă); снимăть с больповел. ф. -ни и -нь) глаг. сов. 1. что шбй выдержкой пЫсăк виçепе ÿк^р
(ант. задвИнуть) туртсă кăлăр; вывыдох (-а) сущ. муж. (ант. вдох)
двинуть Ящик столЯ сĕт^л сунтăхнб
сывласă кăларнИ; сделать выдох
туртсă кăлăр 2. что (син. предлосывласă кăлăр
жИть) сĕн, пар, тăрăт; выдвинуть
вьщохнуть (будущ. -ну, -нешь, -нут)
предложĕние сĕнÿ' пар; выдвинуть
глаг. сов. (ант. вдохнÿть) сывласă
обвинĕние айăплă 3. кого (син. повыкăлăр
сить) ÿстер, ĕçре ÿстер, уйăрсă ларт
выдра (-ы) сущ. жен. ă'тăр (паха
(пысăкрах ĕçе)
тирлĕ чĕр чун); шăпка из мĕхя выдвьщелать (будущ. -аю, -аешь, -ают; ры ă'тăр тир çĕ'лĕкĕ
прич. страд. прош. -анный) глаг. сов., вьщумать (будущ. -аю, -аешь, -ают;
что (син. обраббтать) ту, лайăхлăт;
лрич. страд. прош. -анный) глаг. сов.,
вьщеланная кбжа тÿнă тир
что 1. (син. изобрестИ) ăслă, шутвьщелить (будущ. -лю, -лишь, -лят; ласă кăлăр; выдумать нбвую игрÿ
прич. страд. прош. -ленный) глаг.
çĕ'нĕ вă'йă шутласă кăлăр 2. (син.
сов., кого-что 1. ÿйăр, уйăрсă хур,
придÿмать) шухăшласă кăлăр, шууйăрсă пар; выделить средства на
хăшă вĕçтер (çуккине пур пек туса)
стройтельство шкблы шкул лартмă
выехать (будущ. вЫеду, выедешь,
укçă-тĕнкĕ уйăрсă пар; вьщелить девЫедут; в знач. повел. ф. употр. выжÿрного дежÿрнăй ÿйăр 2. пăлăрт,
езжăй) глаг. сов. 1. (ант. въехать,
пăллă ту; выделить в тбксте нÿжные
приехать) тухсă кай (транспортпа);
словЯ текстрă кИрлĕ сăмахсенĕ пăллă
трăктор выехал из ворбт трăктор
ту
хапхарăн тухсă кăйрĕ 2. (син. покйвыделяться (наст. -яюсь, -яешьнуть) тухсă кай, пăрахсă кай, куçся, -яются; прич. действ. наст. -яю- сă кай; семьЯ выехала с квартйры
щийся; деепр. -яясь) глаг. несов. (син. кил-йыш хваттертен куçсă кăйнă
отличăться) пăлăр, палăрсă тăр, уйвыжать (будущ. вЫжму, вЫжмешь,
рăлсă тăр; он выделЯется своей сйвЫжмут; повел. ф. выжми; прич.
лой вăл хă'йĕн вăйĕпе палăрсă тăрăть
страд. прош. выжатый) глаг. сов., что
выдержать (будущ. -жу, -жишь, -жат; 1. (син. вЫкрутить) пăр, пăрсă кăлăр;
ирич. страд. прош. -жанный) глаг.
выжать мбкрое полотенце йĕпĕ ал
сов. 1. кого-что (син. устоять) чăт,
шăллине пăрсă кăлăр 2. хĕст^р, хĕс,
тус, ан пăрăн; мост выдержал больпăчăртă, пăчăртасă кăлăр; вьгжать
шÿю нагрÿзку кĕп^р пЫсăк тиеве
сок из лимбна лимбн сĕткенне пăчă'трĕ; нĕрвы не вьщержали нервсем
чăртасă кăлăр * вьЬкать штăнгу штăтÿсеймерĕç 2. что тыт, пурнăçлă,
нга çĕклĕ (кăкйр çинчен майĕпен
к5рăхлă пул; успешно выдержать экйăтса)
замен экзаменă ă'нăçлă тыт 4 вывызвать (будущ. вЫзову, вЫзовешь,
держать харăктер çинĕ тăр, ан пăрăн;
вЫзовут; повел. ф. вЫзови; прич.
кнйга выдержала пять издăний кĕнестрад. прош. вЫзванный) глаг. сов.
кĕ пйлĕк кăлăрăм тÿхнă
1. кого чĕнсе ил, чĕнгер, йыхăр; вЫвьщержка (-и) сущ. жен. 1. (син. са- звать врачă нЯ дом киле тÿхтăр чĕнтĕр 2. кого на что чĕн, сĕн; вызмообладăние) тÿ'сĕм, чă'тăм, çйрĕп
вать на соревновăние ăмăртмă чĕн
кă'мăл; проявйть выдержку çирĕп
кă'мăллă пул 2. вă'хăт, виçĕ (фотоап- 3. что пуçăр, тапрăт, кăлăр; детская

шйлость вызвала пожăр ачă-пăчă
большйм тиражбм кĕнекă пысăк тиашкăннй пушăр кăлăрнă
ражпă çапăнсă тÿхнă 4. / и 2 л. не
выздороветь (будущ. -ею, -еешь,
употр. (син. окбнчиться) пĕт, вĕçлĕн;
-еют; повел. ф. -ей; прич. действ.
запăсы продуктов вышли апăт-çймĕç
прош. -евший) глаг. сов. (ант. забопĕ'тнĕ; срок вьппел срок тухнă 5. (син.
леть) сывăл, тÿрлен, юсăн; больполучйться) пул, пулсă тух; из ненбй пблностью выздоровел чйрлĕ
гб выйдет хорбший певĕц вăл лăйăх
çын пĕтĕмпех сывалсă çИтнĕ
к5рăçă пÿлĕ * выйти из себЯ тарăхвыиграть (будущ. -аю, -аешь, -ают) сă кай; выйти из употребления пăглаг. сов., что 1. (син. победйть; ант. рăхăç пул; выйти з^муж каччă кай;
проигрăть) вьшясă ил, çĕнтер; выничегб не выхбдит ĕç тухмăсть; выйиграть пăртию в шăхматы шăхмат
ти победйтелем çĕнтерÿ' ту; выйти
вăййинче çĕнт^р; выиграть дело в
из грăфика графикă пăс
судб судрă пуçăрнă ĕçе вылясă ил
выкинуть (будущ. -ну, -нешь, -нут;
2. вылясă ил (лотерейăра, телеповел. ф. выкинь; ирич. страд. прош.
вăйăра т. ыт.) 3. (син. вЫгадать; ант. -нутый) глаг. сов., кого-что (син.
потерять) пайтă кур, ÿсă кур, тувЫбросить) кăларсă пăрăх, кăларсă
пăш ил; от снижĕния цен выиграли
пер; вЫкинуть ненужные вĕщи кйрлĕ
все хаксĕм чакнинчĕн пÿрте пайтă
мар япаласене кăларсă пăрăх * выкÿрчĕç
кинугь товăры тавăр суттă кăлăр; вь!выигрыш (-а) сущ. муж. (ант.
кинуть нбмер тблĕнтерсĕ пăрăх; выпрбигрыш) 1. выляв, вылясă илнй;
кинуть из головы пуçрăн кăлăр, мăденежный выигрыш выляв укçй 2.
нăç ту; овца вЫкинула сÿрăх пăрăн
пайтă, услăм; выигрыш от эконбмии
пăрăхнă (вилĕ путек çуратнй)
перекет пайтй
выключăтель (-я) сущ. муж. сÿнвыигрышный ирил. 1. выляв -ĕ; вытĕркĕч (электричество токĕн)
лявлă; выигрышный лотерсйный бивыключитъ (будущ. -чу, -чишь, -чат;
л^т вылявлă лотерея билăчĕ 2. (син.
ирич. страд. прош. -ченный) глаг. сов.,
выгодный; ант. прбигрышный)
что (ант. включйть) сÿнтер, чар,
мăйлă, ÿсăллă, пайтăллă; выигрышхуп; выключить свет çÿтă сÿнтăр;
ная позйция мăйлă позйци (сăм.,
выключить кран шыв кранне хуп
шахмат вăййинче)
выкопать (будущ. -аю, -аешь, -ают;
выйти (будущ. вьгаду, выйдешь,
прич. страд. прош. -анный) глаг. сов.,
выйдут; повел. ф. выиди; прич. действ. что чав, алт, чавсă кăлăр; выкопать
прош. вЫшедший; деепр. -выйдя)
картбфель çĕр улмй кăлăр
глаг. сов. 1. (ант. войти, зайтИ) тух;
выкройка (-и) сущ. жен.; множ.
выйти из кбмнаты пÿлĕмрен тух; дĕвыкройки (-оек) ĕлке (тумтир касти вышли из-за стола ачас^м сăтĕл
малли); шить по выкройке ĕлкепе
хушшинчĕн тÿхрĕç; река вышла из
кассă çĕле
берегбв юхăн шыв ейăве тухсă кăйнă
вылезти и вылезть (будущ. -езу, -ез2. тух, тухсă кай, пырсă тух; выйти
ешь, -езут; прош. -ез, -езла, -езли;
на дорбгу çул çине тух; корабли выповел. ф. -ези, -езь; ирич. действ.
шли в мбре карапсем тинĕсе тухсă
прош. -езший; деепр. -езши) глаг. сов.
кăйнă 3. 1 и 2 л. не употр. (син. по1. (син. вЫползти) тух, шусă тух,
явиться) çуттă тух, кун кур; çапăнсă
йăралансă тух, упаленсе тух; медтух, пичетленсе тух; книга вышла
ведь вылез из берлбги упă шăтăкĕн-

чĕн йăралансă тÿхрĕ 2. 1 и 2 л. не
лă 3. чем (син. облицевăть) вит; стеупотр. (син. вьютупить) тухсă кай,
нă выложена плиткой стенанă плИкăнтарсă тăр; вблосы вылезли изтка витнĕ
под шăпки çÿç çĕ'лĕк айĕнчĕн тухвылупиться 1 и 2 л. не употр. (бусă кăйнă
дущ. -ится, -ятся; прич. действ. прош.
вылететь (будущ. -ечу, -етишь, -етят) -ившийся; деепр. -ившись) глаг. сов.
глаг. сов. 1. (ант. влетĕть, залететь) тух, çăмартарăн тух; цыпленок вывĕçсĕ тух; лăсточка вылетела из гнезлупился из яйцă чăх чĕппй çăмартадă чĕкĕç йăвинчĕн вĕçсĕ тухрĕ 2. (син.
рăн тухнă
отпрăвиться) тухсă кай, вĕçсĕ кай;
вымереть 1 и 2л. не употр. (будущ.
самолет вылетел из гброда по расвЫмрет, вЫмрут; ирош. вымер, вЫписăнию самолĕт хуларăн расписамерла; прич. действ. прош. вЫмернипĕ тухсă кăйнă 3. (син. вЫпасть)
ший; деепр. вЫмерев и вымерши)
ывтăн, тухсă ÿк, тухсă сйрпĕн; выглаг. сов. (син. погибнуть) вил, вилсĕ
лететь из седла йĕнĕр çинчен Ывтăн
пĕт; мамонты давнб вымсрли мамонт4. (син. появиться) вĕçтерсĕ тух, ытсĕм тахçанăх вилсĕ пĕ'тнĕ
кăнсă тух, вирхĕнсĕ тух; всăдники
вымокнуть (будущ. -ну, -нешь, -нут;
вылетели из леса юлăн утсĕм вăрпрош. вЫмок, вьшокла; ирич. действ.
мантăн ыткăнсă тÿхрĕç •* вылетело
прош. вымокший и вЫмокнувший;
из головы пуçрăн тухсă ÿ'крĕ
деепр. вымокнув и вЫмокши) глаг.
вылечить (будущ. -чу, -чишь, -чат;
сов. (ант. высохнуть) йĕпĕн, ислĕн,
прич. страд. прош. -ченный) глаг. сов.,йĕпенсĕ кай; вымокнуть под дождем
кого-что сывăт, тÿрлĕт, чĕрт; вылеçумăрпă йĕпенсĕ кай
чить больнбго чИрлĕ çыннă сывăт
вымпел (-а) сущ. муж. вымпел (пĕвылечиться (будущ. -чусь, -чишьчĕк ялав)
ся, -чатся; лрич. действ. прош. -чиввымыть (будущ. вЫмою, вЫмоешь,
шийся; деепр. -чивши) глаг. сов. (ант. вЫмоют; ирич. страд. прош. вЫмызаболĕть) сывăл, тÿрлĕн, чĕ'рĕл; вылетый) глаг. сов., кого-что çу, çусă тачиться от грИппа грипрăн сывăл
сăт; вымыть рÿки ăлă çу; вымыть повылить (будущ. вЫлью, выльешь,
сÿду сăвăт-сапанă çусă тасăт
выльют; повел. ф. вьшей) глаг. сов.
вымя (вьшени) сущ. сред. çйлĕ; вытăк, тăксă кăлăр; вылить вбду из
мя корбвы ĕнĕ çиллй
крÿжки куркарИ шывă тăк
вьшести (будущ. -су, -сешь, -сут;
вылиться 1 и 2 л. не употр. (буприч. действ. прош. -сший; прич.
дущ. вьшьется, выльются) глаг. сов. страд. прош. -сенный; деепр. -ся)
тă'кăн, тăкăнсă кай, юхсă тух; вода
глаг. сов. 1. кого-что йăтсă тух, илсĕ
вылилась из ббчки шыв пичкерĕн
тух, кăлăр; вынести мббель из кбмюхсă тухнă
наты сĕтĕл-пуканă пÿлĕмрĕн илсĕ
вьшожить (будущ. -жу, -жишь, -жат; тух 2. что чăт, тÿс, чăтсă ирттĕр,
тÿссĕ ирттĕр; вьшести боль ыратнинĕ
повел. ф. вьшожи) глаг. сов., что 1.
чăтсă ирттер * вынести решĕние
(син. вЫнуть; ант. положйть) кăлăр,
йышăн, йышăнÿ ту; вынести блакăларсă хур; выложить покÿпки из
годăрность тав ту
сÿмки туяннă япаласенĕ сумкăрăн
кăларсă хур 2. (син. вЫсказать) кавьшбсливый ирил. чă'тăмлă, тÿ'сĕмлĕ;
лă, ту'ррĕн калă, каласă хур; вылосолдăт дблжен быть вынбсливым
жить всю прăвду чăннине йăлтăх касалтăкăн тÿ'сĕмлĕ пулмаллă

вынужденный прил., вынужденно
выпуклый прил. (син. вЫгнутый;
нареч. йрĕксĕр; вынужденный прогÿл ант. вбгнутый) мă'кăр, мă'кăрăлчăк;
ирĕксĕрех ĕçр^н юлнИ
выпуклый лоб мă'кăрăлчăк çамкă
вьшуть (будущ. выну, вЫнешь, вЫвьпгуск (-а) сущ. муж. 1. (син. пронут) глаг. сов., что кăлăр; вынуть
извбдство) кăларÿ; кăларнИ, кăлапирбг из печй кăмакарăн кукăль кăрассй; выпуск продукции увелйчился
лăр * Вынь да полбжь! Халех пăнă
продÿкци кăларасси ÿ'снĕ 2. (син.
пÿлтăр!
часть) пай, кăлăрăм; ромăн в трех
вьшасть (будущ. -аду, -адешь, -адут; выпусках вйçĕ кăлăрăмлă ромăн 3.
повел. ф. -ади; прич. действ. прош. -ав-кăлăрăм; прошлогбдний выпуск инший; деепр. -ав) глаг. сов. 1. (син. вЫ- ститута инститÿтăн пĕлтĕрхй кăлăвалиться) тухсă ÿк; расчĕска вьшала
рăмĕ
из кармăна турă кĕсьерен тухсă ÿ'крĕ
выпускник (-ă) сущ. муж., выпус2. 1 и 2 л. не употр. тă'кăн, тăкăнсă
кнИца (-ы) жен. вĕренсе тухакăн,
пĕт; вблосы вьшали çÿç тăкăнсă пĕ'твĕренсĕ тухнй, вĕренсĕ пĕтернИ; вынĕ 3. 1 и 2 л. не употр. çу, ÿк; нбпускникй срĕдней шкблы вăтăм
чью вьшал снег çĕрле юр çÿнă 4. пÿр,
шкултăн вĕренсĕ тухнисем
тив, тÿр кил; емÿ выпала счастлйвыпускнбй прил. вĕренсе тухмаллй;
вая дбля ÿнăн шăпй телейлĕ пÿлчĕ
выпускные экзăмены в шкбле шкулвыписать (будущ. -ишу, -ишешь,
тăн вĕренсĕ тухмалли экзаменсĕм
-ишут; повел. ф. -иши; лрич. страд.
выпустить (будущ. -ущу, -устишь,
прош. -исанный) глаг. сов. 1. что (син. -устят; ирич. страд. прош. -ущенный)
списăть) çырсă ил, куçарсă çыр;
глаг. сов. 1. кого-что (ант. впустйть)
выписать цитату из книги кĕнекекăлăр, яр, кăларсă яр; выпустить из
рĕн цитăта çырсă ил 2. что (син. нарук алăрăн яр, вĕçĕрт; выпустить
писăть) çырсă пар; выписать квискот на ÿлицу выльăхсене урамă
танцию квитăнци çырсă пар 3. что кăларсă яр 2. кого (син. подготбвить)
çЫрăн, çырăнсă ил; выписать газекăлăр, вĕрентсĕ кăлăр; инститÿт выту хаçăт çырăнсă ил 4. кого кăлăр,
пустил мнбго инженеров инститÿт
яр; его вынисали из больнйцы ăна
нумăй инженер вĕрентсе кăлăрнă 3.
больницăрăн кăлăрнă
что (син. изготбвить) кăлăр, тусă
вьшить (будущ. вьшью, выпьешь, вЫ- кăлăр; выпустить нбвые товăры çĕ'нĕ
пьют; лрич. действ. прош. выпивший; тавăр тусă кăлăр; выпустить в проприч. страд. прош. выпитый; деепр. вЫ- дăжу суттă кăлăр; писатель выпуспив) глаг. сов., что ĕç, ĕçсĕ яр; вы- тил нбвый ромăн çырăвçă çĕ'нĕ ропить стакăн воды пĕр стакăн шыв ĕç
мăн пичетлесе кăлăрнă
выполнить (будущ. - н ю , -нишь,
выражение (-я) сущ. сред. 1. (син.
-нят; прич. действ. прош. -нивший;
проявление) пăлăрăм, курăнÿ; паприч. страд. прош. -ненный; деепр. -нив)лăрнИ, курăнни; выражение радосглаг. сов., что (син. осуществйть) ту, ти на лице сăн-питре сăвăнăç палăрхайлă, пурнăçлă, пурнăçă кĕрт; вынй 2. (син. фрăза, оборбт) пуплĕв,
полнить поручение хÿшнă ĕçĕ ту
пуплĕрĕш, сăмăх çăврăнăшĕ; ббразвыпрыгнуть (будущ. -ну, -нешь,
ное выражение сăнăрлă сăмăх çăврă-нут) глаг. сов. (ант. впрЫгнуть, занăшĕ
прЫгнуть) сиксе тух; вьшрыгнуть из
выразить (будущ. -ажу, -азишь,
окна чÿречерен сиксĕ тух
-азят; прич. страд. прош. -аженный)

глаг. сов. (син. воплотйть, проявйть)
пăлăрт, пĕлтер, калă; выразить удивление тĕлĕннинĕ пăлăрт; выразить
благодарность тав тусă калă
выразиться (будущ. -ажусь, -азишься, -азятся) глаг. сов. 1. (син. воплотИться, проявиться) пăлăр, курăн;
пурнăçлăн; мысль хорошб выразилась в слонăх шÿхăш сăмахсенчĕ
авăн пăлăрчĕ 2. (син. сказăть) калă,
пăлăрт, сăмахпă пăлăрт; он выразился кратко и тбчно вăл шухăшă кĕскĕн те Уçăмлăн пăлăртрĕ
вырасти (будущ. -асту, -астешь, -астут; прош. -ос, -осла, -осли; повел. ф.
-асти; прич. действ. прош. -осший;
деепр. -осши) глаг. сов. 1. ÿс, çйтĕн,
ÿссĕ çИтĕн; д^ти у них уже выросли
вĕсен ачисем ÿссе çйтĕннĕ ĕ'нтĕ 2.
(син. подняться, умнбжиться; ант.
упăсть, умĕньшиться) ÿс, хушăн, пысăклăн; дохбды фирмы выросли фйрма тупăшĕсем ÿ'снĕ * он как изпод земли вырос вăл сасăртăк тухсă
тă'чĕ
вырастить (будущ. -ащу, -астишь,
-астят; повел. ф. -асти; прич. страд.
прош. -ащенный) глаг. сов., кого-что
ÿстер, çитĕнтер, пăхсă ÿсгер, ÿстерсе çитĕнтĕр; вырастить дбрево йывăç лартсă ÿстĕр; онй вырастили тройх детей вĕсĕм вИçĕ ачă ÿстерсĕ çитĕнтернĕ
вырвать (будущ. -ву, -вешь, -вут)
глаг. сов., кого-что туртсă кăлăр, туртсă ил; вырвать из рук алăрăн туртсă ил; вырвать больнбй зуб чирлĕ
шăлă туртсă кăлăр
вырваться (будущ. -вусь, -вешься,
-вутся) глаг. сов. 1. (син. освободйться) çăлăнсă тух, хăтăлсă тух; вырваться из плĕна тыткăнрăн çăлăнсă
тух 2. 1 и 2 л. не употр. (син. прорвăться) персе тух, тапсă тух, курăнсă кай; из бкон дбма вырвалось
плăмя çурт кантăкĕсенчен çÿлăм ку-

рăнсă кăйрĕ 3. (син. опередйть) малă
тух, иртсе кай; лыжник вырвался
вперед йĕ'лтĕрçĕ малă талпăнсă тухрĕ
вырезать (будущ. -ежу, -ежешь,
-ежут; повел. ф. -ежь) глаг. сов. 1.
кассă кăлăр, кассă ил, кассă пăрăх;
вырезать картйнку из журнала журналтăн ÿкерчĕк кассă кăлăр 2. кассă ту, кассă эрешлĕ; вырезать из цĕрева фигÿрку йывăçрăн кĕлетке кассă ту
выронить (будущ. -ню, -нишь, -нят)
глаг. сов., что алăрăн вĕçĕрт, кăларсă
ÿкĕр; выронить из кармăна дĕньги
кĕсьерен укçă кăларсă ÿкĕр Ф ни слбва не выронил сăмăх та шарламăрĕ
вырубить (будущ. -блю, -бишь, -бят;
прич. страд. прош. -бленный) глаг.
сов., что 1. кас, кассă тух, кассă
пĕтер; вырубить сухйе дсрĕвья хă'рнă
йывăçсенĕ кассă тух 2. кассă кăлăр;
выруби гь из пня фигуру медвĕдя тункатарăн упă кĕлеткй кассă кăлăр
выручить (будущ. -чу, -чишь, -чат)
глаг. сов. 1. кого (син. помбчь) çăл,
хăтăр, пÿлăш; выручить деньгăми укçапă пÿлăш 2. что (син. получИть)
тупăш ил, пайтă кур; хозЯйство выручило мнбго дĕнег от продăжи мяса
хуçăлăх аш сутсă пьгсăк тÿпăш йлчĕ
выручка (-и) сущ. жен. 1. (син. пбмощь) хăтарÿ, çă'лăнăç, пулăшÿ; прийтй на вь!ручку пулăшÿ пар, çă'лăнăç
кÿр 2. тÿпăш, пайтă; дневнăя вьфучка
магазйна магазйнăн пĕр кунхй тÿпăшĕ
вырыть (будущ. вырою, вЫроешь,
вЫроют; прич. страд. прош. вЫрытый)
глаг. сов. кого-что (ант. зарыть) алт,
чав, чавсă кăлăр; вырыть канăву канăв алт
высадить (будущ. -ажу, -адишь, -адят; повел. ф. -ади; прич. страд. прош.
-аженный; деепр. -адив) глаг. сов. 1.
что кăларсă ларт, куçарсă ларт; высадить рассăду из парникă калчанă
парникрăн кăларсă ларт 2. кăлăр,

антăр, антарсă хăвăр; высадить пасздания çурт çÿ'ллĕшĕ 2. тÿпĕ; смотсажиров из автббуса пассажирсене
р^ть в высотÿ тÿпенĕ тинкĕр; саавтобусрăн кăлăр
молет набрăл высотÿ самолĕт тÿпевыселок (-лка) сущ. муж. выçнелле çĕклĕнчĕ 3. (син. возвЫшенçăлккă, хÿттăр, çĕ'нĕ кас (ялтан уйность) сăрт, ту, тÿпĕм; лесйстая
рăлса тухнă килсен ушкăнĕ)
высотă вăрмăнлă сăрт * высотă звÿвысказать (будущ. -ажу, -ажешь,
ка сăсă çйнçĕшĕ-хÿлăнăшĕ; быть на
-ажут; прич. страд. прош. -азанный)
высотĕ тИвĕçлĕ шайрă пул
глаг. сов. (син. выразить) калă, каласă
вькпаться (будущ. -плюсь, -пишьпар; высказать мысль шухăшă калă;
ся, -пятся; повел. ф. -пись; прич.
высказать пожелăние сун, сунсă калă
действ. прош. -павшийся; деепр. -паввыскочить (будущ. -чу, -чишь, -чат) шись) глаг. сов. çывăрсă тăрăн, тăраглаг. сов. 1. сиксе тух, персĕ тух, ыт- ниччĕн çывăр
кăнсă тух; прббка выскочила из бувькггавить (буоущ. -влю, -вишь, -вят;
тылки пă'кă кĕленчерен персĕ тÿхрĕ
повел. ф. вЫставь; прич. страд. прош.
2. 1 и 2 л. не употр. (син. вознйк-вленный) глаг. сов. 1. что (ант. встăнуть, появйться) сиксе тух, тухсă
вить) кăлăр, кăларсă ил, кăларсă
лар; выскочил фурÿнкул çăпăн тухларт; выставить зимние рăмы хĕллесă лăрчĕ 3. 1 и 2 л. не употр. (син.
хи рамăсенĕ кăларсă ларт 2. что (син.
вьшасть) тухсă ÿк; выскочил зуббц
вЫдвинуть) кăçăрт, кăнтăр; выстаиз граблей кĕреплĕ шă'лĕ тухсă ÿ'кнĕ
вить подборбдок янахă кăçăрт; вывыслушать (будущ. -аю, -аешь,
ставить рÿку аллă кăнтăр 3. кого-что
-ают) глаг. сов. итлĕ; он внимăтель(син. предложйть, выдвинуть) тăрăт,
но нас выслушал вăл пире тИмлĕн
сĕн; яр; выставить кандидатÿру канитлерĕ
дидăт тăрăт; выставить предложение
высбкий (кратк. ф. -бк, -окă,
сĕнÿ' пар; выставить комăнду на со-бко и -окб, множ. -бки и -оки;
ревновăния ăмăртăвă комăнда яр *
сравн. ст. вЫше; превосх. ст. -очăй- выставить за дверь хÿтерсĕ яр; выший) прил., высокб « высбко наставить караÿл хурăл тăрăт; выстареч. 1. (ант. нйзкий) çÿ'ллĕ, вă'рăм;
вить отметки отметкăсĕм лартсă тух
высбкая горă çÿ'ллĕ сăрт; высбкий
(вĕренекенсене); выставить угощение
столб вă'рăм юпă; высокб в небе чăн
апăт ларт, сăйлă
тÿперĕ 2. (син. большбй, значительвыставка (-и) сущ. жен. вЫставный; ант. нйзкий) пысăк, вă'йлă; вы- ка, кăтăрткăч; высгавка картИн карсбкая температÿра пЫсăк температÿтинăсĕн выставки; выставка службра; высбкий урожăй вă'йлă тыр-пул;
бного собаковбдства слÿжба йыттивысбкая водă тÿлăх шыв, ейÿ' шЫвĕ
сĕн кăтăрткăчĕ; устрбить выставку
3. (син. знăчимый, вăжный, почĕтвЫставка йĕркелĕ
ный) пЫсăк, чăплă, чЫслă; высбвыставочный прил. вьютавка -ĕ, кăкая ответственность пЫсăк явăплăх;
тăрткăч -ĕ; кăтартмалли; вЫставочвысбкие гбсти чăплă хăнасĕм 4 выный зал кăтартмаллй зал; вьютавочсбкий гблос çинçĕ сăсă; быть высбный комитет выставка комитĕчĕ
кого мнĕния пысăкă хур; товăры вывыстрел (-а) сущ. муж. перÿ'; песшего качества чи пахă таварсĕм
нИ, персĕ янй; произвестй выстрел
высотă (-Ы) сущ. жен.; множ. выперсĕ яр; послышался ружĕйный высбты (-бт, -бтам) çÿ"ллĕш; высота
стрел пăшăл пени илтĕнсĕ кăйрĕ

выстрелить (будущ. -лю, -лишь,
матемăтика кă'ткăс матемăтика ^
-лят; повел. ф. -ли) глаг. сов. пер,
в высшей степени çав терИ; высперсĕ яр; выстрелить из ружьй пăшая мера наказăния вĕлермелле тушăл пер
нй
выступăть 1 и 2 л. неупотр. (наст.
вытащить (будущ. -ащу, -щишь,
-ăет, -ăют) глаг. несов. (син. выдавăть- -ащат) глаг. сов., кого-что туртсă
ся) тухсă тăр, кăнтарсă тăр; дом выкăлăр, сĕтĕрсе кăлăр; вытащить маступăет углбм в переÿлок пÿрт кĕтесшйну из грЯзи машинăнă лачакарăн
сй тăкăрлăкă тухсă тăрăть
туртсă кăлăр
выступить (будущ. -плю, -пишь,
вьггереть (будущ. вЫтру, вЫтрешь,
-пят) глаг. сов. 1. (син. выйти, вьщви- вЫтрут; ирич. действ. прош. вЫтернуться) тух, тухсă тăр; выступить
ший; прич. страд. прош. вЫтертый;
из стрбя стройрăн тухсă тăр 2. (син.
деепр. вытерев ц вытерши) глаг. сов.,
отпрăвиться) тух, тапрăн, тапранкого-что шăл, шăлсă тасăт, шăлсă
сă тух, тухсă кай; выступить в потйпĕт; вытереть стол сĕтелĕ шăлсă
хбд походă тапрансă тух 3. 1 и 2 л.
тасăт
не употр. (син. появйться) тух, тапвытечь 1 и 2 л. не употр. (будущ.
сă тух; на лбу выступил пот çамка-ечет, -екут; ирош. -ек, -екла, -екли;
нă тар тапсă тÿхрĕ 4. (син. испблирич. действ. прош. -екший; деепр.
нить) выля, калă, юрлă (халăх умĕн-екши) глаг. сов. юх, юхсă тух; воче); выступить с концбртом концерт
да вытекла из ббчки шыв пичкерен
пар; певбц выступил с большйм усюхсă тÿхнă
пехом к5рăçă пйтĕ ă 'нăçлă юрлăрĕ
вытрезвйтель (-я) сущ. муж. выт5. (син. вЫсказаться) калă, тухсă карезвИтель, урăлтăркăч; пьЯницу полă, сăмăх калă; выступить на собрăместйли в вытрезвйтель ÿ'сĕр çыннии пухурă сăмăх калă * выступить
нă урăлтаркăчă хÿпнă
со статьей в газете хаçатрă статья
выть (наст. вбю, воешь, вбют; иопичетлесе кăлăр; выступить с предвел. ф. вой; прич. действ. наст. вбюложĕнием сĕнÿ' пар
щий; прош. вЫвший) глаг. несов. улă,
выступление (-я) сущ. сред. 1. сăÿле; вблки вбют кашкăрсĕм улăççĕ
мăх каланй, доклăд тунй; текст вывьггянуться (будущ. -нусь, -нешься,
ступления калăнă сăмăх тĕксчĕ 2. юр-нутся) глаг. сов. 1. (син. удлинИтьлани, вылянй, концерт панИ; высся) тă'сăл, вăрăмлăн; свитер вьггятупление певцă по телевидению
нулся пбсле стирки çÿнă хыççăн свИюрăçă телевиденипе юрлани
тер тăсăлсă кăйрĕ 2. (син. лечь)
вьюушить (будущ. -шу, -шишь, -шат; тăсăлсă вырт, саркалансă вырт; он
ирич. страд. прош. -шенный) глаг. сов. вытянулся на дивăне вăл дивăн çинĕ
тйпĕт, типĕтсĕ ил; высушить выстисаркалансă вЫртрĕ
ранное белье çÿнă кăпе-йĕме тИпĕт
выход (-а) сущ. муж. 1. (ант.
высший прил. 1. (син. руководшшй, вход) ăлăк, тухÿ, тÿхăм; тухнИ; выглăвный) ăслă, чи ăслă; высшие брход во двор кил картй ăлăкĕ; стоганы государственной влăсти патять у вхбда ăлăк патĕнчĕ тăр 2. (син.
шăлăх влăçĕн ăслă органĕсем; вькдохбд) тупăш, пайтă; нбрма вьгхошая нагрăда чи ăслă нагрăда 2. (ант.
да тÿпăш виçй * выход из затруднизший, начăльный) ăслă, кă'ткăс;
нйтельного положения йывăрлăхрăн
высшая шкбла ăслă шкул; выешая
тухмаллй мел; дать вьгход гневу çиллĕ

кантăр; найти выход из положĕния
йывăрлăхрăн тухмă май туп
выходйть (наст. -ожу, -бдишь, -6дят) глаг. несов. 1. тух; мы не выхбдим из дбма эпир килтен тухмăстпăр
2. (син. получăться) пул, ăн, пулсă
тух; ничегб у меня не выхбдит
мăнăн ним ĕç те ăнмăсть 3. выхбдит
вводн. сл. иккен, çаплă иккен; выхбдит, он был прав вăл тĕрĕс^х калăнă
икк^н
выходнбй 1. прил. (ант. входнбй)
тухÿ -ĕ; тухмалли; выходнăя дверь
тухмаллй ăлăк 1. (син. прăздничный,
нарядный) кăпăр, уяв -ĕ; канÿ -ĕ;
выходнбй коспбм кăпăр тум 3. (-бго)
сущ. муж. канÿ кÿнĕ; по выходным
канÿ кунĕсенчĕ; выходнбе посббие
тухÿ пÿлăшăвĕ (ĕçрен тухнă чухне
паракан укçа)
вычесть (будущ. вЫчту, вЫчтешь,
вЫчтут; прич. страд. прош. вЫчтенный; деепр. вьмтя) глаг. сов. 1. (ант.
сложИть) кăлăр, кат; из десятй вычесть три вуннăрăн виççĕ кăлăр 2.
(син. удержăть) тытсă юл, катсă юл;
вычесть налбги из зарплаты ĕç укçинчен налбг тытсă юл
вычислйтельный лрил. шутлăв -ĕ;
вычислительная техника шутлăв техники
вычитăние (-я) сущ. сред. (ант. сложение) кăларÿ; кăларнй; задăча на
вычитăние кăларÿ тумаллИ задăча
вычитать (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
глаг. сов. (ант. слагăть) кăлăр; вычитать однб числб из другбго пĕр хисепрĕн теприне кăлăр
выше 1. сравн. ст. от прил. высбкий и нареч. высокб çÿллĕрех, пысăкрăх; Вăня выше Ш т и Вăня Петьăрăн пысăкрăх 2. нареч. çÿлелле,
çÿлерĕх; подняться вышс çÿлерех
хăпăр 3. предлог с род. п. тăваллă,
тăварăх; остановйться выше прйстани пристаньрен тăварăх чăрăн

вышивка (-и) сущ. жен. 1. тĕрлев; тĕ'рĕ тĕрленИ; занимăться вышивкой тĕ'рĕ тĕрлĕ 2. тĕ'рĕ, эрĕш;
чувăшская вышивка чăвăш тĕррИ
вышинă (-ы) сущ. жен. 1. (син. высотă) çÿ'ллĕш; вышинбй в дом çурт
çÿ'ллĕш 2. тÿпе; орĕл парйт в вышине ă'мăрт кăйăк тÿпере ярăнсă вĕçет
вышить (будущ. вЫшью, вЫшьешь,
вышьют; повел. ф. вышей; прич.
страд. прош. вЫшитый) глаг. сов.
тĕрле, эрешле, тĕрлесе илемлет; вышить рубашку кĕпе тĕрле
вышка (-и) сущ. жен. вЫшка; пожăрная вышка пушăр вышкИ
выявить (будущ. -влю, -вишь, -вят)
глаг. сов., кого-что пăлăрт, туп, тупсă пăлăрт; выявить недостатки в раббте ĕçрй çитменлĕхсене тупсă пăлăрт
выяснить (будущ. -ню, -нишь, -нят)
глаг. сов. тупсă пăлăрт, тĕпчесĕ пĕл,
тупсăмне туп; выяснить обстанбвку
ларÿ-тăрăвă тĕпчесе пĕл
выбга (-и) сущ. жен. (син. метбль)
тăмăн, çил-тăмăн; поднялăсь выбга
çил-тăмăн тÿхрĕ
вьюн (-а) сущ. муж. çĕлĕн пÿлă
(пирĕн таврари)
вьюнбк (-нкă) сущ. муж. йыт пыршй (çум курăк)
выбшка (-и) сущ. жен. к5шкă,
кăмакă çатмй; закрыть немнбго выбшку к5шкă тай
вяз (-а) сущ. муж. хурамă; листья
вяза хурамă çулçй
вязăнка (-и) сущ. жен. çĕклем,
çЫхă; вязăнка дров пĕр çĕклем вутă
вЯзаный ярил. çыхнă, çыхсă тÿнă;
вЯзаная кбфта çЫхнă кбфта
вязăть (наст. вяжÿ, вйжешь, вяжут; повел. ф. вяжй; прич. действ.
наст. вяжущий; прич. страд. прош.
вязанный) глаг. несов. 1. что çых; вязйть вбники мйлĕк çых 2. кого-что
çых, тăлла; вязăть рÿки веревкой
алăсене вĕренпĕ çых 3. что çых,

çыхсă ту; вязăть чулкй чăлхă çых Ф
во рту вяжет тă'кăскă тутă калăть
вЯзкий ирил. (син. лИпкий, клĕйкий) путхăх, çЫпçăнчăк; вязкая
грязь çыпçăнчăк пЫлчăк
вяленый прил. тйпĕ, типĕтнĕ; вЯленая рыба тйпĕтнĕ пулă
вялый прил., вЯло нареч. 1. (син.
увядший; ант. свежий) шăннă, тИпшĕрнĕ, шансă кăйнă; вЯлый картб-

фель шансă кăйнă çĕр улмй 2. (ант.
ббдрый, энергйчный) сÿ 'рĕк, мăрăн, ленчешке; вяло махнÿть рукбй
сÿ'рĕккĕн ăлă сул
вЯнуть (наст. вяну, вянешь, вянут; прош. вял и вянул, вяла, вяло,
вяли; прич. действ. прош. вянувший) глаг. несов. шан, шансă кай,
тйпшĕр; травă вЯнет от жары курăк
шăрăхпă типшĕрет

габарИт (-а) сущ. муж. пЫсăкăш,
капăш, виçе; габарИты контĕйнера
контейнер виçисем {тăршшĕ, сарлакйшĕ, çÿллĕшĕ)
гăвань (-и) сущ. жен. гăвань (çыран
хĕрринчи карап тăратмалли вырăн);
судорембнтная гăвань карапсĕм юсамаллИ гăвань
гагаÿз (-а) сущ. муж., гагаузка (-и)
жен.; множ. гагаÿзы (-ов) гагаузсем
(Молдавире, Укражăра пурăнакан тĕрĕк халăхĕ)
гагаÿзский прил. гагаÿз -ĕ; гагаÿзский язык гагаÿз чĕлхи
гадăлка (-и) сущ. жен. к5мăç (хĕрарăм)
гадăние (-я) и гадăнье (-я) сущ.
сред. юмлăв, юмланй, к5мăç янй
гадăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
глаг. несов. 1. юмлă, к5мăç яр; гадăть
на кăртах картпă юмлă 2. о чем (син.
предполагăть) шутлă, пуçă ват *
не дÿмал, не гадал шутрă та пулмăн
гăдкий прил. (син. мерзкий, отвратИтельный), гăдко нареч. пÿтсĕр,
Ирсĕр, йĕ'ксĕк; гăдкий постÿпок ирсĕр хăтлăнăш
гадюка (-и) сущ. жен. хурă çĕлен
(наркăмăшли); егб ужăлила гадкжа
ăнă хурă çĕлен сă'хнă

гăечный прил. гăйка -ĕ; гăечный
ключ гăйка уççййĕ
газ (-а и -у) сущ. муж. газ; атмосфĕрные газы атмосферăрй газсем;
горк5чий газ çунакăн газ; сжйженный газ шĕвĕтне газ; прирбдный газ
çут çантăлăк гăзă; в деревню провелй газ ялă газ кĕ'ртнĕ; готбвить пйщу на газе газпă апăт пĕç^р
газета (-ы) сущ. жен. хаçăт; редЯкция газеты хаçăт редăкцийĕ; ежеднĕвная газета куллен тухакăн хаçăт;
выпИсывать газету хаçăт çырăнсă ил
напечатать статыб в газĕте хаçатрă
статья пичетле
газетный прил. хаçăт -ĕ; газетная
странИца хаçăт страницй; газĕтные
материăлы хаçăт материалĕсем
газетчик (-а) сущ. муж. хаçăтçă
(хаçат редакцийĕнче ĕçлекен)
газйровать (наст. -рую, -руешь, -руют; ирич. страд. прош. -рбванный)
глаг. несов. газлă; газирбванная водă"
газлăнă шыв
газифицИровать (наст. -рую, -руешь, -руют; прич. страд. прош. -рованный) глаг. сов. и несов., что газ
кĕрт; газифицИрованные дома газ
кĕ'ртнĕ çуртсем
гăзовый ирил. газ -ĕ; гăзовая плитă
газ плитй; гăзовый баллбн газ бал-

лбнĕ; гăзовая свăрка газпă шăратсă
çыпăçтарни
газбн (-а) сущ. муж. газбн, çерĕм
(курăк акнă лаптăк)
газопровбд (-а) сущ. муж. газ пă'рăхĕ; проложйть газопровбд газ пă'рăхĕ
хыв
газосвăрка (-и) сущ. жен. газосвăрка (çунакан газпа шăратса çыпăçтарни)
гăйка (-и) сущ. жен. гăйка (пăрăмлă ункă); завернуть гăйку гайкăнă пăрсă ларт
галă-концбрт (-а) сущ. муж. пысăк
концерт, уяв концерчĕ
галăктика (-и) сущ. жен. галăктика (нумай-нумай çăлтăртан тăракан
система)
галантерейный прил. галантерĕя -ĕ;
галантерĕйные товăры галантерея
таварĕсем
галантерея (-и) сущ. жен. галантер^я (йĕп-çип, тура, перчетке йышши вĕтĕр-шакăр таварсем)
галерея (-и) сущ. жен. 1. галерĕя
(вăрăм балкон); стеклЯнная галерея
кантăкланă галербя 2. галерĕя (театр залĕнче- чи çÿлти хут) 3. (син.
муз^й) галерĕя; худбжественная галерея ÿнер галерейи; картинная галерея картина галерейИ 4. (син. веренИца) ярăм, рет; галерея литературных гербев литератÿра сăнарĕсен
ярăмĕ
гăлка (-и) сущ. жен. чанă, чавкă;
гăлки галдЯт чанасем чакăлтатăççĕ
галбп (-а) сусц. муж. 1. сйкĕ (лаша
чуппи)\ лбшадь скăчет галбпом лашă сиккипĕ чупăть 2. галбп (ташă)
галбши (-бш) сущ. множ.; един. галбша (-и) калÿш; детские галбши
ачă калÿшĕ
галстук (-а) сущ. муж. гăлстук; повязăть гăлстук гăлстук çак (мăя); завязăть гăлстук галстукă çых; гăлстук-бăбочка лĕ'пĕш евĕр гăлстук

гăлька (-и) сущ. жен. вак чул, шак
чул (шыв хĕрринчи)
гăнгстер (-а) сущ. муж. гăнгстер,
хурăх; нападение гăнгстеров хурахсем тапăннй
гăнгстерский прил. гăнгстер -ĕ, хурăх -ĕ; гăнгстерская бăнда хурăх эшкĕрĕ
гантель (-и) сущ. жен. гантель
(ÿт-пĕве тĕреклетме алла тытса
вылятмалли хатĕр)
гарăж (-а) сущ. муж. гарăж; постăвить машину в гарăж машинăнă
гаражă ларт
гарăжный прил. гарăж -ĕ; гарăжная дверь гарăж ăлăкĕ; гарăжный кооператйв гарăж кооператИвĕ
гарантийный прил. гарăнти -ĕ,
шантарÿ -ĕ; гарантййный срок гарăнти вă'хăчĕ (таварăн); гарантййное
письмб шантарÿ çырăвĕ
гарантировать (наст. -рую, -руешь,
-руют; прич. страд. прош. -рованный)
глаг. сов. и несов. (син. ручăться) гарантиле, гарăнти пар; шантăр, шантарÿ ту; гарантировать высбкую оплăту трудă пысăк ĕç укçй памă шантăр
гарăнтия (-и) сущ. жен. гарăнти,
шантарÿ, шантарни, шантарÿ пани;
хорбшие семенă - гарăнтия высбкого урожăя лăйăх вă 'рлăх вă 'йлă
тыр-пÿл пулассă шантарăть
гардербб (-а) сущ. муж. 1. тумтйр
шкăпĕ; повесить кости5м в гардербб
костюмă гардеробă çак 2. (син. раздевăлка) гардербб, тумтир пÿ'лĕмĕ,
хывăнмаллй пÿ'лĕм 3. (син. одежда)
тумтйр (пĕр çын тăхăнаканни); обновйть гардербб тумтире çĕнĕт, çĕ 'нĕ
тум туян
гардина (-ы) сущ. жен. чÿречĕ каррИ; раздвйнуть гардйны чÿречĕ каррине уç
гармбника (-и), гармбнь (-и), гармбшка (-и) сущ. жен. кÿпăс, хут

кÿпăс; игрăть на гармбни кÿпăс калă; плясăть под гармбшку купăс çеммипе ташлă 4 губная гармбника тутă кÿпăсĕ
гармонйст (-а) сущ. муж. кÿпăсçă;
деревенский гармонИст ял купăсçи
гармбния (-и) сущ. жен. (син. согласбванность) килĕшÿ 'лĕх, çураçÿлăх; гармбния звÿков сасăсен к и лĕшÿ'ллĕ янăрăвĕ
гарнизбн (-а) сущ. муж. гарнизбн
(хулара вырнаçнă çар чаçĕсем); начăльник гарнизбна гарнизбн пÿçлăхĕ
гарнир (-а) сущ. муж. гарнйр,
хушмă çймĕç; лÿчший гарнир к рыбе - картбфель çĕр улми - пÿлă
çумне хушмаллИ чи лăйăх çимĕç
гасйть (наст. гашÿ, гăсишь, гăсят;
лрич. действ. наст. гасящий, прош.
гасйвший; прич. страд. наст. гасимый, прош. гăшенный; деепр. гася)
глаг. несов. 1. (син. тушйть) сÿнтĕр;
гасйть пожăр пушăр сÿнтер 2. (син.
ослаблять) чакăр, вăйсăрлăт; гасйть
скбрость хăвăртлăхă чакăр * гасйть
йзвесть акшарă шывлантăр (строительствăра усă курмалли материал
тума)
гаснуть (наст. -ну, -нешь, -нут;
прош. гас и гаснул, гăсла) глаг. несов.
1. 1 и2л. не употр. сÿн, çунмă пăрăх;
звезды гаснут к утрÿ ир еннĕ çăлтăрс^м сÿнеççĕ 2. (син. ослабевăть) хавшă, сĕ 'врĕл, пĕтсе пыр; надежды
гаснут шăнчăк пĕтсе пырăть
гастрбли (-ей) сущ. множ. гастрбль
(урăх çĕре кайса концертсем, спектакльсем ирттерни); теăтр выехал на
гастрбли теăтр гастролĕ тухсă кăйнă
гастрбльный ирил. гастрбль -ĕ; гастрольтй; гастрбльная грÿппа гастрбль ÿшкăнĕ; гастрбльные спектăкли гастрольтИ спектаклъсĕм
гастролйровать (наст. -рую, -руешь, -руют) глаг. несов. гастрольте
пул, гастрбль ирттбр

гастронбм (-а) сущ. муж. гастронбм (апат-çимĕç магазинĕ)
гастрономический прил. апăтçИмĕç -ĕ; гастрономйческий магазйн
апăт-çймĕç магазинĕ
гастронбмия (-и) сущ. жен. апăтçймĕç, ĕçме-çиме
гвардеец (-йца) сущ. муж. гвардеец,
гвăрди салтăкĕ
гвардĕйский прил. гвăрди -ĕ; гвардеец -ĕ; гвардейские ч^сти гвăрди
чаçĕсĕм; гвардейский значок гвардĕец
значбкĕ
гвоздИка1 (-и) сущ. жен. гвоздйка
(пахча чечекĕ); тикĕт кÿрăкĕ (ирĕкре ÿсекенни); бук^т гвоздИк гвоздИка çыххи
гвоздйка2 (-и) сущ. жен. гвоздйка
(апата техĕм кÿрекен çимĕç)
гвоздь (-я) сущ. муж.; множ. гвбзди (-ей) пăтă; сапбжные гвбзди ăтă
пăтИ; прибить гвоздями пăтапă çапсă ларт
где 1. нареч. и союзн. сл. ăçта; Где
вы провелИ л^то? Эсир çуллă ăçтă
пÿлтăр?; гброд, где я живÿ Зпĕ пурăнакăн хулă 2. частица, выражает
отрицание, сомнение: Хорошб отдохнÿли? - Где там! Авăн кăнтăр-и?
- Мĕн аваннИ унтă!
где-нибÿдь, где-лйбо нареч. ăçтă та
пулин; где-нибÿдь встретимся ăçтă
та пулйн тĕл пÿлăпăр
где-то нареч. таçтă, тăхăш тĕлте;
книга должнЯ быть где-то здесь кĕнекĕ таçтă çакăнтăх пулмаллă
гектăр (-а) сущ. муж. гектăр (талккăш виçи- 10000 тăваткал метр);
нолторă гектăра гектăр çÿрă; посĕять
сто гектаров пшеницы çĕр гектăр
тÿлă ак
ген (-а) сущ. муж. ген (чĕрĕ организм несĕллĕхне упракан япалă)
генеалогйческий прил. генеалбги
-ĕ; йăх-нĕсĕл -ĕ; ^ генеалогИческие
свЯзи йăх-несĕл çыхăнăвĕсем; генеа-

логйческое др^во йăх-несĕл тЫтăмĕ
фия çут çантăлăк геогрăфийĕ; эко{пĕр-пĕр йăх, ăру çыннисен çыхăнăвне номическая геогрăфия эконбмика
ÿкерчĕклесе кйтартни)
геогрăфийĕ
генеалбгия (-и) сущ. жен. генеагеолбгия (-и) сущ. жен. геолбги
лбги, йăх-ăрÿ несĕлĕ; изучение ге(çĕр витĕмĕн тытăмне, унти пуяннеалбгии йăх-ăрÿ несĕлне тĕпченй
лăхсене тĕпчекен ăслăх)
генерал (-а) сущ. муж. генерăл
гебргиевский ирил.: гебргиевский
(çарти аслă командир); генерăл-май- крест Гебргий хĕр^сĕ (революцичченбр генерăл-майбр (чи кĕçĕн генерал); хи Раççейра пулнă таса Теоргий оргенерал-лейтенант генерăл-лейтеденĕ)
нăнт (генералăн иккĕмĕш пусăмĕ); гегеоргйн (-а) сущ. муж. георгйн
нерăл-полкбвник генерăл-полкбвник
(пахча чечекĕ)
(генералăн виççĕмĕш пусăмĕ); генерăл герб (-а) сущ. муж.; множ. герăрмии ăрми генерăлĕ (генералăн чи бы (-бв) герб (патшалăхăн, хулан
аслă пусăмĕ)
символла ÿкерчĕкĕ); Герб Чувашской
генерăльный прил. 1. (син. глăвный, Респÿблики Чăвăш Республикйн
основнбй, ведÿщий) тĕп, ăслă, чи
гĕрбĕ; герб гброда Чебоксăры ШукИрлĕ; генерăльная лИния развИтия
пашкăр хулйн г^рбĕ
аталăнăвăн тĕп çул-йĕ'рĕ; генерăльгербăрий сущ. муж. гербăри (тиный штаб тĕп штаб (çĕршыври çар- пĕтнĕ ÿсен-тăран пуххи)
сен); генерăльный подрядчик тĕп
геройзм (-а) сущ. муж. (син. отвăподрядчик (строительствйра) 2. (син. га) пăттăрлăх; проявИть героИзм в
ббщий, основăтельный) тĕ'плĕ; гебо!Й çапăçурă пăттăрлăх кăтăрт
нерăльная уббрка квартйры хваттегеройческий прил., геройчески нарĕ тĕ'плĕн тирпейленй * генерăльреч. пăттăр, хастăр; паттăрлă; геройная репетиция юлашкИ репетИци
ческий постÿпок паттăрлă ĕç
(спектакль лартас умĕнхи)
гербй (-я) сущ. муж., героиня (-и)
генетика (-и) сущ. жен. генетика
жен. 1. пăттăр; герои войны вă'рçă пăт(йăх-несĕллĕх законĕсене тĕпчекен
тăрĕ; Гербй Россйи Раççей пăттăрĕ
ăслăх)
(патшалйхăн чи аслă награди)
гениăльный прил., гениально нареч.
гйбель (-и) сущ. жен. (син. уничгениллĕ, пултарÿллă; гениальный потожĕние, смерть) вйлĕм, пĕтÿ ';
зт гениллĕ сă'вăçă
вилнИ, пĕтнИ; трагйческая гибель
сăрăмсăр вйлĕм
гĕний (-я) сущ. муж.; множ. тĕнии (-ев) гĕни (çав тери пултагИбкий (кратк. ф. гИбок, гибкă,
руллă çын); Пÿшкин - гений рÿсгибко; множ. гйбки; сравн. ст. гйбской литератÿры Пÿшкин - вырăс
че) прил., гибко нареч. (син. упрÿгий)
литературйн генийĕ
пйçĕ; гИбкий прут пйçĕ хÿлă
геноцйд (-а) сущ. муж. геноцйд (хагибрйд (-а) сущ. муж. гибрИд,
лăха тĕпĕ-йĕрĕпе вĕлерсе пĕтерни) хÿтăш (тĕрлĕ несĕлсен хутăшĕ); гибгеографический прил. геогрăфи -ĕ;
рйд ржи и пшенИцы ырашпă тÿлă
географический атлас геогрăфи ăтхÿтăшĕ
ласĕ
гигăнт (-а) сущ. муж. (син. велигеогрăфия (-и) сущ. жен. геогрăкăн; ант. кăрлик) ÿлăп; дерево-гифи (çĕр питне, ун çинчи пурнăçа
г^нт улăплă пЫсăк йЫвăç
тĕпчекен ăслăх); физйческая геограгигăнтский прил. улăплă, пйтă пЫ-

гимнăстика (-и) сущ. жен. гимсăк; гигăнтские успехи каламă çук
нăстика (ут-пĕве вылятса хăнăхтапЫсăк çитĕнÿсем
русем тумалли спорт); спортйвная
гигиена (-ы) сущ. жен. гигиена
(тасалăха упрамалли, сывлăха сыхла- гимнăстика спорт гимнастикИ; хумалли майсем; медицинăн вĕсене тĕп- дбжественная гимнăстика илĕмлĕ
чекен уйрăме); лйчная гигиена хăрпăр гимнăстика; произвбдственная гимнăстика произвбдство гимнăстики;
гигиенй; гигиĕна труда ĕçлев гигизанимăться гимнăстикой гимнастиенй; соблюдĕние прăвил гигиĕны гикăнă хÿтшăн, гимнăстика ту
гиена йĕркисене тытнй
гимнастйческий ирил. гимнăстика
гигиенйческий прил. гигиена -ĕ; ги-ĕ; выполнЯть гимнастИческие упгиенические средства гигиена хатĕражнения гимнăстика хăнăхтарăвĕрĕс^м
сĕм ту
гидростанция (-и), гидроэлектрогипертонйя (-и) сущ. жен. (ант. гистăнция (-и) сущ. жен. гидростăнци, гидроэлектростăнци (шыв вăйĕпе потонйя) гипертбни (юн пусăмĕ виусă курса электричество параканни); çерен ытла ÿсни); страдать гипертонйей гипертонипе аптăрă
Чебоксарская гидроэлектростанция
Шупашкăр гидроэлектростăнцийĕ
гипнбз (-а) сущ. муж. гипнбз 1.
гидротехника (-и) сущ. жен.
гипнбз (çын тăнне çухатса тепĕр
гидротехника (шывпа хуçалăхра усă
çын хушнине туни); двИгаться под
курмалли техника мелĕсем)
гипнбзом гипнбзпа хускăл 2. куç
гильза (-ы) сущ. жен. гйльза (патпăвнИ, гипнбз тунй; лечĕбный серонăн, снарядăн кĕпçе евĕр тĕп пайĕ); ăнс гипнбза куç пăвсă сипленй
гильза снаряда снаряд гильзй
гипнотизер (-а) сущ. муж. гипнбзгимн (-а) сущ. муж. гимн (патçă, куç пăвакăн
шалăх символĕ шутланакан чаплă
гипнотизйровать (наст. -рую, -руюрă); Гимн Россййской Федерăции
ешь, -руют; прич. страд. прош. -роРаççĕй Федерăцийĕн Гймнĕ; оркбстр
ванный) глаг. несов., кого гипнозиспблнил гимн орк^стр гимн калăрĕ
лă, гипнбз ту, куç пăв
гимназйст (-а) сущ. муж., гимнагипбтеза (-ы) сущ. жен. гипбтеза,
зйстка (-и) жен. гимназИст, гимнаçĕ'нĕ шухăш (пĕр-пĕр пулăма ăнланзире вĕренекен
тарса пама сĕнни); выдвинуть гипбгимназйческий прил. гимнăзи -ĕ;
тезу гипбтеза сĕн, çĕ'нĕ шухăш калă
гимназические клăссы шкблы шкугипс (-а) сущ. муж. гипс (акшар
лăн гимнăзи класĕсем
йышши чул); скульптура из гипса
гимнăзия (-и) сущ. жен. гимнăзи
гипс скульптÿра
(пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан вăтам
гипсовать (наст. -сÿю, -сÿешь,
шкулйн пĕр тĕсĕ); шкбла-гимнăзия
-сÿют; лрич. страд. прош. -сбвангимнăзи шкул
ный) глаг. несов. гипслă (суранлă ÿт
гимнаст (-а) сущ. муж., гимнăстгипс хывса хытар)
ка (-и) жен. гимнăст; выступлĕния
гИпсовый прил. гипс ...; гипс -ĕ;
гимнăстов гимнастсем ăмăртнй
гйпслă; гипсовая мукă гипс çă'нăхĕ
гимнастерка (-и) сущ. жен. гимгйря (-и) сущ. жен.; гйри (гирь)
настĕрка (пиçиххиллĕ арçын кĕпи);
множ. кире пукăнĕ, пукăн, кир^; пусолдатская гимнастĕрка салтăк гимдбвая гйря пăт пукăнĕ
настĕркй
гитăра (-ы) сущ. жен. гитăра; се-

мистрÿнная гитара çйчĕ хĕ'лĕхлĕ гитăра; игрăть на гитăре гитăра калă
гитарйст (-а) сущ. муж., пггарйстка (-и) жен. гитарист, гитăрăçă; дуЗт гитарйстов гитаристсĕн дуэчĕ,
йкĕ гитарИст
гитăрный прил. гитăра -ĕ; гитăрные
стрÿны гитăра хĕлĕхĕсĕм
главă1 (-ы) сущ. жен.; множ. глăвы (глав, глăвам) пуç, пÿçлăх, ертÿ'çĕ; главЯ администрăции райбна
райбн администрăцийĕн пÿçлăхĕ *
идтй во главе кого-чего малтă пыр,
ертсĕ пыр
главă2 (-Ы) сущ. жен.; множ. глăвы (глав, глăвам) сыпăк, пай; прочесть две главы книги кĕнекен икĕ
сыпăкнĕ вуласă тух
глăвный (кратк. ф. -вен, -внă, -внб,
множ. -внЫ и -вны; сравн. ст. -внее;
превосх. ст. -внĕйший) прил. 1. (син.
основнбй) тĕп; глăвная ÿлица тĕп
урăм; глăвная мысль доклăда докладрИ тĕп шÿхăш 2. (син. стăрший;
ант. млăдший) ăслă; тĕп; глăвный
инженĕр завбда завбдăн ăслă инженĕрĕ; глăвное предложĕние тĕп предложени (хутлă предложенире); глăвные члĕны предложĕния предложенин тĕп членĕсем * глăвным ббразом тĕпрен илсĕн
глагбл (-а) сущ. муж. глагбл (ĕç тунине палăртакан пуплев пайĕ); спряжение глагблов глаголсен сăпатлăнăвĕ
гладиблус (-а) сущ. муж. гладиблус (вăрăм туналлă, капăр çеçкеллĕ
пахча чечеке)
глăдить (наст. глăжу, глăдишь,
глăдят; повел. ф. гладь; прич. страд.
прош. глăженный; деепр. глăдя) глаг.
несов. 1. что (син. утюжить) якăт,
утюглă; гладить белье кĕпе-йĕм
утюглă 2. кого-что (син. ласкăть)
ачашлă, çупăрлă, шăлкалă; глăдить
ребĕнка по головă ачанă пуçĕнчен
ачашлă

глăдкий (кратк. ф. -док, -дкă, -дко,
множ. -дки; сравн. ст. глăже) прил.,
глăдко нареч. 1. (син. рбвный) якă,
тйкĕс, тăкăр; глăдкая дорбга тăкăр
çул; глăдкая доскă якă хăмă 2. (син.
плăвный, своббдный) якă, йрĕклĕ,
н5хăмлă; япшăр; он говорйт глăдко
вăл япшăр калаçăть
глаз (-а и -у, о глăзе, в глазÿ)
сущ. муж.; множ. глазă (глаз, глазăм)
куç; голубые глазă сенкер куç; бельмб на глазÿ куçă шур йлнĕ; я свойми глазами вйдел хам куçпă хам
кÿртăм * закрыть глазă на что-либо
куçă хуп, кÿрмăш пул; не вйдно,
хоть глаз выколи куçă чиксен те куç
курмăсть; бросăться в глазă куçă курăнсă кай; говорйть в глазă тÿ'ррĕн
калă, куçрăн калă; с глăзу нă глаз
куçран куç (ют çынсăр); нужен глаз
да глаз асăрхасăх тăмаллă; на скблько хватăет глаз куç кÿрнă тарăн; на
глазă попăсться куç тĕлне пул; на
глазăх у всех пурин кÿçĕ умĕнче
глазнбй прил. куç -ă; глазнбе яблоко куç чă'мăрĕ; глазные болезни
куç чирĕсем
глăсный1 прил. (син. открЫтый),
глăсно нареч. ÿçă, ÿçăмлă; ÿççăн; глăсное судопроизвбдство суд ĕçĕнчи
ÿççăнлăх
глăсный2 прил:. глăсные звÿки ÿçă
сасăсем; редуцйрованные глăсные
чувăшского языкă чăвăш чĕлхинчй
вă'йсăр ÿçă сасăсем (ă, ĕ)
глина (-ы) сущ. жен. тăм; мешăть
глйну тăм çăр; фигÿрки из глйны тăм
кăлеткесем
глйнистый прил. тă'млă; глйнистая
пбчва тă'млă тăпрă
глиняный прил. тăм -ĕ; тă'млă; глйняная свистÿлька тăм шăхлйч
глист (-ă) сущ. муж., глистă (-ы)
жен. шĕврĕлчăн (чĕр чунсен хырăмлăхĕнче пурăнакан сиенлĕ хурт)
глббус (-а) сущ. муж. глббус (пла-

ухмăх сăмăх; говорйть глÿпости ухĕлки); глббус Землй Çĕр глббусĕ
мăх сăмăх калă; д^лать глÿпости ухглотать (наст. -ăю, -ăешь, -ăют,
махлă хăтлăн
глаг. несов. çăт; глотать пйщу апатă
глÿпый (кратк. ф. глуп, глупă, глÿçăт * глотăть слова сăмахă çăтсă
по, множ. глÿпы и глупЫ; сравн. ст.
калăç; глотать слезы вă'рттăн мăглупей и глупее; превосх. ст. глупĕйкăр, сăсăсăр мăкăр; глотать оскорший) прил. (ант. ÿмный), глÿпо набления кÿрентернине чăтсă ирттер
реч. 1. ухмăх, ă'ссăр, тăмсăй; он не
глбтка (-и) сущ. жен. (син. гбрло)
глуп вăл ухмăх мар 2. ухмахлă, ăскарлăнкă * драть глбтку кă'шкăр;
сăрлă, айвăн; глÿпый вопрбс айвăн
заткнÿть глбтку çăварне хуп, калаçыйтÿ; он поступает глÿпо вăл ăсмă ан пар
сăрлă хăтланăть
глотбк (-ткă) сущ. муж. сЫпкăм,
глухарь (-я) сущ. муж. кăрăк
çă'тăм; сыпсă илнй; сделать глотбк
(кăркка евĕр вăрман кайăкĕ); охбта
сыпсă ил; глотбк воды пĕр сЫпкăм
на глухарЯ кăрăк сунăрĕ
шыв
глухбй (кратк. ф. глух, глухă, глÿглубина (-ы) сущ. жен.; множ. глухо, множ. глÿхи и глухй; сравн. ст.
бйны (-Ин, -Инам) 1. тăрăнăш; глуглÿше) прил., глÿхо нареч. 1. хăлбина прудă пĕве тăрăнăшĕ; на глухăсăр, илтмĕн; глухбй старйк хăлбине ста метров çĕр метр тарăнăшхăсăр вăтă; ăзбука для глухйх илтĕнчĕ 2. чего ăш, ă'шĕ, вăрă, варрй;
меннисен азбукй 2. (син. невнятный;
в глубине леса вăрмăн варринче 4
ант. звбнкий) янрăвсăр, ÿçăмсăр;
в глубине векбв ĕ'лĕк-авăл; трбнут
глухбй шум ÿçăмсăр шăв-шăв 3. (син.
до глубины душй чунăх пырсă тйврĕ
тИхий, безжИзненный) улăх, тĕ 'тглуббкий (кратк. ф. -бк, -окă, -окб
тĕм; пÿшă, чĕ'мсĕр; глухбй ÿгол улăх
и -бко, множ. -окй и -бки; сравн.
вырăн; глухăя ÿлица çЫнсăр урăм;
ст. глÿбже; превосх. ст. -очăйший) все глÿхо вокрÿг таврарă шăпăх 4.
прил., глубокб ы глубоко нареч. 1. (ант. (син. затаĕнный, скрЫтый; ант. явмелкий) тăрăн; глуббкий колбдец
ный, открытый) пытанчăк, вă 'рттăрăн çăл; глубокб нырнÿть тарăнă
тăн; глухбе волнение пытăнчăк пăлчăм 2. (син. отдалĕнный) инçетрИ,
ханÿ * глухбй лес чă'тлăх вăрмăн;
аякрй; в глуббком тылÿ фронтрăн
глухая крапйва сÿккăр вĕлтĕрĕн; глуинçетре 3. (син. сйльный) пысăк,
хбй согласный звук янрамăн хÿпă
вă 'йлă, çйрăп; хЫтă, пИтĕ; глуббсăсă
кий ум пЫсăк ăс; я егб глубокб уваглухонембй прил. хăлхăсăр-чĕлж^ю э"пĕ ăнă пйтĕ хисеплетĕп * храхĕсĕр, илтмен-калаçмăн (çын)
нйть в глуббкой тăйне вă'рттăн упглушйть (наст. -шÿ, -шйшь, -шат)
рă, ан пĕлтер; в глуббкой стЯрости
глаг. несов. 1. кого анрăт; глушйть удăватăлсă çитсен
ром çапсă анрăт 2. что (син. ослаблять) вăйсăрлăт, чакăр; глушить
глубокоуважăемый прил. хисеплĕр^н те хисĕплĕ (официаллă йĕркепе звук приĕмника приĕмник сассинĕ
чакăр 3. (син. подавлять; ант. поощчысласа калани); М ы приветствуем
рять, развивăть) чар, чăрмантăр,
вас, глубокоуважăемые гбсти! Хипусăр; глушйть инициативу пуçарăсеплĕрен те хисеплĕ хăнасĕм, эпИр
вă пусăр * глушйть мотбр моторă
сире саламлăтпăр!
чар; глушйть винб эрĕх кÿп
глÿпость (-и) сущ. жен. ухмăхлăх,
нетăн тĕнĕл тавра çаврăнмалла тунă

глюкбза (-ы) сущ. жен. глюкбза,
гнев (-а) сущ. муж. çИлĕ, тарăхÿ,
чие сăхăрĕ (вăл улма-çырлара, пылрă хаярлăх; быть в гневе çилленсе кай;
пулатъ)
говорйть с гневом тарăхсă калăç 4
глядеть {наст. гляжÿ, глядйшь,
сменйть гнев на мйлость çилле шăглядят; прич. действ. наст. глядйнăр, кăмăлă çемçĕт
щий, ирош. глядевший; деепр. глядя)
гнĕвный (кратк. ф. гнĕвен, гнĕвглаг. несов. 1. (син. смотреть) пăх,
на и гневнă, гневно, множ. гневны)
тинкер, куçлă; глядеть вдаль инçеирил., гнĕвно нареч. çйлĕллĕ, çиллес,
телле пăх; глядбть внимЯтельно тинкăрă, хаяр; гневный вид хаяр сăнкерсе пăх 2. за кем-чем (син. ухăжипйт; он говорйт гневно вăл çилвать) пăх, асăрхă; глядеть за детьлĕссĕн калаçăть
мй ачасенĕ асăрхă 3. (син. выходйть)
гнедбй прил. тÿрă (хĕрлĕрех тĕслĕ);
пăх, тух; бкна избы глядЯт в переÿгнедбй конь тÿрă лашă
лок пÿрт чÿречисĕм тăкăрлăкă тухаççĕ
гаездйться 1 и 2 л. не употр. (наст.
* глядеть в бба сЫхă пул, асăрха-йтся, -ятся) глаг. несов. йăвă çăвăр,
нÿллă пул; глядĕть кбсо кă'мăлсăррăн
йăварă пÿрăн; ласточки гнездЯтся
пăхкалă; как в вбду глядĕл пĕлсĕ каиод крышей чĕкеçсĕм çурт тăрринлăнă пекĕх пÿлчĕ; тогб и гляди кĕтсĕх
чĕ йăвă çавăрăççĕ
тăр (тем инкек пуласса); Глядй, не
гнездб (-ă) сущ. сред.; множ. гнезда
опăздывай! Астÿ, кая ан юл!
(гнĕзд, гнĕздам) 1. йăвă; гнездб воглЯнцевый прил. (син. блестящий)
робьЯ çерçй йăвИ; осиное гнездб
çÿтă, якă, ялтăрккă; глянцевая бусăпсă йăвй; грачй вьют гнезда кумйга ялтăрккă хут
раксĕм йăвă çавăрăççĕ 2. (син. углублĕние) шă'тăк, пÿтăк, вырăн (мĕн
гнать (наст. гонк5, гбнишь, гбнят;
те пулин кĕртсе лартмалли); гнездб
ирош. гнал, гналă, гнăло; иовел. ф.
гонй; прич. действ. наст. гонящий, для патрбна патрбн шă 'тăкĕ, патрбн чикмеллй шă'тăк Ф вблчье гнезпрош. гнăвший; ирич. страд. наст.
гонймый; деепр. гоня) глаг. несов. 1. дб пĕр пÿслăх кăшкăр; гнездб грикого-что хăвалă, ху; гнать стадо кĕту' ббв кăмпă картИ; гнездб рбдственных слов пĕр нĕсĕллĕ сăмăх ÿшкăнĕ
хăвалă; вбтер гбнит тÿчи çил çÿмăр
гнĕт (-а) сущ. муж. 1. (син. тяжесть,
пă'лĕчĕ хăвалăть 2. кого-что хăвагруз) йывăрлăх, пÿслăх (каткари çилă, хÿтĕр, хăваласă яр; гнать из дбмĕçе пусармалли) 2. (син. угнетение)
ма килтĕн хăвалă 3. хăвалă, васкăт,
хĕн-хÿр, пÿсмăр, асăп; гнет рăбства
хă'вăрт яр; сильно гнать машйну мачурăлăх асăпĕ; жить под гнетом хĕншинăнă пйтĕ хă'вăрт яр 4. кого (син.
хÿр тÿссе пÿрăн
торопить) васкăт, хистĕ; гнать с
гнйда (-ы) сущ. жен. шăркă (пыйраббтой часрăх ĕçлемĕ хистĕ
тă çăмарти)
гнăтъся (наст. гонк5сь, гбнишься,
гбнятся, прош. гнăлся, гналăсь, гнагнилбй (кратк. ф. гнил, гнилă,
лбсь и гнăлось, множ. гналйсь и гнăгнйло, множ. гнйлы) ирил. 1. çĕ'рĕк,
лись; иовел. ф. гонИсь, гонитесь; ирич.
пă'нтăхнă, мă'ртăхнă; гнилăя доска
действ. наст. гонящийся, прош. гнăв- çĕ'рĕк хăмă; гнилбе сăно мă'ртăхнă
шийся; деепр. гонясь) глаг. несов., за ÿтă 2. (син. врĕдный) пă 'сăк, к и кем-чем (син. преслĕдовать) хăвалă, ху; ревсĕр, к5рăхсăр; гнилые настроĕния
хăваласă пыр, хусă пыр; лиса гбнится
к5рăхсăр шÿхăш-кă'мăл
за зăйцем тйлĕ мулкачă хăвалăть
гнить (наст. гник5, гниĕшь, гни-

к5т; ирош. гнил, гнилă, гнйло, множ.
глаг. несов. (син. поститься) тйпĕ тыт,
гнйли; повел. ф. и деепр. не употр.) чиркĕве çÿрĕ (çылăх каçарттарма
глаг. несов. (син. разлагăться) çĕр, пă'н- хатĕрленнĕ вăхăтра)
тăх, мă'ртăх; лук нынче гниет кăçăл
гбвор (-а) сущ. муж. 1. (син. речь,
сухăн çĕр^т * Рыба гниет с головы
голосă) калаçÿ, пуплешÿ'; калаçпосл. Пÿлă пуçĕнчен çĕрме пуçлăть
нй, пуплешнй; çын сассИ; с ÿлицы
слышится гбвор людбй урамрăн çынгноиться 1 и 2 л. не употр. (наст.
с^м калаçнй илтĕнĕт 2. (син. произ-Ится, -ятся); прич. действ. наст.
-ящийся) глаг. несов. пÿрлен; глазЯ ношение) калÿ, пуплев; каланй; у
негб гбвор какбй-то нерÿсский ÿнăн
гноЯтся куç пÿрленĕт; рЯна гнойтся
пуплĕвĕ темлĕ вырăслă мар 3. (син.
суранрăн пÿр юхăть
диалект) калаçÿ (чĕлхен вырăнти
гной (гнбя, в гнбе и в гнок5) сущ.
уйрăмлăхĕсем); верховбй гбвор чумуж. пÿр (суранран тухакан шĕвек)
вăшского языкă чăвăш чĕлхйн турй
гнбйный лрил. пÿ'рлĕ; гнбйная рЯкал^çăвĕ
на пÿ'рлă сурăн
говорить (наст. -рк5, -рйшь, -рят;
гнусный (кратк. ф. -сен, -снă, -сно,
ирич. действ. наст. -рящий, ирош.
множ. -сны и -сны) лрил. (син. отвра-рйвший; ирич. страд. наст. -рймый;
тйтельный, мĕрзкий), гнÿсно нареч.
деепр. -ря) глаг. несов. 1. калăç, пупйрсĕр, йĕ'рĕнчĕк, пÿтсĕр, киревсĕр;
он поступăет гнусно вăл кирĕвсвр лĕ; вебĕнок нăчал говорйть ачă калаçмă пуçлăрĕ; мы ÿчимся говорИть
хăтланăть
по-чувăшски эпйр чăвашлă калаçмă
гнуть (наст. гну, гнешь, гнут; прич.
вĕренетпĕр 2. (син. разговăривать)
страд. прош. г н ÿ т ы й ; деепр. не
калăç, пуплеш, сăмахлă; говорить с
употр.) глаг. несов. 1. что (син. истоварищами юлташсемпĕ пуплĕш,'
кривлять; ант. выпрямлятъ) ав, авговорИть по телефбну телефонпă каăнтăр, кÿкăрт; гнуть прбволоку пралăç 3. (син. свидĕтельствовать) калукă ав; гнутый гвоздь кÿкăр пăтă 2.
лă, пĕлтбр, кăтăрт; Зтот факт говокого-что (син. пригибăть) ав, тайăлрйт о егб честности ку тĕ'слĕх вăл
тăр, пĕ'кĕрт; буря гнет деревья тă'вăл
тÿ'рĕ кă'мăллă пулнинĕ кăтартăть 3.
йывăçсенĕ авсă антарăть * гнуть
(син. сообщăть) калă, те; дети говоспйну на людей çЫншăн тертленсе
рят, что хотят есть ачасĕм çиĕс к и ăçл^; он гнет свое вăл хăйĕннех пелĕт теççĕ; я говорн5 прăвду з^пĕ
рĕт; гнуть в барăний рог хьггă тытчăннинĕ калăтăп * корбче говорЯ
калă, пăркăчлă
кĕскен каласăн; откровĕнно говоря
гнÿться (наст. гнусь, гнĕшься,
гнÿтся; ирич. действ. наст. гнÿщий- тÿррипĕ каласăн; инăче говоря урăся, прош. гнÿвшийся) глаг. несов. 1. хлă каласăн; И не говори!, Что-^и
(син. искривляться; ант. выпрямлять- говорйть! А н та калй! (килĕшнине
çирĕплетсе калани)
ся) ăвăн, кÿкăрăл; стальнбй прут не
гнется хÿрçă хÿлă авăнмăсть 2. (син.
говЯдина (-ы) сущ. жен. ĕнĕ ăшĕ
пригибăться) ăвăн, тăйăл, пĕ'кĕрĕл;
говЯжий лрил. ĕнĕ -ĕ; ĕнĕ аш -ĕ;
деревья гнÿтся от ветра йывăçсĕм
говяжий язык ĕнĕ чĕлхй (çимелли);
çилпе тайăлăççĕ
говяжьи котлеты ĕнĕ аш котлĕчĕ
говенье (-я) сущ. сред. тйпĕ тытгод (гбда и гбду, о гбде, в годÿ)
нй, тйпĕ тиркенИ (тĕн йĕрки)
сущ. муж.; множ. годы и года (годбв;
говеть (наст. -ею, -еешь, -ĕют)
в знач. «12 месяцев» - лет) 1. çул,

çултăлăк, полторă года çултăлăк çÿрă;
в ăтом годÿ кăçăл; в бÿдущем годÿ
кил^с çул; в прбшлом годÿ пĕ'лтĕр;
с тех пор прошлб пять лет унтанпă
пйлĕк çул йртрĕ 2. множ. годЯ (-бв)
çулсем, вă'хăт; в гбды войны вă'рçă
вăхăтĕнчĕ; дĕтские гбды быстро
промчăлись ачăлăх çулĕсбм хă'вăрт
иртсе кăйрĕç * календăрный год календăрь çултăлăкĕ (январь- декабрь);
учебный год вĕренÿ" çÿлĕ; круглый
год хĕ'лĕн-çă'вĕн, çултăлăк тăршшĕпе; с годăми вă'хăт иртнăçем; человĕк в год^х çуллăннă çын; год от
гбда çултăн-çул
годйться (наст. гожÿсь, годйшься,
годятся; повел. ф. не употр.; прич.
действ. наст. годящийся; прош. годйвшийся; деепр. годясь) глаг. несов.
юрă пыр, к5рăхлă пул, мая кил;
бревна годятся на сруб пĕренесем
пурă тумă юрăççĕ * так поступЯть
не годйтся каплă хăтланмă юрамăсть
гбдный (кратк. ф. гбден, годнă,
гбдно, множ. годнЫ и гбдны) прил.
(син. подходящий), гбдно нареч.
юрăхлă, юрăвлă; гбдная для питьЯ
водЯ ĕçмĕ к5рăхлă шыв 4 никудă не
гбдный ниме юрăхсăр
годовбй прил. çултăлăк -ĕ; çулталăкрй; годовбй план çултăлăк плăнĕ;
годовые кбльца дĕрева йЫвăçăн çултăлăк ункисем
годовщйна (-ы) сущ. жен. çул
уявĕ; ... çул тултарнй; отмбтить столетнюю годовщйну шкблы шкул çĕр
çул тултарнине уявлă
гол (-а) сущ. муж.; множ. голы
(-бв) гол (вăйăра - мечĕк е шайба
çапса, персе кĕртни); забйть гол гол
çапсă кĕрт
голăвль (-я) сущ. муж. партăс
(юхан шыв пулли)
голенИще (-а) сущ. сред. кунчă
гблень (-и) сущ. жен. урă тунй
(чĕркуççи таран)

головй (-ы, зă голову и за гблову, нă голову и на гблову) сущ.
жен.; множ. гбловы (голбв, головăм)
1. пуç; головă собăки йЫтă пÿçĕ; лысая головă кукшă пуç; головă болйт
пуç ыратăть 2. (син. ум, рассÿдок)
ăс, пуç, ăс-пÿç; надо дÿмать головбй ăс-пуçпă шухăшлăс пулăть; он
совсем потерЯл гблову вăл ăснĕ
йăлтăх çухăтнă; из головы не идет
пуçрăн тухмă пĕлмĕст 3. чего пуç,
пуçлăмăш; машйна идет в головĕ колбнны машина колбнна пуçламăшĕнче пырăть 4. пуç (выльăх шучĕ)\ сто
голбв свинĕй çĕр пуç сыснă * с головбй ă'слă-пÿçлă; без головы тăмпăй, ă'ссăр; вĕшать гблову пуçă ус,
аптрасă ÿк; головбй ручаюсь çирĕп
шантарăтăп; вбить в гблову ăсă хыв;
выбросить из головы пуçрăн кăларсă пăрăх; иметь гблову на плечах ăспуçă ан çухăт; потерЯть гблову пуçă
çухăт, ăсрăн тух; на свежую гблову
ывăнмăн пуçпă (шухăшла); на свою"
гблову хăрпăр хăйне сиен тумаллă;
садйться на гблову пуç çине хăпарсă лар; валить с больнбй головы на
здорбвую хăрпăр айăпнĕ çын çине
йăвантăр
головастик (-а) сущ. муж. йыт
пуллй (шапа пуласси)
голбвка (-и) сущ. жен. 1. пуç, вĕç;
голбвка винтă винт шлепки 2. (син. лÿковица) пуç; голбвка лÿка сухăн пÿçă
головнбй прил. 1. пуç -ĕ; головнбй
мозг пуç мими; головные уббры пуçă тăхăнмаллисĕм 2. (син. ведÿщий,
глăвный) тĕп; головнбе предприЯтие акционĕрного ббщества акционерсĕн пĕрлешĕвĕн тĕп предприятийĕ
головнЯ (-и) сущ. жен. вут пуççй
(çунса пĕтмен пуленке, турат)
головокружĕние (-я) сущ. сред. пуç
çаврăннй
головолбмка (-и) сущ. жен. пуç

вăтмăш; решйть головолбмку пуç
вăтмăш тупсăмне туп
гблод (-а) сущ. муж. 1. вЫçă, хырăм выçни; я чÿвствую гблод мăнăн
хырăм вЫçнă 2. выçлăх; çитменнй;
умербть с гблоду выçсă вил
голодать (наст. -ăю, -ăешь, -ают;
ирич. действ. наст. -ăющий, прош.
-ăвший; деепр. -ăя) глаг. несов. выç,
вЫçă пÿрăн
голбдный (кратк. ф. гблоден, голоднă, гблодно, множ. голодны и
гблодны) ирпл. (ант. сЫтый), гблодно нареч. вЫçă; голбдный волк вьтçă
кăшкăр; голбдная смерть выçăпă
вилнй * Сытый голбдного не разум^ет иосл. Тÿтă çын выççин нушине
ăнланмăсть
голодбвка (-и) сущ. жен. вЫçă тытнй, голодбвка (харпăр прависене хĕсĕрленине хирĕçлесе апат йышăнманни); объявить голодбвку голодбвка
пуçлă
гололедица (-ы) сущ. жен. пăрлăк
(çĕр çийĕпе пăр витĕнни); на дорбгах гололедица çулсем пăрлаклăннă
гололед (-а) сущ. муж. пăрлăк (çĕр
тата çĕр çийĕнчи япаласем пăрпа
витĕнни)
гблос (-а) сущ. муж.; множ. голоса (-бв) 1. (син. звÿки) сăсă (çыннăн,
кайăкăн); высбкий гблос çинçе сăсă;
нйзкий гблос хÿлăн сăсă; на ÿлице
слышны чьй-то голосă урамрă такăм
сассисем илтĕнеççĕ; певĕц потерЯл
гблос к5рăçăн сассй çĕ 'тнĕ 2. сăсă
(суйлавра); подсчет голосбв избирăтелей суйлавçăсен сассисене шутланй; прăво гблоса сăсă правИ, сасăлăв правй 3. (син. мнение, выскăзывание) шухăш, кă'мăл, сăсă, каланй; гблос читăтелей вулакансен кă'мăлĕ; поднЯть гблос в защйту дет^й
ачасене хÿтĕлесе калă * во весь гблос тулли сасăпă; в одйн гблос пĕр
сăслăн; в гблос рыдăть кăшкăрсă

мăкăр; слÿшаться гблоса р^зума ăспÿç хушнине итле
голосйстый ирил. ÿçă сăсăллă, вă'йлă сăсăллă; голосйстый соловей ÿçă
сăсăллă шă'пчăк
голосовăние (-я) сущ. сред. (син.
баллотирбвка) сасăлăв; сасăланИ;
сăсă панй; тăйное голосовăние вă'рттăн сасăланй (ещĕке бюллетеньсем
ярса); открытое голосовăние ÿççăн
сасăланй (алă çĕклесе); провестй голосовăние сасăлăв ирттер
голосовăть (наст. -сÿю, -сÿешъ, -сÿют) глаг. несов., что и за кого-что
сасăлă, сăсă пар; голосовăть за кандидăта кандидăтшăн сасăлă
голубка (-и) сущ. жен. 1. кăвакăрчăн (ами); голÿбка высиживает Яйца кăвакăрчăн çăмартă пуссă ларăть
2. кăвакăрчăнăм (хĕре, хĕрарăма
ачашласа калани)
голуббй (кратк. ф. муж. не употр.,
-бă, -бб, -6Ы) ирил. сенкер, çÿтă
кăвăк; голуббе небо сенкер пĕ'лĕт;
девушка с голубыми глазăми сенкер
кÿçлă хĕр
голубцы (-бв) сущ. множ.; един.
голубец (-бцă) муж. голубцЫ (вĕтетнĕ аша купăста çулçипе чĕркесе
пĕçернĕ апат)
гблубь (-я) сущ. муж.; множ. гблуби (-ей) кăвакăрчăн; гблуби воркÿют кăвакарчăнсем кăвăлтатăççĕ;
бĕлый гблубь — сИмвол мИра шÿрă
кăвакăрчăн - тă'нăçлăх сИмволĕ
гблый (кратк. ф. гол, голă, гбло,
множ. гблы и голЫ) 1. (син. нагбй)
çарă, çарапаккă; гблые дерĕвья çарăлнă йывăçсем; надбть одежду на
гблое т^ло тумтире çарă ÿт çинĕ
тă'хăн (аялти кĕпе-йĕмсĕр) 2. тасă,
çарă, пÿшă, якă; гблая степь пушпÿшă çеçен хир Ф егб гблыми рук^ми не возьмешь ăнă çарă алăпă çĕнтереймĕн; спать на гблом полÿ урайне ним сармăсăр çЫвăр

бÿ) сущ. муж.; множ. горбы (-бв)
гонорăр (-а) сущ. муж. (син. возкурпÿн; человек с большим горббм
награждĕние) гонорăр (пултару
ĕçĕшĕн тÿлекен укçа); ăвторский го- пЫсăк курпÿнлă çын; верблн5жий
горб тĕве курпÿнĕ Ф ломăть горб
норăр ăвтор гонорăрĕ; получйть готертленсĕ ĕçл^; я на своем горбÿ иснорăр за кнйгу кĕнекешĕн гонорăр
пытăл хам тÿссĕ кÿртăм
ил
горбăтый прил. 1. курпÿн, пĕ'кĕрĕç;
гончар (-ă) сущ. муж. тăм сăвăт
горбăтый старик курпÿн старйк 2.
ăстй
тĕмеллĕ, çĕклĕнчĕк; горбăтый мбгончăрный прил. тăм сăвăт -ĕ; гонстик çĕкленчĕк кăçă * Горбатого
чăрное производство тăм сăвăт тусă
могила испрăвит иосл. Курпÿн çынкăларнй; гончăрный круг сăвăт стăнĕ
(тăмран савăт çавăрса калăпламалли) нă вил тăпрИ кăнă тÿрлетĕ (хăйĕн
çитменлĕхĕсене йышăнман çын çинчен)
гонЯть (наст. -яю, -яешь, -яют)
глаг. несов. 1. кого-что хăвалă, хÿтер,
горбÿн (-ă) сущ. муж., горбÿнья
хăваласă çÿрĕ; гонЯть скот с одногб
(-и) жен. курпÿн (çын); старÿха-горпăстбища на другбе выльăхсенĕ пĕр
бунья курпÿн кăрчăк
вырăнтăн тепринĕ хăваласă кĕт 2.
горбÿша (-и) сущ. жен. горбÿша
кого (син. перебрăсывать) хăвалă,
(хĕрлĕ ашлй пулă)
чуп; гонЯть мяч мечĕкпĕ вылясă чуп
горбÿшка (-и) сущ. жен. çă 'кăр
гоняться (наст. -яюсь, -яешься,
сăмсИ; отрĕзать от каравăя горбÿш-яются) глаг. несов. хăвалă, хЫççăн
ку пуçламăн çăкăртăн сăмсинĕ касчуп; дĕтн гонЯются друг за дрÿгом
сă ил
ачасĕм пĕр-пĕрнĕ хăваласă чупăççĕ
гордйться (наст. горжÿсь, -дйшьгорЯ (-Ы, нă гору и на гбру) сущ.
ся, -дятся; повел. ф. -дйсь, -дйтесь;
жен., множ. гбры (гор, горăм) 1.
прич. действ. наст. -дящийся, прош.
сăрт, ту; высбкая горă çÿ'ллĕ сăрт;
-дйвшийся; деепр. -дясь) глаг. несов.,
Урăльские гбры Урăл тăвĕсем; взобкем-чем мăнаçлăн, мухтăн, мăн
рăться на вершйну горы сăрт тÿпикăмăллăн; гордйться успехами çинĕ хăпăр; дорбга поднимăется в гбтĕнусемпĕ мухтăн; емÿ нечем горру çул сăрталлă хăпарăть 2. купă; на
диться ÿнăн мăнаçланмă сăлтăв çук
полÿ горă книг урайĕнче кĕнекесем
гбрдость (-и) сущ. жен. 1. (син. сакупипе выртăççĕ Ф дела пошли в гбмоуважĕние) мухтăвлăх, мăнăçлăх,
ру ĕç ăнăçмă пуçлăрĕ; обещать зомăнăç тÿйăм; национăльная гбрдость
лотые гбры тем те пĕр сунсă йлĕрт;
нăци мăнăçлăхĕ; испьпывать закбнкак горЯ с плеч свалилась чун лăштăх
ную гбрдость тивĕçлипĕ мăнаçлăн 2.
пÿлчĕ (нуша иртсе кайнипе); зака(син. спесь, высокомĕрие) кÿрнăçтйть пир горбй ăкăш-мăкăш ĕ 'çкĕ
лăх, куштăнлăх, каппăйчăклăх, мăн
ту; стоять горбй çИрĕп тăр (камшăн
кă'мăллăх
та пулин); не за горăми таçтă инçе
гбрдый (кратк. ф. горд, гордă, гбмар
рдо, множ. гордь! и гбрды; сравн. и
горăздо нареч. со сравн. ст. (син.
превосх. ст. не употр.) прил., гбрдо
намнбго, значйтельно) чылăй, нунареч. 1. мăнăçлă, хăйнĕ хисеплекĕн;
мăй, самăй; больнбму гораздо лучон горд своИми успехами вăл хă'йĕн
ше чИрлĕ çын хăйне самăй лайăхçитĕнĕвĕсемпе мăнăçлă 2. (син. сперăх туять
сИвый, высокомĕрный) кÿрнăçлă,
горб (-ă, горббм, о горбе, на горкуштăн, каппăйчăк

гбре (-я) сущ. сред. 1. (сик. скорбь,
печăль; ант. рăдость) хÿйхă, куляну, хÿрлăх, пăшăрханÿ; все в гб~ре
пÿрте кулянăççĕ; заболеть с гбря
хуйхăпă чирлесе кай 2. (син. бедă,
несчăстье) инкек, синкер; случйлось большое гбре пысăк инкĕк
пÿлчĕ * ему и гбря мăло хăнк та
тумăсть; на мое гбре ман инкеке;
и смех и гбре те кулмаллă, те кулянмаллă; хлебнÿть гбря нушта
тÿссĕ кур; с гбрем пополăм арăнарăн
горевăть (наст. горюю, горк5ешь,
горюют; повел. ф. горюй; прич.
действ. наст. горкхющий, прош. горевăвший; деепр. горю~я) глаг. несов.,
о ком-чем, по кому-чему (син. скорбеть; ант. рăдоваться) хÿйхăр, кулян, хурлăн, пăшăрхăн; горевăть о
погИбших гербях пуç хÿнă паттăрсĕмшĕн хÿйхăр
горăть (наст. горк5, горйшь, горят; ирич. действ. наст. горящий,
прош. горевший; прич. страд. прош.
горĕлый; деепр. горя) глаг. несов. 1.
çун, çунсă кай; горящий костер
çунакăн кăвăйт; в печй горят дровă
кăмакарă вÿтă çунăть 2. 1 и 2 л. не
употр. çун, çутăл, çуталсă тăр; в окне
горйт свет кантăкрă çÿтă çунăть; лăмпочка не горйт лăмпочка çунмăсть
3. (син. краснĕтъ, румяниться) хĕрĕл,
хĕремеслен; лицб горйт на морбзе
сăн-пйт сивĕпе хĕрелсе кăинă 4. (син.
сверкăть, блестĕть) çун, çутăл, йă'лкăш, çуталсă тăр; зарЯ горйт шурăмП
УÇ çуталăть; егб глазă горЯт радостью ÿнăн куçĕнче сăвăнăç йăлкăшăть
5. чем и от чего çун, хĕрÿлĕн,
хĕмлен; в сĕрдце горит люббвь чĕрерĕ юратÿ хĕмленĕт; гореть от любопЫтства пĕлесшĕн çун * гореть на
раббте хавхалансă ĕçл^; больной весь
горйт чИрлĕ çын вĕриленсе кăйнă;
сено горйт в кбпнах ÿтă капăнĕ

хĕр^т; план горйт план путланăть;
душă горйт чун ыратăть; раббта горйт в рук^х ĕ'çĕ ăнсă пырăть; гор^ть от стыда намăслансă пĕт
гбречь (-и) сущ. жен. 1. йÿ'çĕ тÿтă,
йÿ'çĕ; гбречь полыни армутй йÿççй;
отдает гбречью йу'çĕ тÿгă калăть 2.
чего пăшăрханÿ, кулянÿ, йЫвăр тÿйăм;
гбречь воспоминйний о прбшлом иртнине асă илсĕ куляннй
горизбнт (-а) сущ. муж. çĕр хĕррй,
куç кÿрăмĕ; корăбль скрылся за горизбнтом карăп куç курмй кайсă
çухăлчĕ
горизонталь (-и) сущ. жен. (ант.
вертикăль) горизонтăль, горизонтăльлĕ йĕр; по горизонтали горизонтăль май
горизонтăльный прил. (ант. вертикăльный, отвесный), горизонтăльно нареч. горизонтăль -ĕ; горизонтăльлĕ (çĕр хĕрри йĕрĕпе май пыракан); горизонтăльная лйния горизонтăльлĕ йĕр
горйлла (-ы) сущ. жен. горйлла
(этем евĕрлĕ пысăк упăте)
гбристый прил. (ант. равнйнный)
сă'ртлă, сă'ртлă-тÿллă; гбристая местность сă'ртлă-тÿллă вЫрăн
гбрло (-а) сущ. сред.; множ. гбрла
(горл, -ам) 1. (син. гортăнь) пыр,
карлăнкă; гбрло пересбхло пыр типсе лăрнă; что-то в гбрле першит пырă темскер кăтăклантарăть; воды по
гбрло шыв карлăнкă тарăн 2. анă;
гбрло кувшйна кă'кшăм анй Ф кричăть во всĕ гбрло шарй кă'шкăр; сыт
по гбрло ытлашшипех çитĕт (кирлĕ
мар япала); поперек гбрла стоять
хЫтă чăрмантăр; брать за гбрло ирĕксĕрлĕ, пусахлă; заткнÿть гбрло
çăварнĕ хуп, ан калаçтăр; драть гбрло çухăрăш
гормбн (-а) сущ. муж. гормбн (ÿтĕн
пĕр-пĕр пайĕ туса кăларакан, пĕтĕм
ÿте пурăнма кирлĕ япала)

гормонăльный ирил. гормбн -ĕ; гормбнлă; гормонăльныс препарăты гормбнлă эмелсем
горн1 (-а) сущ. муж. кăмакă, вучăх
(металл хĕртмелли е шăратмалли,
тăм савăт-сапа пиçĕхтермелли); кузнечный горн тймĕрçĕ вучăхĕ
горн2 (-а) сущ. муж. горн (вĕрсе каламалли музыка инструменчĕ); трубйть
в горн горнпă кă'шкăрт, горн калă
гбрница (-ы) сущ. жен. курницă,
малтй пÿ'лĕм (кивĕ пÿртсенче)
горнолыжный прил. сăрт-тÿ йĕ'лтĕр -ĕ; горнолыжный спорт сăрт-тÿ
йĕ'лтĕр спбрчĕ
горностай (-я) сущ. муж. юс (лаха
тирлĕ çăткăн чĕр чун)
горный лрил. ту -ĕ, сăрт -ĕ, сăрттÿ -ĕ; сă'ртлă-тÿллă; гбрная вершина сăрт тÿпй; гбрный перевăл ту
каççй; гбрный хреб^т ту хырçИ; гбрная странă сă'ртлă-тÿллă çĕршЫв;
гбрная промышленность сăрт-ту промышленноçĕ * гбрный хрустăль
кĕленчĕ чул (витĕр курăнакан кристаъг)
гброд (-а, зă город и за гброд)
сущ. муж.; множ. городă (-бв) хулă;
промышленный гброд промышленноçлă хулă; глăвный гброд тĕп хулă;
окрăины гброда хулă хĕррисем; осматривать достопримечăтельности
гброда хуларй пăллă вырăнсене курсă çÿре; отдыхать зă городом хулă
тулашĕнчĕ кан * ни к селÿ ни к гброду тĕллИ-паллисĕр
горожанин (-а) сущ. муж., горожăнка (-и) жен.; множ. горожăне (-ăн)
хулă çыннй; горожăне лкм>ят отдыхăть за Вблгой хулă çыннисбм А'тăл
йăлăмĕнче канмă юратăççĕ
горбх (-а) сущ. муж. пăрçă; стручкй горбха пăрçă хутаççисем; сĕять
горбх пăрçă аксă ту
горбховый прил. пăрçă -ĕ; горбховая солбма пăрçă ÿлăмĕ; горбховый

суп пăрçă яшкй 4 шут горбховый
тăм писмен, катемпИ
горбшина (-ы) сущ. жен. пăрçă
пĕрчй; горбшины раскатйлись пб
полу пăрçă пĕрчисем урайне сапалансă кăйрĕç
горсть (-и) сущ. жен. Ывăç; горсть
орехов пĕр Ывăç мă 'йăр; взять в
горсть ывăçласă ил
гортань (-и) сущ. жен. карлăнкă,
тип пыр
горчйца (-ы) сущ. жен. горчйца
(апата техĕм кĕртмелли çимĕç); намазать хлеб горчицей çăкăрă горчИца сĕр
горчйчник (-а) сущ. муж. горчИчник (сиплев хатĕрĕ- горчица сĕрнĕ
хут е пусма татăкĕ); постăвить
ребĕнку горчичник ачанă горчИчник
лартсă сипле
горшбк (-шкă) сущ. муж. чÿлмĕк,
куршăк; варИть жаркбе в горшке
чÿлмекпе шарккÿ пĕç^р * от горшкă два вершкă качă пÿрнИ пЫсăкăш
(пĕчĕк ача çинчен)
гбрькин {кратк. ф. гбрек, горькă,
гбрько, множ. гбрьки и горькй; сравн.
ст. гбрче и гбрше; превосх. ст. гбрший и горчăйший) прил., гбрько нареч. 1. (ант. слăдкий) йÿ'çĕ, йÿ'çĕ
тÿтăллă; гбрькое лекăрство йÿ 'çĕ
эмел; во рту гбрько çăвартă йÿ 'çĕ
тÿтă калăть 2. (син. гбрестный, печăльный; ант. рăдостный) хÿрлăхлă,
хÿрлă, хÿйхăллă, тĕртлĕ; гбрькие
слезы хÿрлăхлă куççÿль; емÿ выпала
гбрькая дбля ÿнăн шăпИ т^ртлĕ
пÿлчĕ * Гбрько! Йÿ'çĕ! (туйра çамрăк мăшăра чуптутарма кăшкăрни)
горкнее (-го) сущ. сред. горючи; автомобйльное горн5чее автомобиль горк5чийĕ; запрăвить трăктор горючим
тракторă горк5чи яр
горк5чий прил. çунакăн; горк5чие
материăлы çунакăн материалсем
горячий (кратк. ф. -яч, -ячă, -ячб,

множ. -ячй; сравн. ст. -ячĕе и -ячей)
ирил., горячб нареч. 1. (ант. холбдный)
вĕрй; горячий чай вĕрй чей; рукăм
горячб аллă пĕçертĕт; горячие лучй
сблнца хĕвĕлĕн вĕрй пайăркисем 2.
(син. стрăстный) хĕрÿ', хĕрÿ'ллĕ; горЯчая люббвь хĕрÿ'ллĕ юрăту; онй
горячб спбрят вĕсĕм хĕрсĕ кайсă тавлашăççĕ 3. (сш. вспЫльчивый) вĕрй,
кăрă, карсакă; горячий харăктер
кăрă кă'мăл 4. (син. напряжĕнный)
хĕрÿ'; горячая пора хĕрÿ' ĕç тăпхăрĕ
* горячие тбчки çйвĕч ларÿ-тăрÿллă
вырăнсĕм; по горячим следăм çийĕнчĕх, вăрахă ямăсăр; попăсть под горячую рÿку çйлĕ кйлнĕ самантрă лек
горячйться (наст. -чÿсь, -чйшься,
-чăтся; повел. ф. -чись, -чйтесь; прич.
действ. наст. -чăщийся, прош. -чйвшийся; деепр. -чăсь) вĕрилĕн, хĕрÿлĕн, хĕрсĕ кай; горячйться из-за
пустякбв пур-çÿк сăлтавпă хĕрсĕ кай
гбспиталь (-я) сущ. муж.; множ.
гбспитали (-ей и -ĕй) гбспиталь (çар
больници); полевбй гбспиталь фронтрй гбспиталь
госпитăльный лрил. гбспиталь -ĕ;
госпитальтИ; госпитăльные кбйки
госпитальтй койкăсĕм
господйн (-а) сущ. муж., госпожă (-й) жен.; множ. господă (-бд,
-одăм) 1. улпÿт, чăплă çын 2. господйн, госпожă (хисеплесе калани);
Господйн Иванбв! Иванбв господйн!
Госпбдь (Гбспода, звательная ф.
Гбсподи) сущ. муж. (син. Бог) Тÿрă,
Тÿрăçăм, Тÿррăмăр; одному Гбсподу известно Тÿрă пĕлĕт-и тен; Не
дай Гбсподи! Тÿрă ан хуштăрăх!;
Слăва тебе Гбсподи! Туррă шĕ'кĕр!
гостеприимный прил. (син. радÿшный), гостеприймно нареч. таравăт,
вашавăт; он нас прйнял гостеприймно вăл пире таравăт йЫшăнчĕ
гостйнец (-нца) сущ. муж. (син.
подăрок) кучченĕç, парнĕ; принес-

тй детям гостйнец ачасĕм валли кучченĕç илсĕ кил
гостиница (-ы) сущ. жен. хăнă
килĕ, гостйница; остановйться в гостйнице хăнă килнĕ пурăнмă кĕр
гостйть (наст. гощÿ, гостйшь, гостят; деепр. гостя) глаг. несов. хăналăн, хăнă пул, хăнарă пÿрăн, гостйть у рбдственников тăвансĕм патĕнчĕ хăналăн
гость (-я) сущ. муж., гбстья (-ьи)
жен. хăнă; идтй в гбсти хăнанă кай;
принимăть гостей хăнă кĕрт; быть в
гостЯх хăнарă пул, хăналăн; гбсти
нăшего гброда пирĕн хулă хăнисĕм
госудăрственный прил. патшăлăх -ĕ;
государственный строй патшăлăх
йĕрки; Государственная Дÿма Патшăлăх Думи (Раççей парламенчĕн
кĕçĕн палати); Госудăрственный Сов^т Чувăшской Респÿблики Чăвăш
Республикйн Патшăлăх Канăшĕ
госудăрство (-а) сущ. сред. патшăлăх; демократическое госудăрство
демокрăтиллĕ патшăлăх; фÿнкции
госудăрства патшăлăх тивĕçĕсĕм; евронĕйские государства Европăрй
патшалăхсĕм; Содрÿжество Незавйсимых Госудăрств Пăхăнмăн Патшалăхсĕн Пĕрлешĕвĕ
готовăльня (-и) сущ. жен. готовăльня (чертĕж хатĕрĕсен пуххи)
готбвить (наст. -влю, -вишь, -вят;
прич. действ. наст. -вящий, прош.
-вивший; деепр. -вя) глаг. несов. 1.
кого-что хатĕрле, янтăлă; готбвить
станбк к раббте станокă ĕçлемĕ хатĕрлĕ; готбвить урбки урбк ту; готбвить кăдры учителей учительсĕм
вĕрентсĕ хатĕрлĕ 2. (сик. стряпать)
пĕç^р, хатĕрлĕ; готбвить кушать апăт
пĕçĕр
готбвиться (наст. -влюсь, -вишься,
-вятся; прич. действ. наст. -вящийся, ирош. -вившийся; деепр. -вясь)
глаг. несов., к чему и с неопр. ф. хат-

ĕрлен; готбвиться к соревновăниям
ăмăртăвă хатĕрлен
готбвый лрил. 1. к чему и с неопр.
ф. хăтĕр, хатĕрленсĕ çйтнĕ; мы готбвы к сдаче экзăмена эпир экзăмен памă хатĕрленсĕ çйтнĕ 2. на что
и с неопр. ф. хăтĕр, килĕшлĕ, килĕшекен; мы готбвы помбчь вам эпйр
сире пулăшмă килĕшетпĕр 3. хăтĕр,
янтă, тусă çитернĕ; обед готбв апăт
хăтĕр; готбвое платье хăтĕр тумтир
(магазинсенче сутаканни)
грабйтель (-я) сущ. муж., грабйтельница (-ы) жен. хурăх, вă'рă-хурăх, çаратÿçă; бăнда грабйтелей
вă'рă-хурăх ушкăнĕ
грабить (наст. -блю, -бишь, -бят;
повел. ф. -бь, -бьте; деепр. -бя) глаг.
несов. çарăт, хурăх ту
грăбли (-бель и -блей, -блям) сущ.
множ. кĕрепле; черен грăблей кĕреплĕ аврй; сгребăть грăблями сено кĕреплепе утă пуçтăр
грăвий (-я) сущ. муж. вĕ'тĕ чул,
вак чул, шак чул; дорбга покрыта
грăвием çул çинĕ шак чул сăрнă
грави5ра (-ы) сущ. жен. гравк5ра
(хытă тикĕс япала çине касса хут
çине куçарнă ÿкерчĕк); грав)6ра т
кăмнс чул çинчй гравк5ра
град (-а) сущ. муж. пăр; хлеба побило грăдом тыррă пăр çăпнă 4
слĕзы лыбтся грăдом куççÿль шăпăртатсă юхăть
градус (-а) сущ. муж. 1. грăдус
(температура виçи); сегбдня двăдцать градусов теплă паян çйрĕм грăдус ă'шă 2.грăдус (кĕтес виçи- çавракăшăн 1/збо пайĕ); ÿгол в тридцать
грăдусов вă'тăр грăдуслă кĕтес 3. грăдус (ĕçмелли спирт хисепĕн виçи);
крĕпость винă — шестнадцать грăдусов эрĕх хаярлăхĕ - вун ÿлтă грăдус
грăдусник (-а) сущ. муж. (син. термбметр) грăдусник (температура
виçмелли хатĕр); постăвить больнб-

му градусник чйрлĕ çыннă грăдусник ларт
гражданИн (-а) сущ. муж., граждăнка (-и) жен.; множ. грăжданс
(-ан) гражданин, граждăнка; грйждане Россййской Фсдерăции Раççей Федерăцийĕн гражданĕсĕм
граждăнский прил. 1. гражданйн -ĕ,
грăждан -ĕ; гражданлă; граждăнский
долг гражданйн тйвĕçĕ; граждăнская
войнă грăждан вăрçи; граждăнское
дело гражданлă ĕç (уголовлă яваплăхпа çыхăнманни) 2. граждăн -ĕ; гражданлă (çар ĕçĕпе çыхăнман); гражданское лицб çар ĕçĕпе çыхăнмăн çын;
граждăнский воздушный флот гражданлă сЫвлăш флбчĕ
граждăнство (-а) сущ. сред. граждăнлăх; российское граждăнство Раççей граждăнлăхĕ; двойнбе граждăнство йккĕллĕ граждăнлăх (çын пĕр
вăхăтрах икĕ çĕршыв гражданинĕ
пулни)
грамм (-а) сущ. муж.; множ. гр^ммы (грамм и грăммов) грамм (йывйрăш виçи - 1 кубла см шыв йывăрăшĕ, килограмăн пинмĕш пайĕ);
взвĕсить двести грăммов мăсла ик
çĕр грамм çу виçсĕ пар
граммăтика (-и) сущ. жен. 1. граммăтика (чĕлхе тытăмĕ- сăмах формисем, предложенисем); изучăть граммăтику рÿсского языкă вЫрăс чĕлхИн
грамматикине тишкер 2. граммăтика (чĕлхе тытăмне тĕпчекен йслăх);
сопоставительная граммăтика рÿсского и чувăшского языкбв вЫрăс татă
чăвăш чĕлхисĕн танлаштарÿллă грамматикй
грамматйческий прил. граммăтика
-ĕ; грамматйческие прăвила граммăтика правилисем
грăмота (-ы) сущ. жен. 1. хут пĕлÿ';
хутлă пĕлнй; учйться грăмоте вуламă-çырмă вĕрен 2. грăмота (хавхалантару хучĕ); Почетная грăмота

Хисбп грамотй; наградйть грăмотой
грăмота пар
грамотность (-и) сущ. жен. 1. хут
пĕлÿ'; хутлă пĕлнй, вуламă-çырмă
пĕлнй 2. пĕлÿ'лĕх; повышăть свон5
грăмотность хăрпăр пĕлÿлĕхне ÿст^р
грăмотный ирил. (ант. негрăмотный), грăмотно нареч. 1. хутлă пĕлек^н, вуламă-çырмă пĕлекен; грăмотные дети вуламă-çырмă пĕлекĕн ачас^м 2. (син. знăющий, свĕдущий)
пĕлÿ'ллĕ, ăстă; пĕлекен; грăмотный
инженĕр ăстă инженер 3. (ант. безгрăмотный) тĕ'рĕс, йă'нăшсăр; пис^ть грăмотно йă'нăшсăр çыр; грамотный чертĕж тĕ'рăс тунă чертĕж
гранат1 (-а) сущ. муж. фанăт (кăнтăрти йывăç, унăн хĕрлĕ ăшлă
çимĕçĕ); зĕрнышки гранăта гранăт
пĕрчĕкĕсем (çимĕç йшĕнчи)
гранат 2 (-а) сущ. муж. гранăт
(хĕрлĕ тĕслĕ паха йышши чул); п^рстень с гранăтом гранăт куçлă çĕ'рĕ
гранăта (-ы) сущ. жен. гранăта;
нротивотăнковая гранăта танк пĕтермеллИ гранăта; метать гранату
гранăта Ывăт
гранатомĕт (-а) сущ. муж. гранатомĕт (граната перекен хатĕр)
грандибзный прил. (син. огрбмный,
велИчественный; ант. мИзерный),
грандибзно нареч. мă'нă, капмăр, мăнăçлă; грандибзные зăмыслы мăнăçлă
шÿхăш-тĕллевсĕм
гранит (-а) сущ. муж. гранйт (питĕ
çирĕп чул)
гранйтный ирил. гранйт ...; гранйт
-ĕ; гранИтный обелИск гранйт пăлăк
гранйца (-ы) сущ. жен. чйкĕ; госудăрственная граница патшăлăх
чиккИ; проложйть гранИцу чйкĕ хыв
* за гранйцей чйкĕ леш енче, ют
çĕршыврă
грань (-и) сущ. жен.; множ. грăни
(-ей) 1. хысăк (икĕ кĕтес хушшинчи
лаптăк); грăни кÿба куб хысакĕсем

2. чйкĕ, ÿйрăмлăх; провестИ грань
чйкĕ хыв, ÿйăр * на грăни войны
кĕç-вĕ'ç вă'рçă пуçланмаллă (çивĕч
лару-тăру)
граф (-а) сущ. муж., графйня (-и)
жен. граф (дворян титулĕ)
графă (-ы) сущ. жен.; множ. графы и грăфы (граф, графăм н грăфам) графă, ю п ă (страницăри
текстăн пайĕ) * графă в анкете
анкетăрй йĕрке
грăфик (-а) сущ. муж. 1. (син. диагрăмма) грăфик (улшăнйва, аталанăва кĕретĕн кăтартакан ÿкерчĕк);
грăфик температÿрных изменĕний
температÿра улшăннйн грăфикĕ 2.
грăфик, ĕç йĕркй; грăфик дежÿрств
дежÿрство йĕрки
графйн (-а) сущ. муж. графИн
(кĕленче савăт); графин с водбй шыв
графйнĕ
графйт (-а) сущ. муж. графйт (хура
тĕслĕ минерал)
грацибзный ирил., грацибзно нареч.
илемлĕ, хÿ'хĕм; грацибзные движення танцбра тăшă ăстйн илĕмлĕ хусканăвĕсем
грач (-ă) сущ. муж. курăк; гнезда
грачĕй курăк йăвисем; грачИ прилет^ли куракс^м вĕçсе кйлчĕç (кăнтăртан)
гребень (-бня) сущ. муж. 1. (син.
гребĕнка) турă; деревЯнный гребень
йЫвăç турă 2. хысăк, тÿпе, вйркĕс;
грĕбень горы ту вйркĕсĕ 4 грĕбень
петуха автăн киккирикĕ
грĕлка (-и) сущ. жен. грелка, ă'шăткăч (ăшăпа сипленмелли хатĕр);
электрическая грĕлка электрйчество
грелкй
гремĕть (наст. -млк5, -мйшь, -мят)
глаг. несов. кĕрлĕ, янрă, кĕмсĕртет;
гром гремйт аслатй кĕмсĕртет^т
грестй (наст. гребÿ, гребĕшь, гребÿт; прош. грĕб, греблă, греблб,
множ. греблИ; прич. действ. наст.

гребÿщий, прош. грĕбший; деепр. фе- валиду инвалидă пулăшмасăн авăн
бя) глаг. несов. ăвăс, авăссă иш; гре- мар
гриб (-а) сущ. муж. кăмпа';
стй двумЯ вĕслами икĕ кĕсменпе авсъедббные грибы çимеллй кăмпасем;
ăссă иш
солĕные грибы йÿ'çĕтнĕ кăмпă; мугреть (наст. грĕю, греешь, греют)
глаг. несов. 1. пĕçерт, вĕриле; сблнце хомбр - ядовйтый гриб шăнă кăмпИ
нăркăмăшлă
гр^ет хĕвĕл пĕçертет 2. кого-что
ă'шăт; вĕрилентĕр; греть чай чей
грибник (-ă) сущ. муж. кăмпăçă,
ă'шăт 3. ă'шă тыт; шуба хорошб греет
кăмпанă çÿрекен; он заядлый грибкĕ'рĕк ă'шă тытăть
нйк вăл кăмпанă çÿреме питĕ юрагреться (наст. грĕюсь, грĕешься,
тăть
грĕются; деепр. греясь) глаг. несов.
грибнбй прил. кăмпă -ĕ; кăмпăллă;
грибнбй суп кăмпă яшкй; грибнбе
1. (син. согревăться) ă'шăн; грбтьместо кăмпăллă вЫрăн 4 грибнбй
ся у кострă кăвăйт патĕнчĕ ă'шăн
дождь ă'шă çÿмăр
2. ă'шăн, вĕрилен; чай греется на
плите чей плитă çинчĕ вĕриленет
грИва (-ы) сущ. жен. çилх^; грИва
грех (-ă) сущ. муж.; множ. грехи
конЯ лашă çилхй; львиная грИва ар(-бв) çылăх, ăйăп; впасть в грех
ăслăн çилхй
çылăхă кĕр; отпущение грехбв çьшăх
гривенник сущ. муж. вÿнă пус
каçарттарнй (чиркÿре) 4 как на грех
(укçа)
инкеке; с грехбм пополăм арăн-арăн;
григориăнский прил:. григориăнсне грех бы пă'смĕччĕ, к5рĕччĕ; нечекнй календăрь григориăн календăрĕ,
го грехй танть пытармаллй çук
Григбрий календăрĕ (çĕнĕ çул шучĕ;
грецкий ирил.: грецкий орĕх аçтăрăна Римри папа XIII Григорий çирĕпхăн мăйăррй
летнĕ пулнă)
гречйха (-и) сущ. жен. хурă тÿлă;
грим (-а) сущ. муж. грим (артиствозделывать гречйху хурă тÿлă аксă
сем сăн-пите рольпе килĕшÿллĕн хуту
ракан писев)
грĕчневый прил. хурă тÿлă -ĕ; гр^гримировăть (наст. -рÿю, -рÿешь,
чневая кăша хурă тул пăттй
-рÿют) глаг. несов., кого-что гримгрешйть (наст. -шу, -шйшь, -шăт;
лă, писевле; грим хур; писев хур;
прич. действ. наст. -шăщий, прош. -шив-гримировăть артйстку старÿхой арший; деепр. -шă) глаг. несов. 1. çьшăх тисткăнă кăрчăк тусă гримлă
ту, çылăхă кĕр 2. против чего пăс;
грипп (-а) сущ. муж. грипп (вийă'нăш; хирĕçлĕ; грешйть прбтив йсруслă йывăр чир); заболеть гриппом
тины чăннинĕ пăссă калă
гриппă чирлесе ÿк
грбшник (-а) сущ. муж., трĕшгриппбзный лрил. фипп -ĕ; фйгшă;
ница (-ы) жен. çылăхлă çын
гриппбзный вйрус грипп вИрусĕ;
грешный (кратк. ф. -шен, -шнă,
гриппбзный больнбй грИплă çын
-шно и -шнб, множ. -шнЫ и -шны;
гриф1 (-а) сущ. муж. фиф, май (хĕсравн. ст. -шнее, -шней; превосх.
лĕхлĕ музыка инструменчĕсен вăрăм
ст. -шнейший) 1. çьшăхлă; грешный
пайĕ)
человек çьшăхлă çын 2. в знач. сказ.
гриф2(-а) сущ. муж. фиф (пичет,
грешнб (син. нехорошб, стЫдно)
штемпель е кăларăм хуçин ятне кăавăн мар, лăйăх мар, ырă мар,
тартни); кнИга вышла под грИфом
çьшăх, нăмăс; грешнб не помбчь инЧувашского университета кĕнекĕ

Чăвăш университечĕн грифĕпе тухнă
рожăющий) хăрÿшă, хăратмаллă;
гроб (-а, в грббе и в гробÿ, на
грбзное письмб хăратсă çырнă çырÿ
грббе и на гробÿ) сущ. муж.; множ.
гром (-а, -у) сущ. муж.; множ. грбгробы (-бв) тÿпăк; покбйника уломы (-бв) аслатй; гром гремйт аслажйли в гроб вйлнĕ çыннă тупăкă хÿтй авăтăть
чĕç; опустйть гроб в могйлу тупăкă
громăдный (кратк. ф. -ден, -дна,
масăр шăтăкне хыв 4 вĕрность до
-дно) ярил. (син. огрбмный) пйтĕ
грбба мăн виличчен парăнсă тăнй;
пысăк, капмăр; громăдный гброд
он в гроб глядйт вăл вилес патне
пйтĕ пысăк хулă
çИтнĕ
громйть (наст. -млк5, -мйшь, -мят)
гробовбй прил. тÿпăк -ĕ; гробовăя
глаг. несов., кого-что (син. разбивăть,
крышка тÿпăк виттй * гробовбе молразрушăть) аркăт, çĕ 'мĕр; громИть
чăние туллй шă'плăх; до гробовбй
врăжеские войскă тăшмăн çарĕсене
доскй мĕн виличченех
аркăт
грозă (-Ы) сущ. жен.; множ. грбзы
грбмкий (кратк. ф. грбмок, гром(гроз, грбзам) 1. аслатйллĕ çÿмăр;
кă, грбмко, множ. грбмки; сравн. ст.
разразилась грозă аслатйллĕ çÿмăр
грбмче; превосх. ст. громчăйший)
çусă ячĕ 2. кого-чего хăрÿшлăх, сехприл., грбмко нареч. 1. (син. звÿчный;
м^т, синкер; лев - грозă зверей арант. тйхий) вă'йлă, хЫтă, янрăвлă;
ăслăн - пур чĕр чÿншăн хăрÿшлăх
грбмкий гблос вă'йлă сăсă; грбмко
гроздь (-и) сущ. жен.; множ. грбкричăть хЫтă кă'шкăр 2. (син. извезди (-ĕй) и грбздья (-ьев) çÿпкăм,
стный) п^ллă, пЫсăк, мухтăвлă;
сапакă; грбздья рябины пилеш сагрбмкая слăва пЫсăк чыс; грбмкое
пакисем; гроздь винограда иçĕм
ймя мухтăвлă ят
çырлй çÿикăмĕ
громкоговорйтель (-я) сущ. муж.
грозйть (наст. грожÿ, грозишъ,
громкоговорйтель (радиопа панине
грозят; прич. действ. наст. грозявăйлă янратакан хатĕр)
щий, прош. грозйвший; деепр. грогромовбй прил. аслатй -ĕ; громовые
зй) глаг. несов. 1. кому юнă; грозйть раскăты аслатй кĕмсĕртетни
кулакбм чышкăпă юнă 2. кому чем
громбздкий прил. мă'нă, кăнттăм,
или с неопр. ф. (син. предостерегăть)
çаврăнăçÿсăр; громбздкие вĕщи çавасăрхаттăр; грозйть пожăловаться
рăнăçÿсăр япаласем
отцу аçунă калăтăп тесе асăрхаттăр
громыхать (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
3. I и 2 л. неупотр., кому (син. предглаг. несов. кĕмсĕрт^т, халтăртăт,
стоять) пулăть, килсĕ тухăть; нам
кĕмсĕртеттер, халтăртаттăр; гдб-то
грозят несчастья пирĕнпĕ инкекгромыхăет гром таçтă аслатй кĕмсинкек пулмă пултарăть
сĕртетет
грозйться (наст. грожÿсь, грозйшьгроссмейстер (-а) сущ. муж. гросся, грозятся) юнă, хăрăт; грозйтьсмейстер (шахмат, шашка вăййинче
ся пальцем пÿрнепе юнă; грозиться
- чи аслă ят)
побить хĕнессипе хăрăт
грбхот (-а) сущ. муж. кĕрлев, кĕмгрбзньш (кратк. ф. -зен, -знă, -зно,
сĕртету'; халтăртату; кĕрленй, кĕммнож. -зны и -зны) прил., грбзно насĕртетнй, халтăртатнй; грбхот пушек
реч. 1. (син. сурбвый, жестбкий; ант. тупăсем кĕмсĕртетнй
лăсковый) хаяр, кăрă, çиллĕс; грбгрохотать (наст. -очÿ, -бчешь, -бчзно спросйть хаяррăн ыйт 2. (син. угут; прт. действ. наст. -бчущий,

прош. -отăвший; деепр. -очă) глаг.
несов. кĕрле, кĕмсĕртет, халтăртăт;
возы грохбчут по дорбге çул тă'рăх
лавсĕм халтăртатсă пырăççĕ
грош (-ă) сущ. муж.; множ. грошй (-ей) 1. çур пус (вак укçа) 2.
множ. грошй йÿ'нĕ хак, сахăл укçă;
продăть за грошй йÿ'нĕ хакпă сут 4
грош цена нимĕ те тăмăсть; грошă
лбманого не стбит çур пусă та тăмăсть; ни в грош не стăвить ним вырăнне те ан хур
грубйть (наст. -блю, -бишь, -бят)
глаг. несов., кому чăртмахлăн, кÿрентер, тÿрккес пул, сăпăйсăр калăç;
грубйть стăршим нельзЯ аслисемпе
сăпăйсăр калаçмă юрамăсть
грÿбость (-и) сущ. жен. чăртмăхлăх, тÿрккеслĕх, сăпăйсăрлăх; допускЯть грÿбость в общении калаçурă тÿркк^с пул
грÿбый (кратк. ф. груб, грубă, грÿбо, множ. грÿбы и грубы; сравн. ст.
-бее, -бей; превосх. ст. -бейший)
ирил., грÿбо нареч. 1. ( син. неделикăтный, нечÿткий; ант. вĕжливый)
тÿрккĕс, кăнттăм, сăпăйсăр; грÿбая
выходка тÿрккĕс хăтлăнăш; грÿбо
ответить сăпăйсăр хуравлă 2. (ант.
тбнкий, мягкий) хЫтă, катрашкă;
шултрă; грÿбая ткань шултрă пир;
шалаткă пир; грÿбая шерсть яшăрккă çăм 3. (ант. нежный) ÿрмăш,
кă'мăлсăр; грÿбый гблос ÿрмăш сăсă
4. (син. приблизйтельный) чухлăвлă,
малтăнлăх; грÿбый подсчĕт малтанлăхă шутланй * грÿбая раббта начăр ĕç; грÿбые кормă ÿтă-ÿлăм (выльăх апачĕ); грÿбо говорЯ пĕтĕмĕшле
каласăн; грÿбая ошибка пЫсăк йă'нăш
грÿда (-ы) сущ. жен. купă, купалăнчăк; грÿда камнĕй чул купй
груднбй прил. 1. кă'кăр -ĕ; груднăя
клетка кă'кăр кăшкăрĕ 2. чĕ'чĕ -ĕ;
груднбй младенец чĕ'чĕ ачй
грудь (грудй, о грÿди, в грудй, на

грудй) суЩ. жен.; множ. грÿди (грудей) 1. кă'кăр; ширбкая грудь сарлакă кă'кăр; дышăть пблной грÿдью
туллй кăкăрпă сывлă 2. кă'кăр, чĕ'чĕ;
дать грудь ребенку ачанă чĕ'чĕ пар
3. кĕпе ÿмĕ; вышитая грудь рубăшки
кĕпен тĕрленĕ ÿмĕ
груз (-а) сущ. муж. 1. (син. тяжесть)
йЫвăрлăх, çăк; положить на к^дку
с капÿстой груз купăстă каткИ çинĕ
йывăрлăх хур 2. (син. товăр, поклăжа) тиев, тавăр; отпрăвить груз самолетами таварă самолĕтсемпĕ тиесе яр
груздь (-я) сущ. муж.; множ. грÿзди (-ей) кă'рăç; чĕрный груздь хурă кă 'рăç; солйть грÿзди кă 'рăç
тăварлă
грузйло (-а) сущ. сред. йЫвăрлăх,
путăркăç (вăлтан, тетелĕн)
грузйть (наст. Фужÿ, грÿзишь и
грузйшь, множ. фÿзят; прич. действ.
наст. грузящий, прош. грузйвший;
ирич. страд. прош. фÿженный и фужĕнный; деепр. Фузя) глаг. несов., что тиĕ,
тултăр, тиесĕ тултăр; грузйть баржÿ
пескбм баржăнă хă'йăр тиесе тултар
грузовйк (-ă) сущ. муж. (ант. легковйк) грузовйк; грузовйк-самосвăл
самосвăл фузовйк
грузовбй лрил. (ант. легковбй)
Фуз -ĕ; грузовбй автомобйль фуз автомобйлĕ
грÿзчик (-а) сущ. муж. грÿзчик,
тиевçĕ; раббтать грÿзчиком в портÿ
портрă фÿзчик пулсă ĕçлĕ
грунт (-а) сущ. муж. (син. пбчва)
тăпрă, çĕр; рыхлый грунт кă 'пăш
тăпрă; открытый грунт ÿçă тăпрă
(плĕнкăпа витменни); закрытый
грунт хÿпă тăпрă (плĕнкйпа, кĕленче
рамăсемпе витни)
грунтовбй ирил. тăпрă -ĕ; тăпрарй;
грунтовые вбды тăпрарй шыв; грунтовые дорбги тăпрă çулс^м, витмен
çулс^м

грÿппа (-ы) сущ. жен. 1. ушкăн,
йыш; грÿппа всăдников юлăн утсен
ÿшкăнĕ; общĕственные грÿппы обществăрй ушкăнсĕм 2. грÿппа; учббная грÿппа вĕренÿ' группИ (пĕрле
вĕренекен студентсен ушкăнĕ) 4 грÿппа крбви юн тĕ'слĕхĕ; грÿппа инвалйдности инвалИдлăх пÿсăмĕ
группировăть (наст. -рÿю, -рÿешь,
-рÿют) глаг. несов., кого-что (син.
классифицИровать) ушкăнлă, ушкăнсене ÿйăр
группирбвка(-и) сущ. жен. 1. ушкăнлăв; ушкăнланй, ушкăнланнй 2.
ÿшкăн, пĕрлешÿ'; группирбвка войск
çарсĕн пĕрлĕшĕвĕ
грустйть (наст. грущÿ, грустишь,
грустят) глаг. несов., о ком-чем, по
кому-чему (син. печăлиться) тунсăхлă, салхулăн, хурлăн, кичемлĕн, салхÿ пул, хÿрлăхлă пул; грустйть по
друзьЯм туссĕмшĕн тунсăхлă
ФУстный (кратк. ф. -тен, -тнă, -тно,
множ. -тны и -тны; сравн. ст. -тнĕе,
-тнĕй; превосх. ст. -тнĕйший) ирил.,
грÿстно нареч. 1. (син. печăльный; ант.
рăдостный) салхÿ, салхÿллă, тÿнсăхлă, кичĕм; грÿстные мысли салхÿллă
шухăшсем; грÿстное настроение
тÿнсăхлă кă'мăл 2. (син. плачĕвный)
;1пăх, начăр, кулянмаллă; грÿстные
результăты раббты ĕç тÿхăçĕ начăр
грусть (-и) сущ. жен. (син. печăль;
ант. рăдость) салхÿлăх, тÿнсăх, к и чĕмлĕх; меня охватйла грусть манă
тÿнсăх пÿсрĕ
грÿша (-и) сущ. жен. грÿша (йывйçĕ, çимĕçĕ)
грызть (наст. -зÿ, -зĕшь, -зÿт; нрич.
действ. наст. -зÿщий, прош. -зший;
деепр. -зя) глаг. несов. 1. кого-что
(син. глодăть) кăшлă; собăка грызет
кость йЫтă шă'мă кăшлăть 2. кого
(син. мÿчить) çи, асаплантăр; сомнения грызÿт дÿшу чунă иккĕленÿ'
асаплантарăть

грызÿн (-ă) сущ. муж. кăшлăвçă,
кăшлакăн чĕр чун (шăши, мулкач,
тыркас йышши)
грядка (-и) сущ. жен.; множ. грядки (-док) йăрăн; грЯдка моркбви
кйшĕр йăрăнĕ
грязный (кратк. ф. -зен, -знă, -зно,
множ. -знЫ и -зны; сравн. ст. -знĕе,
-знĕй; превосх. ст. -знейший) ирил.,
грЯзно нареч. 1. (син. запăчканный;
ант. чйстый) тасă мар, хурă, пЫлчăклă, çÿ 'плĕ; грЯзное бельĕ хурă
кĕпĕ-йĕм; грязный пол тасă мар урăй
2. (син. аморăльный, бесчестный)
чЫссăр, Ирсĕр, кирĕвсĕр; грЯзные
пбмыслы кирĕвсĕр шÿхăш-ĕ'мĕт
грязь (-и, о грязи, в грязй) сущ.
жен.; множ. грязи (-ей) 1. пылчăк, лапрă; на ÿлице грязь урамрă пылчăк 2.
(син. нечистотă) тасамăрлăх, çÿп-çăп;
хурă; на рукăх грязь ăлă хуп-хурă
грЯнуть (будущ. -ну, -нешь, -нут)
глаг. сов., 1 и 2 л. не употр. 1. (син.
загремĕть) кĕрлесĕ кай, янрасă кай,
кĕмсĕртĕт; грянул гром аслатИ кĕмсĕртĕтрĕ 2. (син. разразйться) сасăртăк пуçлăн, пуçлансă кай; грЯнула
войнă сасăртăк вă 'рçă пуçлансă
кăйрĕ
губă (-Ы) сущ. жен.; множ. гÿбы
(губ) тутă; нйжняя губа аялтй тутă;
тОлстые гÿбы хÿлăн тутă; сжать гÿбы тутанă пăчăртă * зăячья губа
кăтăк тутă; надÿть гÿбы тутанă тăс
(юнтарса); у негб" губă не дÿра вăл
тутлинĕ чухлăть; молокб на губăх не
обсбхло тутă сарри те каймăн-ха
(çамрăк, айван)
губернăтор (-а) сущ. муж. губернăтор (ĕлĕк - кĕпĕрне пуçлăхĕ, халĕ
Раççейра - областъ, край, СШАра штат ертуçи)
губерния (-и) сущ. жен. кĕпĕрнĕ
(Раççейра 1929 çулччен пулнă тĕп администраципе территори пĕрлĕхĕ);
Казăнская губерния Хусăн кĕпĕрнй

гуманитарный лрил. 1. гуманитăрлă
губĕриский прил. кĕпĕрнĕ -ĕ; губерн(этем нушисене тивĕçтерес тĕллевские власти кĕпĕрне влаçăсĕм
лĕ); гуманитарная пбмощь жĕртвам
губйть (наст. гублю, гÿбишь, гувойны вă'рçă нушипĕ аптракансенĕ
бят; ирич. действ. наст. гÿбящий,
прош. губйвший; прич. страд. наст. паракăн гуманитăрлă пулăшÿ 2. гугубймый) глаг. несов., кого-что (син. манитăрные науки гуманитăрлă ăслăлăхс^м (истори, культура ыйтăвĕсеуничтожăть) пĕт^р, тĕп ту, путланне тĕпчекеннисем)
тăр; курение гÿбит здорбвье табăк
гуманнЫЙ прил. (син. человĕчный,
туртнИ сывлăхă пĕтерет; гÿбящий
человекоЛюбивый), гумăнно нареч.
зной çунтарсă яракăн шă'рăх
гуманйзмлă, этемĕ юратакăн, этегÿбка (-и) сущ. жен. 1. гÿбка (хавмĕ хисеплекĕн; гумăнные цели гушак утлĕ тинĕс чĕр чунĕ) 2. гÿбка
манйзмлă тĕллевсем
(çав чĕр чунран е резинăран тунă çăвăнмалли хатĕр)
гумнб (-ă) сущ. сред.; множ. гÿмна
(гÿмен и гумĕн, гÿмнам) сущ. сред.
губнбй прил. тутă -ĕ; губная номă(син. ток) йĕтĕм, анкартй; молотйть
да тутă писевĕ; губная гармбника тухлеб на гумне анкартинчĕ тЫрă çап
тă кÿпăсĕ * губные согласные тутапă калакăн хÿпă сасăсем
гусак (-ă) сущ. муж. (жен. гусЫня) хур аçИ
гудеть (наст. гужÿ, гудйшь, гудят;
прич. действ. наст. гудящий, прош. гу- гÿсеница (-ы) сущ. жен. 1. хурт,
девший; деепр. гудя) глаг. несов. кă'ш- лĕ'пĕш хÿрчĕ; гÿсеница капÿстницы
купăстă лĕ'пĕшĕн хÿрчĕ 2. гÿсеница
кăр, кă'шкăрт, янрă, сĕрлĕ; тепло(трактор, танк кустăрмин пайĕ)
хбд гудйт теплохбд кăшкăртăть; на
гусенок (-нка) сущ. муж.; множ.
цветăх гудели пчелы чечексем çинче
гусята (-ят) хур чĕппИ
вĕллĕ хурчĕсбм сĕрленĕ ^ нбги гугусйньш прил. хур -ĕ; гусйное перб
дЯт урă сăрăлтатăть
хур тĕ'кĕ; гусйная стая хур картй *
гудбк (гудкă) сущ. муж. 1. гудбк
гусйная кбжа ÿт шатраланнй (сивĕпе)
(кăшкăртакан хатĕр); автомобильгÿсли (-ей) сущ. множ. кĕслĕ
ный гудбк автомобиль гудбкĕ 2.
(хĕлĕхлĕ музыка инструменче); играть
кăшкăртÿ; кăшкăртнй, янратнй (гуна гÿслях кĕслĕ калă
докпа); гудбк паровбза пăравÿс кăшгуст^ть 1 и 2 л. не употр. (наст.
кăртнИ
-ĕет, -ĕют) глаг. несов. (ант. сжигулять (наст. -яю, -яешь, -яют)
жăться) çăрăл, çăралăн; по м^ре ваглаг. несов. 1. уçăлсă çÿре^ уткаласă
рки варĕнье густеет пĕçернĕçĕмĕн
çÿрĕ; гулять в пăрке паркрă уçăлсă
варĕни çăралсă пырăть
çÿрĕ 2. (син. веселйться, кутйть) ĕçсĕ
çи; гулять на свăдьбе туйрă ĕçсĕ çи
густбй (кратк. ф. густ, густă, гÿ3. с кем сăвăш, çÿрĕ, юрăт; гулЯть
сто, мноЖ. гÿсты и густы; сравн. ст.
с девушкой хĕрпĕ çÿрĕ
гÿще; превосх. ст. густĕйший) 1. (ант.
рĕдкий) çăрă, йă 'вă, тăчă; густые
гуляш (-ă) сущ. муж. гуляш (соусвблосы çăрă çÿç; густь^е зăросли чă'тпа пĕçернĕ вакланă аш); на вторбе
лăх; местность с густым населĕнием
- гулЯш с гречневой кăшей йккĕмĕш
йЫшлă хăлăхлă вЫрăн 2. (ант. жйдапатă - хурă тул пăттипĕ гуляш
кий) çăрă; густая сметăна çăрă хăйгуманйзм (-а) сущ. муж. (син. чемă 3. çăрă, хÿлăн, тĕ'ттĕм; густые
ловечность) гуманИзм (этем тивĕçоблакă хÿлăн пĕлĕтсĕм
лĕхне хисеплени)

гусыня (-и) сущ. жен. (ант. гусăк)
хур амй
гусь (-я) сущ. муж.; множ. гÿси
(-ей) хур; дикие гÿси кăйăк хурс^м
4 как с гÿся вода хăнк та мар
гуськбм нареч. вĕçе-вĕ'çĕн, черетленсе, карталансă; идтй гуськбм вĕçе-вĕ'çĕн пыр

гусЯтина (-ы) сущ. жен. хур ăшĕ;
жаркбе с гусЯтиной хур шăрккăвĕ
гÿща (-и) сущ. жен. 1. (син. осăдок) çăрă, çăрИ, тĕ 'пĕ, юлашкИ;
пивиăя гÿща сăрă тă'пĕ 2. (син. чăща) чă 'тлăх; в гÿще л^са чă 'тлăх
вăрмантă * в гÿще толпы хăлăх варринчĕ

да1 частица 1. утвердительная çаплă, ийя, арă; Ты егб знаешь? - Да
Э'сĕ ăнă пĕлетĕн-и? - Ийя 2. вопросительная чăнăх-и, аплă-и, мĕн;
Он приехал. - Да? Вăл килнĕ. Чăнăх-и? 3. в знач. «пусть» пÿлтăр;
Да здравствует дрÿжба нарбдов! Халăхсен тÿслăхĕ сЫвă пÿлтăр!
да2 союз 1. соединителъный (син. и)
татă, та, те; -па(-пе); в нашем лесÿ
растÿт сосна да ель пйрĕн вăрмантă хырпă чă'рăш ÿсĕççĕ 2. присоедииительный (син. вдобăвок) татă, çитмсннинĕ; Было хблодно. Да ещĕ
дождь пошĕл Çантăлăк сйвĕччĕ. Çитменнинĕ татă çÿмăр çумă пуçлăрĕ 3.
противительный (син. но, однăко)
анчăх; та (те); Он спосббный, да ленйвый Вăл пултарÿллă, анчăх кахăл
давăть (наст. даю, даĕшь, дают;
повел. ф. давăй; прич. действ. наст.
дак5щий, прош. давăвший; деепр. давăя) глаг. несов. 1. см. дать 2. давăй,
давăйте частица, выражает побуждение к совместному действию айтă, атя, тавăй; Давăйте пойдĕм в
кинб! А'тьăр кинонă каятпăр!; Давăй шагăй! Атя ут!
даваться (наст. дакэсь, даĕшься,
даются; ловел. ф. давăйся, давăйтесь;
прич. действ. наст. дакяцийся, прош.
давăвшийся; деепр. давăясь) глаг. несов. 1. лек, кĕр, пăрăн, тыттăр; не

даĕтся в рÿки аллă кĕмĕст, тыттармăсть; Не давăйся на обман! Хăвнă
улталамă ан пăр! 2. 1 и 2 л. не употр.
(син. усвăиваться) ăсă кĕр, ăсă вырнăç; матемăтика емÿ легкб даĕтся
вăл математикăнă çăмăллăнăх ăсă
хывăть * сегбдня даĕтся концĕрт паян концĕрт пулăть
дăвеча нареч. (син. недăвно) пăçăр,
нумаях пулмăсть; давеча прошĕл
дождь нумаях пулмăсть çÿмăр çусă
йртрĕ
давйть (наст. давлю, дăвишь, дăвят; ирич. действ. наст. дăвящий;
прош. давйвший; прич. страд. прош.
дăвленный; деепр. давя) глаг. несов.
1. кого-что и на кого-что (син. нажимăть) пус, таптă, пусăр; давйть
ногбй урапă таптă 2. кого-что (син.
сжимăть) хĕс, хĕстĕр; сапбг дăвит
нбгу ăтă уранă хĕстерет 3. (син. выжимăть) пăчăртă, Имĕр, çăр; давйть
лбжкой ягоды çырланă кашăкпă
ймĕр 4. (син. убивăть) пăв, вĕлер;
лисă давит кур тилĕ чăхсене пăвăть
давйться (наст. давлюсь, дăвишься, дăвятся; прич. действ. наст. дăвяшийся, прош. давйвшийся; деепр.
давясь) глаг. несов. 1. (син. вешаться)
çăкăн, çакăнсă вил 2. пÿ'лĕн, пырă
ларт; собăка дăвится кбстью йытă
пырне шă'мă лăрнă
давлснис (-я) сущ. сред. 1. пусÿ,

хĕсÿ', пÿсăм; пуснй, хĕснй; атмосфĕрное давлĕние атмосфера пÿсăмĕ;
повышĕние кровянбго давлĕния юн
пÿсăмĕ ÿснй 2. (син. принуждĕние)
хĕсĕрлев, пусахлÿ; хĕсĕрленИ, пусахланй; окăзывать давлĕние пусахлă 4
под давлĕнием обстоЯтельств ларÿтăрăвă курă
дăвний прил. тахçанхи, ĕлĕкхи; с
дăвних пор тахçантанпă; дăвний друг
тахçанхй тус; в дăвние временă ĕ'лĕк-авăл
давнб нареч. тахçанăх, ĕлĕкĕх, тахçантанпăх; Вы давнб здесь живĕте?
Эсйр кунтă тахçантанпăх пурăнăтăр-и?
дăже частица 1. выражает противоречие ожиданию или норме та,
те; шум не смолкăет дăже нбчью
шăв-шăв çĕрле те шăпланмăсть; он
не обидит дăже ребĕнка вăл ачанă
та кÿрентĕрмĕ 2. усиливает смысл
сказанного: девушка умнă, дăже талăнтлива хĕр ă'слă çеç мар - вăл
талăнтлă
дăлее нареч. (ант. блйже) инçĕ,
инçерĕх, ытлă, ытларăх; малаллă; до
дерĕвни не дăлее трĕх киломĕтров
ялă çитмĕ вИçĕ километртăн инçĕ
мар; читăть дăлее малаллă вулă *
и так дăлее (и т. д.) татă ытти те
(т. ыт.те)
далĕкий (кратк. ф. -ĕк, екă, -екб
и -ĕко; множ. -екИ и -ĕки; сравн. ст.
дăльше) лрил., далекб и далĕко нареч. 1. (син. дăльний, отдалĕнный;
ант. блйжний) инçĕ, инçетрй, катарИ, аякрИ; далĕкие гбры катарИ
тусĕм; отсн5да вИдно далекб кунтăн
куç инçĕ курăть; зайти далекб в лес
вăрмăн варринĕ кĕрсĕ кай 2. (син. дăвний; ант. близкий) тахçанхи,
ĕлĕкхИ, авалхИ; в далĕком прбшлом
тахçăн ĕ 'лĕк * далекб не мблод çамрăкăх мар ĕ'нтĕ; он далекб пойдĕт
ÿнăн малăшлăхĕ пЫсăк; до ĕтого ещĕ
далекб унччĕн вă'хăт нумăй иртĕт-

ха; далекб зайтИ чĕррĕ кĕрсĕ кай,
картрăн тух; ему далекб за сброк вăл
хăрĕхрĕн иртнй чылăй пулăть
даль (дăли, о дăли, в далй) сущ.
жен.; множ. дăли (-ей) инçĕ, инçĕт; Я не поĕду в такÿю даль Э п ĕ
ун пек инçетĕ каймăстăп
дальнĕйший прил. (син. послĕдующий) малăш, малашнехй, малаллИ,
ÿлĕмрй; в дальнĕйшем ÿ л ĕ м ; дальнейшее развйтие событий ĕçсĕм малаллă аталансă пыни
дăльний прил. (син. далĕкий; ант.
блИжний) инçĕ, инçетрИ, аякрИ,
катарй; дăльние стрăны аякрИ çĕршывсĕм; Дăльний Востбк Инçĕт
Хĕвĕл тÿхăç; пбезд дăльнего следования инçетĕ çÿрекĕн пбезд * дăльний рбдственник аякрИ хурăнтăш;
без дăльних слов ытлашши калаçсă
тăмăсăр
дальновйдность (-и) сущ. жен. (син.
предусмотрИтельность) мал шÿхăш,
малă пăхнИ, пулассинĕ чухланИ;
проявить дальновйдность в раббте
малă пăхсă ĕçлĕ
дальновидный прил. (син. предусмотрИтельный) мал шÿхăшлă, малă пăхакăн, пулассинĕ чухлакăн;
дальновидный человек пулассинĕ
чухлакăн çын
дальнозбркий прил. (ант. близорÿкий) инçĕ кÿçлă, инçĕ курăн (инçетрине аван, çывăхрине япăх куракан); дальнозбркий человĕк инçе курăн çын
дальнозбркость (-и) сущ. жен. (ант.
близорÿкость) инçĕ куç; инçĕ кÿрăм; очкй от дальнозбркости инçĕ
кÿрăм кÿçлăхĕ
дăльше 1. сравн. ст. от прил. «далĕкий» и нареч. «далеко» (ант. блйже) инçерĕх, аяккарăх, катарăх, лерерĕх; лерĕ, малаллă; Отойдйте
дăльше! Аяккарăх кайсă тă'рăр! 2.
нареч. (син. впередй, впрĕдь) малал-

лă, малтă; унтăн, кайрăн, варă; Говорй далыпе! Малаллă калă!; Дăльше дорбги нет Малтă çул çук *
дăлыне некуда япăхрăн япăх; не
дăльше как вчерă ĕнер кăнă-ха
дăмба (-ы) сущ. жен. дăмба, пĕве
{шыва пÿлме е çул хăпартма купаланă тăпра е чул); возвестй дăмбу
дăмба хыв
дăмка (-и) сущ. жен. дăмка (шашка вăййинче - хăман тепĕр енне
çитнĕ шакмак)
дăнные (-ых) сущ. множ. 1. (син.
свĕдения) даннăйсем, хыпарсем; по
официăльным дăнным официăллă
хыпарсĕм тă'рăх; обобщйть дăнные
даннăйсенĕ пĕтĕмлет 2. (син. спосббности, задăтки) пултарÿлăх, хевте;
у ребĕнка есть музыкальные дăнные
ачăн мÿзыка пултарÿлăхĕ пур 4
компыбтерная бăза дăнных компьютертй даннăйсĕн базй
дăнный ирил. (син. Зтот) ку, çак,
шăп çăкă; хальхй; дăнный слÿчай ку
тĕслĕх; в дăнное время хальхИ
вăхăтрă
дар (-а) сущ. муж.; множ. дары
(-<5в) 1. (син. подăрок, приношĕние)
парне, кучченеç; принести в дар
парне пар, парнеле; щĕдрый дар
пысăк парне, хăклă кучченĕç 2. (син.
спосббность, талăнт) пултарÿлăх,
талăнт; литератÿрный дар çырăвçă
пултарÿлăхĕ; ббжий дар Тÿрă пилленй * дары прирбды çут çантăлăк
пуянлăхĕ; потерЯть дар рĕчи чĕлхĕсĕр пул, калаçаймй пул (тĕлĕннипе, аптйранипе)
дареный прил. парнб ...; парнеленĕ;
дарĕный платбк парнелĕнĕ тÿтăр *
дарĕному конн5 в зÿбы не смбтрят
парненĕ тиркемеççĕ
дарить (наст. дарк5, дăришь, дăрят; прич. действ. наст. дăрящий,
прош. даривший; прич. страд. наст.
даримый, прош. дăренный; деепр. да-

ря) глаг. несов., кому кого-что пар,
парнеле, парне пар, кучченеç пар;
дарйть бук^т цветбв чеч^к çыххй
пар; дарИть на пăмять фотогрăфию
асăнмăлăх сăн ÿкĕрчĕк парнеле
дармоед (-а) сущ. муж., дармоедка (-и) жен. (син. тунеядец) харăм
пыр, харăмçă
даровăние (-я) сущ. сред. (син. талăнт) пултарÿлăх, талăнт; пултарÿллă çын; он обладăет музыкăльным даровăнием ÿнăн мÿзыка пултарÿлăхĕ пур; кбнкурс молодых даровăний пултарÿллă çамрăксен кбнкурсă
даровйтый прил. (син. талăнтливый;
ант. бездăрный) пултарÿллă, талăнтлă, пысăк хевтеллĕ; даровйтый
(бноша пултарÿллă çăмрăк
дăром нареч. 1. (син. бесплăтно) тÿлевсĕр, саплăвсăр, ахăль; отдăть дăром ахалех парсă яр 2. (син. бесполезно, напрăсно) ÿсăсăр, харăм; труды пропăли дăром ĕçлени харамă
кăйрĕ * и дăром не нăдо ахăль парсăн та кйрлĕ мар; Э'то тебе дăром
не пройдĕт! Ку санă ахăль иртмĕст!
д^та (-ы) сущ. жен.; множ. д^ты
(дат) дăта, кун, вă'хăт; исторйческие дăты историрй пăллă кунсем;
простăвить на документе д^ту документрă дăта кăтăрт
дăтельный прил:. дăтельный надĕж
парÿ падежĕ; фбрма дăтельного падежă парÿ падежĕн формй
дать (будущ. дам, дашь, даст,
множ. дадйм, дадйте, дадÿт; прош.
дал, далă, далб и дăло, множ. дăли;
с отрицанием нĕ дал и не дăл, не
далă, не дало и не дăло, множ. не
дали и не дăли; повел. ф. дай, дăйте; прич. действ. прош. дăвший; прич.
страд. прош. дăнный; деепр. дав) глаг.
сов. 1. кого-что кому (син. вручйть;
ант. взять, принять) пар, тыттăр;
дать в рÿки алăрăн тыттăр; дать кнй-

гу кĕнеке пар; дать взаймы денег
кивçĕн укçă пар; Скблько дадйте за
шăпку? Çĕ 'лĕкшĕн мĕн хак парăтăр?
2. что или с неопр. ф. кому (син. предостăвить) пар, туянтăр; дать раббту ĕç пар, ĕçе ил; дать образонăние пĕлÿ' туянтăр, вĕрентсе кăлăр;
дать покбй кăнăç пар 3. что кому
(син. достăвить) кÿр, пар; полЯ даю> богăтый урожăй уй-хИр пьюăк тухăç кÿр^т 4. (син. удăрить, стукнуть)
çап, тивĕрт, тыттарсă яр; дать по
голове пуçрăн çап 5. что (син. провестй) пар, ирттĕр, йĕркелĕ; дать
концйрт концерт ирттĕр 6. в сочетании с сущ. выражает действие по
его значению: дать согласие кИлĕш;
дать звонбк шăнкăравлă; дать трещину çурăлсă кай; дать начăло пуçарсă яр; дать поручение хуш * дать
знать хыпăр яр; пĕлтер; дать слбво
сăмăх пар, тумă пул; ни дать ни
взять кăснă лăртнă, пĕр пекех; Я тебĕ
дам! Пăрăп ак эпĕ санă! (юнаса калани); Ему не дашь шестйдесяти Вăл
утмăлтă тесĕ калăмăн; Дăй-ка я пойдÿ
к немÿ! Ун патне каям-ха!
дача (-и) сущ. жен.; множ. дачи
(дач) дăча (çулла канмалли, хула тулашĕнчи пÿрт); жить на дăче дачăрă
пÿрăн
дăчный прил. дăча -ĕ; дачăрИ; дачный учăсток дача çă 'рĕ
два муж. и сред., две жен. (двух,
двум, двумя, о двух) числит. колич.
1. йккĕ, йк(ĕ); два чсловска йкĕ çын;
зă два дня и за двă дня Икĕ кун хушшинче; двăжды два - четыре ик хут
йккĕ - тăвăттă; без двух минÿт пять
пйллĕк çитессИ Икĕ минÿт 2. (син.
двбйка) «иккĕ» (вĕренÿри хаклав
палли); Ш т я получйл «два» по истбрии Петя историпе «иккĕ» илнĕ
* в двух шагах отсюда кунтăн çывăхрăх; ни два ни полторă нимле мар;
рассказă I ь в двух словăх кĕскен ка-

ласă пар; в два счета часăх, хă'вăрт
двăдцать (-И, -ьк5) числит. колич.
çИрĕм; двăдцать три консйки çирĕм
вИçĕ пус; ему ещĕ нет двадцатй вăл
çирĕм çул тултармăн-ха
двăжды нареч. 1. Иккă, йкĕ хутчĕн; двăжды в неделю эрнере Иккĕ
2. Икĕ хут (хутлани çинчен); двăжды
три -шесть ик хут вИççĕ - ÿлттă
двенăдцать (-и) числит. колич. вун
иккă, вун Ик(ĕ); без чăтверти двенăдцать вун йккĕ çитессИ вун пйлĕк
минÿт; в двенăдцать лет вун Икĕ
çултă чухнĕ
двĕрь (двĕри, двĕрью, в дверИ, на
дверИ и в двĕри, на двери) сущ.
жен.; множ. двĕри (дверĕй, дверями и дверьмИ, в дверях) ăлăк; дверь
кбмнаты пÿ'лĕм ăлăкĕ; запертая
дверь питĕрĕнчĕк ăлăк; открыть
дверь алăкă уç 4 выставить за дверь
хÿтерсĕ яр, кăларсă яр; рассмăтривать вопрбс при закрытых дверЯх
ыйтăвă вă'рттăн пăхсă тух
двернбй прил. ăлăк -ĕ; двернбй косЯк ăлăк суллй; двернбй замбк ăлăк
çăрИ; двернбй засбв ăлăк сă'лăпĕ
двести (двухсбт, двумстăм, двумястăми, о двухстăх) числит. колич. ик
çĕр; в двухстăх километрах отсюда
кунтăн ик çĕр километртă; двести
да сто бÿдет трйста ик çĕр çумнĕ
çĕр хушсăн виç çĕр пулăть
двИгатель (-я) сущ. муж. (син. мотбр) двИгатель; автомобильный двйгатель автомобйль двйгателĕ; реактИвный двигатель реактИвлă двИгатель; завести двИгатель двигателе
тапратсă яр
двИгать (наст. двйгаю и двИжу,
двИгаешь и двИжешь, двигают и
двИжут; прич. действ. наст. двйгающий и двИжущий, прош. двйгавший;
прич. страд. наст. двИгаемый и движимый; деепр. двИгая) глаг. несов. 1.
кого-что (син. перемещăть) куçăр,

шуçтăр, сиктер, тапрăт; двйгать димă'шăр, йĕ'кĕр, мă'шăрлă, Иккĕлван диванă куçăр; двйгать с мбста
лĕ; двойные рăмы мă'шăр рăма;
вырăнтăн тапрăт 2. чем вылят, хусдвойнбй ор^х й ĕ к ĕ р мă'йăр * плакăт; двигать пăльцами пÿрнесене
тйть в двойнбм размĕре йкĕ хут ытвылят 3. кого-что хускăт, ĕçлеттер;
ларăх тÿле
çăвăр, çавăрттăр; вода двйжет турдвбйня (-и) сущ. жен.; множ. двбйбйны ГЭС шыв ГЭС турбинисене çани (двбен) йĕкĕрĕш; у них родилăсь
вăрăть 4. аталантăр, малаллă яр; двйдвбйня вĕсен йĕкĕреш çурăлнă
гать вперед наÿку ăслăлăхă малаллă
двор (-ă) сущ. муж. 1. картйш, кил
аталантăр
картй, кил хушшй; загнать скотйдвйгаться (наст. двигаюсь и двИну во двор выльăхă кил картине хусă
жусь, двигаешься и движешься,
кĕрт 2. (син. усăдьба, хозяйство) килдвИгаются и движутся; прич. действ. çÿрт, кил; крестьЯнский двор хреснаст. двйгающийся и двИжущийся,
чен кил-çÿрчĕ; в деревне насчйтыпрош. двйгавшийся; деепр. двйгаясь) вается бколо ста дворбв ялтă çĕр
глаг. несов. 1. (син. перемещăться; ант. килĕ яхăн шутланăть * скбтный двор
стоять) куç, кай, çÿрĕ; двйгаться
выльăх картИшĕ; на дворĕ тултă, ÿçă
вперĕд малаллă кай; двйгаться по досывлăшрă; не ко дворÿ пришелся
рбге çулпă пыр; дĕло не двйжется
юраймăн (кама та пулин)
вперед ĕç малаллă каймăсть 2. (син. отдворĕц (-рцă) сущ. муж. кермен;
правляться) тапрăн, хускăл, тух; пора
цăрский дворĕц патшă кермĕнĕ; Дводвйгаться в путь çулă тухмă вă'хăт 3.
рец культÿры Культÿра керменĕ;
(син. шевелйться) выля, вылян, хусДворец бракосочетаний Мăшăрланÿ
кăн; замĕрзшие пăльцы не двйгаются
керменĕ; Кремлевский дворĕц съĕзшă'ннă пÿрнесем хусканмăççĕ
дов Кремльтй съездсен керменĕ
движĕние (-я) сущ. сред. 1. (син. педвбрник (-а) сущ. муж. 1. двбрник
ремещение) кÿçăм, хусканÿ, выля(кил хушшине пуçтаракан); раббтать
нÿ; куçнй, хусканнй, вылянни; двидвбрником дворникрă ĕçле 2. тажĕнис по прямбй тÿ'ррĕн куçсă пысăткăч (автомобиль кантăкне тасани; привести в движĕние хускатсă яр
такан хатĕр); включйть двбрник та2. (син. ездă) çÿрĕв; çÿренй, куçсă
саткăчă ĕçлеттĕр
çÿренй; автббусное движение автодворняга, дворнЯжка (-и) сущ.
буссем çÿренИ 3. к5хăм; демократйжен. кил йыттИ, ăрăтсăр йытă
ческое движение демокрăти юхăмĕ
дворянйн (-а) сущ. муж., дворЯндвбе (двоих, двойм, двоИми и двука (-и) жен.; множ. дворЯне (-ян)
мя) числит. собир. йкĕ, Иккĕн, икдворянсĕм (привилегиллĕ йăх-ăру
кĕшĕ; двбе парнĕй йкĕ кăччă; двбе саçыннисем)
н^й йкĕ çунă; онй двбе вĕсем йккĕшĕ;
дворЯнский прил. дворян -ĕ; двораббтать за двоих йкĕ çыншăн ĕçле
рянские рбды дворянсĕн йăхĕсем
двоетбчие (-я) сущ. сред. Икĕ лă'ндвоюродный прил. йккĕмĕш сыпăкчă (чарăну палли)
рй (тăван); двоюродный брат куккă
двбйка (-и) сущ. жен. 1. йккă («2»
(е мучИ, пиччĕ, аппă, инке) Ывăлĕ;
цифра тата хисеп) 2. «йккĕ» (вĕренÿ- двоюродная сестра куккă (е мучй,
ри хаклав палли); Вăся ÿчится без
пиччĕ, аппă, инке) хĕ'рĕ
«двбек» Вăся «иккĕсĕр» вĕренĕт
двузнăчный прил. 1. Икĕ пăллăллă;
двойнбй прил. (ант. одинăрный)
двузнЯчное числб йкĕ пăллăллă хисеп

(сăм., 12, 34, 75) 2. йкĕ пĕлтерĕшлĕ;
двузнăчное слбво йкĕ пĕлтĕрĕшлĕ
сăмăх
двуствбльный ирил. (ант. одноствбльный) йкĕ кĕпçеллĕ; двуствбльное ружьĕ йкĕ кĕпçеллĕ пăшăл
двухлетний ярил. 1. йкĕ çултй, иккĕрй; двухлетний ребĕнок иккĕрИ
ачă 2. йкĕ çÿллăх; двухлетние цветы
йкĕ çул ÿсекĕн чечексем
двухместный прил. йкĕ вЫрăнлă;
двухмĕстный номер в гостИнице хăнă
килĕнчй йкĕ вЫрăнлă пÿ'лĕм
двухтбмный прил. йкĕ тбмлă; двухтбмное издăние йкĕ тбмлă кăлăрăм
двухэтăжный прил. йкĕ хутлă; двухэтăжный дом йкĕ хутлă çурт
двуязычие (-я) сущ. сред. ик чĕлхелĕх (халăх е çын икĕ чĕлхепе усă
курни); чувашско-рÿсское двуязычие
чăвашлă-вырăслă ик чĕлхелĕх
двуязычный прил. 1. ик чĕлхĕллĕ
(икĕ чĕлхепе калаçакан); двуязычное
население ик чĕлхĕллĕ хăлăх 2. йкĕ
чĕлхеллĕ (икĕ чĕлхепе усă курса çырнй); двуязычный текст йкĕ чĕлхеллĕ
текст; двуязычный словăрь йкĕ чĕлхĕллĕ словăрь (сăм., вырăсла-чăвашли,
нимĕçле-вырăсли т.ыт.)
дебăты (-ов) сущ. множ. дебатсем,
сÿтсе явÿ; сÿтсе явни; в парлăменте
идÿт дебăты по нбвому закбну парламентрă çĕ'нĕ законă сÿтсĕ явăççĕ
дебитбр (-а) сущ. муж. (син. должнйк) дебитбр, пăрăмçă, пăрăмлă
çын (е организăци, предприяти)
дебитбрский прил. дебитбр -ĕ, пăрăмçă -ĕ; дебитбрская задблженность
дебитбр пăрăмĕ
дебри (-ей) сущ. множ. чă'тлăх;
таежные дĕбри тайгă чă 'тлăхĕ
дебк5т (-а) сущ. муж. 1. (син. начăло) пуçлăмăш, пуçăнÿ; пуçăннИ; дебк5т артИста артйст пĕрремĕш хут
вылянй; дебк9г оказăлся успĕшным
ĕçĕ пуçăннй ă'нăçлă пÿлчĕ

дебютйровать (наст. -рую, -руешь, -руют) ĕç пуçлă, ĕçĕ" пÿçăн;
спортсмĕн дебютировал в беге на корбткие дистăнции спортсмĕн кĕскĕ
дистанцисенчĕ чупмă пуçлăнă
девальвăдия (-и) сущ. жен. девальвăци; девальвациленни (хут укçа
йÿнелни)
девăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
глаг. сов. и несов. кого-что (син. помещăть, прятать, класть) хур, чик,
чиксе хур, пытăр; Куда девăть ^ти
кнйги? Ку кĕнекесенĕ ăçтă хумаллă?; Куда он девăл ключй? Вăл çăраççисене ăçтă чиксĕ хÿнă? 4 денег
нĕкуда девăть укçăн шÿчĕ çук
девăться (наст. -ăюсь, -ăешься,
-ăются; повел. ф. -ăйся, -ăйтесь) глаг.
сов. и несов. (син. исчезăть, пропадăть) пĕт, çухăл, кай, кайсă çухăл;
Кудă деваются деньги? Укçă ăçтă
кайсă çухалăть? 4 нĕкуда девăться
ниçтă та кайсă кĕреймĕн, ним те
тăвăймăн
девйз (-а) сущ. муж. девйз (ĕç-хĕлĕн,
хайлавйн тĕп шухăшне, тĕллевне
кĕскен палăртни); Наш девйз - служĕние нарбду Пйрĕн девйз - хăлăхшăн ĕçлессИ
девичий, девйчий ирил. хĕр -ĕ, хĕр
упрăç -ĕ; девйчьи лйца хĕрсен сăнĕсĕм; у негб дĕвичья пăмять вăл хĕр
пек часăх манăть (тăрăхласа калани)
дĕвочка (-и) сущ. жен. (ант. мăльчик) хĕр ачă; у них в семьĕ две д^вочки и мăльчик вĕсĕн кил-йышĕнчĕ йкĕ хĕр ачапă пĕр арçьш ачă
девянбсто (род., дат., твор., предл.
п. девянбста, вин. п. девянбсто) числит. колич. тă'хăр вÿннă, тă'хăр
вÿн(ă); прошлб девянбсто лет тă'хăр
вÿнă çул йртрĕ; девянбсто разделйть нă два тă'хăр вуннă иккĕ пайлă
девятнăдцать (-и) числит. колич.

вун тă'ххăр, вун тă'хăр; емÿ девятнадцать вăл вун тăххăртă
девятый числит. порядк. т ă ' х хăрмĕш; мы ÿчимся в девятом клăссе эпйр тă'ххăрмĕш класрă вĕренĕтпĕр
девять (-и, -ьк5) числит. колич.
тă'ххăр, тă'хăр; дĕвять человек тă'хăр çын; девять не делится на два
тă 'ххăр икке пайланмăсть
девятьсбт (девятисбт, девятистăм,
девятьюстăми, о девятистăх) числит. колич. тă 'хăр çĕр; в тысяча девятьсбт сорок первом годÿ началăсь
войнă п и н те тă'хăр çĕр хĕ'рĕх
нĕрремĕш çултă вă'рçă пуçлăннă
дед (-а) сущ. муж. 1. асатте (аттен ашше); кукаçй {аннен ашшĕ) 2.
мучй, асатте 3. мучи, асатте (ватă
çынна чĕнни) * Дед Морбз Хĕл Мучи
деепричастие (-я) сущ. сред. деепричăсти (глагол форми)
деепричăстный прил:. деепричастный оборбт деепричăстиллĕ сăмăх
çăврăнăшĕ
дежÿрить (наст. -рю, -ришь, -рят;
повел. ф. -рь; ирич. действ. наст. -ряший, прош. -ривший; деепр. -ря)
глаг. несов. дежурствăрă тăр, дежÿрнăй пул; Кто сегбдня дежÿрит в
клăссе? Паян класрă кам дежурнăй?
дежÿрный 1. ирил. дежурствăрă
тăракăн, дежурствăри; дежÿрный
врач дежурствăрй врач 2. дежÿрный
(-ого) сущ. муж., дежÿрная (-ой)
жен. дежурнăй; дежÿрный по стăнции стăнци дежÿрнăйĕ; назнăчить
дежÿрных дежурнăйсенĕ уйăрсă ларт
дежÿрство (-а) сущ. сред. дежÿрство; дежÿрство по шкбле шкулти
дежÿрство; быть на дежÿрстве дежурствăрă пул
дезертйр (-а) сущ. муж. дезертйр,
тăркăн (çартан тарнй салтак)
дезинфĕкция (-и) сущ. жен. (син.

обеззарăживание) дезинфекци (чир
ертекен микробсене пĕтерни); произвестй дезинфекцию дезинфекци
тусă ирттер
дезинфицировать (наст. -рую, -руешь, -руют) глаг. сов. и несов., что
(син. обеззарăживать) дезинфекци
ту; дезинфицировать одежду тумтире дезинфĕкци ту
дезорганизăция (-и) сущ. жен. дезорганизăци, пăтрăв; пăтрăв кÿнй,
арпашÿ кÿнИ; он внбсит дезорганиз^цию в рабдту вăл ĕçре пăтрăв
кÿрет
действие (-я) сущ. сред. 1. (син. раббта, деятельность) ăç, ĕç-пÿç, ĕçхĕ'л; противозакбнные действия законă хирĕç ĕçсем; составить план
действий на бÿдущее малашнехИ
ĕçсĕн планнĕ палăртсă хур 2. ĕçленй, çÿренй, привестй машину в дбйствие машинăнă ĕçлеттерме пуçлă 3.
вăй; вăйрă тăнй; продлйть дĕйствие
договдра договбр вăйрă тăрăс вăхăгă
тăс; зак«5н обрăтной сйлы не имĕет
закбн вă 'йĕ йртнĕ вăхăтă витмест 4.
(син. результăт, влияние) вИтĕм,
вă'йăм, ÿсă; вйтĕм кÿни, ÿсă панй;
окăзывать благотвбрное действие
ырă вйтĕм кÿр; предупреждĕние не
возымĕло дĕйствия асăрхаттарнИ ÿсă
памăрĕ 5. пай, сЫпăк (спектаклен,
пъесăн); комĕдия в трех дĕйствиях
вйçĕ пăйлă комĕди 6. тă'вăм, дĕйстви; четЫре действия арифмĕтики
арифметикăн тăвăтă действийĕ
действйтельность (-и) сущ. жен.
пÿрнăç, чăн пÿрнăç, чăн пуррй; литератÿра отображăет действйтельность литература чăн пурнăçă сăнласă парăть * в действйтельности
тĕрĕссипе, чăннипе
действйтельный прил. 1. (син. настоящий, пбдлинный) чăн пур,
чăннипĕ пÿлнă; действительный
факт из жйзни пурнăçрă чăн пулнй

2. вăйрă тăракăн; спрăвка действйтельна в течение мĕсяца спрăвка пĕр
ÿйăх хушшй вăйрă тăрăть 3. действйтельно нареч. чăн, чăнăх та, чăннип^х; он действйтельно бблен вăл
чăнăх та чИрлĕ 4. действйтельно
вводн. сл., выражает уверенность
чăн та, чăнăх та; я, действйтельно,
там не был эпĕ чăнăх та унтă пулмăн * действИтельный залбг глагбла глагблăн тĕп залбгĕ; действйтельный член акадĕмии академин тĕп
членĕ
действовать (наст. -твую, -твуешь, -твуют; прич. действ. наст.
-твующий, прош. -твовавший; деепр.
-твуя) глаг. несов.' 1. ĕçле, ту, тусă
пыр; действовать смело хăюллă пул;
телефбнная лйния не дейетвует телефбн лИнийĕ ĕçлемест. 2. на когочто витбр, вйтĕм кÿр, ÿсă пар; лекăрство на негб не действует эм^л
ăнă ÿсă памăсть
декабрь (-я) сущ. муж. раштăв, декăбрь (çулталăкри вун иккĕмĕш
уйăх); в коннĕ декабрЯ раштăв вĕçĕнче
декăбрьский прил. раштăв -ĕ; декăбрь -ĕ; раштăв уйăхĕнчй, декабрьтИ; декăбрьские морбзы раштăв сиввисем
декăда (-ы) сущ. жен. 1. (син. десятидневка) вÿнă кун; в пĕрвой дек^де месяца ÿйăхăн пĕрр^мĕш вÿнă
кунĕнче 2. вунăкунлăх, декăда; декăда нарбдного твбрчества хăлăх пултарÿлăхĕн вунăкунлăхĕ
декан (-а) сущ. муж. декăн (аслă
шкулта - факультет пуçлăхĕ)
деканат (-а) сущ. муж. деканăт
(факультета ертсе пыракан çынсем)
декламйровать (наст. -рую, -руешь, -руют) глаг. несов. илемлĕ вулă; декламИровать стихй со сцены
сцена çинче сă'вă вулă
декларăция (-и) сущ. жен. (син. за-

явление) декларăци (ĕç принципĕсемпе планĕсене пĕлтерсе калани, çирĕплетсе çырни); правительственная
декларăция правительство декларăцийĕ; вьктупить с декларацией декларăци ту * тамбженная декларация тамбжня декларăцийĕ (чикĕ урлă
каçакан çын хăйпе мĕнле хаклăхсем
пурри çинчен çырса пани)
декоратйвный прил. илĕм -ĕ, илемлĕх, кăпăрлăх; декоративные раст^ния шюмлĕх ÿсĕн-тăрăн
декорăция (-и) сущ. жен. декорăци (спектакльти ĕçсемпе килĕштерсе
сцена çинче усă куракан ĕлкесем, япаласем)
декрбт (-а) сущ. муж. (син. постановлĕние) декрет, йышăнÿ; декр^т
правйтельства правительство йышăнăвĕ
дблать (наст. -аю, -аешь, -ают)
глаг. несов. 1. что (син. совершăть, занимăться, производИть) ту, ăсталă,
хайлă, тусă хатĕрле; дблать мĕбсль
сĕтĕл-пукăн ăсталă; он ничегб не делает вăл ним те тумăсть 2. что и без
доп. ту, хăтлăн; делать добрб ырă
ĕç ту; делать успехи çитĕнÿ' ту; ц.ĕлать ошибки й ă н ă ш ту; делать посвбему ху пĕ 'лнĕ пек хăтлăн Ф дйлать выбор суйласă ил; делать попытку тăрăшсă пăх, хăтлăн; делать
нечего ним те тăвăймăн; от нечего
делать ним ĕç çукрăн
делаться (наст. -аюсь, -аешься, -аются) глаг. несов. 1. (син. становйться)
пул, пулсă кай, пулсă пыр; в^тер
делается сильным çил вăйлансă пырăть 2. 1 и 2л. не употр. (син. происходИть, бывăть) пул, пулсă ирт;
Что там делается? Мĕн пулсă иртет унтă?
делегăт (-а) сущ. муж., делегăтка
(-и) жен. делегăт (суйласа янă çын);
делегаты партийного съезда пăрти
съезчĕн делегачĕсĕм

делегăция (-и) сущ. жен. делегăци
ĕçĕпĕ çÿрĕ; сидеть без дбла ĕ'çсĕр
(делегатсен ÿшкăнĕ); инострăнная
лар 2. (син. специăльность) ĕç, профĕсси; военное д^ло çар ĕ'çĕ; он ходелегăция ют çĕршЫв делегăцийĕ
делĕние (-я) сущ. сред. 1. (син. рас- рошб знает свое дело вăл х ă й ĕ н
ĕçнĕ лăйăх пĕлет 3. (син. нăдобность,
пределĕние) пайлăв, валеçÿ", пайнуждă) ĕç, ыйтÿ, йÿ'тĕм; Я пришел
ланÿ; пайланй, валеçни, пайланнй;
к вам по вăжному д^лу Э п ĕ сйрĕн
делĕние учЯщихся по клăссам вĕрепатă кИрлĕ ыйтупă кйлтĕм 4. (син.
пекенсене классĕм тă'рăх пайланй
процесс) ĕç (судра пăхмалли); уго2. (ант. умножение) пайлăв; пайлаловное дбло уголбвлă ĕç; возбудйть
ни; знак делĕния пайлăв палли; зад^ло в суде судрă ĕç пуçăр Ф пердăча на деление пайлăв задачИ 3.
вым делом чи малтанăх; между д^карт, виçе; делĕния линĕйки линĕйлом ерçнĕ хушăрă; ^то другбе дело
ка карчĕсĕм
ку пачăх ÿрăх япалă; пустйть в дело
делймое (-ого) сущ. сред. пайлаĕçĕ яр; то и д^ло çинĕ-çинех; дбло
наканнй {математикăра - пайлатвое хă'вăн ирĕкÿ'; на сăмом деле
пакан хисеп)
тĕрĕссипе; Как дела? Мĕнлĕ пурăделйтель (-я) сущ. муж. пайлаканнй (математикăра- пайлакан хисеп) нăтăр?; В чем д^ло? Мĕн пÿлнă?;
Э'то не вăше де'ло Ку сИрĕн ĕç мар;
делйть (наст. делю, делишь, дĕКакбе вам дбло? Сирĕ мĕн ĕç?
лят; прич. действ. наст. делящий и
делящий, прош. деливший; прич.
деловйтый прил., деловйто нареч.
ĕçчĕн, ĕ'çлĕхлĕ, тăрăшÿллă; делострад. наст. д е л и м ы й , прош.
делĕнный; деепр. деля) глаг. несов. 1. витый человек ĕçчĕн çын
кого-что (син. распределять) валеç,
деловбй прил. 1. (син. раббчий) ĕç
-ĕ, ĕçлĕв -ĕ; ĕ'çлĕ; деловбе предлонайлă, ÿйăр; делйть пбровну таншăр
жĕние ĕ'çлĕ сĕнÿ"; деловые люди
налĕç; делйть имÿщество пурлăхă
ÿйăр 2. что на что пайлă делйть цĕ- ĕ'çлĕ çынсем 2. (син. толкбвый) ĕ'ç~
лĕхлĕ, пĕлÿ'ллĕ, ăстă; деловбй руиять на три тăххăрă виççе пайлă
ководйтель ĕ'çлĕхлĕ ертÿ'çĕ 3. ĕçĕ
делйться (наст. делюсь, делишьюрăхлă; деловăя древесина ĕçĕ
сч, делятся; прич. действ. наст. делЯщийся, прош. делившийся; деепр. к5рăхлă йЫвăç (вутă марри)
дельта (-ы) сущ. жен. шыв вăрри
дслЯсь) глаг. несов. 1. 1 и 2 л. не
дĕльта (юхан шывăн юпленчĕк вăрри);
употр. валеçĕн, пайлăн, ÿйрăл; дедельта Вблги Атăл дельтй
сять не делится на три вÿннă виççе
дельфйн (-а) сущ. муж. дельфин
пайланмăсть 2. чем с кем пар, уйăр(пĕчĕк кит евĕрлĕ тинĕс чĕр чунĕ)
сă пар; делйться с дрÿгом кускбм
демилитаризăция (-и) сущ. жен.
хлеба çă'кăр татăкне туспă пĕрлĕ çи
(син. разоружĕние; ант. вооружĕние,
3. (син. расскăзывать) калăç, каласă
милитаризăция) хĕç-пăшалсăрланÿ,
пар; делйться впечатлĕниями от похĕç-пăшалсăрлантарÿ
ездки в Москвÿ Мускавă кайсă килдемисезбнный прил. çă'мăл, çурхйни çинчен калăç
кĕрхи, çÿрлăх-кĕ'рлĕх; демисезбнное
д^ло (-а) сущ. сред.; множ. дел^
пальтб çă'мăл пальтб
(дел, делăм, о делăх) 1. (син. раббдемобилизация (-и) сущ. жен.
та, деятельность) ĕç, ĕç-хĕ 'л, ĕç(ант. мобилизăция) демобилизăци (çар
пÿç; домăшние дела килтИ ĕç-пÿç;
службине илнĕ çынсене киле яни)
ездить по делам слÿжбы слÿжба

демобилизовăтъ (наст. и будущ.
-зÿю, -зÿешь, -зÿют; прич. страд.
прош. -збванный) глаг. сов. и несов.,
кого-что (ант. мобилизовăть) демобилизацилĕ, демобилизăци ту, çартăн яр; демобилизбванные солдăты
çартăн янă салтаксем
демографйческий прил. демогрăфи
-ĕ, демографйческая ситуăция демогрăфи тă'рăмĕ; демографйческие
исследования демогрăфи тĕпчевĕсем
демогрăфия (-и) сущ. жен. демогрăфи (халăх йышĕн тытймне, вăл
улшăннине тата куçнине тĕпчекен
ăслăлăх)
демокрăт (-а) сущ. муж., демокрăтка (-и) жен. 1. демокрăт (демократи майлă çын) 2. демокрăт (демократсен партийĕнче тăракан)
демократизăция (-и) сущ. жен. демократизăци; демократизациленИ;
демократизăция жйзни ббщества 66щество пурнăçнĕ демократизациленй
демократйзм (-а) сущ. муж. демокрăтилĕх; укрепление демократйзма
в Россйи Раççейрă демокрăтилĕх
çирĕпленнй
демократИческий прил., демократйчески нареч. демокрăти -ĕ; демократилле, демокрăтиллĕ; демократйческий строй демокрăти йĕркй; демократйческие стрăны демокрăтиллĕ
çĕршывсем
демокрăтия (-и) сущ. жен. демокрăти (аслă влаçа халăх тытмалли
йĕрке); принципы демокрăтии демокрăти принципĕсĕм
демонстрант (-а) сущ. муж., демонстрăнтка (-и) жен. демонстрăнт,
демонстрациĕ хутшăнакăн; колонна
демонстрăнтов демонстрантсен колоннИ
демонстрăция (-и) сущ. жен. 1. демонстрăци (халăх урама йышлăн
тухса хăйĕн шухăш-кăмăлне палăр-

тни); прăздничная демонстрăция уяв
демонстрăцийĕ 2. кăтартÿ, палăртÿ;
кăтартнй, палăртнй; демонстрăция нбвого фйльма çĕ 'нĕ фильм кăтартнИ
демонстрйровать (наст. -рую, -руешь, -руют) глаг. сов. и несов. 1. демонстрăци ирттĕр, демонстрацие
хутшăн 2. кого-что (син. покăзывать)
кăтăрт, пăлăрт; демонстрйровать мбдную одежду мбдăллă тумтир кăтăрт
денационализăция (-и) сущ. жен.
денационализăци (национализациленĕ пурлăха уйрăм харпăрлăха тавăрса пани)
денежлый прил. 1. укçă -ĕ, укçăтĕнкĕ -ĕ; денежный оборот укçăтенкĕ çăврăнăшĕ 2. (син. богăтый)
пуян, укçăллă; он человек дĕнежный
вăл укçăллă çын
день (дня) сущ. муж., множ. дни
(дней) 1. кун; сблнечный день хăвеллĕ кун; рабочий день ĕç кÿнĕ; через несколько дней темиçе кунтăн;
отметить день рождĕния çурăлнă кунă пăллă ту 2. множ. днн (син. врĕмя, перйод) кунсбм, вă'хăт, тăпхăр;
в дни войны вă 'рçă вăхăтĕнче; вспоминЯть дни детства ачăлăх кунĕсене
асă ил 4 День Побсды Çĕнтерÿ'
кунĕ (Тăван çĕршыв вăрçинчи çĕнтеру
ячĕпе майăн 9-мĕшĕнче ирттерекен
уяв); на днях çак кунсенче, çывăх
вăхăтрă; день ото днЯ кунрăн-кун;
изо дня в дбнь куллен-кун; со дня
нЯ день паян мар ырăн, кĕ'ç-вĕç;
третьего дня вйçĕм к у н ; ребенок
растет не по дням, а по часăм ачă
самантсерĕн ÿссе пырăть
деныи (дĕнег, деньгăм, в деньгăх)
сущ. множ. укçă, укçă-тĕнкĕ; бумăжные деньги хут укçă; выделить
дсныи на стройтельство больнйцы
больнИца тумă укçă-тĕнкĕ уйăрсă
пар 4- Врĕмя - деньги посл. Вă'хăт
укçă хакнĕ тăрăть; бĕшеные дĕньги
ямăт укçă

депутйт (-а) сущ. муж., депутатка (-и) жен. депутăт; депутат Госудăрственной Дÿмы Россййской Федерации Раççей Федерăцийĕн Патшăлăх Думйн депутăчĕ
депутатский прил. депутăт -ĕ; депутăтский мандăт депутăт мандăчĕ
депутация (-и) сущ. жен. депутăци (пĕр-пĕр ыйтăва татса пама
халăх суйласа янă ушкăн)
деревенский прил. ял -ĕ; ялтй; деревĕнский пăрень ял каччИ; дсревенский клуб ялтй клуб
дерĕвня (-и) сущ. жен.; множ. дерĕвни (деревень, деревням, в деревнях) ял; роднăя дерĕвня тăвăн ял;
газификăция деревĕнь ялсене газ
кĕртнй
дĕрево (-а) сущ. сред.; множ. дерĕвья (-вьев) 1. йЫвăç (ÿсекенни);
лйственные деревья çÿлçăллă йывăçсĕм;
хвбйные дерĕвья лă'сăллă йывăçсем;
ствол дерева йывăç вуллй 2. (син. древссйна) йывăç (касни); посÿда из
дĕрева йывăç сăвăт-сапă; резьбă по
дĕреву йывăç кассă эрешленй
деревянный прил. йЫвăç ...; йывăç
ĕ; деревянный дом йывăç пÿрт
держăть (наст. держу, держишь,
дбржат; прич. действ. наст. держăщий, прош. держăвший; прич. страд.
прош. дĕржанный; деепр. держă) глаг.
несов., кого-что 1. тыт, тытсă тăр;
держăть в рук^х алăрă тытсă тăр;
прăвильно держăть рÿчку ручкăнă
тĕ'рĕс тыт 2. тыт, чар, ярсă тыт;
тормозă не дбржат тбрмоз чараймăсть (машинăна); Держйте вбра!
Вăррă тЫтăр! 3. тыт, усрă, тытсă усрă, пăхсă усрă; держăть свинĕй сыснă усрă; мой дед д^ржит пчел мăнăн
асаттĕ вĕлле хÿрчĕ тытăть 4. (син.
хранить) тыт, усрă, хывсă усрă;
держăть дĕньги в бăнке укçанă банкрă усрă * держăть оборбну хÿтĕленсĕ çăпăç; держЯть экзăмен экзăмен

тыт; держăть в мыслях асрă тыт;
держ^ть жильцбв хваттере яр, пурăнмă яр; держать впрăво сылтăмаллă пă 'рăн; держăть речь сăмăх калă
(пухура); держ^ть в руках алăрă тыт,
хЫтă тыткалă
держаться (наст. держÿсь, дбржишься, дĕржатся; прич. действ.
наст. держăщийся, прош. держăвшийся; деепр. держăсь) глаг. несов.
1. за кого-что тыт, тьггăн, тытсă тăр;
дети идут, держăсь за руки ачасĕм
аллă-ăллăн тытăнсă пырăççĕ 2. тытăнсă тăр, çирĕпленсе тăр; ворбта цĕржатся на столбах хапхă юпасĕм
çинче тытăнсă тăрăть 3. (син. находйться) пул, тăр, пурăн, çÿрĕ; рыба держится в глубине пÿлă тарăнрă
тăрăть 4. (син. стоять) тăр, çÿре, ÿте
тыт; держЯться прямо яшт тÿрленсе
тăр; ĕле держится на ногЯх урă çинчĕ
арăн тăрăть 5. 1 и 2 л. не употр. (син.
сохраняться) сыхлăн, сыхлансă юл,
ан пĕт; холода держались дблго çантăлăк вăрахчĕн сйвĕ тă 'чĕ 6. (син. направляться) пыр, кай; держаться
кр^я леса вăрмăн хĕррипе пыр
дерзăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
глаг. несов. (син. стремйться) ă'нтăл,
туртăн, харсăрлăн, хăюллă пул
дерзйть (наст. 1 л. неупотр., -йшь,
-ят) глаг. несов. чăрсăрлăн, чăртмахлăн, чă'рсăр калăç, сăмахпă кÿрентĕр; он дерзйт стăршим вăл аслисемпĕ чă 'рсăр калаçăть
десант (-а) сущ. муж. десăнт
(тăшман çĕрне антарнă çарсем);
морскбй десăнт тйнĕс десăнчĕ; высадить десант десăнт антăр
десерт (-а) сущ. муж. десĕрт, пылăк çИмĕç (апат вĕçĕнче çимелли);
на дес^рт дали Ягоды десĕртлăх çырлă пăчĕç
деснă (-Ы) сущ. жен.; множ. десны
(десен, дĕснам) шăл тунй; десны
кровотбчат шăл тунинчен юн тухăть

десятилетие (-я) сущ. сред. вÿнă
çул, вÿнă çÿллăх; с тех пор прошлб
нĕсколько десятилетий унтанпă вуншăр çул иртрĕ
десятИна (-ы) сущ. жен. теçеттИн
(çĕр лаптйкĕн киве виçи - 1,09 гектар)
десятйчный прил. вуншăрлă; десятйчные дрбби вуншăрлă вак; десятйчная система мер вуншăрлă виçе
системй
десЯтка (-и) сущ. жен. 1. вÿннă
(«10» цифра тата хисеп) 2. вÿннă
(карт вăййинче); десятка бÿбен бÿбнă вÿннă
десЯток (-тка) сущ. муж. теçеткĕ,
вÿннă; десЯток яйц пĕр теçетке çăмартă
десять (-ти, -тью) числит. колич. вÿннă, вÿн(ă); в десять часбв
утра ирхинĕ вÿнă сехетрĕ; трИжды
десять — трйдцать виç хут вÿннă
- вă'тăр
детăль (-и) сущ. жен. 1. (син. часть)
пай, детăль; детăли часбв сехĕт
пайĕсĕм 2. (син. подрббность) вактĕвĕк, ваккй-тĕвеккй; входить во все
детăли вакки-тĕвеккй таранăх тишкер
детăльный прил. (син. подрббный;
ант. ббщий), детăльно нареч. тĕ'плĕ,
пăйăр, тĕ'пĕ-йĕрĕпе, ваккИ-тĕвеккй тарăн; рассмотреть вопрбс детăльно ыйтăвă тĕ'плĕн пăхсă тух
детворă (-Ы) сущ. жен. собир. ачăпăчă; детворă играет на ÿлице ачăпăчă урамрă вылять
детдбм (-а) сущ. муж. (сокр.: дĕтский дом) ачă çÿрчĕ; он вырос в
детдбме вăл ачă çуртĕнчĕ ÿ'снĕ
детектйв (-а) сущ. муж. 1. детектИв, йĕрлевçĕ (айăплă ĕçсене тĕпчекен специалист) 2. детектйв (йĕрлевçĕсен, шпионсен ĕçне сăнласа кăтартакан хайлав); он любит читăть детектйвы вăл детективсĕм вуламă
юратăть

детектйвный прил. детектив ...; детектйвлă; детектйвная литератÿра
детектйвлă кĕнекесем
детеныш (-а) сущ. муж. çурă; детеныши хомякă арлăн çурисем
дăти (детей, детям, детьми, о де~
тях) сущ. множ.; един. дитЯ сред.
(употр. также в знач. множ. к ребĕнок) ачасем, ача-пăчă, ывăл-хĕр;
д^ти шкбльного вбзраста шкул ÿсĕмĕнчй ачасем; дети военнослужащих
çар çыннисĕн ывăлĕ-хĕ 'рĕ; дети леглй спать ачасем çывăрмă вЫртнă; у
них в семье пЯтеро детбй вĕсĕн килйышĕнче пилĕк ачă
детонăция (-и) сущ. жен. детонăци (взрывчатка юнашар взрыв пулнипе е çапăннипе çурăлса кайни)
детсăд (-а) сущ. муж. (сокр.: дĕтский сад) ачă сăчĕ; отвестй сына в
детсăд ывăлă ачă саднĕ леçсĕ хăвăр
детский прил. 1. ачă -ĕ, ачă-пăчă
-ĕ; детские дошкольные учреждения
шкулчченхИ ачă-пăчă учрежденийĕсĕм 2. ачаллă; у негб сохранйлись
детские привьгчки ÿнăн ачаллă йăласĕм сыхлансă к5лнă
детство (-а) сущ. сред. ачăлăх; счастлйвое детство телĕйлĕ ачăлăх;
вспоминăть гбды детства ачăлăх çулĕсенĕ асă ил
деть (будущ. дĕну, дĕнешь, дĕнут;
повел. ф. день; прич. действ. прош. дĕвший; прич. страд. прош. детый, деепр. дев) глаг. сов., кого-что чик, хур;
кайсă чик, кайсă хур; Кудă вы дбли
мою шăпку? Мăнăн çĕлĕке ăçтă кайсă хÿнă эсир?
деться (будущ. дĕнусь, дĕнешься,
дĕнутся; повел. ф. денься, деньтесь;
прич. действ. прош. дĕвшийся; деепр.
девшись) глаг. сов. кай, çухăл, пĕт;
кайсă кĕр, кайсă çухăл, кайсă пĕт;
Кудă дĕлись вăрежки? АлсИш ăçтă
кайсă кĕ'нĕ? Ф некуда деться нймĕн
те тăвăймăн

дефект (-а) сущ. муж. (син. изъян,
недостăток) кă'лтăк, çитменлĕх,
ăйăп; обнарÿжить дефекты в проекте проектрй çитменлбхсенĕ тупсă
пăлăрт
дефектный прил. кă'лтăклă, çитмĕнлĕхлĕ; дефектный экземплЯр кнИги
кă'лтăклă кĕнеке
дефис (-а) сущ. муж. дефИс, кĕскĕ
йĕр (сăмах пайĕсене çыхăнтараканни, сăм., атте-анне, вак-тĕвек)
дефицйт (-а) сущ. муж. 1. (син. убыток; ант. профицИт) дефицйт, тăкăклăх (тăкак тупăшран пысăкрах
пулни); дефнцйт платĕжного балăнса тÿлĕв балăнсĕн тăкăклăхĕ; бюджбт с дефицйтом дефицИтлă бюджĕт 2. (син. недостăток, нехвăтка)
çитмĕнлĕх, çÿклăх, Иксĕклĕх; çитменнИ, çукки; иксĕкки; дефицйт товăров повседнĕшюго спрбса куллĕн
кйрлĕ таварсем çитменни
дефинигный прил. 1. (син. убыточный;
ант. профицИтный, прйбыльный) дефицйтлă, тăкăклă; дефицйтный бюджĕт дефицИтлă бюджĕт (тăкак тупăшран пысăкрах пулни) 2. (син. недостăточный) çитмĕн, çук, Иксĕк; дефицйтный товăр çитмен тавăр
дециметр (-а) сущ. муж. дециметр
(вăрăмăш виçи — метрăн вуннăмĕш
пайĕ)
дешевизна (-ы) сущ. жен. (ант. дороговйзна) йÿ'нĕлĕх, тавăр йÿннй
дешевый (кратк. ф. дĕшев, дешевă, дĕшево, множ. дĕшевы; сравн. ст.
дешĕвле, превосх. ст. дешĕвейший
и дешевĕйший) прил. (ант. дорогой),
дешево нареч. йÿ'нĕ; дешевая ббувь
йÿ"нĕ ăтă-пушмăк; продать дешево
йÿнĕпĕ сут
деятель (-я) сущ. муж., деятельница (-ы) жен. ĕçчĕн, ĕçлекĕн; дбятели искÿсства ÿнĕр ĕçченĕсĕм; заслуженный д^ятель науки ăслăлăхăн
тавă тивĕçлĕ сçчĕнĕ

деятельность (-и) сущ. жен. (син.
труд, раббта, занятия) ĕç, ĕçлĕв,
ĕç-хĕ'л, ăç-пÿç; ĕçленИ; занимăться
политйческой деятельностью полйтика ĕçнĕ хÿтшăн; нарушение щЬятельности сĕрдца чĕрĕ ĕ'çĕ пăсăлнй
дĕятельный прил. (син. энергйчный, активный; ант. вялый, пассйвный), деятельно нареч. хастăр, ĕ'çлĕхлĕ, ĕçчĕн; деятельный человек
ĕ'çлĕхлĕ çын; деятельно учăствовать
в обсуждĕпии вопрбса ыйтăвă сÿтсĕ
явмă хастăр хÿтшăн
деготь (дĕгтя и дĕгтю) сущ. муж.
тИкĕт; смазать дĕгтем ось телбги урапă тĕнĕлнĕ тйкĕт сĕр
дĕргать (наст. -аю, -аешь, -ают)
глаг. несов. 1. кого-что шш за что (си
тянÿть) турт; дĕргать за рукăв çанăрăн турт 2. что (син. вырывăть) çăл,
çумлă, тăпăлтăр, туртсă кăлăр;
дĕргать сорняки çум çумлă; дĕргать
зÿбы шăл кăлăр 3. кого (син. беспокбить) кансĕрлĕ, чăрмантăр, турткалă
дĕрн (-а) сущ. муж. çерĕм; куски
дĕрна çерĕм касăкĕсĕм; землянка
крыта дĕрном çĕр пÿрте çеремпĕ
вИтнĕ
джем (-а) сущ. муж. джем (çăра
варени); клубничный джем çĕр çырлИ джĕмĕ
джинсбвый ирил. джинс ...; джинс
-ĕ; джинсбвые брк5ки джинс шăлавар
джйнсы (-ов) сущ. множ. джинс
(хулăн пиртен çĕленĕ шăлавар)
диагноз (-а) сущ. муж. диăгноз
(чирлĕ çынна тишкерсе унăн чирне
палăртни); установйть диăгноз диăгноз пăлăрт
диагрăмма (-ы) сущ. жен. диагрăмма (тĕрлĕ пулăмсен виçине курăмлăн кăтартакан ÿкерчĕк)
диалĕкт (-а) сущ. муж. диалĕкт
(пĕр-пĕр чĕлхен вырăнти калаçăвĕ);

ăкции приносят большйе дивидĕнды
верховбй диалĕкт чувăшского языкă
чăвăш чĕлхИн турИ диалекчĕ
акцисĕм пысăк тÿпăш парăççĕ
диалектйзм (-а) сущ. муж. диадивйзия (-и) сущ. жен. дивйзи
лектИзм, диалĕкт пÿлăмĕ (диалект(темиçе полкран тăракан çар пĕрри хййне майлă сăмах, грамматика лешĕвĕ); тăнковая дивизия танк диформи, сасă е урăх уйрймлăх)
вйзийĕ
диалĕктный прил. диалект -ĕ;
диĕта (-ы) сущ. жен. диета (аладиалектрй; диалĕктные особенности
та тиркесе, çирĕп йĕркепе çини); сов р^чи пуплеврй диалĕкт уйрăмлăблюдать ди^ту ди^та тыт, апăт тирхĕс^м
ке
диалĕктика (-и) сущ. жен. диадиетйческий прил. диета -ĕ; диетйлектика (çут çанталăкри, общеческое питание диета апатлăнăвĕ
ствăри куçăмпа аталанăвăн пĕтĕдизăйн (-а) сущ. муж. дизăйн (тумĕшле законĕсем çинчен калакан вĕ- са кăларакан таварсене, çурт ăшрентÿ)
чиккине илем тĕлĕшĕнчен килĕшÿллĕ
диалектолбгия (-и) сущ. жен. диатăвас ăсталăх)
лектолбги (чĕлхе пĕлĕвĕн диалектсене дизентерйя (-и) сущ. жен. к5нлă
тĕпчекен уйрăмĕ)
варвиттИ
диалог (-а) сущ. муж. диалбг, пупдикăрь (-я) сущ. муж., дикăрка
лешÿ' (икĕ е темиçе çын хушшин(-и) жен. тискĕр çын, кăйăк çын
чи); состЯвить диалбг диалбг çырсă
дикий (кратк. ф. дик, дикă, дихатĕрле (вĕренÿ тĕллевĕпĕ)
ко, множ. дйки; сравн. ст. дйче; предиалогический прил. диалбг -ĕ; дивосх. ст. дичăйший) прил., дйко наалбглă, пуплешÿ'ллĕ; диалогйческая
реч. 1. (ант. культÿрный) кăйăк ...;
речь диалбглă пуплев
тискер; хир -ĕ, анă -ĕ, вăрмăн -ĕ;
диаметр (-а) сущ. муж. диăметр
дикие звĕри тискер кайăксем; дйкая
(çавракăша çурмалла пайлакан тÿрĕ ÿтка кăйăк кăвакăл; дйкий лук анă
йĕр)
сухăнĕ, ыхрути 2. (син. фÿбый, неодиăспора (-ы) сущ. жен. диăспобÿзданный) усăл, тискĕр, хаяр; дйра (пĕр-пĕр халăхăн тĕп пайĕнчен
кие нрăвы тискер йăласĕм
уйрăм, урăх çĕрте, урйх çĕршывсенче
диктант (-а) сущ. муж. диктăнт;
пурăнакан ушкăнĕсем); чувăшская
писăть диктант диктăнт çыр
диăспора в Татарстăне Тутарстанрă
диктатура (-ы) сущ. жен. (син. сапурăнакăн чăвашсĕм
мовлăстие) диктатÿра (халăха вăйпа
дивăл (-а) сущ. муж. дивăн; спйпăхăнтарни çинче тытăнса тăракан,
нка дивăна дивăн хЫçĕ; отдыхăть на
нимпе пÿлмен власть); фашистская
дивăне дивăн çинче кансă лар
диктатÿра фашистлă диктатÿра; водиверсант (-а) сущ. муж. диверĕнная диктатура çар диктатурй
сăнт, диверси тăвакăн
диктовăть (наст. -тÿю, -тÿешь, -тÿдивĕрсия (-и) сущ. жен. дивĕрси
ют) глаг. несов., что 1. каласă çыр(тăшман агенчĕсем сăтăрлă ĕç туни, тăр, çырмă вулă; четко диктовать
сăм., кĕперсене, предприятисене т.ыт.текст текстă ÿçăмлă вуласă çыртăр
сирпĕтсе аркатни)
2. (син. навязывать) пусахлă, вăйăмдивидĕнд (-а) сущ. муж. (син. прй- лă, хуш; он хбчет диктовăть свой
быль) тÿпăш, пайтă, услăм (аки,и
услбвия вăл хăй хÿшнă пек тутатытакансем хушшинче валеçекенни); рăсшăн

диктбвка (-и)
сущ. жен. каласă
çыртарнй, çырмă вуланй; писать под
диктбвку каласă п ы н и п е çыр
дйктор (-а) сущ. муж. дИктор (радиопа, телевиденипе хыпар калакан)
диктофбн (-а) сущ. муж. диктофбн
(калаçакан çын сассине çырса пыракан хатĕр)
дикция (-и) сущ. жен. д й к ц и , калÿ
(сăмахсене мĕн тери уçăмлă, лайăх
илтĕнмелле калани)
динамйт (-а) сущ. муж. динамйт
(хăватлă взрывчаткă)
династия (-и) сущ. жен. динăсти,
йăх, йăх-нĕсĕл (еткерлĕх йĕркипе
пĕр йăхран ларса пынă патшасем;
сыпăкран сыпăка пыракан несĕллĕх);
динăстия царей Романовых в Россйи Раççей патшисен Романовсен
йăх-несĕлĕ; раббчая династия рабочисен йă'хĕ
диплбм (-а) сущ. муж. 1. диплбм
(вĕренÿ ĕçĕнчи ĕнентерÿ докуменчĕ);
диплбм университета университĕт
диплбмĕ 2. диплбм (ăмăртура, конкурсра çĕнтерекене паракан документ)
дипломат (-а) сущ. муж. дипломăт (дипломати енĕпе ĕçлекен специалист)
дипломатйческий прил. дипломăти
-ĕ; диштомăт -ĕ; динломатический
иммунитет дипломăти иммунитечĕ
(ют çĕршыв дипломачĕсене ку çĕршыври законсемпе айăплама юраманки); дипломатический нăспорт д и п ломăт пăспорчĕ
дипломăтия (-и) сущ. жен. дипломăти (ют çĕршывсемпе çыхăну тытас ĕç)
диплбмник (-а( сущ. муж., диплбмница (-ы) жен. диплбмçă (диплом ĕçĕ çыракан студент)
диплбмный ирил. диштом -ĕ; диплбмная раббта диплбм ĕ 'çĕ (студент
аслă шкула пĕтернĕ май
çыракан
тишкерÿ)

директИва (-ы) сущ. жен. кăтартÿ, х у ш ÿ ; директйва министĕрства
министерство пăнă х у ш ÿ
директор (-а) сущ. муж. директор
(предприяти е организаци пуçлăхĕ);
директор средней шкблы вăтăм ш к у л
директорĕ
дирекция ( - и ) сущ. жен. д и р е к ц и
(предприятие е организацие ертсе
пыракансем); дирекция завбда завбд
дирекцийĕ
дирижăбль (-я) сущ. муж. д и р и жăбль (çăмăл газ тултарнă, двигатель ĕçленипе куçакан вĕçев аппарачĕ)
дирижĕр (-а) сущ. муж. дирижĕр
(оркестра, хора ертсе пыракан)
дирижировать (наст. - р у ю , - р у ешь, -руют) глаг. несов. ертсе п ы р ,
дирижĕр пул; дирижировать оркестром оркестрă ертсе п ы р
диск (-а) сущ. муж. д и с к (лаптак
çаврашка; çав формăллă спорт хатĕрĕ); мет^ть диск д и с к Ывăт
дисксга (-ы), дискетка (-и) сущ.
жен. дискета (компьютер ĕçне çырса
пымалли магнитлă диск)
дискотека (-и) сущ. жен. д и с к о тĕка (музыкăпа ташă каçĕ)
дискÿссия (-и) сущ. жен. (син. обсуждение) тавлашÿ, сÿтсĕ явÿ; сÿтсе
явнИ; наÿчная дискÿссия ă'слăлăх
ыйтăвĕсене сÿтсĕ я в н й ; принЯть учЯстие в дискÿссии сÿтсĕ явмă хÿтшăн
диспетчер (-а) сущ. муж. диспĕтчер (ĕçре тухса тăракан ыйтусене
çийĕнчех татса паракан); транспортный диспетчер трăнспорт диспĕтчерĕ
диспĕтчерский прил. диспетчер -ĕ;
диспетчерский пункт диспĕтчер п ÿ н к чĕ
дисплей (-я) сущ. муж. дисплей
(компьютер информацине кăтартакан экран)
диссергăция (-и) сущ. жен. дис-

сертăци (ăслăлăх кандидачĕн е докторĕн ятне ияме çырнă тĕпчев ĕçĕ);
защита диссертăции диссертацие
хÿтĕленй
дистанцибнный прш. инçетрен тытмаллй, инçетрен йĕркелемеллй; мйна с дистанцибнным управлĕнием
инçетрен тытсă çурăлтармаллИ мйна
дистанция (-и) сущ. жен. (син. промежуток) дистăнци, хÿшă, çул (тăршшĕне палăртса хуни); Ыт на длйнные дистăнции вă'рăм дистанцисене чупни; дистанция м^жду автомашИнами автомашинăсен хушшй
дистиллИровать (наст. -рую, -руешь, -руют; прич. страд. прош. -рбванный) глаг. сов. и несов., что дистилляциле, дистилляци ту; дистиллирбванная вода дистилляцилĕнĕ
шыв
дисциплйна1 (-ы) сущ. жен. дисциплйна, йĕрке; нарушение дисциплйны дисциплинăнă пăсни; вбинская дисциплйна çар дисциплинИ
дисциплИна2 (-ы) сущ. жен. дисциплйна, предмĕт (ăслăлăхра, вĕренÿ
ĕçĕнче); шкбльные дисциплины шкул
предмечĕсем
дисциплинированный прил. дисциплйнăллă; дисциплинăнă пăхăнакăн,
йĕркене пăхăнакăн
дитя (род. и дат. п. дитяти, твор. п.
дитатею и дитятей, предл. п. о дитяти); сущ. сред.; множ. дбти (детĕй,
детям, детьмй, о дĕтях) пĕ'чĕк ачă,
пепке; любить роднбе дитЯ тăвăн
ачанă юрăт
дичь (-и) сущ. жен. сунăр кăйăкĕ
(вĕçекенни); леснăя дичь вăрмăн кăйăкĕ; болбтная дичь шÿрлăх кăйăкĕ
длинă (-ы) сущ. жен.; множ. длйны (длин, длйнам) вă'рăмăш, тă'ршшĕ; мĕры длины вă'рăмăш виçис^м; длинбю в два м^тра йкĕ метр
тă'ршшĕ

длИнный (кратк. ф. -нен, -ннă,
-нно и -нн<5, множ. -нны и -нны)
прил. (ант. корбткий) вă'рăм; длйнная доскă вă'рăм хăмă, рукăв слйшком длинен çăнă ытлă вă'рăм
длйтельный прил. (син. дблгий; ант.
крăткий) вă'рăм, вăрăх; длИтельная
командирбвка вă'рăм командирбвка;
длйтельное время пысăк хÿшă, вăрăх
хÿшă
длйться 1 и 2 л. не употр. (наст.
длится, длятся) глаг. несов. (син.
продолжăться) пулсă пыр, тăсăлсă
пыр; дождь длйлся недблго çÿмăр
вăрахă пымăрĕ
для кого-чего, предлог с род. п. (син.
рăди) валлй; -шăн (-шĕн); купйть
сладости для детей ачасĕм валлй
пылăк çймĕç туян; курение вредно
для здорбвья чĕ'лĕм туртнй сЫвлăхшăн сиенлĕ
дневнйк (-а) сущ. муж. 1. кун кĕнек и (куллен пулса иртнине çырса
пыни); дневнйк наблюдĕний над погбдой çанталăкă куллĕн çырсă пынй 2. дневнйк (вĕренекен тумалли
ĕçсене тата вĕренÿри çитĕнÿсене
çырмалли тетрадь); постЯвить отмбтку в дневникĕ дневникрă отмĕтка
ларт
дневнбй прил. (ант. ночнбй) кăнтăрлахи; в дневнбе время кăнтăрлă;
при дневнбм св^те кă'нтăр çутипе;
дневнбе отделение института инститÿтăн кăнтăрлахй ÿйрăмĕ
днем нареч. кăнтăрлă, кă'нтăр çутипе; сегбдня днĕм паян кăнтăрлă
дно (дна) сущ. сред. тĕп; дно ббчки пичке тĕ'пĕ; на дне бзера кÿ'лĕ
тĕпĕнче
до кого-чего, предлог с род. п. 1. -чен;
-а (-е) çитиччен; до зăвтрашнего
дня ыранччен; до гброда ехать трйдцать километров хуланă çитиччбн
вă'тăр километр каймаллă. 2. (син.
рăньше) -чен; ÿмĕн; ^то было до

войны ку вăл вăрçăччĕн пÿлнă 3. (син.
бколо, приблизйтельно) -а (-е) яхăн;
патнелле; зал вмещăет до пятисбт
человĕк залă пилĕк çĕр çыннă яхăн
вырнаçăть 4. указывает, на что направлено действие: дотрбнуться до
рукй аллă тĕ'кĕн; у менЯ до тебЯ
вопрбс мăнăн санрăн ыйтмаллИ пур
* До свидăния! Тепре куриччĕн!; до
тогб çав терй; промбкнуть до костей йĕп-йĕпе пул
добăвить (будущ. -влю, -вишь, -вят;
прич. страд. прош. -вленный; деепр.
-вив) глаг. сов., что и чего 1. (ант.
убăвить) хуш, хушсă хур, хушсă пар,
сĕтĕ, сĕтĕв пар; добăвить в суп сбли
яшканă тăвăр хуш 2. (син. допблнить)
хушсă калă, сăмăх хуш; к скăзанному нечего добăвить хушсă каламаллй нймĕн те çук
добăвка (-и) сущ. жен. хÿшăм,
хушмă, сĕтев; добăвки в бетбн бетонă хушакăн япаласем; попросйть
лобăвки к обеду апăт хушсă памă
ыйт
добежăть (будущ. -егÿ, -ежйшь,
-е1"ÿт; повел. ф. -егй; деепр. -ежăв)
глаг. сов., до кого-чего чупсă çит; пĕрвым добежăть до фИниша финишă
пуринчен малтăн чупсă çит
добиться (будущ. добьк5сь, добьĕшься, добыбтся; повел. ф. добейся;
прич. действ. прош. добйвшийся; деепр. добйвшись) глаг. сов., чего (син.
достичь) пурнăçлă, ту, çит; добйться успеха çитĕнÿ' ту, ĕçĕ ăнăçтăр
дбблестный ирил.. дбблестно нареч.
хастăр, хăк5ллă, маттÿр; дбблестный
труд хастăр ĕç; дбблестно сражаться хăк5ллăн çăпăç
дбблесть (-и) сущ. жен. хастăрлăх,
хăк5лăх, маттÿрлăх; вбинская д<5блесть салтăк хăюлăхĕ
добрăться (будущ. доберÿсь, доберĕшься, доберÿтся; прош. добрăлся,
добралăсь, добралбсь и добрăлось,

множ. добралИсь и добрăлись; повел.
ф. доберИсь, доберитесь; деепр. добрăвшись) глаг. сов. çит, пырсă çит,
килсе çит; мы еле добралИсь до дбма эпИр килĕ арăн çитрĕмĕр
добрб (-ă) сущ. сред. 1. (син. блăго; ант. зло) ырă, Ырлăх, ырă ĕç;
делать лн5дям добрб çынсенĕ Ырă ту;
не к добрÿ ыррă мар 2. (син. имÿщество) пÿрлăх, пуянлăх; копйть добрб
пÿрлăх пух * поминăть добрбм ырăпă ăсăн; Добрб пожăловать! Килĕрех!
добровбльный ирил. (ант. принудйтельный), добровбльно нареч. Ирĕклĕ, хăй ирĕклĕ; хăрпăр ирĕкĕпе; на
добровбльных начăлах Ирĕклĕ йĕркепĕ; добровбльно сдăться милИции
милициĕ хăрпăр ирĕкĕпĕ пăрăн
добродÿшный ирил. (ант. злой),
добродушно нареч. кă'мăллă, ырă кă'мăллă; добродушно улыбЯться к ă мăллăн кулкалă
доброкăчественный ирил. (син. хорбший; ант. плохбй) пахă, лăйăх;
доброкăчественный товăр пахă тавăр
добросбвестный ирил. (син. старăтельный), добросбвестно нареч. тÿ'рĕ
кă'мăллă, тăрăшÿллă; он раббтает
добросбвестно вăл тăрăшсă ĕçл^т
добротă (-Ы) сущ. жен. (син. отзЫвчивость; ант. злбба) Ырăлăх, ырă
кă'мăл; он пблон доброты вăл пйтĕ
Ырă кă'мăллă
дббрьш (кратк. ф. добр, добрă, дббро, множ. добрь! и дббры; сравн.
ст. добрее и добрей; превосх. стгдобрĕйший) 1. (син. отзЫвчивый; ант.
злой) Ырă, кă'мăллă, таравăт; дббрый человек Ырă çын; он добр ко
мне вăл манă кăмăллăть 2. (син. хорбший; ант. плохбй) Ырă, лăйăх,
авăн; дббрая весть Ырă хыпăр; нăши
дббрые друзья пирĕн лăйăх туссем;
Дббрый день! Ы р ă кун пÿлтăр! 3.
Ырă, тасă, сÿмлă; дбброе ймя сÿмлă

ят * Бÿдьте добры! Тархăсшăн!; по
дбброй вбле хăрпăр ирĕкĕпе; В дббрый час! Çÿлĕ телейлĕ пÿлтăр!; по
дбброй вбле хăй ирĕкĕпе
добыть (будущ. добÿду, добÿдешь,
добÿдут; прош. добЫл, добылă, добыло, множ. добыли; повел. ф. добÿдь; прич. страд. прош. добытый; деепр. добыв) глаг. сов., что 1. (син. достăть, приобрестИ) туп, туян; добьггь дăнег укçă туп 2. (син. извлечъ)
кăлăр; добыть нефть нефть кăлăр
(çĕр айĕнчен)
добыча (-и) сущ. жен. 1. (син. извлечение) кăларÿ; кăларнИ; добыча
нĕфти нефть кăларнИ 2. тытÿ, илÿ';
тытнй, илнй; охбтничья добыча сунăрçă тытнй
довĕренность (-и) сущ. жен. доверенность, шантарÿ хÿчĕ; получйть
дсньги по доверенности шантарÿ хучĕпе укçă ил
довĕренный прил. шаннă, шăнăçлă;
довĕренное лицб кандидăта в депут^ты депутăт кандидăчăн шăнăçлă
çыннй
доверие (-я) сущ. сред. шăнăç,
шанчăк, шанни; питать довĕрие
шансă тăр; оправдать довĕрие шанăçă тÿррĕ кăлăр
дбверху нареч. тÿпипе, тÿпелесе,
туллиех; напблнить дбверху тÿпелесĕ тултăр
довĕрчивый прил., доверчиво нареч. шанÿллă, ĕненÿ'ллĕ; шанакăн,
ĕненекен; он довĕрчив, как ребенок
вăл пĕ'чĕк ачă пекех ĕненекен çын
доверЯть (наст. -яю, -яешь, -яют)
глаг. несов. 1. кого-что кому или с
неопр. ф. (син. поручăть) шансă пар;
нельзЯ доверЯть всши незнакбмым
лк>дям палламан çынсенĕ япалă
шансă памă юрамăсть 2. кому (син.
полагăться) шан, шăнăçлă пул; я
емÿ пблностью доверЯю э"пĕ ăнă
пбтĕмпĕх шанăтăп

довестй (будущ. -едÿ, -едĕшь, -едÿт;
прич. действ. прош. -ĕдший; прич.
страд. прош. -едĕнный; деепр. -едя)
глаг. сов. 1. кого до чего (син. достăвить) илсе çит^р, ертсе çит^р; довестй старикă до дбму вăтă çыннă
килне илсе çитер 2. что до чего (син.
продблжить) çитĕр, тусă çитер; довестй газопровбд до селй газ пăрăхне
ялă çитиччĕн хыв; довестй дело до
конца ĕçе вĕçнĕ çитер 4 довестй
до слез мăкăрт; довестй до бешенства уртарсă яр; довестй до свĕдения пблтер
дбвод (-а) сущ. муж. (син. аргумент) шÿхăш, çирĕплетÿ'; вĕский
дбвод вйтĕмлĕ шÿхăш; привестй дбводы в пбльзу тебрии теорие çирĕплетсĕ калă
довоĕнный лрил. (ант. послевоенный) вăрçăчченхи; в довоĕнное врбмя вăрçăчченхи вăхăтрă
довбльный прил., довбльно нареч.
1. кă'мăллă, хавăс, туллй кă'мăллă; я
довблен своĕй работой эпĕ хăмăн ĕçпе
кă'мăллă, мăнăн ĕç манă килĕшĕт; он
довбльно улыбается вăл кăмăллăн
кулкалăть 2. довбльно в знач. сказ.,
кого-чего и с неопр. ф. (син. достăточно) çйтĕ, çитĕт; Довбльно спбрить!
Çйтĕ тавлашсă! 3. довбльно нареч. (син.
порядочно) самаях; прошлб уже довбльно времени вă 'хăт самаях йртрĕ
догадаться (будущ. -ăюсь, -ăешься, -ăются) глаг. сов. (син. сообразить) ăнкăр, тăвçăр, ăнлăн, сис;
догадаться о причине ссбры хирĕçÿ'
сăлтавне ăнлансă ил
дбгма (-ы) сущ. жен. дбгма (тĕн
вĕрентĕвĕн е философин пурнăçпа çыхăнман, хытса ларнă шухăшĕсем)
догаăть (буоущ. догонк5, догбнишь,
догбнят; прош. догнăл, догналă, догнăло, множ. догнăли; прич. страд.
прош. дбгнанный; деепр. догнăв) глаг.
сов., кого-что 1. (син. настйгнуть) ху-

дожйть (будущ. -ивÿ, -ивĕшь, -ивÿт;
сă çит, хăваласă çит; догнать бегуирош. дбжил и дожИл, дожилă, дбщих впереди малтă чупакансенĕ
жило и дожйло, множ. дбжили и дохăваласă çит 2. до кого-что хусă çижйли; повел. ф. -ивй; прич. действ.
т^р, хăваласă çит^р; догнать стадо
прош. -йвший; прич. страд. прош. дб
до озĕра кĕтĕве кÿ'лĕ патне хусă
житый и дожИтый; деепр. дожйв)
çит^р
глаг. сов., до чего çит, пурăнсă çит,
договбр (-а) сущ. муж.; множ. допурăнсă çит^р; до ăтого еще надо
говбры (-ов) и договорă (-бв) додожйть унччен пурăнсă çитмелле-ха
говбр, килĕшÿ'; заключить договор
килĕшÿ' ту; мирный договбр мйрлĕ
дбза (-ы) сущ. жен. (син. м^ра)
договбр
виçе; принимăть лекăрство нÿжными дбзами эмеле кИрлĕ виçепĕ ĕç
договбрный прил. договбр -ĕ, к и лĕшÿ' -ĕ; на договбрных начăлах кидозбр (-а) сущ. муж. хурăл, тусÿр;
лĕшÿ' тусă, килĕшÿ' тă'рăх
стоЯть в дозбре хуралтă тăр; обходоговорйться (будущ. -рюсь, -рйшь- дйть селб дозбром ял тă'рăх тусÿр
ся, -рятся; повел. ф. -рйсь, -рйтесь; ÇУРĕ
дозбрный прил. хурăл -ĕ, тусÿр -ĕ;
прич. действ. прош. -рйвшийся; дедозбрный к^тер хурăл кăтерĕ; выепр. -рясь) глаг. сов., с кем о чем
слать дозбрных хурăл яр
калаçсă тăтăл, кйлĕш, çурăç, сăмăх
доить (наст. док5, дбишь и дойшь,
тат; мы договорйлись о встрĕче эпйр
множ. доят и дбят; лрич. действ.
тĕл пулмă калаçсă тăтăлтăмăр
наст. доящий; прош. дойвший; прич.
доĕхать (будущ. доĕду, доедешь,
доедут; в знач. повел. ф. доезжăй; де- страд. прош. дбенный; деепр. доя)
епр. доехав) глаг. сов. çит, пырсă çит глаг. несов., кого су; доИть корбву
ĕнĕ су
(транспортпа); мы доĕхали домбй
дбйный ирил. сĕ'тле; сăвакăн, сĕт
пбздно нбчью эпйр киле çĕрле тин
антаракăн; дбйные корбвы сăвакăн
çИтрĕмĕр
ĕнесем
дождăться (будущ. -дусь, -дĕшься,
дойтИ (будущ. дойдÿ, дойдĕшь,
-дутся; прош. -дăлся, -далăсь, -дадойдут; прош. дошĕл, дошлă, дошлбсь и -дăлось, множ. -далйсь и -дăлись; повел. ф. -дйсь, -дйтесь; прич. лб, множ. дошлй; ирич. действ. прош.
действ. прош. -дăвшийся; деепр. -дă- дошедший; дееир. дойдя) глаг. сов. 1.
до кого-чего (син. добрăться) çит,
вшись) глаг. сов. кĕтсĕ ил, кĕтсе
пырсă çит; дойтй пешкбм çурăн çит;
çит^р; дождăться пбезда поездă кĕтписьмб дошлб быстро çырÿ час^х
се ил Ф ждет не дождется чă'тăмçйтнĕ 2. до чего (син. достИгнуть)
сăррăн кĕт^т
çит, капăш; температÿра воды дошлă
дождь (-я) сущ. муж. çÿмăр; гродо ста градусов шыв температури
зовбй дождь аслатиллĕ çÿмăр; проçĕр градусă çйтрĕ 4 дойти до бĕливнбй дождь шăлкăм çÿмăр; идет
шенства урсă кай; помидбры дойдут
дождь çÿмăр çăвăть
в тепле помидбр ăшăрă пиçсĕ çитĕт;
дожидăться (наст. -ăюсь, -ăешьДошлб до тебя? Ăнлансă йлтĕн-и?
ся, -ăются; ловел. ф. -ăйся, -ăйтесь;
прич. действ. прош. -ăющийся; деепр. док (-а) сущ. муж. док (карап ту-ăясь) глаг. несов. кĕт, кĕтсе тăр,
малли тата юсамалли предприяти)
кĕтсе пÿрăн; дожидаться автббуса
доказăтельство (-а) сущ. сред. (син.
автобусă кĕтсе тăр
подтверждение, аргумент, дбвод)

çирĕплетÿ'; спбсоб доказăтельства телă; он цĕлый день долбйт однб и то
орĕмы теоремăнă çирĕплетмеллй мел
же вăл кунĕпех пĕр япалă çинчен
доказăть (будущ. -ажÿ, -ăжешь,
каласă супăть
-ăжут; повел. ф. -ажй; ирцч. страд.
долг1 (-а, о дблге, в дблге) сущ.
прош. -ăзанный; деепр. -азăв) глаг. сов. муж.; множ. нет (син. обязанность)
çирĕплет, ĕнентер, çирĕплетсе пар;
тивĕç; вбинский долг çар çыннИн
доказăть свою правотÿ ху тĕ 'рĕс катИвĕçĕ; выполнить свой долг хăрпăр
ланине çирĕплетсе пар
тивĕçне пурнăçлă * пĕрвым дблгом
нимрен малтăн
доклăд (-а) сущ. муж. доклăд; отчĕтный доклăд отчĕт доклăчĕ; вь!долг2 (-а и -у, о дблге, в долгÿ)
ступить с доклăдом доклăд тусă пар
сущ. муж.; множ. долгй (-бв) пăрăм,
доклăдчик (-а) сущ. муж., доклăдкивçен; взять в долг кивçĕн ил; отчица (-ы) жен. доклăдчик, доклăдçă;
дăть долг пăрăм тат; надĕлать долдоклăдчик по Зтому вопрбсу - Ивагбв кивçĕн илсĕ тултăр; я в долгÿ
нбв ку ыйтупă Иванбв доклăд тăвăть
перед тоббй мăнăн сан умăнтă пăрăм
дбктор (-а) сущ. муж.; множ. докпур * пб уши в долгăх парăмрăн туторă (-бв) 1. (син. врач) тухтăр; выхаймăсть; не остăться в долгÿ парзвать дбктора нă дом киле тÿхтăр
хатăрсăр ан пул, Ырăшăн Ырă ту
чĕнтер 2. дбктор наÿк ă'слăлăх дбкдблгий (кратк. ф. дблог, долгă, дбторĕ (ăслăлăхри аслă пусăм); дбктор
лго, множ. дблги; сравн, ст. дбльше
исторИческих наÿк истбри ăслăлăи дблее) прил., дблго нареч. (син. длйхĕсен дбкторĕ
тельный, продолжИтельный; ант.
дбкторский прш. 1. тÿхтăр -ĕ; дбккрăткий) вăрăх, вă'рăм; на дблгий
торский хал^т тухтăр халăчĕ 2. дбксрок вăрăх вăхăтă; дблгая жизнь
тор -ĕ; дбкторская диссертăция дбвă'рăм ĕ'мăр; не дблго дÿмая нумăй
ктор диссертăцийĕ
шухăшласă тăмăсăр 4 отложйть в
документ (-а) сущ. муж. документ,
дблгий ящик ĕçе вăрахă яр; дблго ли
ĕç хÿчĕ; деловые документы ĕç хучĕдо беды инкек куçă курăнсă килс^м; документ об образовăнии вĕмĕст
реннинĕ çирĕплетекен документ; пăпдолготă (-Ы) сущ. жен.; множ. долка с докумĕнтами ĕç хучĕсен папкИ
гбты (-бт, -бтам) 1. (син. продолжительность, длйтельность) вă'рăмăш,
документальный прил., документă'ршшĕ; долготă дня кун вă'рăтăльно нареч. докумĕнт -ĕ; докумăшĕ 2. (ант. широтă) вă'рăмлăх,
мĕнтлă; документăльный фильм додолготă (географире — пĕр-пĕр выкумĕнтлă фильм; подтвердить докурăнпа тĕп меридиан хушшин виçи);
ментăльно документсемпе çирĕплĕт
вбсемьдесят грăдусов зăпадной долдокументăция (-и) сущ. жен. соготы хĕвел ăнăç долготн сăкăр вÿнбир. документсĕм, ĕç хучĕсем; дернăмĕш грăдусĕ
жăть документăцию в порЯдке документсене йĕркеллĕ тыт
дблжен (-жнă, -жнб, множ. -жны)
долбить (наст. -блк5, -бИшь, -бят;
в знач. сказ. 1. с неопр. ф. (син. обялрич. страд. прош. -блĕнный) глаг.
зан) тИвĕç; -ас(-ес) пулăть; -малла
несов. 1. шаккă, таккă, шăтăр; дол(-мелле); я дблжен идтн мăнăн кабйть стену стенанă шăтăр; долбить
яс пулăть 2. кому пăрăмлă, пăрăм папрйрубь вак кас (пăра шăтарса) 2.
маллă; вы должнЫ нам тысячу руб(син. говорйть, повторять) суп, калей сйрĕн пирĕ пин тĕнкĕ памаллă

Ф должнб быть вводн. сл. ахăртнех,
пÿлĕ, пулмаллă
должник (-ă) сущ. муж., должнйца (-ы) жен. пăрăмçă; пăрăмлă çын;
я твой должнйк ман сан умăнтă
пăрăм пур
дблжность (-и) сущ. жен.; множ.
дблжности (-ей) дблжность, ĕç, вырăн; занимăть высбкую дблжность
пЫсăк вырăнтă ĕçле
долина (-ы) сущ. жен. ăйлăм, лапăм; речнăя долина юхăн шыв ăйлăмĕ
дбллар (-а) сущ. муж. дбллар
(СШАри, Канадăри т. ыт. хăш-пĕр
çĕршывсенчи укçа); обменЯть рублй
на дбллары тенкĕне долларпă улăштăр
доложйть (будущ. -ожу, -бжишь,
-бжат; прич. страд. прош. -бженный)
глаг. сов., что о чĕм (син. сообщйть)
пĕлтер, хыпарлă; доложйть командйру о результăтах разведки командирă разведка мĕн пĕлни çинчен
пĕлтер
долотб (-ă) сущ. сред.; множ. долбта (-бт, -бтам) ă'йă, ййĕ (йывăç
алтса шăтармалли хатĕр) 2. шăтăркăч (çĕр пăраламалли хатĕр)
дбля (-и) сущ. жен.; множ. дбли
(-ей) 1. (син. часть) пай, вăлĕ, тÿпе;
зто вăша дбля ку сйрĕн тÿпĕ; разделйть на рăвные дбли тан пайсенĕ
валеç 2. (син. ÿчасть, судьбă) шăпă,
кун-çÿл, ăраскăл; ему вьшала счастлйвая дбля ăнă телейлĕ шăпă пÿ'рнĕ * львИная дбля чи пЫсăк пăйĕ;
войтй в дблю пая кĕр
дом (дбма, дб дому и до дбму, до
дбма, из дому и из дбму, из дбма,
в дбме, на домÿ) сущ. муж.; множ.
дома (-бв) 1. çурт, пÿрт; деревянный дом йЫвăç пÿрт; двухэтăжный
дом икĕ хÿтлă çурт; пострбить дом
çурт ларт 2. кил, кил-çÿрт; все разошлйсь по домăм пÿрте килĕсене

кайсă пĕ'трĕç 3. çурт (учреждени);
дом бтдыха канÿ çÿрчă; дом торгбвли сутÿ-илÿ' çÿрчĕ; дать задăние на
дом киле ĕç пăр
дбма нареч. килтĕ; сидеть дбма
килтĕ лар; он дблжен быть дбма вăл
килĕнче пулмаллă
домăшний прил. кил -ĕ; килтИ; домăшний ăдрес кил ăдресĕ; домашнее задăние килĕ пăнă ĕç; домăшние живбтные килтй вьшьăх-чĕ 'рлĕх;
домăшняя хозяйка кил хуçй хĕрăрăм
доминб сущ. нескл. сред. доминб
(вăйă); игрăть в доминб доминоллă
выля
домкрăт (-а) сущ. муж. домкрăт
(йывăр япала çĕклемелли хатĕр)
домбй нареч. килĕ; отпрăвиться домбй килĕ тухсă кай
домохозЯин (-а) сущ. муж.; множ.
домохозЯева (-яев) кил хуçй; килçÿрт хуçй
донесение (-я) сущ. сред. (син. сообщение) пĕлтерÿ', евит; пĕлтернй, евйт тунИ; донесĕние развĕдки
развĕдка пĕлтерни
донестйсь (будущ. -сÿсь, -сĕшься,
-сÿтся; ирош. донĕсся, -слăсь, -слйсь;
прич. действ. прош. донĕсшийся; деепр. -сясь) глаг. сов. 1. 1 и 2 л. не
употр. (син. достигнуть) çит, килсĕ
çит; илтĕнсĕ кай; издалекă донеслйсь звÿки гармбни инçетрен купăс
сассй илтĕнсĕ кăйрĕ; до нас донесся
слух пйрĕн патă сас-хурă çйтрĕ 2.
(син. домчăться) чупсă çит, вĕçтерсĕ çит; я вмиг донесÿсь тудă на велосипеде йпĕ унтă велосипедпă часăх вĕçтерсĕ çитĕтĕп
дбнор (-а) сущ. муж. 1. дбнор
(чирлĕ çын валли юнне е ÿтĕн мĕнле
те пулин пайне паракан çын) 2. дбнор (çĕршывăн чухăнрах пайĕсене укçа-тенкĕ паракан область, республикă)
дбнорский прил. дбнор -ĕ; дбнорская кровь дбнор к5нĕ

донбс (-а) сущ. муж. элĕк, чÿхă,
çăхăв; элекленй, чухнИ, çăхнй; сд^лать донбс эл^к пар
дополнение (-я) сущ. сред. 1. (син.
добăвка) хушмă, хÿшăм, хÿшкăч;
дополнĕние к резолюции йышăнÿ
çумне хушсă çырнИ; сказăть в дополнĕние хушсă калă 2. дополнени
(предложенин кĕçĕн членĕ); прямбе
дополнение тÿ'рĕ дополнени; кбсвенное дополнĕние тÿ'рĕ мар допол-

кăлăпăр, тĕйĕпăр, ан тив; допустим,
он согласйтся с нăми вăл пирĕнпĕ
килĕшĕт тĕйĕпĕр * допустйть ошИбку йă'нăш ту
дореволюцибнный прил. революцичченхй; в дореволюцибнной Россйи революцичченхй Раççейрă
дорбга (-и) сущ. жен. 1. çул, çулйĕ'р; шоссейная дорбга шоссĕ çÿлĕ;
проложить дорбгу çул хыв; Дорбгу!
Çул пăрăр!; сбйться с дорбги çулă
çухăт, çĕтсе кай 2. çул, çÿрĕв; çул
нени
çÿренй; готбвиться в дорбгу çулă тухдополнительный прил., дополнИтельно нареч. 1. хушмă; дополнйтель- мă хатĕрлен; устал с дорбги çул çÿресĕ Ывăнтăм Ф зайтй по дорбге çулă
ные услбвия соглашения кйлĕшĕвĕн
май кĕрсе тух
хушмă условийĕсĕм 2. дополнĕни ...;
дорогбй (кратк. ф. дброг, дорогă,
дополнениллĕ; дополнительное придброго, множ. дброги; сравн. ст. додаточное предложĕние дополненилрбже) ирил., дброго нареч. 1. (ант. деле пăхăнÿллă предложени
дополнить (будущ. -ню, -нишь, -нят; шĕвый) хăклă; дорогбй товăр хăклă
тавăр; билет на самолет стбит дбприч. страд. прош. -ненный) глаг.
рого самолĕт билĕчĕ хăклă тăрăть 2.
сов., что (син. прибăвить) хуш, хушхăклă, пахă, пЫсăк пĕлтĕрĕшлĕ; вресă ту, хушсă калă; допблнить докмя дброго вăхăт хăклă; дброго внилад нбвыми фăктами доклăд çумнĕ
мăние к пенсионĕрам пенсионерсĕм
çĕ'нă тĕслăхсĕм хушсă калă
тĕлĕшпе
тимлĕ пулнй пахă 3. (син.
допрбс (-а) сущ. муж. тĕпчев; тĕплюбĕзный, мйлый) хăклă, сăвнă,
ченй; ыйтсă пĕлнИ; допрбс свидехисеплĕ; Мы вас приветствуем, дотелей в суде судрă свидетельсенĕ
рогие гбсти! ЭпИр сире саламлăтпăр,
ыйтсă тĕпчени
хăклă хăнасĕм!
допросйть (будущ. -ошÿ, -бсишь,
дорожить (наст. -жÿ, -жишь, -жăт;
-бсят; прич. страд. прош. -бшенный)
прич. действ. наст. -жăщий, прош.
глаг. сов., кого тĕпчĕ, ыйтсă пĕл;
-жИвший; деепр. -жă) глаг. несов.,
допросйть обвинЯемого айăпланакăн
кем-чем (син. ценйть, берĕчь) хакçыннă ыйтсă тĕпче
лă, пахалă, хаклă хур; дорожить додопустйть (будущ. -ущÿ, -ÿстишь,
вĕрием товăрищей юлташсĕн ша-ÿстят; лрич. страд. прош. -ÿщенный
глаг. сов. 1. кого до кого-чего, к кому- нăçнĕ хаклă хур
дорбжный прил. çул -ĕ; çул-йĕ'р -ă;
чему (син. разрешить) кĕрт, яр, йрĕк
дорбжные знаки çул паллисĕм, çул
пар; допустйть рбдственников к болькăтарткăчĕсĕм; прăвила дорбжного
нбму чйрлĕ çын патнĕ тăванĕсене
движĕния çул çÿрĕв правилисĕм
кĕрт; допустйть к раббте на трактодосăда (-ы) сущ. жен. тарăхÿ, кÿре тракторпă ĕçлемĕ йрĕк пар 2. что
ренÿ'; тарăхнй, кÿреннй; говорИть
(син. предположйть) шутлă, те, ăсрă
с досăдой тарăхсă калăç
тыт; не могу допустйть, что он ÿмер
досăдный прил. (син. неприятный,
вăл вйлнĕ тесĕ шутламă та пултаобйдный) кÿренмеллĕ, тарăхмаллă;
раймăстăп 3. допÿстим вводн. сл.

досадная ошйбка кÿренмеллĕ й ă нăш
доскй (доскИ, доскÿ и дбску) сущ.
жен.; множ. дбски (досбк и дбсок,
доскăм и дбскам) 1. хăмă; половые
дбски урăй хăмисем; пилить бревнб
на дбски пĕренене çурсă хăмă ту 2.
(син. плитă) хăмă, плитă; мрăморная доска мрăмор плитă 4 клăссная
доскă çырÿ хăмй; доскă объявлĕний
пĕлтерÿ' хăмИ; Доска почета Хисеп
хăмй
досрбчный прил., досрбчно нареч.
срокченхй; срокчĕн; досрбчно выполнить план планă срокчен тултăр
доставить (будущ. -ăвлю, -ăвишь,
-ăвят; прич. страд. прош. -ăвленный;
деепр. -ăвив) глаг. сов., кого-что и
чего 1. çитер, илсе çитер, çитерсе
пар, кÿрсĕ пар; достăвить товăр по
назначĕнию таварă кйрлĕ çĕрĕ çитерсе пар 2. кÿр, пар; достăвить рăдость сăвăнăç кÿр
достаток (-тка) сущ. муж. (син.
благосостояние; ант. бĕдность) Ырлăх-пÿрлăх, мул, пуянлăх; жить в
достăтке пуян пÿрăн
достаточный прил., достăточно нареч. 1. (син. удовлетворИтельный)
çитĕлĕклĕ, кйрлĕ чÿхлĕ; съездить
туда достаточно недĕли унтă кайсă
килме эрнĕ çитĕт 2. достăточно в
знач. сказ., кого-чего или с неопр. ф.
çитĕт, пур, çителĕклĕ; сил еще достаточно вăй пÿр-ха 3. достаточно в
знач. сказ., кого-чего или с неопр. ф.
(син. хвăтит) çитĕ, чарăнмаллă; ДостЯточно болтать! Çйтĕ сÿпĕлтетсе!
достать (будущ. -ану, -ăнешь,
-ăнут; иовел. ф. -ăнь; деепр. -ăв) глаг.
сов. 1. что (син. взять, извлечь) ил;
дост^ть кнИгу с пблки çÿлĕк çинчен кĕнеке ил 2. до чего и чего (син. дотянÿться) çит, çит^р, тив, тĕ'кĕн,
перĕн; достăть рукбй до потолкă алăпă маччанă пĕрĕн 3. кого-что и чего

(син. раздобЫть) ил, туян, туп, тупсă ил; достăть мбдный костн5м мбдăллă косткш тупсă ил
достăться (будущ. -ăнусь, -ăнешься, -ăнутся); повел. ф. -ăнься, -ăньтесь; прич. действ. прош. -ăвшийся;
деепр. -ăвшись) глаг. сов., кому 1.
(син. выпасть) лек, тив, пул; студенту достался трÿдный билет на экзамене студентă экзаменрă йывăр
билет лекнĕ 2. безл. (син. влететь, нагореть) тив, лек; мăльчику досталось от отца за шалости ачанă
ăшкăннăшăн ашшĕнчен л^крĕ
достигнуть и достйчь (будущ. -игну, -йгнешь, -йгнут; прош. -йг н -йтнул, -йгла, множ. -йгли; повел. ф. -йгн и ; ирич. действ. прош. -Игший и
-йгнувший; прич. страд. прош. -игнутый; деепр. -Игнув) глаг. сов., чего
1. (син. добрăться) çит; достйчь фйниша первым финишă пуринчĕн
малтăн çит 2. (син. приблИзиться)
çит, капăш; -а(-е) яхăн пул; жарă
достйгла тридцатй пятИ градусов
шă'рăх вă'тăр пилĕк градусă çИтрĕ
3. (син. добИться) пурнăçлă; мы достйгли своей цели эпйр хăмăрăн
тĕллеве пурнăçлăрăмăр
достижĕние (-я) сущ. сред. 1. (син.
успĕх) çитĕнÿ", ÿ'сĕм, ăнăçÿ; трудовбе достижение ĕçрй çитĕнÿ' 2.
(син. осуществление) пурнăçланÿ;
пурнăçланнИ, çитнй; по достижĕнии
пенсибнного вбзраста пенси çулне
çитсĕн
достбинство (-а) сущ. сред. 1. (син.
преимÿщество, плюс; ант. недостăток, мйнус) пахăлăх, пахă ен, лăйăх
ен; про^кт имеет мнбго достбинств
проĕктăн пахă енĕсĕм нумăй 2. т и вĕçлĕх, сÿмлăх, хисĕплĕх; нотеря сббственного достбинства хăрпăр тивĕçлĕхнĕ çухатнИ 3. (син. стбимость)
хăклăх; ассигнăция достбинством в
пятьсбт рублей пилĕк çĕр тĕнкĕлĕх

хут укçă * оценйть по достбинству
тивĕçлипе хаклă
достбйный (кратк. ф. -бин, -бйна,
-бйно, множ. -бйны; сравн. ст. -бйнее, -бйней; превосх. ст. -бйнейший) прил., достбйно нареч. 1. тйвĕç, тйвĕçлĕ; он достбин уважĕния
вăл хисепе тйвĕçлĕ çын; вести себя
достбйно хăрпăр хăйне тивĕçлĕн
тыткалă 2. (син. уважăемый) хисеплĕ,
сумлă, ятлă-сÿмлă; достбйная лйчность ятлă-сÿмлă çын
достопримечăтельность (-и) сущ.
жен. пăллă вырăн, пăллă япалă; осматривать достопримечательности
гброда хулари пăллă вырăнсене курсă çÿрĕ
доступный прил., доступно нареч.
1. çитмелле, кĕмелле, çитме мăйлă;
места, доступные для охбтников сунарçăсене çитме мăйлă вырăнсĕм 2.
(син. недорогбй) хăклă мар, туянмă
мăйлă; продăжа товăров по достÿпным цĕнам таварсене туянмă мăйлă
хаксемпе сутнй 3. (син. дохбдчивый,
понятный) ăнланмаллă, ÿçăмлă, ăс
çеммИ; изложИть достÿпно ăнланмаллă каласă пар
досÿг (-а) сущ. муж. ерçÿ', пÿшă
вă 'хăт; на досÿге ерçнĕ чухне, ерçнĕ
хушăрă
дбсыта и досыта нареч. тăраничч^н; наĕсться досыта тăраниччен çи
дотăция (-и) сущ. жен. (син. посббие) дотăци, пулăшÿ, саплăв; пулăшни; сапланй (патшалăх предприятисене, çынсене тăкак саплама укçа
парса пулăшни)
дотлă нареч. тĕ'пĕ-йĕрĕпе, ним
юлмй; дерĕвня сгорела дотла ял ним
юлмй çунсă кăйнă
дотрбнуться (будущ. -нусь, -нешься, -нутся; повел. ф. -нься, -ньтесь;
прич. действ. прош. -нувшийся; деепр. -нувшись) глаг. сов., до когочего (син. коснÿться) перĕн, тĕ'кĕн,

тив; дотрбнуться рукбй до стены стенанă алăпă тĕ'кĕн
дохЯ (-й) сущ. жен.; множ. дбхи
(дох, дбхам) кĕ'рĕк (ăшне те, тулне те тиртен çĕлени); медвĕжья дохй упă кĕ'рĕкĕ
дбхлый прил. (син. мĕртвый, пăвший) вилĕ, вилнĕ; дбхлый скот
вИлнĕ вЫльăх-чĕ'рлĕх
дохбд (-а) сущ. муж. (ант. расхбд, убЫток) тÿпăш; дохбд от реализăции продÿкции продукцие сутсă
тÿнă тÿпăш; фйрма получает болыпие
дохбды фйрма пЫсăк тÿпăш илет
дохбдпый прил. 1. (ант. расхбдный)
тÿпăш -ĕ; дохбдная часть бюджĕта
бюджĕтăн тупăш пăйĕ 2. (син. прйбьшьный; ант. убЫточный) тÿпăшлă,
пайтăллă; дохбдное дбло тÿпăшлă ĕç
дохбдчивый прил. (син. достÿпный,
понятный) ÿçăмлă, ăнланмаллă; дохбдчивое изложе"ние вопрбса ыйтăвă ăнланмаллă уçсă панй
доцент (-а) сущ. муж. доцент (аслă
шкулта - профессортан кĕçĕнрех
вĕрентекен); доцент кăфедры рÿсского языкă вЫрăс чĕлхИ кафедрйн
доценчĕ
дочь (дбчери, дбчерью) сущ. жен.;
множ. дбчери (дочерей, дочерям, дочерьмИ и дочерями, о дочерях) хĕр,
хĕр ачă (ашшĕ-амăшĕшĕн); моя дочь
мăнăн хĕр, хĕ'рĕм; твоЯ дочь сăнăн
хĕр, хĕрÿ'; егб (еĕ) дочь ÿнăн хĕ'рĕ;
у них две дбчери и сын вĕсен йкĕ
хĕр те пĕр Ывăл
дошкбльный прил. шкулчченхй;
дошкбльный вбзраст шкулчченхи
çул-ÿсĕм; дошкбльные детские учреждĕния шкулчченхи ачă-пăчă учрежденийĕсем
доЯр (-а) сущ. муж., доЯрка (-и)
жен. ĕне пăхакăн, ĕне сăвакăн
драгоцĕнность (-и) сущ. жен. хаклă
япалă; драгоценности кăпăрлăх, ахăхмерчбн, ылтăн-кĕ'мĕл

драгоцĕнный прил. 1 . пйтĕ хăклă,
хаклăрăн хăклă (япала); драгоцĕнные
камни хăклă й ы ш ш й чулсем 2. (син.
в ă ж н ы й , значйтельный) хăклă, пахă, пЫсăк пĕлтĕрĕшлĕ; драгоцĕнные
исторйческие документы п ь к ă к пĕлтерĕшлĕ истбри докуменчĕсем
дражĕ сущ. нескл. сред. дражĕ (вĕтĕ
çаврака канфет е пылак эмел); витаминные драже витамИнлă дражс
дразнйть (наст. д р а з н ю , д р ă з н и ш ь , дрăзнят; прич. действ. наст.
дрăзнящий и дразнящий, прош. дразн й в ш и й ; прич. страд. наст. дразнймый; деепр. дразня) глаг. несов., когочто 1. (син. злить, раздражăть) вăрçт ă р , х а р к а ш т ă р ; дразнить собаку
йыттă вăрçтăр 2. (син. обзывăть) витл ^ ; егб дрăзняг овĕчкой ăнă сÿрăх
тесĕ витлĕççĕ 3. (син. возбуждăть) й ĕ кĕлтĕ, Илĕрт, кăсăклантăр; вид нирогă дрăзнит аппетйт кукăлĕ курнипĕ
питĕ çи^с кил^т
дрăка (-и) сущ. жен. (син. потасбвка) çапăçÿ, тытăçÿ, тÿпелешÿ'; зат^ять дрЯку тытăçсă ÿ к , çапăçсă кай
дракбн (-а) сущ. муж. аçтахă, юххă
(юмахри çунатлă, ураллă вĕре çĕлен)
дрăма (-ы) сущ. жен.1. дрăма (литература хайлавĕ, пьеса); исторйческая др^ма истбри драмй; посгăвить
в театре др^му театртă дрăма ларт 2.
и н к ĕ к , хÿйхă, с и н к е р ; жйзненная
дрăма пурнăçрИ и н к е к - с и н к ĕ к ; семĕйная дрăма к и л - й ы ш хуйхИ
драматйческий прил., драматйчески нареч. 1. дрăма -ĕ; драматйческий жанр дрăма жăнрĕ; рÿсский драматический те^тр вЫрăс дрăма теăтрĕ 2. (син. тяжĕлый, бĕдственный)
и н к е к л ĕ , синкĕрлĕ, асăплă, хÿйхăллă; драматйческий перйод истбрии
нарбда хăлăх истбрийĕн синкерлĕ
тăпхăрĕ
драматург (-а) сущ. муж. драмат ÿ р г (драма хайлавĕсем,
пьесăсем

çыракан); писăтель-драматург драматÿрг çырăвçă
драматургйя ( - и ) сущ. жен. драматургИ (драма хайлавĕсем; вĕсене çырас тата лартас ăсталăх); совремĕнная чувăшская драматургия к у
чухнехй чăвăш драматургИйă
драп (-а) сущ. муж. драп (хулăн
пустав); двусторбнний драп йкĕ ĕнлĕ
Драп
дрăповый прил. драп ...; драп - ĕ ;
дрăповое пальтб драп пальтб
драть (наст. дерÿ, дерĕшь, дерÿт;
прош. драл, дралă, дрăло, множ. дрăл и ; повел. ф. дерИ; лрич. действ.
наст. дерÿщий, прош. дрăвший) глаг.
несов. 1. что (син. разрывăть) çур,
çĕт, тăпăлтăр; д^ти так и дерÿт ббувь
ачасĕм ăтă-пушмакă часăх çĕтĕççĕ 2.
что (син. снимăть) сÿ, хулăлă; драть
лыко пÿшăт сÿ; драть шкÿру с медведя упă тирнĕ сÿ 3. кого-что (син.
порбть; дĕргать) хĕне, вĕт, çаптăр;
турт, тăпăлтăр; драть плетью п у ш ă пă çаптăр; драть за уши хăлхарăн
тăпăлтăр 4. (син. обирăть) сÿ, с ă ' п тăр, хăклă ыйт (таваршăн, ĕç тунăшăн) 5. (син. царăпать, раздражăть)
çунтăр, чĕ 'пĕт; пĕрец дерет рот пă'рăç
çăварă çунтарăть 4 драть гбрло хытă
к ă ' ш к ă р ; драть нос сăмсанă кăçăрт
др^ться (наст. дерÿсь, дерĕшься,
дерÿтся; прош. дрăлся, дралăсь, дралбсь и дрăлось, множ. дралйсь и дрăл и с ь ; повел. ф. дерись, дерИтесь;
прич. действ. наст. дерÿщийся, прош.
дрăвшийся; деепр. дерясь) глаг. несов. 1. (син. сражăться) çăпăç; вăрç,
тЫтăç, тÿпелĕш; мăльчики за чтбто дерÿтся арçЫн ачасĕм т е м ш ĕ н
тÿпелешĕççĕ; он хрăбро дрăлся с
врагбм вăл тăшманпă хастăр çăпăçнă 2. за что (син. борбться) кĕрĕш,
тăр; дрăться за высбкий урожăй в ă йлă т ы р - п ÿ л ш ă н кĕрĕш
древесИна (-ы) сущ. жен. йЫвăç,

пĕренĕ-хăмă; заготăвливать древесйну на дровă вутăлăх йЫвăç хатĕрле
дрĕвний (кратк. ф. древен, древня, дрĕвне, множ. дрĕвни; сравн. ст.
древнĕе и древнĕй; превосх. ст. древнĕйший 1. (син. дăвний) авалхи,
ĕлĕкхй, ĕ'лĕк-авалхИ, ĕ'мĕр-ĕмĕрхй;
древние предăния авалхИ юмăх-халапсĕм 2. (син. стăрый) вăтă, питĕ вăтă;
древний старйк пйтĕ вăтă старйк
дрезина (-ы) сущ. жен. дрезИна
{рельссем тăрăх çÿремелли урапа);
мотбрная дрезйна мотбрлă дрезйна
дрель (-и) сущ. жен. дрель (пăраламалли хатĕр); электрйческая дрель
электрйчество дрĕлĕ
дремать (наст. дремлю, дрĕмлешь,
дремлют; повел. ф. дремлИ; ирич.
действ. наст. дрĕмлющий, прош. дремăвший; деепр. дремля) глаг. несов.
тĕ'лăр, ыйхăлă, сĕнксĕ лар, кă'тăш
пул; дремать на дивăне дивăн çинчĕ тĕлĕрсĕ лар
дрембта (-ы) сущ. жен. тĕлĕрÿ',
ыйхăлăв; тĕлĕрни, ыйхăланй, сĕнксĕ
ларнй, кă 'тăш пулнй; менЯ охватйла
дрембта эпĕ кă'тăш пÿлнă
дремÿчий прил. (син. глухбй, непроходймый) чă'тлăх, çăрă, иртмйкаймИ; дремÿчий лес чă 'тлăх вăрмăн
дрессировăть (наст. -рÿю, -рÿешь,
-рÿют; прич. страд. прош. -рбванный) глаг. несов., кого (син. приучăть) вĕрент, хăнăхтăр (чĕр чунсене); дрессирбванный медвĕдь вĕрĕнтнĕ упă; дрессиронăть живбтных для
выступлĕния в цирке чĕр чунсене
циркрă вьшямă вĕрĕнт
дробИть (наст. -блю, -бйшь, -бят;
прич. действ. прош. -блĕнный) глаг.
несов., что (син. крошйть, размельчăть) вĕтĕт, тĕпрĕт, ваклă, тÿ; дробйть кăмень чул ваклă
дробь1 (-и) сущ. жен. йĕтре (пăшалтан пемелли); мелкая дробь вĕ'тĕ
йĕтре

дробь2 (-и) сущ. жен.; множ. дрбби (-ĕй) вак; десятйчные дрбби вуншăрлă ваксĕм
дровă (дров) сущ. множ. вÿтă; берĕзовые дровă хÿрăн вутти; пилить
и колбть дровă вÿтă татсă çур
дровянбй прил. вÿтă -ĕ; дровянбй
сарăй вÿтă сарăйĕ; дом с дровяным
отоплением вутăпă хутсă ăшăтакăн
çурт
дрожăть (наст. -жÿ, -жйшь, -жăт)
глаг. несов. 1. (син. сотрясăться, колебăться) чĕтрĕ, чĕтрĕн, кисрен;
стекла в бкнах дрожăт кăнтăк чĕтренĕт; дрожăть от хблода сивĕпĕ чĕтрĕ;
говорИть дрожăщим гблосом чĕтрекĕн сасăпă калăç 2. за кого-что (син.
заббтиться, беспокбиться) пăшăрхăн, шиклен; дрожăть над больным
ребĕнком чИрлĕ ачăшăн пăшăрхансă пÿрăн 3. (син. берĕчь, жалĕть) хĕрхĕн, чĕтресе тăр; дрожăть над кăждой копĕйкой кашни пус укçанă
хĕрхĕн
дрбжжи (-ĕй, -ăм) сущ. множ. çĕпрĕ; пивные дрбжжи сăрă çĕпрй; тĕсто на дрожжăх çĕпрĕ чустИ ^ как
на дрожжăх растет куç умĕнчĕх ÿсĕт
дрозд (-а) сущ. муж. пилĕш кăйăкĕ
друг1 (-а) сущ. муж.; множ. друзья
(-зĕй) тус; друг детства ачалăхри
тус; мы с Кблей друзьЯ эпйр Кольăпă йккĕн тусс^м
друг2: друг дрÿга пĕр-пĕрнĕ; друг
с дрÿгом пĕр-пĕринпĕ; друг о дрÿге
пĕр-пĕрИн çинчен; друг за дрÿгом
пĕр-пĕрйн хЫççăн
другбй прил. 1. (син. инбй; ант. этот,
дăнный) ÿрăх, урăхлă, раснă; дай
мне другбй карандăш манă ÿрăх кăрантăш пăр-ха; у негб есть другбе
мнĕние ÿнăн раснă шÿхăш пур 2. (син.
следующий) тĕпĕр; на другбй день
тĕпĕр кунхинĕ 3. другбй (-бго) сущ.
муж., друг^я (-бй) жен. тепрй; урăххИ; заббтиться о другйх ÿрăх çын-

семшĕн тă'рăш 4 зто другбе дело
ку пачăх ÿрăх япалă; другйми словăми урăхлă каласăн
дрÿжба (-ы) сущ. жен. {ант. враждă) тÿслăх; дрÿжба землякбв ентешс^н тÿслăхĕ; дрÿжба крйпнет тÿслăх
çирĕпленсе пырăть; водить дрÿжбу
тÿслă пÿрăн
дружелюбный прил., дружелк5бно
нареч. туслă, ырă кă'мăллă; встретить
дружелкйшо Ырă кăмăлпă кĕтсе ил
дрÿжеский прил., дрÿжески нареч.
тÿслă, юлташлă, Ырă кă'мăллă; дрÿжеские отношĕния тÿслă çыхăнусем;
дрÿжески улыбнÿться к ă м ă л л ă н
кулсă ил
дружить (наст. дружÿ, дрÿжишь,
дрÿжат; ирич. действ. наст. дрÿжащий и дружăщий; деепр. дружă) глаг.
несов., с кем и без доп. туслăш, тÿслă
пул, тÿслă пÿрăн; онй дрÿжат с детства вĕсбм ачаранпă тÿслă * дружить с книгой кĕнекĕ вуламă юрăт
дрÿжный (кратк. ф. дрÿжен, дружнă, дрÿжно, множ. дружнЫ и дрÿжны; сравн. ст. дружнĕе и дружней;
превосх. ст. не употр.) прил. (син.
единодÿшный; ант. враждебный),
дрÿжно нареч. тÿслă, килĕшÿ'ллĕ,
çураçÿллă; дрÿжный класс тÿслă
класс; раббтать дрÿжно килĕштерсе
ĕçле
дряблый (кратк. ф. дрябл, дряблă
и дрябла, дрябло, множ. дряблы)
ирил. (син. вялый; ант. упрÿгий) çемçешке, ленчешке; пĕркеленчĕк; дрЯблая кбжа пĕркеленчĕк ÿт-тИр
дряннбй (кратк. ф. дрянен, дряннă, дрянно, множ. дрянны и дрянны) прил. (син. плохбй, негбдный;
ант. хорбший) япăх, начăр, усăл,
пÿтсĕр, нимĕ к5рăхсăр; дряннбй человек пÿтсĕр çын; дряннăя лопăта
япăх кĕреçе
дрянь (-и) сущ. жен. 1. (син. хлам)
ă'пăр-тăпăр, ă'птăр-кăптăр, çÿп-

çăп; выбросить всю дрянь из дбма
пĕ'тĕм ă'пăр-тапăрă килтен кăларсă пăрăх 2. япăх, начăр, пÿтсĕр;
дрянь человек пÿтсăр çын; д^ло
дрянь ĕç-пÿç начăр
дряхлый (кратк. ф. дряхл, дряхлă, дряхло, множ. дряхлы) ирил.
(сик. стăрый, нĕмощный) вăтă,
вă'йсăр, хевтесĕр; дрЯхлая старÿшка хевтесĕр кăрчăк
дуб (-а) сущ. муж.; множ. дубы
(-бв) юмăн; вековбй дуб ĕмĕрхИ
юмăн; корЯ дÿба юмăн хуппй, тÿнкăр
дубйнка (-и) сущ. жен. чукмăр,
кÿсĕк, патăк; резйновая дубинка резйна чукмăр (йĕркелĕхе сыхлакансен);
ударить дубйнкой кÿсекпе çап
дубленка (-и) сущ. жен. кĕ'рĕк,
дублĕнка (паха тир пальтд); купИть
дубленку дублĕнка туян
дубликат (-а) сущ. муж. (ант. пбдлинник) дубликăт (документăн тĕп
экземплярĕпе тан шутланакан копийе)
дублйровать (-рую, -руешь, -руют;
ирич. страд. прош. -рованный) глаг.
несов., кого-что 1. икĕ çĕ'рлĕн ĕçле,
çын тунине ту (лĕри тунинех тепри
туса пыни çинчен); дублИровать артйста артйст вырăнне вьшя 2. куçăр, дубляж ту; дублИрованные на
чувăшский язык фильмы чăвашлă
куçăрнă фильмсем
дубляж (-ă) сущ. муж. дубляж
(иĕр чĕлхепе ÿкернĕ фильма тепĕр чĕл
хене куçарни)
дуббвый ирил. юмăн ...; юмăн -ĕ;
дуббвые дбски юмăн хăмасем; дуббвые жĕлуди юмăн йĕкелĕ
дубрăва (-ы) сущ. жен. юмăнлăх,
юмăн вăрмăнĕ
дугă (-и) сущ. жен.; множ. дÿги
(дуг, дÿгам) 1. пĕ'кĕ (лаша кÿлмелли
хатĕр) 1. пĕ'кĕ (математикăра çавракăш пайĕ)

-чатся) глаг. несов. ăшкăн, алхăс,
дÿдка (-и) сущ. жен. шăхлич, тÿтайкăш, ухмахă пер
тÿрÿ'т; дуд^ть в дÿдку шăхлИч калă
дурман (-а) сущ. муж. 1. ухмăх
дÿло (-а) сущ. сред. кĕпçĕ, вÿлă;
кÿрăкĕ (наркăмăшлă курăк) 2. анрăдÿло ружья пăшăл кĕпçй
сухрă, ăнкă-мйнкĕлĕх; пьяный дурдÿма1 (-ы) сущ. жен. (син. мысль,
м^н ÿ'сĕр пуçпă айкашнй
размышление) шÿхăш; дÿмать дÿдурманить (наст. -ню, -нишь, -нят)
му шÿхăш шухăшлă
глаг. несов. ăсрăн кăлăр, анрăт, миндÿма2 (-ы) сущ. жен. дÿма (патшалăх учрежденийĕ); Госудăрственная р^т; дурмăнящий зăпах анратакăн
шă'ршă
Дÿма Россййской Федсрăции Раççей
дурнбй (кратк. ф. дÿрен и дурĕн,
Федерăцийĕн Патшăлăх Думй
дурнă, дÿрно, множ. дÿрны и дурдÿмать (наст. -аю, -аешь, -ают)
глаг. несов. 1. о ком-чем (син. размыш- нЫ) лрил., дÿрно нареч. 1. (син. плохбй; ант. хорбший) япăх, начăр,
лять) шухăшлă; дÿмать о предстояусăл, мăйсăр; дурнбй пбчерк япăх
щих экзаменах çитĕс экзаменсĕм
çырнИ (сас паллисене); дурные ъĕçинчен шухăшлă; не дблго дÿмая
сти усăл сас-хурă; дĕвушка дурнă
нумăй шухăшласă тăмăсăр 2. (син.
соббй хĕр сăн-пйчĕ хитрĕ мар 2. (син.
полагăть) шутлă; Как ты дÿмаешь?
Э'сĕ мĕнле шутлăтăн? 3. с неопр. ф. безнрăвственный) киревсĕр, пÿтсĕр, чЫссăр; он дÿрно ведет себЯ вăл
(син. намеревăться, хотбть) шутлă,
киревсĕр хăтланăть
шут тыт; -ас (-ес) те; -шăн (-шĕн)
пул; Я дÿмаю приобрести автомобиль
дуршлаг (-а) сущ. муж. алă, ăвăрЭ'пĕ автомобйль туянăс тетĕп
лă алă; откйнуть свăренные макарбны на дуршлаг пИçнĕ макаронă алăдÿмский прил. дÿма -ĕ; думăрй;
па сăрăхтăр
дÿмские комитбты дÿма комитечĕдуть (наст. дÿю, дÿешь, дÿют; пос^м; дÿмские дебăты думăрă сÿтсĕ
вел. ф. дуй; ирич. действ. наст. дуюявнй
щий, прош. дÿвший; деепр. дуя) глаг.
дуплйстый ирил. хă'вăл, хă'вăллă;
несов. 1. вĕр, вĕртер (çăвартан); дуть
дуплйстая ветлЯ хă'вăллă йăмрă
на горЯчий чай вĕрй чеĕ вĕрсе ĕç 2.
дуплб (-ă) сущ. сред.; множ. дÿп1 и 2 л. не употр. (син. веять) вĕр,
ла (дÿпел, дÿплам, о дÿплах) 1. хă'вăркăш, çап; ветер дÿет çил вĕрет;
вăл; дуплб в лйпе çăкă хă'вăлĕ; беот окнă дует хблодом кантăкрăн сйвĕ
лка спряталась в дупле пакшă йЫçапăть
вăç хăвăлне кĕрсе пытăнчĕ 2. шă'тăк;
дÿться (наст. дÿюсь, дÿешься,
дуплб в зÿбе шăлтИ шă'тăк
дÿются; повел. ф. дÿйся, дÿйтесь;
дурăк (-ă) сущ. муж., дÿра (-ы)
прич. действ. наст. дÿюшийся, прош.
жен. ухмăх, ă'ссăр, тăмпăй; он дудÿвшийся; деепр. дÿясь) глаг. несов.,
р^к дуракбм вăл тăр ухмăх 4 не
на кого çиллен, кÿрен, тутанă тăс;
дурЯк поесть çиме юратăть; валЯть
Что ты на менЯ дÿешься? Ма çилледуракă пăлахая пер; остаться в дунетĕн ăсĕ манă?
ракăх улталансă юл; игрăть в дурака ухмахлă вьшя (картла)
дух (дÿха и дÿху) сущ. муж. 1. чундурăчить (наст. -чу, -чишь, -чат)
чĕ'м, ăс-тă'н, чун хавăлĕ; не падать
глаг. несов., кого (син. обмăнывать)
дÿхом чун хавалнĕ ан çухат 2. ырулталă, ларт, ухмахă хăвăр
усăл, йĕ'рĕх таврăшĕ (тĕн ăнланăдурачиться (наст. -чусь, -чишься,
вĕнче, мифологире); злые дÿхи усăл-

тĕсел * перевестй дух сЫвлăш çавăрсă яр; он не в духе ÿнăн кă'мăлĕ
çиллес; ни слÿху ни духу ним сасхурă çук; мчăться во весь дух сиккипе вĕçтер
духй (-<5в) сущ. множ. духй; флакбн духбв пĕр кĕленче духИ
духовенство (-а) сущ. сред. собир.
чиркÿ' çыннисем, чиркÿ' ĕçченăсем, пуп таврăшĕ; правослăвное духовенство правослăви чйркĕвĕн ĕçченĕсем
духбвка (-и) сущ. жен. духбвка
(плита пайĕ- тачă хупăнакан тимĕр ещĕк); печь пироги в духбвке духовкăрă кÿкăль пĕç^р
духбвный прия. 1. чун-чĕ'м -ĕ, ăстă'н -ĕ; духбвный мир человĕка эт^мĕн ăс-тă'н тĕнчй 2. тĕн -ĕ, чиркÿ'
-ĕ; духбвные лйца чиркÿ' çыннисем
духовбй прил.: духовые музыкальные инструменты вĕрсе каламаллй
мÿзыка инструменчĕсем
духота (-Ы) сущ. жен. шă'рăх,
пă'чă сЫвлăш; в дбме духота пÿртрĕ
пă'чă
душ (-а) сущ. муж. душ (çйвăнма
шыв сирпĕтекен хатĕр); принЯть душ
душрă çăвăнсă тух
душа (душй, дÿшу) сущ. жен.;
множ. души (душ, дÿшам) 1. чун,
чун-чĕре; душа болйт чун ыратăть;
на душе радостно чун савăнăть; вложйть дÿшу в раббту чунă парсă ĕçле;
душа не лежйт чун выртмăсть (мĕн
те пулин тума); от всей душй пĕ'тĕм
чун-чĕрерĕн; жить душа в дÿшу чунтăн килĕштерсе пÿрăн; скблько душе угбдно темĕн чÿхлĕ, Ытлă-çйтлĕ;
отвестй душу чунă пусăр (калас тенине каласа); зй душу берет чунăх
пырсă тив^т 2. чун, çын; их в семьĕ
шесть душ вĕсен кил-йышĕнче ÿлтă
çын * душă ушла в пЯтки от испÿга хăранипе чун тухсăх кăйрĕ; душй
не ч^ет чунтăн юратăть; говорИть по

душЯм чунă уçсă калăç; ăто мне по
душе ку ман кăмăлă каять
душевный ирил., душевно нареч. 1.
чун -ĕ, чун-чĕ 'м -ĕ, чун-чĕрĕ -ĕ;
душевное волнение чунтăн пăлханнй 2. Ырă, кă'мăллă, Ырă чÿнлă;
говорИть душевно кăмăллăн калăç
душйстый прил. Ырă шă'ршăллă,
техĕмлĕ; душйстые цветы Ырă шă'ршăллă чечексĕм
душйть (наст. душÿ, дÿшишь, дÿшат) глаг. несов., кого-что 1. пăв,
пăвсă вĕлбр; душйть за гбрло мăйрăн
пăв 2. пус, пăвăнтăр, пÿлĕнтер; дÿшит кăшель ÿ'слĕк пусăть
дÿшный (кратк. ф. дÿшен, дÿшна,
дÿшно, множ. душнЫ и дÿшны)
прил., дÿшно нареч. пă'чă, шă'рăх;
душный вбздух пă'чă сЫвлăш; сегбдня бчень дÿшно пайн пйтĕ ш ă рăх
дуэ> (-а) сущ. муж. дуЗт (икĕ юрăçă
е музыкант); нĕние ду^том Иккĕн
юрланй
дым (дЫма и дЫму, о дЫме, в дымÿ) сущ. муж.; множ. дымы (дымбв)
тĕ'тĕм, сĕ'рĕм; густбй дым çăрă тĕ'тĕм; из трубы клубйтся дым мăрьерĕн тĕ'тĕм мăкăрланăть * дым коромыслом ăкăш-мăкăш тĕркĕшÿ',
шăв-шăв; Нет дыма без огнЯ посл.
Вут çунмăсăр тĕ 'тĕм тухмăсть
дымить (наст. дымлкз, дымйшь,
дымят) глаг. несов. I. 1 и 2 л. не
употр. мăкăрлăн, тĕ'тĕм кăлăр; сырые дровă дымЯт чĕ'рĕ вÿтă мăкăрлансă çунăть; пйчка дымИт кăмакарăн тĕ'тĕм тухăть 2. мăкăрлантăр;
дымить трÿбкой чĕ'лĕм туртсă мăкăрлантăр
дымный прил. тĕ'тĕмлĕ, сĕ'рĕмлĕ,
тĕтĕм-сĕрĕмлĕ; дымное помещение
тĕ'тăм-сĕ'рĕмлĕ пÿ'лĕм
дымохбд (-а) сущ. муж. мăрье,
тĕ'тĕм çÿлĕ (кăмакан)

дыня (-и) сущ. жен. дьгая; зрĕлая
дьшя пиçсе çИтнĕ дыня; лбмтик дыни дЫня кăсăкĕ
дырă (-ь!) сущ. жен.; множ. дыры
(дыр, дырам) шă'тăк; крыша сарăя
в дырах сарăй тăррй шăтсă пĕ'тнĕ;
пробИть дырÿ шă 'тăк шăтăр
дырЯвый прил. (син. прбрванный)
шă'тăк, çÿрăк, çĕ'тĕк; дырЯвый мешбк шă'тăк мИхĕ
дыхăние (-я) сущ. сред. сывлăв;
сывланй; брганы дыхăния сывлăв
органĕсем; рбвное дыхăние пĕр тйкĕс сывланй; слÿшать, затайв дыхăние сывламăсăр итле
дыхăтельный прил. сывлăв -ĕ; сывламалли; дыхăтельные путй сывлăв
çулĕс^м; дыхательное гбрло тип
пыр
дышăть (наст. дышÿ, дЫшишь,
дЫшат) глаг. несов. сывлă; дышăть
глубокб тăрăн сывлă; рыба дышит
жăбрами пÿлă сухапă сывлăть * ли-

цб дышит рăдостью сăн-питрĕ сăвăнăç çиçĕт
дьЯвол (~а) сущ. муж. (син. сатанă) шуйттăн, мур, явăл; хитер как
дьявол мур пек чеĕ
дьякон (-а) сущ. муж. дьякон (православи чиркĕвĕнчи пупран кĕçĕнрех чин)
дьячбк (-чкă) сущ. муж. (син. псалбмщик) тиечÿк (православи чиркĕвĕнчи кĕçĕн чин)
дн5жина (-ы) сущ. жен. дк5жина,
вун йккĕ (пĕр йышши япаласен шуче)\
дн5жина лбжек вун йкĕ кăшăк *
чĕртова дкЗжина вун вйççĕ
дядя (-и) сущ. муж.; множ. дяди
(-ей) 1. мучй, пиччĕ, тетĕ, куккă;
он мой дЯдя по мăтери вăл мăнăн
куккă 2. мучй, пиччĕ (аслăрах çынна хисеплесе чĕнни)
дЯтел (-тла) сущ. муж. улă таккă
(вăрман кайăке); дятел стучйт по
стволу дĕрева улă таккă йЫвăç вуллине таккăть

евангелие (-я) сущ. сред. евăнгели (христиан тĕнĕнче Иисус Христос пурнăçĕ çинчен каласа паракан
кĕнеке)
евро сущ. муж. нескл. ĕвро (Европăри çĕршывсен пĕрлĕхлĕ укçи); курс
евро поднимăется евро хăкĕ ÿссе
пырăть
европĕец (-йца) сущ. муж., европĕйка (-и) жен. европĕец, Еврбпа
çыннй
европĕйский лрил. Еврбпа -ĕ; Европăрй; европĕйские стрăны Еврбпа çĕршывĕсĕм; европейская часть
Россйи Раççейĕн Европăрй пăйĕ
егб местоим. 1. личн. (род., вин. п.
от он, онб) ăнă; мы егб не знăем
эпйр ăнă пĕлместпĕр 2. притяжат.

ÿнăн, ун; я учусь с егб брăтом ăпĕ
ÿнăн пиччĕшĕпе пĕрлĕ вĕренĕтĕп
едă (едЫ) сущ. жен. 1. апатланÿ;
апăт çинИ; мыть рÿки пĕред едбй
апăт çиес умĕн ăлă çу 2. (син. пйща) апăт, çимĕ, апăт-çймĕç, çимеллй; вкусная едă тÿтлă апăт-çимĕç;
у нас кбнчилась едă пирĕн çимеллй
пĕ'тнĕ
едвă 1. нареч. (син. насйлу) арăн,
арăн-арăн; мы едвă успели на пбезд
эпйр поездă арăн ĕ'лкĕртĕмĕр 2. нареч. (син. чуть, немнбго) арăн, кăшт
çеç; -манпа(-менпе) пĕрĕх; следы
были едвă замĕтны йĕрсем палăрманпă пĕрех 3. нареч. тÿрех, çавăнтăх, çийĕнчех; -санах (-сенех); едвă
проснÿвшись вăрансанăх, вăрăннă-

вăранмăн 4. союз (син. как тблько)
çеç, кăнă; -санах (-сенех); едвă рассвелб, как мы трбнулись в путь эпйр
тул çутăлсанăх çулă тÿхрăмăр Ф едвă ли частица тĕмĕн, иккĕленмелле
единИца (-ы) сущ. жен. 1. пĕррĕ
(«]» цифра) 2. пĕррĕ (вĕренÿри хаклав палли) 3. виçе, единИца; единйцы длины вă'рăмăш виçисем Ф дбнежная единИца укçă (пĕр-пĕр çĕршыври); штЯтная единИца штатрй
çын; не пришли лишь единицы хă'шĕпĕрисĕм çеç килмĕрĕç
единйчный прил. (син. отдĕльный,
редкий) уйрăм, сайрă; единйчный
примĕр ÿйрăм тĕ'слĕх
единоббжие (-я) сущ. сред. (син. монотейзм; ант. многоббжие, политейзм) пĕр тÿрăлăх (пĕртен-пĕр турра, сăм., Христоса ĕненни)
единоврĕменный прил. пĕррелĕх,
пбррĕ паракăн; единоирĕменное посббие пĕррелăх пулăшÿ укçИ
единоглăсный прил. (син. единодÿшный), единоглăсно нареч. пĕр сăсăллă, пĕр шÿхăшлă; решенис прйнято сдиноглăсно йышăнăвă пĕр сăслăн çирĕплетнĕ
единодÿшный прил., единодÿшно
нареч. пĕр шÿхăшлă, пĕр кă'мăллă;
единодÿшное соглăсие пĕр кă'мăллăн килĕшнй
единообрăзный лрил. (син. одинăковый, схбдный; ант. разлИчный, рăзный) пĕр пек, пĕр ĕвĕрлĕ; единообрăзная систĕма отчĕтности отчĕт
тумалли пĕр пек йĕркĕ
едИнственный прил., едИнственно
нареч. пĕр, пĕртен-пĕр, пĕр-пĕччĕн;
их едйнственный сын вĕсĕн пĕртĕнпĕр Ывăлă Ф едИнственнное числб
пĕррĕллĕ хисĕп (грамматикăра)
едйнство (-а) сущ. сред. 1. (син.
цельность, неразрывность) пĕ'рлĕх,
пĕтĕçÿ'лĕх, пĕр пĕ'тĕмлĕх; едйнство
госудăрства патшăлăх пĕр пĕ 'тĕм-

лĕхĕ; едИнство слбва и дела сăмахпă ĕç пĕ'рлĕхă 2. (син. ббщность, совпадĕние) пĕр пеклĕх, пĕр килнй; едйнство взглядов шухăшсĕм пĕр килни
единый прил. (син. ббщий, объединĕнный) пĕ'рлĕхлĕ, пĕр пĕ'тĕм,
пĕр пек; едИный фронт пĕ 'рлĕхлĕ
фронт * все до едйного пĕр çын юлмй, пÿрте; не терЯть ни едИной минÿты пĕр минутă та ан çухăт
едкий (кратк. ф. ĕдок, едкă, ĕдко, множ. ĕдки; сравн. ст. едче)
ирил., едко нареч. 1. çиекĕн, касакăн; ĕдкий дым куçă çиекĕн тĕ'тĕм
2. (сик. язвительный) йĕкĕлтĕвлĕ,
йĕплĕвлĕ, мăшкăлăвлă, вĕчĕрхенчĕк;
ĕдкое замечăние йĕплесĕ каланй
ее местоим. 1. личн. (род., вин.п. от
онă) ăнă; Ты ее вйдел? Э 'сĕ ăнă
кÿрнă-и? 2. притяжат. ÿнăн, ун; ^то
ее платье ку ÿнăн кĕпй
ежевИка (-и) сущ. жен. хурă хăмлă
çырлй, кушăк тяппй
ежегбдный прил., ежегбдно нареч.
çулленхй, кашнй çул, çулсерĕн пулакăн; ежегбдное собрăние акционĕров компăнии компăни акционерĕсĕн çулленхй пÿхăвĕ; онй ежегбдно
отдыхают на мбре вĕсĕм кашнй çул
тйнĕс хĕрринчĕ канăççĕ
ежеднĕвный прил., ежедневно нареч. кулленхй, куллен, кунсерĕн,
кашни кунхи; ежеднĕвная газета
куллĕн тухакăн хаçăт; ежеднĕвно д^лать физзарЯдку кашнй кун физзарядка ту
ежемĕсячный прил., ежемесячно
нареч. уйăхсерен, кашни уйăхрй;
ежемĕсячный журнЯл уйăхсерĕн тухакăн журнăл; ежемĕсячно вносить
квартйрную плату хваттĕршĕн кашнй уйăхрă тÿле
езда (-Ы) сущ. жен. çÿрĕв; çÿренй
(транспортпа); быстрая ездЯ на автомобиле автомобильпĕ хă'вăрт çÿренй

ездить {наст. езжу, ĕздишь, ездят;
ственно нареч. йĕркĕллĕ, тИвĕçлĕ,
повел. ф. езди; прич. действ. наст. ĕз-яланхилле; естественный путь раздящий, прош. ездивший; деепр. не вития аталăнăвăн йĕркĕллĕ çÿлĕ* веупотр.) глаг. несов. 1. кай, пыр,
стй себя естественно хăрпăр хăвнă
çÿрĕ, ларсă çÿре; ездить на раббту
яланхиллĕ тыткалă 3. естественно
автббусом ĕçе автобуспă çÿрĕ 2. (син.
вводн. сл. (син. конĕчно, разумеется)
водИть, управлять) çÿрб, тыт, çÿрепаллăх; естественно, он согласйлся
мй пĕл (транспорт хатĕрĕпĕ); напаллăх, вăл кИлĕшрĕ
учйться ĕздить на велосипĕде велоестествознăние (-я) сущ. сред. çут
сипедпă çÿреме вĕренсĕ çит
çантăлăк пĕ'лĕвĕ
ей-ббгу междом. (син. прăвда, йсесть1 (наст. ем, ешь, ест, множ.
тинно) тÿрăшăн та, чăнăх та; ейедим, едйте, едят; прош. ел, ĕла,
бб~гу не вру тÿрăшăн та суймăстăп
ĕло, множ. ĕли; повел. ф. ешь, ĕшьеле нареч. (син. едвă) 1. арăн, кăшт те; прич. действ. наст. едящий, прош.
çеç; говорИть еле слышно кăшт çеç
евший; ирич. страд. и деепр. не
илтĕнмеллĕ калăç 2. арăн, арăн-арăн;
употр.) глаг. несов. 1. кого-что (син.
мы еле догнăли егб эпйр ăнă арăн
кÿшать) çи; есть хлеб с молокбм
хусă çйтрĕмĕр
сĕтпĕ çă'кăр çи; хбчется есть çиĕс
ель (-и) сущ. жен.; множ. ели
килет; мы с удовбльствием ели ар(ĕлей) чă'рăш; столетние бли ĕмĕрхи
бÿз эпйр рехетленсе арбÿз çйрĕмĕр
чăрăшсĕм
2. (син. грызть) çи, кас, кăшлă, киельник (-а) сущ. муж. чă'рăшлăх,
шĕклĕ; моль ест сукнб кĕве пустачă'рăш вăрмăнĕ; дорбга идет сквозь
вă çи^т; жучбк ест древесйну шĕ'кĕ
ельник çул чă 'рăшлăх вИтĕр вырйывăçă кăшласă шăтарăть 3. (син.
тăть
разъедăть, разрушăть) çи, кас, арепăрхия (-и) сущ. жен. епăрхи (аркăт; ржăвчина ест желсзо тÿтăх тихиерей пăхакан чиркÿ округĕ); Чебок- мĕрĕ аркатăть 4. (син. раздражăть)
сăрская и Чувашская епăрхия Шуçи, чĕ 'пĕт; дым ест глазă тĕ 'тĕм
пашкăр татă Чăвăш епăрхийĕ
куçă чĕпĕтĕт Ф есть глазăми шăепИскоп (-а) сущ. муж. епйскоп
тараслă пăх; поедбм ест хьгтă вăр(православи, католик чиркĕвĕнче — çăть; тоскă ест сбрдце тунсăх чĕренĕ
аслă чин, округ пуçлăхĕ)
касăть; башмаки прбсят есть пушмăк
ерундă (-Ы) сущ. жен. (син. вздор,
тĕ'пĕ хăйпăнсă кăйнă; ест чужбй хлеб
пустякй) ниме тăмăн япалă; сÿçын ĕнсй çинчĕ пурăнăть
пĕлтетÿ', пустÿй сăмăх; говорйть
есть2 1. (3 лицо наст. вр. от глаг.
вздор пустÿй сÿпĕлтĕт
быть) пур, пулсă тăрăть; он есть учеесли союз условный пулсăн, енчĕн
нйк вăл - вăренекĕн 2. (син. имĕется,
те, эхĕр те, ытăх; -сан (-сен); ессуществÿет) пур; у нас есть всĕ нели смогÿ, то придÿ май пулсăн
обходИмое пИрĕн мĕн кирли пĕпЫрăп
тăмпĕх пур * так и есть чăнăх та
çаплă
естественный ирил. 1. (син. прирбдный) çут çантăлăк -ĕ; естественные
есть3 частица юрăть, итлĕтĕп (кобогатства страны çĕршывăн çут çанмандир хушнине тума пулни çинчен
тăлăк пуянлăхĕсĕм; естественные
калани); Выполняйте прикăз! наÿки çут çантăлăк ăслăлăхĕсем 2.
Есть! Приказă пÿрнăçлăр! - Ит(син. нормăльный, обЫчный) естелĕтĕп!

ефрейтор (-а) сущ. муж. ефрĕйтор
{салтакран аслăрах çар çынни)
ехать (наст. еду, едешь, едут; в
знач. повел. ф. поезжăй и езжăй; изредка употр. деепр. ĕдучи) кай,
пыр, кил, тухсă кай (транспортпа);
мы едем в гброд эпИр хуланă каятпăр; Вы поезжайте сейчăс, а мы
вас нагбним ЭсИр хăлĕ тухсă кăйăр,
эпйр сире хусă çйтĕпĕр
ехидный прил. (син. язвйтельный,
издевăтельский), ехйдно нареч. йĕ'плĕ, йĕплевлĕ, тăрăхлăвлă; ехйдно
улыбаться тăрăхласă кулкалă
еще 1. нареч. (син. вдобăвок) татă,
татăх; прошĕл ещĕ одйн день татă
т^пĕр кун Иртрĕ 2. нареч. (син. покă) хăлĕ те, халиччен те; -ха; он

ещĕ не пришĕл вăл килмĕн-ха 3. нареч. (син. уже, в прбшлом) малтанăх, маларăх; -ах (-ех); я знаю егб
ещĕ с войны Зпĕ ăнă вăрçăранпăх
пĕлетĕп 4. нареч. при сравн. ст. татă
-ах (-ех); ещĕ лÿчше татă лайăхрăх
5. частица усилительная: Как ещĕ
он обрăдовался! Мĕнлерĕх савăнсă
кăйрĕ вăл! 6. частица, выражает
недоволъство, несогласие: Сиди дбма, не выходи! - Вот ещĕ! Килте
лар, ан тух! - Ак5к! 7. частица, выражает неопределенностъ: Когда
ещĕ мы встретимся снбва! Тахçăн
тĕл пÿлăпăр ĕ'нтĕ тепр^! * ещĕ бы
(син. конечно); Пойдĕшь с нами? —
Ещĕ бы! Пырăтăн-и пирĕнпе? Пымăсăр!

ĕж (ежă) сущ. муж.; множ. ежй
(ежĕй) чĕ 'рĕп; йглы ежа чĕ 'рĕп
йĕпписем; ĕж свернÿлся в клуббк
чĕ'рĕп çăмхă пек хутлансă вЫртрĕ
ĕжик (-а) сущ. муж. 1. чĕ'рĕп 2.
шă'ртлă çÿç (çÿçе шăртланса тăмалла кĕске касни); стричь вблосы ĕжиком çÿçе шăртлансă тăмаллă кастăр
ĕжиться (наст. ĕжусь, ĕжишься,
ĕжатся) глаг. несов. (сцн. сжимăться)
хутлăн; ĕжиться от хблода шăнсă
хутлăн
ĕлка (-и) сущ. жен. 1. чă'рăш; молодые ĕлки çăмрăк чăрăшсем; заяц
спрйтался под ĕлкой мулкăч чă'рăш
айне пытансă лăрнă 2. ĕлка (Çĕнĕ çул
уявĕ тата ăна валли капăрлатнă
чăрăш); дети вернÿлись с ĕлки бчень
довбльные ачасĕм ĕлкăрăн пИтĕ
кă'мăллă тăврăнчĕç
ĕлочный прил. ĕлка -ĕ; ĕлкăрй; ĕлоч-

ные украшĕния ĕлка теттИ-кăпăрлăхĕ; ĕлочные развлечения ĕлкăрй
вă'йă-кулă
ĕмкий (кратк. ф. ĕмок, ĕмка, ĕмко, множ. ĕмки; сравн. ст. ĕмче)
прил. 1. (син. вместйтельный) пЫсăк,
ăслă, шăнăçÿллă; ĕмкий сосÿд пысăк
сăвăт 2. пуян, тăрăн, ăнлă; ĕмкая
мысль тăрăн шÿхăш
ĕмкость (-и) сущ. жен. 1. (син. вместИлище) сăвăт (пысăкки); ĕмкость
для воды шыв сăвăчĕ 2. (син. объĕм)
кăлăпăш; ĕмкость сосÿда - три лйтра сăвăт кăлăпăшĕ - вйçĕ литр
ĕрзать (наст. -аю, -аешь, -ают)
глаг. несов. пăркалăн, çаврăнкалă,
йăшăлтăт; Что ты всĕ ĕрзаешь? Мĕн
э'сĕ пăркалансă ларăтăн?
ĕрш (ершă) сущ. муж.; множ. ершй (-ей) кă 'ртăш; уха из ершĕй
кă'ртăш шÿрпи

жăба (-ы) сущ. жен.; множ. жăбы
(жаб) çĕр шапй
жăбры (жабр, жăбрами) сущ. множ.;
един. жăбра (-ы) жен. сухă (шыв чĕр
чунĕсен сывлав органĕ); жăбры рыб
пÿлă сухи; дышăть жăбрами сухапă
сывлă * взять за жăбры ярсă тыт,
пăвсă ларт (куçăмлă пĕлтерĕшпе)
жăворонок (-нка) сущ. муж. тăрй;
нĕние жаворонка тăрИ юрри
жăдность (-и) сущ. жен. (син. скупость, ненасЫтность, стяжăтельство) хапсăнÿ, çă'ткăнлăх, сă'хăлăх,
хЫтăлăх; жăдность к деньгам укçăшăн çуннй * есть с жăдностью тăранă пĕлмесĕр çи
жăдный (кратк. ф. жăден, жаднă, жăдно, множ. жаднЫ и жăдны;
сравн. ст. жаднее и жадней; превосх.
ст. жаднĕйший) прил., жăдно нареч.
1. (син. скупбй, ненасытный) çă'ткăн,
вЫçкăн, выçтăх, хăпсăнчăк, ĕ'мĕтсĕр; жăдный человек хăпсăнчăк çын
2. тймлĕ, ă'нтăлчăк, ăнтăлÿллă; жăдно слÿшать тимлесе итлĕ
жăжда (-ы) сущ. жен. 1. ĕçĕс килнИ; утолйть жăжду ĕçсĕ чунă кантăр 2. чего и с неопр. ф. (син. стремление, желăние) тим, кă 'мăл, ăнтăлÿ; тăрăшÿ; çуннИ, тимленй, ăнтăлнИ, тăрăшнИ; жăжда учйться
вĕренме ăнтăлнИ
жалĕть (наст. -ĕю, -ĕешь, -ĕют)
глаг. несов. 1. кого (син. сострадăть)
хĕрхĕн, шеллĕ; жалĕть сироту тă'лăх
ачанă шелле 2. о ком-чем, чего с союзом «что» (син. печăлиться) кулян,
пăшăрхăн, ÿ'кĕн; я не жалею о прбшлом Зпĕ иртнИшĕн кулянмăстăп 3.
кого-что и чего (син. берĕчь) хĕрхен,
уя, шелле; не жалĕть денег укçанă
хĕрхенсе ан тăр; трудйться не жал^я сил вăя шеллемĕсĕр ĕçлĕ

жăлить (наст. жăлю, жăлишь, жăлят; прич. действ. наст. жăлящий)
глаг. несов., кого-что (син. кусăть)
сăх; осă ббльно жăлит сăпсă ыраттармаллă сăхăть
жăлкий (кратк. ф. жăлок, жалкă,
жăлко, множ. жалкй; сравн. ст. жăльче; превосх. ст. жалчăйший) прил.,
жăлко нареч. 1. (син. несчăстный,
беспбмощный) мĕ 'скĕн; он выглядит бчень жăлко вăл пйтĕ мĕ'скĕн курăнăть 2. (син. плохбй, невзрăчный) япăх, начăр; одежда в
жăлком состоянии тумтйр япăхсă
кăйнă
жăлко в знач. сказ. и вводн. сл.,
кого-что, чего или с неопр. ф. шел,
хĕрхенмеллĕ, шеллемеллĕ, хĕрхенес
килĕт; мне егб жăлко мăнăн ăнă
хĕрхенĕс килĕт; Купйл бы, да, жăлко, денег не хватăет Туянăттăм та,
шел, укçă çитмĕст
жăло (-а) сущ. сред. сă'нă (хурткăпшанкăн), чĕлхĕ (çĕленĕн); пчелйное жăло вĕллĕ хÿрчĕн сăнни
жăлоба (-ы) сущ. жен. 1. (син. сĕтование) ÿпкев, ÿпкелешÿ'; ÿпкелешни; жăлобы на трÿдную жизнь
йЫвăр пÿрнăç пиркИ ÿпкелешнИ 2.
жăлоба (сăмахпа каласа е çырса панă
ÿпкев); подăть жăлобу жăлоба пар;
кнИга жăлоб и нредложĕний жалобăсемпĕ сĕнÿсен кĕнекй
жăловаться (наст. жăлуюсь, жăлуешься, жăлуются; повел. ф. жăлуйся, жăлуйтесь; прич. действ. наст.
жăлующийся, прош. жăловавшийся;
деепр. жăлуясь) ÿпкелĕ, ÿпкелĕш; я
не жăлуюсь на здорбвье эпĕ сЫвлăх
пиркИ ÿпкелешмĕстĕп
жăлость (-и) сущ. жен. (син. сострадăние, сожалĕние) хĕрхенÿ', шеллев; хĕрхеннИ, шелленИ; испыты-

вать жăлость хĕрхĕн; из жăлости
хĕрхенсе, шеллесе
жаль 1. в знач. сказ., кого-что шел,
шеллес килет, хĕрхенес килет; мне
жаль егб" ман ăнă хĕрхенес килет 2.
в знач. сказ. с союзами «что», «если»
(син. досăдно) хĕрхенмелле, кулянмаллă, пăшăрханмаллă; жаль, что он
не пришел вăл килменнйшĕн пăшăрханмаллă 4. вводн. сл. шел; Я бы
пошел с вăми, да жаль, времени нет
Э 'пĕ сирĕнпе пЫрăттăм та, шел,
вă'хăт çук
жанр (-а) сущ. муж. жанр (ÿнер
хайлавĕсен тĕсĕ); жанр комĕдии комĕди жăнрĕ; эстрăдные жăнры эстрăда жанрĕсĕм
жарă (-Ы) сущ. жен. (син. зной; ант.
хблод, морбз) шă'рăх, вĕрИ; все л^то стойт жарă çăвĕпĕх шă'рăх çантăлăк тăрăть
жаргбн (-а) сущ. муж. жаргбн (пĕрпĕр социаллă ушкăнăн хăйне евĕрлĕ
уйрăмлăхсемпе палăрса тăракан калаçăвĕ); воровскбй жаргбн вăрăсĕн
жаргбнĕ; студенческий жаргбн студентсĕн жаргбнĕ
жăреный прил. ăшалăнă; жăреные
грибы ăшалăнă кăмпă
жăрить (наст. жăрю, жăришь, жăрят; повел. ф. жарь; прич. действ.
наст. жăрящий, прош. жăривший;
прич. страд. прош. жăренный; деепр.
жăря) глаг. несов., кого-что ăшалă,
шариклĕ; жăрить рыбу пÿлă ăшалă;
картбфель, жăренный на сливочном
мăсле услăм çупă ăшалăнă çĕр улмИ
жăркий (кратк. ф. жăрок, жаркă,
жăрко, множ. жăрки и жаркй; сравн.
ст. жăрче) прил., жăрко нареч. (син.
знбйный, горячий; ант. холбдный,
прохлăдный) вĕри, шă'рăх, хĕрÿ';
жăркий день шă'рăх кун; жăркие лучй сблнца хĕвĕлĕн хĕрÿ' пайăркисĕм 2. (син. пылкий, стрăстный) хĕрÿ',

хĕрÿ 'ллă, çÿлăмлă; жăрко любить
хĕрÿ'ллĕн юрăт 3. (син. напряжĕнный) вă'йлă, хĕрÿ'ллĕ; разгорĕлся
жăркий бой хĕрÿ 'ллĕ çапăçÿ пуçлăнчĕ Ф жăркие стрăны кăнтăртй
çĕршывсĕм
жаркбе (-бго) сущ. сред. шаркку;
жаркбе с гусЯтиной хур шăрккăвĕ;
приготбвить жаркбе в горшбчке
шарккăвă чÿлмекпĕ пĕç^р
жать1 (наст. жму, жмĕшь, жмут;
повел. ф. жми; ирич. действ. наст.
жмÿщий, прош. жăвший, ирич. страд.
прош. жăтый; деепр. не употр) глаг.
несов. 1. кого-что (син. давить, стйскивать) хĕс, хĕстĕр, чăмăртă, пăчăртă; жать руку аллă чăмăртă 2. 1 и
2 л. не употр. хĕс, хĕстĕр; сапогй
жмут ăтă хĕстерет Ф србки жмут
вă'хăт васкатăть
жать2 (наст. жну, жнĕшь, жнут;
повел. ф. жни; ирич. действ. наст.
жнÿщий, ирош. жăвший; ирич. страд.
и деепр. не употр.) глаг. несов., что
выр, вырсă пуçтăр; жать пшеницу
тулă выр; рăньше хлеб жăли серпăми ĕ'лĕк тыррă çурлапă вЫрнă
жгучий (сравн. ст. жгÿчее; превосх.
ст. не употр.) прил. 1. (син. обжигăющий) çунтаракăн, пĕçертекен;
жгучие лучй сблнца хĕвелĕн çунтаракăн пайăркисем; жгучий пĕрец хаяр пă'рăç; жгучая боль хЫтă ыратнй
2. (син. бстрый) чĕренĕ касакăн, чунă ыраттаракăн; жгучий интерес çав
терИ кăсăкланнй * жгучий брюнĕт
хуп-хурă çÿ'çлĕ çын; жгучие слезы
вĕрй куççÿль
ждать (наст. жду, ждĕшь, ждут;
ирош. ждал, ждалă, ждăло, множ.
ждăли; повел. ф. жди; прич. действ.
наст. ждущий, ирош. ждăвший; ирич.
страд. и деепр. не употр.) глаг. несов. 1. кого-что (син. поджидăть)
кĕт, кĕтсĕ тăр; ждать троллейбуса
троллейбус кĕтсе тăр; мы ждем го-

стей эпйр хăнасем кĕтетпĕр 2. с чем лезы внутренней секреции шалти
и без доп. кĕт, ан васкă, тăссă пыр;
секреци парĕсем
ждать с решением йышăнÿ тумă ан
железнодорбжный ирил. чугÿн çул
васкă; врĕмя не ждет вă'хăт кĕтмĕст
-ĕ; железнодорбжный транспорт
4 тогб и жди кĕтс^х тăр (мĕн те
чугÿн çул трăнспорчĕ; в гброде
пулин пуласса); победителей ждут на- стрбится нбвый железнодорбжный
грăды çĕнтерÿçĕсене парнесем павокзăл хуларă çĕ'нĕ чугÿн çул вокрăççĕ
зăлĕ тăвăççĕ
железный лрил. 1. тимĕр ...; тймĕр
же, ж 1. союз противительный
{син. а) варă; я уезж^ю, товарищ же
-ĕ; железный гвоздь тимĕр пăтă; жеостается эпĕ каятăп, ман юлтăш валезная руда тймĕр рудй 2. (син. сйльрă юлăть 2. частица усилительная ный, крепкий) çйрĕп, тĕреклĕ, хÿрĕ 'нтĕ, варă; -çке, -иç, -ха; Дайте
çă пек; железные мÿскулы тĕреклĕ
же мне сказать! Манă каламă пăмускулсем; железное здорбвье пйтĕ
рăр-ха! 3. частица, выражает тожçйрĕп сЫвлăх; железная дисциплйдество -ах (-ех); он остăлся там же
на çйрĕп дисциплИна * железная
вăл çавăнтăх к5лчĕ
дорбга чугÿн çул
жевăть (наст. жую, жуĕшь, жуют;
желĕзо (-а) сущ. сред. тимĕр; изповел. ф. жуй; прич. действ. наст. жу-дĕлия из железа тймĕр япаласем;
ющий, прош. жевăвший; прич. страд. ковать железо тймĕр туптă Ф крбпрош. жĕванный; деепр. жуя) глаг. не- вельное железо тИмĕр листă (çурт
сов., кого-что чăмла^ кавл^; жевать
витмелли)
хлеб çă'кăр чăмлă; дети лн5бят жежелт^ть (наст. -ĕю, -ĕешь, -^ют)
в^ть жвачку ачасем чăмлăк чăмлаглаг. несов. 1. сарăл, сăрăх; бсенью
мă юратăççĕ
листья желтеют кĕркунне çулçăс^м
желăнис (-я) сущ. сред. (син. влесаралăççĕ 2. сăррăн кÿрăн, саралсă
чение, стремление) кă 'мăл, шут,
тăр, саралсă вырт; впередй желтбет
сÿнăм, ĕ'мĕт; желăнне учйться вĕрепшеничное пбле умрă тÿлă пуссИ сан^с кă 'мăл; прошÿ испблнить мое
ралсă выртăть
желăние ман ĕмĕтĕ пурнăçламă ыйжелтбк (-ткă) сущ. муж. çăмартă
тăтăп
саррй
жел^ть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют;
желÿдок (-дка) сущ. муж. хыприч. действ. наст. -ăюший, прош. -ăв-рăмлăх, хырăм, вар; пакартă (каший; прич. страд. наст. -ăемый; дейăксен); расстрбйство желÿдка вар
епр. -ăя) глаг. несов. 1. кого-что и чего,пăсăлнИ, вар виттй
также с неопр. ф. (син. хотеть) кă'мăл
желÿдочный прил. хь!рăмлăх -ĕ, вар
ту , шут тыт; -ас (-ес) те; -ас (-ес)
-ĕ; желÿдочный сок вар сĕткĕнĕ
кил; дĕти желают пойтИ в кинб ачаж^мчуг (-а) сущ. муж.; множ.
с^м кинонă каяс т^ççĕ 2. кому когожемчугă (-6в) ĕ'нчĕ (шапа хуранĕнче
чего или с неопр. ф. сун; Жел^ю Вам чăмăртанса пулакан хаклă чул); укдбброго здорбвья! Сирĕ ырă сЫвлăх
рашĕния из жемчуга ĕ'нчĕ кăпăрлăхĕ
сунăтăп! * оставляет желăгь лÿчжемчÿжный прил. ĕ'нчĕ -ĕ; жемчÿшего пит лайăхăх мар (ĕç, япалă)
жное ожерйлье ă'нчĕ мăй çыххи
железа (-ы) сущ. жен.; множ. жеженă (-ы) сущ. жен.; множ. жены
лезы (желĕз, железăм) пар, ÿт пă(жĕн, жĕнам) ăрăм; муж с женбй упăрĕ; слюниăя железă сĕлекĕ пăрĕ; жĕшкипĕ ăрăмĕ; брать в жены каччă ил

женăтый прил. (ант. холостбй) авжĕртва (-ы) сущ. жен. 1. чÿк, чÿ'клăннă, ăрлă-ăрăмлă; женăтый челолĕх, парне (авалхи тĕн йăли-йĕрв^к авлăннă çьш
кинче); нăши прĕдки приносйли жĕртженйть (будущ. женк5, женишь,
вы богăм пИрĕн мăн асаттесĕм туж^нят; прич. действ. наст. женящий, рăсене чÿк тÿнă 2. кого-чего инкĕк
ярош. женИвший; деепр. женя) глаг. курни, инкеке лекни; жертвы земсов. и несов., кого на ком авлантаб;
летрясения çĕр чĕтреннипе инкĕк
онй женили сына вĕсем ывăлне авкурнисбм
лантăрчĕç
жĕртвовать (наст. -вую, -вуешь,
женйтьба (-ы) сущ. жен. авланÿ,
-вуют) глаг. несов. 1. что (син. дамăшăрланÿ; авланнй, мăшăрланнй;
рИть) уйăрсă пар, парнелĕ, юмăрт
бто было еще до нăшей женйтьбы ку
пул; жертвовать дĕньги на стройвăл эпИр мăшăрланичченех пÿлнă
тельство хр^ма чиркÿ' лартмă укçă
пар 2. кем-чем (син. поступăться)
жениться (будущ. женюсь, ж^нишься, жĕнятся; прич. действ.
пар, ан шелле; жертвовать жйзнью
наст. жбнящийся; прош. женйвший- рăди своббды отчйзны тăвăн çĕршЫв
ся; деепр. женясь) глаг. сов. и несов. йрĕклĕхĕшĕн пурнăçă пар
авлăн, мăшăрлăн, каччă ил; Ш т я
жест (-а) сущ. муж. ал вылявĕ; алжĕнится на Вере Петя Верăнă качлă вылятнИ (каланине çирĕплетме,
чă илĕт; онй решйли женйться вĕсĕм
кăмăл-туйăма палăртма)
мăшăрланмă кИлĕшнĕ
жестикулйровать (наст. -рую, -руженйх (-ă) сущ. муж. кăччă, кĕрÿ' ешь, -руют) глаг. несов. аллă вылят
кăччă (авланакан çамрăк); женйх по(калаçнă чухне)
сл^л сватов к невесте кăччă хĕр çужестбкий (кратк. ф. -бк, -бка,
раçмă евчĕсем янă
- б к о , множ. - б к и ; превосх. ст.
жĕнский прил. (ант. мужскбй)
-очăйший) прил., жестбко нареч.
хсрăрăм -ĕ; хĕрарăмлă; жĕнская оде1. (син. сурбвый, беспощăдный) хажда хĕрăрăм тумтИрĕ; жĕнский хаяр, тискер, хĕрхенÿ 'сĕр; жестбкий
рактер хĕрарăмлă кă 'мăл-тÿйăм Ф
враг хаяр тăшмăн 2. (син. чрезвыжĕнский род хĕрăрăм несĕлĕ (сăм.,
чăйный, сйльный) вă'йлă, хаяр, хĕвырăс грамматикшче - «дверь», «го- рÿ'; жестбкий морбз шартламă сивĕ
лова», «хорошая», «большая», «думала», жестбкость (-и) сущ. жен. (син. су«взявшая» йышши формăсен пĕреш- рбвость, беспощăдность) хаярлăх,
кел паллисем)
тискерлĕх, хĕрхенÿ'сĕрлĕх
женщина (-ы) сущ. жен. хĕрăрăм;
жесть (-и) сущ. жен. шă'вăç, шуç
замужняя жĕнщина ăрăм, ăрлă ăрăм;
(çÿхе тимĕр); изделия из жести шуç
иожилăя жĕнщина çуллăннă хĕрăрăм
япаласем
жердь (-и) сущ. жен.; множ. жбржестянбй прил. шă'вăç ..., шуç ...;
ди (-ей) шерте, вĕ'рлĕк; ограда из
жестянбе ведрб шă'вăç витре
жердей вĕ'рлĕк картă
жечь (наст. жгу, жгĕшь, жгут;
жеребенок (-нка) сущ. муж.; множ.
прош. жĕг, жгла, жгло, множ. жгли;
жеребята (-ят, -ятам) тихă; жеповел. ф. жги; прич. действ. наст.
ребенок по вторбму гбду юпăх тихă
жгÿщий, прош. жĕгший; прич. страд.
жеребец (-бцă) сущ. муж. (ант. копрош. жжĕнный; деепр. не употр.)
была) ă 'йăр; порбдистый жеребĕи
глаг. несов., кого-что 1. çунтăр; жечь
ăрăтлă ă'йăр
хвброст çăпă çунтăр; жечь электрй-

чество электрйчество çунтăр 1. 1 и
пÿлă (ишме пăрахманни); живое су2 л. не употр. çунтăр, пĕç^рт, вĕтеществб чĕр чун, чĕ 'рĕ янавăр; деле; сблнце жжет хĕвĕл пĕçерт^т ^
душка еще жив асатте пурăнăть-ха
жечь кирпИч кирпĕч хĕрт
2. (син. ббйкий, энергйчный; ант. вяжĕчься 1 и 2 л. не употр. (наст.
лый) чĕ 'рĕ, йÿ 'рĕк, йă 'рă, çйвĕч,
жжĕтся, жгÿтся), глаг. несов. çунтăр, шÿхă; живбй пЯрень шÿхă кăччă; жйпĕçĕр, пĕçĕрт, вĕтеле; крапива жжет
во вскочить с места йă 'пăр-япăр
вĕлтĕрен вĕтелет
сиксе тăр 3. (син. выразйтельный;
ант. скÿчный) илĕмлĕ, вИчкĕн; кнйжелоб (-а) сущ. муж.; множ. жега напИсана живым языкбм кĕнекелоба (-бв) валăк, шулăп; вырезать
не вйчкĕн чĕлхепе çЫрнă * живăя
желоб шулăп кас
прирбда чĕ'рĕ çут çантăлăк (чĕр чунжелтый (кратк. ф. жĕлт, желтă,
сем, ÿсен-тăрансем); живбе дĕло
жĕлто, множ. жĕлты и желтЫ; сравн.
кă 'сăк ĕç; живбй вес чĕ 'рĕ виçе
ст. желтее и желтей) прил. сăрă;
(вылъăха пусиччен турттарни); ж и желтые цветы сăрă чечексем; лн5ди
вăя бчередь чĕ'рĕ черет (малтан çырс желтой кбжей сăрă ÿ'тлĕ çынсĕм
са йĕркелеменни); живбго мбста нет
желудь (-я) сущ. муж.;
множ.
чĕ'рĕ вырăн та юлмăн (сăм., хĕненижелуди (-ĕй) йĕкĕл; дуббвые желуди
пĕ); задĕло за живбе чунă пырсă
юмăн йĕкĕлĕ
тИврĕ; на живÿю рÿку васкавăрлă,
желчь (-и) и желчь (-и) сущ. жен.
1. ват (пĕвер парĕн йÿçĕ шĕвекĕ) 2. (син.хă'ппăл-хăппăл; остЯться в живых
чĕ'рĕ юл, çăлăнсă юл; живбй прираздражение) вĕ 'чĕ, çйлĕ, тарăхÿ;
м^р геройзма пăттăрлăхăн кÿрăмлă
говорИть с желчью вĕчĕхсĕ калăç
тĕ'слĕхĕ
жернов (-а) сущ. муж.;
множ.
жйвопись (-и) сущ. жен. живопись
жерновă (-бв) армăн чÿлĕ
(тĕслĕ сăрăпа ÿкерес ÿнер); произвежĕсткий (кратк. ф. жĕсток, жестдĕния живописи жйвопись хайлавĕкă, жĕстко, множ. жĕстки и жестсем
кй; сравн. ст. жĕстче) прил., жестко
нареч. 1. (син. твĕрдый, плбтный;
живбт (-ă) сущ. муж. хЫрăм, вар;
ант. мягкий, нежный) хытă, пйтĕ,
живбт болйт вар ыратăть
пирчĕв; жесткая пбчва пирчĕв тăпрă;
животновбдство (-а) сущ. сред.
недоварйвшееся мясо жесткое пиçвыльăх ĕрчетнй; мяснбе животносе çитмен аш хЫтă 2. (син. сурбвый,
вбдство ăшлăх вьшьăх ĕрчетнИ
рĕзкий) хаяр, тÿрккес, чÿрăс; гоживбтное (-ого) сущ. сред. чĕр чун,
ворИть жестким гблосом хаяр сасăянавăр, выльăх; домăшнее живбтное
пă калăç * жесткий вагбн хЫтă выкилтй выльăх; дикие живбтные йрĕк
рăнлă вагбн; жесткие услбвия догочăр чунсем, кăйăк янаварсем
вбра договортй çйрĕп условисĕм;
живбтный ирил. чĕр чун -ĕ, янажесткая вода хЫтă шыв (кальципе
вăр -ĕ, вЫльăх -ĕ; живбтный оргамагни тăварĕ нумай пирки супăньнйзм чĕр чун органйзмĕ; живбтный
ленменни)
жир выльăх çă'вĕ * живбтный страх
живбй (кратк. ф. жив, живă, жИăссăрлă хăранй
во, множ. жИвы; сравн. ст. живее и
жидкий (кратк. ф. жйдок, жидживĕй; превосх. ст. живĕйший)
кă, жйдко, множ. жйдки и жидкИ;
прил., живо нареч. 1. (ант. мĕртвый)
сравн. ст. жиже; превосх. ст. не
чĕ'рĕ, пурăнакăн; живăя рыба чĕ'рĕ
употр.) прил., жйдко нареч. 1. (ант.

твĕрдый) шĕ 'вĕ; жйдкое веществб
шĕ 'вĕ япалă 2. (син. водянйстый)
шĕвек, шывăк; жйдкий суп шĕвĕк
яшкă ^ жидкие вблосы сайрă çÿç;
жйдкое телосложение хавшăк ÿтпÿ'
жйдкость (-и) сущ. жен. шĕвек; горк5чие жйдкости çунакăн шĕвексем
жйзненный прил., жИзненно нареч.
пÿрнăç -ĕ; пурнăçрИ; жИзненный
путь пÿрнăç çÿлĕ, кун-çÿл * жйзненно вăжный вопрбс пйтĕ кирлĕ
ыйту
жизнерăдостный прил., жизнерăдостно нареч. (син. весĕлый, ббдрый;
ант. уньшый) хавăслă, сăвăнăçлă,
хавхалăнчăк; жизнерадостная иĕсня
хавăслă юрă; жизнерадостное настроение хавхалăнчăк кă'мăл
жизнь (-и) сущ. жен. 1. (ант.
смерть) пÿрнăç, пурăнÿ, пурăнни;
возникновĕние жизни на Землĕ Çĕр
çинчĕ пÿрнăç пуçлансă кайнй 2. пÿрнăç, ĕ 'мĕр, кун-çÿл; дблгая жизнь
вă'рăм ĕ'мĕр; прожить жизнь в трудб пурнăçă ĕçлесе ирттер 3. кого-чего
или какая пÿрнăç, ĕç-хĕ'л, пÿрнăçтă'рмăш; общĕственная жизнь ббщество пÿрнăçĕ; оторвăться от жИзни
пÿрнăç-тăрмăшрăн уйрăлсă кай *
отдать жизнь пурнăçă пар (вилни
çинчен); воплотйть в жизнь пурнăçă
кăрт; м^жду жИзнью и смĕртью пурнăçпă вйлĕм хушшинче, ни чĕ 'рĕ
ни вилĕ; Жизнь прожить - не пбле
перейтИ посл. Ĕ'мăр саккй сарлакă
жИла (-ы) сущ. жен. юн тымăрĕ;
шă'нăр
жилбт (-а) сущ. муж. и жилĕтка
(-и) жен. жилĕт (çанăсăр тум)
жилйще (-а) сущ. сред.; множ. жилища (-Ищ) çурт, пÿрт, кил, килçÿрт, хваттĕр; благоустрбенное жилище хă'тлă çурт, хваттĕр; крестьЯнское жилйще хресчĕн пÿ'рчĕ
жилищный лрил. кил-çÿрт -ĕ; хват-

тĕр -ĕ; пурăнмаллИ; жилИщные услбвия пурăнмаллИ условисем; жилищная комИссия кил-çÿрт комиссийĕ
жилка (-и) сущ. жен. жйлка, вăлтă
çиппи; крÿпная рыба норвалă жИлку пЫсăк пÿлă вăлтă çиппине тăтрă
жилой прил. пурăнмаллй; жилăя
кбмната пурăнмаллИ пÿ'лĕм
жир (жйра и жйру, в жйре и в
жирÿ) сущ. муж.; множ. жиры (-бв)
çу; растйтельные жиры ÿсĕн-тăрăн
çăвĕсĕм; животные жиры выльăх çăвĕсĕм; рыбий жир пÿлă çă 'вĕ; топйть жир çу шăрăт * с жйру бесится иртăхсă пурăнăть
жирăф ( а ) сущ. муж. и жирăфа
(-ы) жен. жирăф (Африкăра пурăнакан вăрăм ураллă, вăрăм мăйлă чĕр
чун)
жирный (кратк. ф. жИрен, жирнă, жИрно, множ. жИрны и жирны; сравн. ст. жирнĕе и жирнăй; превосх. ст. жирнĕйший) прил., жИрно
нареч. 1. (ант. пбстный) çÿллă; жйрный суп çÿллă яшкă; жИрное мЯсо
çÿллă аш 2. (син. упИтанный, тблстый; ант. тбщий) сăмăр, мă'нтăр;
жИрная свиньЯ сăмăр сыснă * жйрная грязь çăрă пЫлчăк; жирный
чернозем пÿлăхлă хурă тăпрă; жИрный шрифт хÿлăн шрифт; жирно бÿдет ытлашши пулăть
жИтель (-я) сущ. муж., жйтельница (-ы) жен. çын; пурăнакăн; жйтели нăшего гброда пйрĕн хулă çыннисĕм; в дерĕвне остăлось мăло жйтелей ялтă пурăнакансĕм сахăл к5лнă
жить (наст. живÿ, живĕшь, ж и вÿт; прош. жил, жилă, жйло, множ.
жИли; с отриц. нĕ жил и не жйл,
не жилă, не жило и не жйло, множ.
нĕ жили и не жйли; иовел. ф. живи;
прич. действ. наст. живÿщий, прош.
жйвший; деепр. живя) глаг. несов. 1.

(син. существовăть) пÿрăн, ĕмĕрлĕ,
жук (-ă) сущ. муж. нă'рă; навбзĕ'мĕр ирттер; он жил дблго вăл нуный жук тИслĕк нăррИ; мăйский жук
мăй пÿрăннă; растĕния не мбгут
ĕне нăррй; борбться с колорăдским
жить без сблнца ÿсен-тăрăн хĕвелсĕр
жукбм Колорăдо нăррипе кĕрĕш
пурăнмă пултараймăсть 2. (син. прожÿлик (-а) сущ. муж. шÿльăк, вă'рă,
живăть, обитăть) пÿрăн; мы живем
ултăвçă
в деревне эпИр ялтă пурăнăтпăр;
журавлиный прил. тăрнă -ĕ; журавжить с семьĕй кил-йышпă пĕрле
лйный клин тăрнă картИ (сывлăшри)
пÿрăн 3. чем и на что (син. кормитьжурăвль (-я) сущ. муж. тăрнă;
ся) пÿрăн, тăрансă пÿрăн; старики
гнездб журавлЯ тăрнă йăвИ * колбживÿт на пенсию ватăсем пенсипе
дезный журăвль пÿсă тараси (шыв
пурăнăççĕ 4. кем-чем (син. увлекăтьăсмалли вăрăм кашта)
ся) хЫтă кăсăклăн, чунă пар; д.ĕжурнăл (-а) сущ. муж. 1. журнăл
вушка живет мÿзыкой хĕр музыкă(паллă хушăран тухса тăракан кăпă хЫтă кăсăкланăть * жить чужйм
ларăм); детский журнăл ачă-пăчă
умбм çын хЫççăн кай; жить надежжурнăлĕ; общественно-политйческий
дой шансă тăр, шанчăкпă пÿрăн
журнăл ббществăпа полИтика журжмÿрить (наст. -рю, -ришь, -рят;
нăлĕ; редăкция журнăла журнăл реповел. ф. жмурь) глаг. несов., что хĕс;дăкцийĕ 2. журнăл, кĕнеке (ĕç çинжмÿрить глазЯ куçă хĕссĕ пăх
чен çырса пымалли); классный журжмÿриться (наст. -рюсь, -ришься,
н^л класс журнăлĕ; журнал наблю-рятся; повел. ф. -рься, -рьтесь) глаг. дĕний за погбдой çантăлăк сăнавĕнесов. куçă хĕс, куçă хĕссĕ пăх; жмÿсĕн кĕнекИ
риться от сблнца хĕвел йăмăхтаржурналйст (-а) сущ. муж., журнанипĕ куçă хĕс
листка (-и) жен. журналйст (хаçатжмÿрки (-рок) сущ. множ.: игрăть
журнал, радио, телевидени ĕçченĕ);
в жмÿрки куркуçлă выля, куç хупжурналйсты чувăшского рăдио чăвăш
маллă выля
рăдио журналисчĕсĕм; ассониăция
жмыхИ (-бв) и жмьгхи (-ов) сущ.
журналИстов журналистсĕн пăрлĕмнож.; един. жмых (-ă и -а) муж.
шĕвĕ; пресс-конфсренция для журжмых (çу çапсан юлнă каяш); жмыналйстов журналистсĕм валлИ иртхй - цĕнный корм для скота жмых
терекен пресс-конферĕнци
- пахă выльăх апăчĕ
журналйстика (-и) сущ. жен. журжнивье (-ья) сущ. сред. хă 'мăл
налИстика (массăллă хыпарлăх хатĕ(тырă вырса кайнй уй)
рĕсенчи ĕç); занимăться журналйстижребий (-я) сущ. муж. шăпă; брокой журналистикăрă ĕçл^; мы ÿчимся
сЯть жребий шăпă яр
на факультете журналИстики эпИр
журналИстика факультетĕнчĕ вĕрежÿжелица (-ы) сущ. жен. хыт
кăйăк (тăрăхла кĕлеткеллĕ çăткăн нĕтпĕр
нăрă)
журч^ть (наст. -чÿ, -чИшь, -чăт;
ж у ж ж ^ т ь (наст. жужжÿ, жужлрич. действ. наст. -чăщий, прош.
жИшь, жужжăт) глаг. несов. нăрлă,
-чăвший; деепр. -чă) глаг. несов.
нăрăлтăт, сĕрл^; шă'хăр, шилĕт; шмель
шăнкăртăт; ручей течет журча шыв
жужжИт тĕ'кĕл турă нăрăлтатăть; пÿшăнкăртатсă юхăть
ли жужжăли над головбй пуç çИйĕн
жÿткий (кратк. ф. жÿток, жуткă,
пульăсĕм шăхăрсă иртнĕ
жÿтко, множ. жÿтки; сравн. ст. жÿт-

че) прил., жÿтко нареч. 1. (син. стрăшный, ужăсный) хăрÿшă, хăрушлă, синкерлĕ; жÿткая погбда хăрушлă япăх çантăлăк; меня одолели жÿткие мысли манă хăрÿшă шухăшсĕм
пÿсрĕç 2. (син. чрезвычăйный) ăкăшмăкăш, çав терИ, пйтĕ вă'йлă, хаяр; жÿткий морбз хаяр сйвĕ; мы жÿт-

ко устăли эпйр çав терй Ывăнтăмăр
3. жÿтко в знач. сказ. хăрÿшă, шиклĕ;
в лесÿ нбчью жÿтко вăрмантă çĕрле
пйтĕ хăрÿшă
жюри сущ. нескл. сред. жюрй (ăмăртура çĕнтерекенсене палăртакан
ушкăн); жюрИ кбнкурса кбнкурс
жюрИйĕ

за предлог 1. с вин. п.: сесть за
стол сĕтел хушшине лар; за два дня
до прăздника уявччен йкĕ кун маларăх; купйть за сто рубл^й çĕр тенкĕпĕ туян; Благодарю' за пбмощь!
Пÿлăшнăшăн тав тăвăтăп! 2. с твор.
п.: за дбмом çурт хыçĕнче; идйте за
нăми пИрĕн хыçрăн пЫрăр; сидеть
за раббтой ĕçлесĕ лар; ухăживать за
больным чирлă çыннă пăх
забавлЯть (наст. -яю, -яешь, -яют)
глаг. несов., кого (син. развлекăть, 1ĕшить), йăпăт, вылят, йăпантăр, вылянтăр; забавлЯть детбй мультфйльмами ачасенĕ мультфильмсемпĕ йăпантăр
забавлЯться (наст. -яюсь, -яешься, -яются) глаг. несов. (син. развлекăться, тĕшиться) йăпăн, выля, айкăш; забавляться игрÿшками теттесемпе вылясă йăпăн
забăвный прш. (син. интерĕсный),
забăвно нареч. кулăшлă, култăрмăш,
кă'сăк, мыскарăллă; забăвный ребенок култăрмăш ачă; забăвный слÿчай
мыскарăллă ĕç; он забăвно расскăзывает вăл кулăшлă каласă парăть
забастбвка (-и) сущ. жен. забастбвка (лартнă ыйтусене пурнăçлаттарас тĕллевпе ĕçлеме пăрахни); забастбвка шахтĕров шахтĕрсĕн забастовкИ; объявИть забастбвку забастбвка пуçлă

забастбвочный прил. забастбвка -ĕ;
забастбвочное движĕние забастбвка
к5хăмĕ; забастбвочный комитет забастбвка комитĕчĕ
забастбвщик (-а) сущ. муж., забастбвщица (-ы) жен. забастбвщик,
забастовкăнă хутшăнакăн
забежать (будущ. -егÿ, -ежИшь,
-егÿт) глаг. сов. 1. (ант. вЫбежать)
чупсă кĕр; бвцы забежăли во двор
сурăхсем кил хушшинĕ чупсă кĕ'чĕç
2. (син. зайтй, заглянÿть) кĕр, кĕрсе
тух (йăпăртлăха); по путй мы забежăли к Йете çулă май эпИр Пĕтя
патне кĕрсĕ тÿхрăмăр
забйть (будущ. забьк5, забьĕшь, забыбт) глаг. сов., кого-что 1. (син.
вбить; ант. вЫбить) çап, çапсă кĕрт;
забйть в стбну гвоздь стенанă пăтă
çап 2. (син. заделать) çапсă хур, çапсă ларт; забйть окнб дбсками чÿречене хăмасемпĕ çапсă ларт 3. (син.
загнăть) çапсă кĕрт; хоккейст забил
шăйбу хоккейст шăйба çапсă кĕ'ртнĕ
4. (син. зарĕзать) пус; забить теленка
пăрÿ пус 4 забить в набăт чан çапмă пуçлă; забИть дополнă туллиех
хурсă тултăр; забИть гблову пуçă
минрет
забиться (будущ. забьюсь, забьĕшься, забьк5тся) глаг. сов. 1. тапмă пуçлă; сердце сйльно забИлось
чĕрĕ хь!тă тапмă пуçлăрĕ 2. (син. заб-

рăться) пытансă лар, кĕрсĕ лар,
кĕрсе пытăн; дбти забйлись в ÿгол
ачасем кĕтесе пытансă лăрчĕç
заблудйться (будущ. -ужÿсь, -ÿдишься, -ÿдятся) глаг. сов. (син. сбйться)
атăш, аташсă кай, çĕтсе кай, çухалсă кай; дбти заблудйлись в лесÿ ачасĕм вăрмантă çĕтсĕ кăйнă
заблуждăться (наст. -ăюсь, -ăешься, -ăются) глаг. несов. (син. ошибăться) йă'нăш, юс; йă'нăш шухăшлă; ты заблуждăешься относйтельно негб бсĕ ун пирки йă'нăш шухăшлăтăн
заблуждение (-я) сущ. сред. йă'нăш
шÿхăш; вводйть в заблуждение йăнăштăр, йă'нăш шухăшлаттăр
заболевăние (-я) сущ. сред. (син. болĕзнь) чир; вйрусные заболевания
вИруслă чирс^м
заболеть1 (будущ. -ĕю, -еешь, -ĕют)
глаг. сов. чем и без доп. чирле, чирлесе кай; ребĕнок заболĕл ачă чирленĕ; заболеть грйппом гриппă чирлесе кай
заболеть2 1 и 2 л. не употр. (будущ. -лит, -лят) ыратсă кай; заболели зÿбы шăл ыратсă кăйрĕ
заббр (-а) сущ. муж. (син. огрăда)
картă, хÿмĕ; дошăтый заббр чус
хÿмĕ; пролезть через заббр картă
ÿрлă каç
заббта (-ы) сущ. жен. 1. (син. беспокбйство) шÿхăш, хумханÿ (ĕç пирки); ĕç-пÿç (тумалли); жить без заббт ним шÿхăшсăр пÿрăн; у нас
мнбго заббт пйрĕн ĕç-пÿç нумăй 2.
(син. внимăние, попечĕние) тим,
тăрăшÿ; тимленй, тăрăшнИ, пăхнй;
проявлЯть заббту о ветеранах ветерансемшĕн тă'рăш 4 не моЯ заббта мăнăн ĕç мар
заббтиться (наст. -бчусь, -бтишься, -бтятся; повел. ф. -бться, -бтьтесь; прич. действ. наст. -бтящийся, прош. -бтившийся; деепр. -бтясь)

глаг. несов., о ком-чем (син. опекăть)
тă'рăш, тимле, пăх, тИмлĕ пул; заббтиться о д^тях ачасенĕ тимлесе
пăх; заббтиться о бÿдущем урожае
пулăс тыр-пÿлшăн тă'рăш
заббтливый прил., заббтливо нареч.
(син. внимăтельный) тăрăшÿллă,
тИмлĕ; заббтливый ухбд за больными чирлисене тимлĕ пăхнй
забрăть (будущ. заберÿ, заберĕшь,
заберÿт; прош. забрăл, забралă, забрăло, множ. забрăли; повел. ф. заберй; прич. страд. прош. зăбранный)
глаг. сов. 1. кого-что (син. взять, захватйть) ил, пĕрлĕ ил, илсе кай; он
забрăл свой вĕщн вăл хăйĕн япалисенĕ илсе кăйнă; забрăть больнбго
из больницы чйрлĕ çыннă больницăрăн илсе кай 2. кого-что (син. арестовăть) тыт, тытсă хуп, тытсă кай;
хулигана забрăли в милйцию ашкăнчăкă милицие тытсă кăйнă 4 забрăть сйлу вăй ил, хуçалăн; страх забрăл сехрĕ хă'прĕ
забрăться (будущ. заберÿсь, заберĕшься, заберÿтся; прош. забрăлся,
забралăсь, забралбсь, множ. забралйсь; иовел. ф. заберйсь, заберйтесь;
прич. действ. прош. забрăвшийся; деепр. забрăвшись) глаг. сов. кĕрсĕ кай;
хăпарсă кай; забрăться на дерево
йывăç çинĕ хăпарсă кай; вбры забралИсь в квартиру вăрăсем хваттерĕ кĕрсĕ кăйнă
забрбсить (будущ. -бшу, -бсишь,
-бсят; прич. страд. прош. -бшенный)
глаг. сов., кого-что 1. (син. закйнуть)
пер, ывăт, ывăтсă яр, персĕ кĕрт;
забрбсить шăйбу в ворбта хапханă
шăйба çапсă кĕрт; далекб забрбсить
гранăту гранатăнă инçетĕ пер 2. (син.
остăвить) пăрăх, сйвĕн, пис; забрбсить учебу вĕренме пăрăх 3. (син.
послăть) яр, çитĕр; забрбсить развĕдчика во врăжеский тыл разведчикă тăшмăн тьшнĕ яр

забыть (будущ. забÿду, забУдешь,
4. (син. зайти) кĕрсе тух; по путн мы
забÿдут; повел. ф. забÿдь; ирич. страд. завернÿли в магазин çулă май эпйр
прош. забЫтый) глаг. сов. 1. кого-что, магазинă кĕрсе тÿхрăмăр * заверо ком-чем (ант. вспбмнить) ман,
нÿть рукавă çаннă тăвăр
мансă кай, мăнăç ту; забыл сказăть
завершить (будущ. -шÿ, -шйшь,
тебе санă каламă мăннă; забÿдем о
-шăт; ирич. страд. прош. -шĕнный)
прбшлом иртнине мăнăç тăвăр 2.
глаг. сов. (син. закбнчить; ант. начăть)
кого-что (син. остăвить) мансă
вĕçле, пĕтер; завершйть раббту ĕçе
хăвăр, пăрахсă хăвăр; я забыл гдевĕçле
то вăрежки Зпĕ таçтă алсишĕ мансă
завершиться 1 и 2 л. не употр. (бухăвăрнă
дущ. -шйтся, -шăтся; ирич. действ.
завалинка (-и) сущ. жен. тăпрăс
прош. -шйвшийся; деепр. -шйвшись)
(пÿрт çумĕнчи); старÿшки беседуют
вĕçлен, вĕçнĕ çит, ирт, пĕт; в зана завăлинке карчăксем тăпрăс çинвершйвшемся годÿ йртнĕ çултă
че калаçсă ларăççĕ
завестй (будущ. -едÿ, -едĕшь, -едÿт;
ирош. -ĕл, -елă, -елб, множ. -елй;
заварйть (будущ. -арк5, -ăришь,
повел. ф. -едй; ирич. действ. прош.
-ăрят; прич. страд. прош. -ăренный)
глаг. сов., что пĕçĕр; заварйть кбфе -ĕдший; ирич. страд. прош. -едĕнный;
деепр. -едя) глаг. сов. 1. кого-что (син.
кбфе пĕçĕр; крепко завăренный чай
ввестй) илсе кĕрт, çавăтсă кĕрт; заçăрă пĕçернĕ чей * заварйть кăшу
вестИ л<5шадь в конюшмю лашанă
чăкрăш ĕç пуçăр
витенĕ çавăтсă кĕрт 2. кого ертсе
заведующий (-его) сущ. муж., закай, илсе кай; тропа завелă нас в
ведующая (-ей) жен. пÿçлăх, ертÿ'çĕ;
болбто сукмăк пирĕ шурлăхă илсĕ
заведующий библиотĕкой библиотĕкĕртсĕ кăйрĕ 3. что (син. устрбить,
ка пÿçлăхĕ
заверить (будущ. -рю, -ришь, -рят; организовăть) йĕркелĕ, ту; завестй
повел. ф. завĕрь; ирич. страд. прош. нбвые порЯдки çĕ'нĕ йĕркĕ ту 4. ко-ренный) глаг. сов. 1. кого в чем (син. го-что (син. приобрестй) ил, туян,
туянсă яр; завестй кур чăх тытмă пуобнадĕжить) шанта'р, шантарсă
çлă 5. что (ант. заглушйть, остакалă, тумă пул; заверить в своей
новйть) тапрăт, ĕçлеттер, ĕçĕ яр,
прĕданности парăнсă тăмă пул 2. (син.
тапратсă яр; завестИ мотбр моторă
скрепйть) çирĕплет; спрăвка, заветапратсă яр * завестИ разговбр сăмăх
ренная пбдписью и печатью ăлă пустапрăт; завестй знакбмство паллăш;
сă татă пичет лартсă çирĕплетнĕ
завестй перепйску çырÿ çÿретмĕ пуспрăвка
завернÿтъ (будущ. -нÿ, -нĕшь, -нÿт; çлă
завещăние (-я) сущ. сред. халăл,
прич. страд. прош. завĕрнутый) глаг.
пехйл; халăл хÿчĕ; написăть завещăсов. 1. (син. упаковăть; ант. разверние халăл хÿчĕ çыр (çыраканĕ вилнÿть) чĕрке, тĕркелĕ, сыр; заверсен унăн пурлăхне кама памалли çиннÿть кнИги в бумагу кĕнекесене хутчен)
пă тĕркеле; ребенок завернут в одезавещать (наст. и будущ. - ă ю ,
Яло ачанă утиялпă чĕркенĕ 2. что
-ăешь, -ăют; ирич. страд. прош. за(син. закрыть) хуп, хытăр, пăрсă
вĕщанный) глаг. сов. и несов., коголарт; завернÿть кран кранă пăрсă
что кому халаллă, пехиллĕ, парсă
ларт 3. пăр, çăвăр; пă'рăн, çăвăрăн;
хăвăр (хуçи вилнĕ хыççăн илме); стазавернÿть впрăво сылтăмаллă пă'рăн

рик завещăл дом млăдшему сыну старйк хăй çуртне кĕ'çĕн ывăлне пехиллесе хăвăрнă
завидный ирил. 1. (син. хорбший)
чăплă, лăйăх, ăмсанмаллă; завидное
здорбвье ăмсанмаллă çйрĕп сЫвлăх
2. завйдно в знач. сказ., кому и с
неопр. ф. ăмсантарăть, кĕвĕçтерĕт; Он
богат, а тебе завйдно Вăл пуяннИ
санă ăмсантарăть
завидовать (наст. -йдую, -идуешь,
-йдуют; повел. ф. -йдуй; прич. действ.
наст. -йдующий, прош. -Идовавший; деепр. -Идуя) глаг. несов., кому-чему ăмсăн, кĕ'вĕç, сăхлăн; завйдовать чужбму успеху çын ă'нăçлăхĕшĕн кĕ'вĕç
зависеть (наст. -йшу, -йсишь,
-исят; повел. ф. не употр.; прич.
действ. наст. -йсящий, прош. -исевший; деепр. -йся) глаг. несов., от
кого-чего пăхăнсă тăр; -ран (-рен)
кил; урожЯй завйсит от погбды тырпÿл тÿхăçĕ çанталăкрăн килĕт; я ни
от когб не завйшу эпĕ никамă та пăхăнсă тăмăстăп
зависимость (-и) сущ. жен. 1. (син.
подчинĕнность) пăхăнÿ, пăхăнÿлăх;
пăхăнсă тăнИ; попасть в зависимость
пăхăнмă тЫтăн 2. сăлтăвлăх; -ран
(-рен) килнИ; в завИсимости от обстанбвки ларÿ-тăрÿ тă'рăх, ларÿ-тăрăвă курă
завИсимый прил. (син. подчинĕнный; ант. своббдный, незавИсимый) пăхăнакăн, пăхăнсă тăракăн;
зависимые стрăны пăхăнсă тăракăн
çĕршывсем
завИстливый прил., завИстливо нареч. ăмсăнчăк, кĕ'вĕç, сă'хă; завИстливо смотр^ть ăмсансă пăх
зависть (-и) сущ. жен. ăмсанÿ,
кĕвĕçÿ', сă'хăлăх; ăмсаннй, кĕвĕçнй,
сăхланнй; вызывăть зăвисть ăмсантăр; зăвисть к богатству другйх çын
пуянлăхне сăхлăн

завИть (будущ. завьк5, завьĕшь, завьк5т; прош. завИл, завилă, завило,
множ. завили; прич. страд. прош. завйтый, кратк. ф. завит и зăвит, завитă и зăвита, завитб и зăвито, множ.
завитЫ и зăвиты) глаг. сов., что кăтралăт, пĕтрелет; завить вблосы çÿçе
кăтралăт
завладеть (будущ. -ею, -еешь, -ĕют)
глаг. сов., кем-чем (син. захватИть)
ярсă ил, тытсă ил; завладеть чужйм
имÿществом çын пурлăхне ярсă ил
4 завладĕть внимăнием аудитбрии
итлекенсене кăсăклантăр
завбд (-а) сущ. муж. завбд; тр^кторный завбд трăктор завбчĕ; дирĕкция завбда завбд дирекцийĕ; я раббтаю на завбде эпĕ заводрă ĕçлетĕп
завоевăть (будущ. -оюю, -ок5ешь,
-оюют; повел. ф. -оюи; прич. действ.
прош. -оевăвший; ирич. страд. прош.
-оĕванный) глаг. сов., кого-что (син.
завладĕть, захватИть) çĕнсĕ ил, çапăçсă ил; завоевăть странÿ çĕршывă çĕнсĕ ил * завоевăть довĕрие шанăçă кĕр; завоевăть симиă^ии кИлĕш, кăмăлă кай
зăвтра нареч. ырăн; зăвтра ÿтром
ырăн ирхине; отлбжим разговбр на
завтра калаçăвă ыранă хăварăр Ф не
сегбдня зăвтра паян-ыранăх мар
зăвтрак (-а) сущ. муж. ирхй апăт;
на зăвтрак бÿдет яичница ирхй апатă ăшалăнă çăмартă пулăть * кормйть зăвтраками ĕçĕ ялăн ÿлĕме хăвăр
зăвтракать (наст. -аю, -аешь, -ают)
глаг. несов. апăт çи (ирхине), ирхИ
апăт ту
зăвтрашний лрил. 1. ыранхй; завтрашним ÿтром ырăн ирхинĕ; мы купйли билеты на зăвтрашпий концĕрт
эпир ыранхй концертă билетсĕм
илтĕмĕр 2. (син. предстоящий) малашнехИ, ыранхИ, пулăс; онй — завтрашние ииженĕры вĕсем - пулăс
инженерсĕм

заглăвный прил:. заглăвная бÿква
завуч (-а) сущ. муж. (сокр:. завепЫсăк сас паллИ
дующий учĕбной чăстью) зăвуч; зăзаглянÿть (будущ. заглянÿ, заглявуч шкблы шкул зăвучĕ
нешь, зяглянут) глаг. сов. 1. пăхсă
завхбз (-а) сущ. муж. (сокр: завĕил; заглянÿть в окнб кантăкрăн
дующий хозяйством) завхбз; раббпăхсă ил; заглянÿть в словăрь слотать завхбзом завхозрă ĕçле
варе уçсă пăх 2. (син. зайтй, забезавязăть (будущ. -яжÿ, -яжешь,
-яжут; повел. ф. -яжй; прич. страд. жăть) кĕрсе тух; мы заглянÿли к
прош. -язанный) глаг. сов. 1. (ант. раз- приятелю эпир юлтăш патне кĕрсе
тÿхрăмăр
вязăть) çых, çыхсă ларт, çыхсă хур;
завязăть шнуркИ ботинок пушмăк
загнăть (будущ. загонкЗ, загбнишь,
шнурокне çых 2. (син. начăть) пуçзагбнят; ирош. загнăл, загналă, залă, пуçăр; завязăть бой çапăçÿ пуçгнăло, множ. загнăли; повел. ф. залă; завязăть знакбмство паллашсă кай
гонй; прич. действ. прош. загнăвший
прич. страд. прош. зăгнанный; деепр
завязăться 1 и 2 л. не употр. (бузагнăв) глаг. сов. 1. кого-что (ант.
дущ. -яжется, множ. -яжутся) глаг.
выгнать) кĕрт, хусă кĕрт, хăваласă
сов. 1. (ант. развязăться) çЫхăн,
кĕрт; загнăть скот во двор выльăхтĕвĕлен, пурăн; галстук хорошб засене кил картине хусă кĕрт; загнăть
вязăлся гăлстук авăн çЫхăнчĕ 2. (син.
мяч в ворбта мечĕке хапханă тапсă
начăться, вознйкнуть) пуçлăн, тыкĕрт 2. (син. измÿчить) ывăнтăр,
тăн, пÿçăн; завязăлись дрÿжеские
пăшăхтăр, халтăн яр; лошадĕй сосвязи тÿслă çыхăнусем пуçлăнчĕç 3.
всем загнăли лашасене вуçĕх халтăн
тĕвĕлĕн, чăмăртăн; завязăлись плоянă
ды грÿши грÿша çимĕçĕсĕм тĕвĕлензăговенье (-я) сущ. сред. зăговени
чĕç
(типĕ тытас умĕн аш çиме юранă
загадăть (будущ. -ăю, -ăешь, -ăют;
прич. страд. прош. загăданный; деепр. юлашки кун)
зăговор (-а) сущ. муж. кавăр, вă'рт-ăв) глаг. сов. юмăх яр, тÿпсăм туптăн килĕшÿ'; состăвить зăговор катăр; загадăть загăдку тупмаллй юмăх
вăр ту; антиправИтельственный зăяр
говор правительствăнă хйрĕç кавăр
загăдка (-и) сущ. жен. сутмалли
заговбрщик (-а) сущ. муж., загоюмăх; разгадăть загăдку сутмаллИ
вбрщица (-ы) жен. кавăрçă, кавăр
юмăх тупсăмне туп; говорйть загăдтăвакăн, каварă хутшăнакăн
ками ытăрлă калăç ^ загăдки прирбды çут çантăлăк вăрттăнлăхĕсем
заголбвок (-вка) сущ. муж. ят; зазагăдочный прил. (син. таинственголбвок статьй статья ячĕ
ный, необъяснймый), загăдочно назагбн (-а) сущ. муж. картă, вЫльăх
реч. тĕлĕнтермĕш, ăнланмă çук; закартй; овĕчий загбн сÿрăх картй
гăдочное происшествие тĕлĕнтĕрмĕш
загорăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
ĕç; загăдочные явлĕния прирбды çут
глаг. несов. пиç, çун, хăмăрлăн, кĕçантăлăкăн ăнланмă çук пулăмĕсĕм
релен; загорăть на сблнце хĕвел çинзагăр (-а) сущ. муж. кĕрĕлĕх, кĕре
чĕ пиçсĕ хăмăрлăн
тĕс, кĕре ÿт; сблнечный загăр хĕвелзагореться (будущ. -рк5сь, -рИшьпĕ çÿннă ÿт
ся, -рятся; повел. ф. -рИсь, -рИтесь;
заглăвие (-я) сущ. сред. ят; заглăирич. действ. прош. -рĕвшийся; девие кнйги кĕнеке ячĕ
епр. -рĕвшись) глаг. сов. 1. (син. вспы-

хнуть; ант. погăснуть) тивсе кай,
(çуралнине, мăшăрланнине, вилнине
хыпсă ил, çунмă пуçлă; загорĕлся
çырса пыракан орган)
сарăй сарая вут хыпсă Илчĕ 2. (син.
задăние (-я) сущ. сред. задăни, хузасветиться) çуталсă кай, çунмă пушÿ, хÿшнă ĕç; боевбе задăние вăрçăçлă; загорелись фăры машИны марй задăни; выполнить домăшнее зашйна фарисем çунмă пуçлăрĕç 3.
дăние киле пăнă ĕçĕ пурнăçлă
чем и без доп. (син. захотĕть) хавхазадăть (будущ. задăм, задăшь, залăн, кăсăклăн, çĕкленсе кай; загодăст, зададйм, зададИте, зададÿт;
реться мечтбй ĕмĕтпе хавхалăн
прош. зăдал и задăл, задалă, зăдало
загородйть (будущ. -ожÿ, -бдишь и
и задăло, зăдали и задăли; повел. ф.,
-одИшь, -бдят и -одят; прич. страд.
задăй; прич. действ. прош. задăвший;
прош. -бженный) глаг. сов. 1. что кар- ирич. страд. прош. зăданный; деепр.
тă тыт, тытсă çăвăр (хуме); загорозадăв) глаг. сов. 1. что кому (син. подйть сад садă картă тытсă çăвăр 2.
ручИть) хуш, хушÿ пар, ĕç хуш, ĕç
кого-что (син. заслонйть) хуплă,
пар; нă дом зăдали два унражнĕния
пÿл, пÿлсе ларт; Не загорăживай
килте йкĕ хăнăхтарÿ тумă хÿшнă 2.
свет! Çуттă ан хуплă!; дорбгу загочто (син. указăть, назнăчить) палăродили упăвшие дерĕвья çулă ÿ'кнĕ
ртсă пар, кăтартсă пар; корăбль идет
йывăçсем пÿлсе лăртнă
по зăданном} курсу карăп палăртсă
пăнă çулпă пырăть 3. что и чего пар,
заготбвить (будущ. -влю, -вишь,
хурсă пар; задать лошадЯм овсЯ ла-вят; прич страд. прош. -вленный)
шасене сĕ'лĕ пар *• задăть вопрбс
глаг. сов. (син. запастИ) хатĕрле, яныйтÿ пар; задать трепку пĕçерккĕ
тăлă, хатĕрлесе хур; заготбвить овопар; задăть пир ĕ'çкĕ ту
щей нă зиму хĕл каçмă пахчă çймĕç
задăча (-и) сущ. жен. 1. тĕллев,
хатĕрлесе хур
хÿшнă ĕç, тумаллИ ĕç; зто нăша ббзаграждĕние (-я) сущ. сред. (син.
щая задăча ку сçĕ пИрĕн пĕрле тупрепятствие) чăрмăв, картă, пÿлме;
маллă 2. задăча (вĕренÿхăнăхтарăвĕ);
прбволочное заграждĕние пралÿк
арифметИческие задăчи арифмĕтика
картă (йĕплĕ пралукран туни); мйнзадачисем; решйть задачу нрăвильное заграждĕние мИнăллă чăрмăв
но задачăнă тĕ'рĕс шутлă
загранйчный прил. (син. зарубежный) ют çĕршЫв -ĕ; ют çĕршывзадăчник (-а) сущ. муж. задăчник,
рИ, чИкĕ леш енчй; загранйчный п^задăча пуххи
спорт ют çĕршывă каймаллй пăсзадержăть (будущ. -ержÿ, -ержишь,
порт
-ĕржат; ирич. страд. прош. -ержанзагрузйть (будущ. -ужÿ, -ÿзишь и
ный) глаг. сов. 1. кого-что (син. ос-узИшь, -ÿзят; ярич. страд. прош.
тановить) чар, тытсă чар, чарсă
-ÿженный) глаг. сов. (ант. разгрутăр; задержăть отправлĕние самолета
зйть) 1. (син. погрузИть) тултăр, тие,
самолĕтă чарсă тăр (вĕçсе тухасран)
тиесе тултăр; загрузйть машину пес2. кого тытсă тăр, ан яр; менЯ закбм машинăнă хă'йăр тултăр 2. (син.
держăли дела манă ĕçсем ямăрĕç 3.
занять) ĕç пар, ĕç хуш, ĕçлеттер;
(ант. освободИть) тыт, ярсă тыт,
нас загрузИли раббтой сверх мĕры
тытсă чар, тытсă хуп; грабИтелей запире ытлă нумăй ĕç хÿшрĕç
держăли быстро вăрăсене часăх ярсă тЫтнă * задержăть дыхăние сывзагс (-а) сущ. муж. (сокр.: зăпись
ламă чăрăн (лĕр хушă)
ăктов граждăнского состояния) загс

задержăться (будущ. -ержÿсь, -ержишься, -ĕржатся; повел. ф. -ержйсь,
-ержйтесь; лрич. действ. прош. -ержăвшийся; деепр. -ержăвшись) глаг.
сов. 1. (син. остановйться) чарăнсă
тăр, тытăнсă тăр; пришлбсь задержăться в командирбвке командировкăрă ытларăх тытăнсă тăмаллă пÿлчĕ;
Задержйтесь на минÿтку! Кăштăх
тă'хтăр-ха! 2. кая юл, ан ĕ'лкĕр, вăрахă кай; мы задержăлись с раббтой пйрĕн ĕç вăрахă кăйрĕ
задбть (будущ. -биу, -ĕнешь, -енут;
повел. ф. -ень; прич. страд. прош.
-етый) глаг. сов., кого-что 1. за что
(син. коснÿться) пĕрăн, тĕ'кĕн, тив,
тив^рт; задеть рукбй алăпă перĕн 2.
(син. обйдеть) кÿрентĕр; задбть наемĕшкой тăрăхласă курентер
зăдний ирил. (ант. передний) кайри, хыçрИ, хыçалтй; зăдние колеса
телеги урапăн кайри кустăрмисем *
дать машине зăдний ход машинăнă
каяллă чакăр; без зăдией мысли ÿçă
кăмăлпă, улталамă шутламăсăр
задблго нареч. чылăй малтăн, нумăй малтăн, тахçанăх; задблго до
прăздника уявччĕн нумăй малтăн
задблженность (-и) сущ. жен.
пăрăм, пăрăмлăх; парăмă кĕнй; задблженность по зарилăте ĕç укçй
пăрăмĕ, ĕç укçй тÿлеменнИ; погасйть задблженность пăрăм тат
зăдом нареч. кÿтăн, тÿртен, каяллă; пятиться зăдом кÿтăн чак
задÿматься (будущ. -аюсь, -аешься, -аются; прич. действ. прош. -авшийся; «Эеелр. -авшись) глаг. сов., над
чем, о чем и без доп. шухăшă кай,
шухăшă пут; он глубокб задÿмался
вăл тăрăн шухăшă пÿтнă
задумчивый лрил., задÿмчиво нареч. шÿхăшлă, шухăшă пÿтнă; задумчивый вид шÿхăшлă сăн-пИт; говорйть задумчиво шÿхăшлăн калăç
задушевный прил. (син. сердĕчный,

йскренний), задушевно нареч. ă'шă
кă'мăллă, чунă тивекĕн; задушевная
пĕсня чунă тивекĕн к5рă
заехать (будущ. заеду, заĕдешь, заĕдут; иовел. ф. заезжăй; дееир. заĕхав)
глаг. сов. (ант. выехать) 1. кĕрсĕ кай,
кĕр, кĕрсĕ тух (транспортпă); машИна заехала во двор машйна кил
хушшинĕ кĕрсĕ кăйрĕ; заĕхать по
путй çулă май кĕрсĕ тух 2. пырсă
кĕр, кĕрсĕ кай (инçете е палламан
çĕре); мы заехали куда-то в глубь лĕса эпИр таçтă вăрмăн варринĕ кĕрсе
кăйрăмăр
заем (зăйма) сущ. муж. 1. кивçĕн;
кивçенĕ кĕнИ, кивçĕн илнй; заем
денег укçă кивçен илнй 2. заĕм (иатшалăх укçалла саракан хаклă хут);
облигăции зăйма заĕм облигацийĕсĕм; выиграть по займу заĕмпă вылясă ил
зажĕчь (будущ. зажгÿ, зажжĕшь,
зажгÿт; лрош. зажĕг, зажглă, зажглб,
зажглй; повел. ф. зажгй; ирич. действ
прош. зажĕгший; лрич. страд. прош.
зажжĕнный; деепр. зажĕгши) глаг. сов
1. что (ант. погасйть) чĕрт, тивĕрт,
çут; зажечь свечу çуртă çут; зажĕчь
огбнь в печке кăмакарă вут чĕрт 2.
(син. воодушевйть) хавхалантăр, çĕклентĕр; зажĕчь плăменным слбвом
хĕрÿ'ллĕ сăмахпă хавхалантăр
зажиточный лрил. (син. состоятельный), зажйточно нареч. пуян, çйрĕп,
пÿрлăхлă; тÿлăх; зажиточный крестьЯнин пуян хресчĕн; жить зажйточно тÿлăх пурнăçпă пÿрăн
зажИть1 (будущ. -ивÿ, -ивĕшь, -ивÿт; лрош. зăжил и зажйл, зажилă,
зăжило и зажило) глаг. сов. пурăнмă
пуçлă; они зажИли в нбвом дбме
вĕсем çĕ'нĕ çуртрă пурăнмă пуçлăрĕç
зажить 2 1 и 2 л. не употр. (будущ.
-ивĕт, -ивÿт; ирош. зăжил и зажИл,
зажилă, зăжило и зажилб) глаг. сов.

тÿрлен, ÿт ил; рăна зажилă сурăн
1. что хĕрт, шăвăр; закалйть сталь
тÿрленнĕ
хÿрçă хĕрт 2. кого-что (син. укрепйть)
заикăться (наст. -ăюсь, -ăешься,
пиçĕхтер, тĕреклĕт; закалйть тело ÿт-ăются) глаг. несов. тЫтăнчăклă калăç пĕве тĕреклет; закалĕнный в бйтвах
займствование (-я) сущ. сред. йыбоец çапăçусенче пИçĕхнĕ салтăк
шăнÿ; йышăннй; йЫшăннă пÿлăм;
закалИться (будущ. -люсь, -лИшьрÿсские займствования в чувăшском
ся, -лятся; повел. ф. -лись, -лйтесь;
языкĕ чăвăш чĕлхИ вЫрăс чĕлхинприч. действ. прош. -лйвшийся; дечĕн йЫшăннă сăмахсĕм
епр. -лйвшись) глаг. сов. 1. 1 и 2 л.
займствовать (наст. -вую, -вуешь,
не употр. хĕр, хĕ'ртĕн, шăвăрăн; сталь
-вуют; повел. ф. -вуй; прич. страд. прош.закалИлась хÿрçă хĕ'рнĕ 2. (син. ок-вованный) глаг. несов. ил, йЫшăн;
рĕпнуть) пиç, пиçĕх, тĕреклĕн, çикăждый язык займствует словă из
рĕплен; здорбвье закалИлось сЫвлăх
другйх языкбв кашнИ чĕлхĕ ыттИ
çирĕпленчĕ
чĕлхесенчен сăмахсем йышăнăть
зак^т (-а) сущ. муж. (ант. восхбд)
зайти (будущ. зайдÿ, зайдĕшь, зайхĕвĕл аннй, хĕвĕл ларнИ; пбред задÿт; прош. зашĕл, зашлă, зашлб,
катом хĕвел анăс ÿмĕн * на закате
зашли; повел. ф. зайдй; прич. действ. жизни пÿрнăç вĕçĕнчĕ
прош. зашĕдший; деепр. зайдй) глаг.
заключаться 1 и 2 л. не употр.
сов. 1. (ант. вьшти) кĕр; зайтй в дом
(наст. -ăется, -ăются; прич. действ.
пÿртĕ кăр 2. (син. посетИть) кĕрсĕ
наст. -ăющийся, прош. -ăвшийся)
тух; зайти на минÿтку йăпăртлăхă
глаг. несов. 1. (син. состоять, быть)
кĕрсĕ тух * сблнце зашлб хĕвел анпул, пур; трÿдность заключăлась вот
сă лăрчĕ; зайтй сббку айккинчĕн
в чем йЫвăрлăх ăкă мĕнрĕ пÿлнă; в
çаврăнсă пыр; зашел разговбр калаçÿ
егб словăх заключается глуббкий
пуçлăнчĕ; дĕло зашл<5 слйшком дасмысл ÿнăн сăмахĕсенчĕ тăрăн пĕллекб ĕç чĕррĕ кĕрсе кăйрĕ
т^рĕш пур 2. (син. закăнчиваться, зазакăз (-а) сущ. муж. закăз; ыйтвершăться) вĕçлĕн, пĕт; письмб закнй, хушни (мĕн те пулин туса палючăлось пожелăнием счЯстья çырÿ
ма); сделать закăз закăз пар, тумă
телĕй суннипĕ вĕçлĕннĕ
ыйт; выполнить закăз заказă пурзаключение (-я) сущ. сред. 1. хупÿ;
нăçлă, ыйтнине ту; коспбм сшит по
хупнй, тытсă хупни; находИться в
заказу костюмă заказпă çĕлетнĕ
заключении тĕрмерĕ лар 2. (син. совершĕние) тă'вăм, тăвÿ; тунй, çизаказăть (будущ. -ажÿ, -ăжешь,
рĕплетнй; заключĕние договбра к и -ăжут; повел. ф. -ажй; прич. страд.
лĕшÿ' тунИ 3. (син. вЫвод) пăтăмлепрош. -ăзанный) глаг. сов., что затÿ'; пĕтĕмлетнй; экспертное заклюкăз ту; хуш, ыйт; заказать книги по
чение экспертсĕн пăтĕмлĕтĕвĕ
пбчте почтăпă кĕнекесем ярсă памă
ыйт
заключенный (-ого) сущ. муж., зазаказнбй прил. явăплă; заказнбе
ключенная (-ой) жен. тĕрмерИ çын,
письмб явăплă çырÿ (почта çав çытĕрмерĕ ларакăн
рушăн уйрăм йĕркепе явап тытни)
заключйтельньш прил. (син. послăдзаказчик (-а) сущ. муж., заказчиний; ант. начăльный) вĕçлĕв -ĕ;
ца (-ы) жен. закăзçă, закăз паракăн
вĕçри, юлашкИ; заключительные
закалйть (будущ. -лю, -лйшь, -лят;
глăвы ромăна ромăнăн юлашкй сыирич. страд. прош. -лĕнный) глаг. сов. пăкĕсем

заключить (будущ. -чу, -чйшь, -чăт; рытое акционĕрное ббщество акциприч. страд. прош. -чĕнный) глаг.
онерсен хÿпă пĕрлешĕвĕ; провестй
сов. 1. кого-что хуп, тытсă хуп, хупзакрытое голосовăние хÿпă сасăлăв
сă ларт; заключйть в тюрьму тĕрмеирттер (алă çĕклесе мар, бюллетеньнĕ хупсă ларт 2. пĕтăмлет, пĕтĕмлетÿ
сем ярса) * закрытый перелбм
ту 3. что (син. принять, подписăть)
шă 'мă шалтă хуçăлнй; при закрыту, йЫшăн, çирĕплĕт; заключить
тых дверях ют çынсене кĕртмĕсĕр,
соглашĕние килĕшÿ' ту
вă'рттăн; вопрбс закрыт ыйтăвă татсă
пăнă
закблка (-и) сущ. жен. çÿç тЫтзакрыть (будущ. -рбю, -рбешь,
кăчĕ
-рбет, -рбют) глаг. сов. 1. что (ант.
закбн (-а) сущ. муж. 1. закбн, саккун (аслă власть йышăннă, пуриншĕн открЫть) хуп, питĕр, хупсă хур;
закрыть окнб чÿреченĕ хуп; закрыть
те тивĕç документ); закбны о трукран кранă пйтĕр 2. кого-что (син.
де ĕçлев законĕсем 2. закбн, йĕрке
(çут çанталăкри, обществăри пулăм- покрЫть) вит, хуплă; закрьггь лицб
рукăми пите алăпă хуплă 3. что (син.
сен çирĕп çыхăнăвĕ); закбны прирбсомкнÿть) хуп; закрыть кнйгу кĕнеды çут çантăлăк законĕсĕм
кенĕ хуп 4. (син. закбнчить) вĕçле,
закбнность (-и) сущ. жен. закбнлăх,
хуп; закрыть совещăние канашлăвă
закбн йĕркИ; соблюдĕние закбнносхуп; магазИн закрыт на учет магати закбн йĕркине тытсă пыни
зинă тавăр шутламă хÿпнă * зазакбнный ярил. 1. закбнлă; на закрыть счет в бăнке банкрй счĕтă
кбнном основăнии закбнлă сăлтавпă
пăрахăçлă; закрыть глаза кÿрмăш
2. (син. обоснбванный) тйвĕçлĕ; запул
дЯть закбнный вопрбс тивĕçлĕ ыйтÿ
пар 3. саккÿнлă (кирлĕ пек йĕркезакрьггься (будущ. -рбюсь, -рбешьленĕ); закбнный брак саккÿнлă мăся, -рбется, -рбются; прич. действ.
шăрланÿ
прош. -рЫвшийся; деепр. -рЫвшись)
законодăтельство (-а) сущ. сред. 1. глаг. сов. I. (ант. открЫться) хупăн,
законсем кăларни 2. законсем, сакхупăнсă лар; дверь со стÿком закунсем; уголбвное законодăтельство
крылась ăлăк шалтлатсă хÿпăнчĕ 2.
уголбвлă законсем
(син. заперĕться) кĕрсĕ лар, хупăнзакбнчить (будущ. -чу, -чишь, -чат; сă лар; закрыться в кбмнате пÿлĕмрĕ
прич. страд. прош. -ченный) глаг. сов.хупăнсă лар 3. хÿпăн, ĕçлеме пăрăх;
(ант. начăть) вĕçле, пĕтер, тусă
магазИн закрылся на рембнт магаçит^р; закбнчить раббту ĕçĕ вĕçлĕ
зинă юсамă хÿпнă
закбнчиться 1 и 2 л. не употр. (бузакÿска (-и) сущ. жен. çыртмалдущ. -чится, -чатся; ирич. действ.
лИ, çă'мăл çимĕ (вĕри аиат умĕн е
прош. -чившийся) глаг. сов. (ант. на- эрех ĕçсен çимелли); холбдные закÿчăться) вĕçлен, пĕт; спектăкль заски сйвĕ çимесем
кбнчился в дбсять часбв спектăкль
зал (-а) сущ. муж.; множ. зăлы
вÿнă сехетрĕ вĕçлĕнчĕ
(-ов) зал; ăктовый зал пухÿ зăлĕ;
закрытый прил. 1. (син. огражконцĕртный зал концĕрт зăлĕ
^.
дĕнный) хÿпă, хÿпăнчăк; вИтнĕ;
залезть (будущ. -ĕзу, -ĕзешь, -ĕзут;
закрытое пространство хÿпăнчăк,
прич. действ. прош. -ĕзший; деепр.
хÿтлăх 2. (син. недостÿпный) хÿпă;
-ĕзши) глаг. сов. 1. на что (син. подзакрытое заседăние хÿпă ларÿ; закняться; ант. слезть) хăпăр, ÿлăх;

хăпарсă кай, улăхсă кай; залезть на
крышу дбма пÿрт тăррине улăхсă
кай 2. во что (син. пронйкнуть; ант.
вылезть) кĕр, кĕрсĕ кай; лиса залезла в нбру тйлĕ хăй шăтăкне кĕрсĕ
кăйрĕ
залйв (-а) сущ. муж. залйв, ăвăр,
шыв аврй; морскбй залив тйнĕс аврй
залйть (будущ. залыб, зальĕшь, залыбт; прош. зăлил и залйл, залилă,
зăлило и залйло, множ. зăлили и залили; прич. страд. прош. зăлитый и
залйтый) глаг. сов., что 1. ейÿ' тух,
ейĕвĕ кай, шыв илт^р; река залилă
луга улăхсене шыв йлнĕ 2. (син. испăчкать) тăк, юхтăр, варалă; ск^терть залитă винбм сĕт^л çиттине
эр^х тăксă варалăнă 3. (син. потушйть) сÿнтер, шыв сап; залИть костер водбй кăвайтă шыв сапсă сÿнтер
4. (син. напблнить) яр, тултăр; залИть в бак машины бензин машИна
бакнĕ бензИн тултăр
залбг1 (-а) сущ. муж. залбг, саклăт, салÿк (укçа тавăрассине пурлăх
парса шантарни); отдать автомашйну
в залбг автомашинăнă салукă пар *
залбг успеха çитĕнÿ' нйкĕсĕ
залбг2 (-а) сущ. муж. зал<5г (грамматикăра— глагол формисенчен пĕри); действительный залбг тĕп залбг;
страдăтельный залбг тăвăнÿ залбгĕ;
возврăтный залбг таврăнÿ залбгĕ
заложИть (будущ. -ожÿ, -бжишь,
-бжат; ирич. страд. прош. -бженный)
глаг. сов., что 1. (син. положйть) хур;
хыв; тыт; заложИть рÿки за спину
алăсенĕ çÿрăм хыçне тыт 2. хыв, никĕсле, тумă пуçлă; заложИть дом
çурт никĕсне хыв; заложИть сад сад
чĕртмб пуçлă 3. (син. запблнить) хур,
тултăр, пйтĕр, хуплă; заложйть окбнный проем кирпичбм чÿречĕ анине
кирпĕчпе пйтĕр 4. хыв, хур, усрамă
хур; заложйть картбфель в подвăл
çĕр улминĕ путвалă хур 5. залогă

хыв, салукă пар; заложить дом пÿртĕ
салукă пар
залбжник (-а) сущ. муж., залбжница (-ы) жен. залбжник (укçа илес
тĕллевпе е урăх сăлтавпа тыткăнра тытакан çын); террорйсты взяли
залбжника террористсĕм заложникă
ярсă тЫтнă
залп (-а) сущ. муж. залп (тупăпăшалтан пĕр харăс пени); дать залп
из орÿдий тупăсемпе залп ту
зăлповый прил.: зăлповый огбнь
залппă пенй, залп тунй
залпом нареч. 1. стрелЯть зăлпом
залппă пер, залп ту; 2. пĕр ăстрăмпă,
пĕр тăрÿк, пĕр сывламăсăр; зăлпом
выпить кружку воды куркарй шывă
пĕр сывламăсăр ĕçсĕ яр
замăзать (будущ. -ăжу, -ăжешь,
-ăжут; повел. ф. -ăжь) глаг. сов., что
1. (син. закрăсить) сăрлă, сăрласă ларт,
хурăт; сĕрсе ларт; замăзать нăдпись
на стене стенă çине çырнине хуратсă
хур 2. (син. заделать) питĕр, çыпăçтăр, шăлсă ларт; замăзать щĕли в
полÿ урăй хушăкĕсене шăлсă ларт
замăзка (-и) сущ. жен. замăзка (чÿрече хушăкĕсене питĕрмелли чустă)
замăнчивый прил. (син. выгодный),
замăнчиво нареч. илĕртÿ'ллĕ, пайтăллă; заманчивое предложение
илĕртÿ'ллĕ сĕнÿ'
замахнÿться (будущ. -нÿсь, -нĕшься, -нÿтся; повел. ф. -нйсь, -нйтесь;
прич. действ. прош. -нÿвшийся; деепр. -нÿвшись) глаг. сов., чем на кого
и без доп. хăмсăр, ăлă çĕкле, çапмă
тăр; замахнÿться пăлкой патакпă
хăмсăр
заменить (будущ. -енк5, -ĕнишь,
-ĕнят) глаг. сов., кого-что 1. кем-чем
улăштăр, ылмаштăр; заменИть неиспрăвную деталь юсăвсăр деталĕ
улăштăр 2. вырăнне пул; тетя заменйла емÿ мать йнкĕшĕ ÿншăн ăмăшĕ вырăннĕ пÿлнă

замереть (будущ. замрÿ, замрĕшь,
ский замбк акăлчăн çăрй (алăк çумзамрут; прош. зăмер, замерлă, зăмерне çирĕплетекенни); закрыть дверь на
ло, множ. зăмерли; повел. ф. замрй; замбк алăкă çăрапă пйтĕр
лрич. действ. прош. зăмерший и зазăморозки (-ов) сущ. множ.; един.
мĕрший; деепр. замерев и зăмерши, зăморозок (-зка) муж. тăм, шăн; тăм
замерши) глаг. сов. 1. хытсă кай,
ÿкнИ; ÿтренние зăморозки ирхи шăн;
хытсă тăр, ан тапрăн; замерĕть от
нбчью были зăморозки çĕрлĕ тăм
стрăха хăранипе хытсă кай 2. 1 и 2л.
ÿ'кнĕ
не употр. (син. остановиться, притизамуж нареч.: выйти зăмуж каччă
хнуть) чарăнсă лар, шăплăн; раббкай; взять зăмуж каччă ил
та замерлă ĕç чарăнсă лăрчĕ; звÿки
замужняя прил:. замÿжняя женщизăмерли вдалИ сасăсем инçете кайна каччă кăйнă хĕрăрăм
сă шăплăнчĕç
зăнавес (-а) сущ. муж. чаршăв,
заместйтель (-я) сущ. муж. замескăрă, каррИ; театрăльный зăнавес
тИтель, çум, çÿмĕ, пулăшакăнĕ; затеăтр чаршăвĕ; опустйть зăнавес чарместйтель дирĕктора дирĕктор çÿмĕ
шавă хуп
занавĕска (-и) сущ. жен. кăрă, карзаметить (будущ. -^чу, -ĕтишь,
-^тят; повел. ф. -ĕть) глаг. сов. 1. кого-рИ; окбнная занавĕска чÿрече карчто и с союзом «что» (син. увйдеть) рй; задернуть занавĕску чÿречĕ каррине туртсă ларт
асăрхă, кур; заметить ошибку йăзанестй (будущ. -есÿ, -есĕшь, -есут;
нăшă кур; я заметил, что он устйл
ирич. действ. прош. занĕсший; прич.
Эпĕ вăл ывăннинĕ асăрхăрăм 2. когострад. прош. -есĕнный; деепр. -еся)
что (син. запбмнить) астусă юл, асглаг. сов. 1. кого-что (син. достăвить)
рă хăвăр; заметить нÿжное место
кĕртсĕ пар, çитерсĕ пар; занестй кнйкйрлĕ вырăнă астусă юл 3. (син. скагу приЯтелю юлташă кĕнекĕ кĕртсĕ
зăть) калă, сăмăх хуш; замĕтить
пар 2. кого-что илсĕ кай, илсĕ çитĕр;
кстăти сăмăх май калă; Э'то ты вбрсудьба занеслă егб на сăвер шăпă ăнă
но заметил! Э 'сĕ кунă тĕ 'рĕс каçурçĕрĕ илсĕ çитĕрнĕ 3. кого-что (син.
лăрăн!
записăть) çырсă кĕрт, çырсă хур; зазамечăние (-я) сущ. сред. асăрхатнестй в список списокă çырсă кĕрт
тарÿ; асăрхаттарнй; прăвильное за4. 1 и 2 л. не употр. (син. засьшать,
мечăние тĕ'рĕс асăрхаттарÿ; сделать
заместй) шăл, шăлсă кай, хÿсе кай,
замечăние за опоздăние на раббту ĕçĕ
хÿсĕ ларт; дорбгу занеслб снегом çулă
юлсă пЫнăшăн асăрхаттăр
юр хÿсе лăртнă
замечăтельпый прил. (син. исключИтельный, прекрăсный), замечăзанимăтельный лрил. (син. интерĕ^
тельно нареч. чăплă, хÿ'хĕм, пйтĕ лă- сный), занимăтельно нареч. кă'сăк,
йăх; замечăтельный подăрок чăплă
илĕртÿ'ллĕ; занимăтельные задăчи
нарнĕ; мы замечăтельно провелй врекă'сăк задачăсĕм
мя эпйр вăхăтă пйтĕ лăйăх ирттĕрзанимăться (наст. -ăюсь, -ăешься,
тĕмĕр
-ăются; повел. ф. -ăйся, -ăйтесь;
зăмок (зăмка) сущ. муж. кермĕн;
прич. действ. наст. -ăющийся, прош.
средневекбвые зăмки феодăлов вăтăм
-ăвшийся; деепр. -ăясь) 1. (син. учйтьĕмĕрсенчИ феодалсен керменĕсем
ся) вĕрĕн, вĕренмĕ çÿрĕ; занимăтьзамбк (замкă) сущ. муж. çăрă;
ся в университете университетрă вĕамбăрный замбк кĕлĕт çăрИ; англИйрĕн 2. чем ту, ĕçлĕ, ĕçĕ хÿтшăн; за-

нимăться вышинăнием тĕ 'рĕ тĕрлĕ;
заняться (будущ. займÿсь, займĕшьзанимăться льЬкным спбртом йĕ'лтĕр
ся, займÿтся; прош. занялся и занялспортне хÿтшăн
ся, занялăсь, занялбсь, множ. занязăново нареч. (син. вновь) çĕнĕрен, лись; иовел. ф. займйсь, займйтесь;
т^пĕр хут; написăть заявлĕние заноприч. действ. прош. занявшийся; дево заявление çĕнĕрен çыр
епр. занявшись) глаг. сов. 1. чем (син.
занбза (-ы) сущ. жен. шă'рпăк (ÿте приступить) пуçлă, пÿçăн, тЫтăн,
кĕрсе ларни); вытащить занбзу шăртапрăт; заняться чтением вуламă
пăкă кăлăр
пуçлă; дети занялись игрой ачасĕм
занятие (-я) сущ. сред. 1. (син. труд, вылямă тЫтăнчĕç 2. с кем вĕрĕнт,
раббта) ĕç, ĕç-хĕ'л, ĕç-пÿç; ĕçленй;
вĕренмĕ пÿлăш; занЯться с отстаЮ"мое любимое занЯтие мăнăн юрăтнă
щими ученцками юлса' пыракăн
ĕç; занЯтия спбртом укреплЯют здошкул ачисенĕ вĕренмĕ пÿлăш
рбвье спортă хутшăннй сывлăхă çизаоднб нареч. 1. (син. единодÿшно)
рĕплетĕт 2. (син. урбк) заняти, вĕрепĕрлĕ, пĕр шÿтлă, пĕр шÿхăшлă; онй
н ÿ ' ĕ'çĕ; лĕкции и практические зазаоднб с ним вĕсĕм унпă пĕр шÿтлă
нЯтия лекцисем татă прăктика за2. (син. кстăти) çулă май, ал май,
нятийĕсем
пĕрех хут; Поеду в командирбвку, зазанять1 (будущ. займÿ, займĕшь,
однб и друз^й навещу Командировзаймÿт; прош. зăнял, занялă, зăняло,
кăнă каятăп, çулă май тусс^м патмнож. зăняли; повел. ф. займй; прич. нĕ те кĕрсĕ тÿхăп
действ. прош. занявший; прич. страд. забчник (-а) сущ. муж., забчница
прош. зăнятый; деепр. заняв) глаг. сов., (-ы) жен. забчник, забчно вбренечто кивçĕн ил, ыйтсă ил, кивçене
кĕн
кĕр; занЯть деиьги укçă кивçĕн ил
забчный прил. (ант. бчный), забч* не занимăть нумăй, Ытлă-çйтлĕ
но нареч. за<5чно, кĕр^т мар (хушăзанЯть2 (будущ. займÿ, займĕшь,
ран аслă шкупа пырса, ытти вăхăтра
займÿт; прош. зăнял, занялă, зăнякилте вĕренсе пĕлÿ илмелли); учйтьло, множ. зăняли; повел. ф. займй; ся забчно кĕрĕт мар йĕркепĕ вĕрĕн
прич. действ. прош. занявший; прич.
зăпад (-а) çущ. муж. (ант. востбк)
страд. прош. зăнятый; деепр. заняв)
ăнăç, хĕвел ăнăç; на зăпад от гброглаг. сов. 1. что вырнăç, шă'нăç, йЫ- да хуларăн анăçаллă; стрăны ЗЯпашăн; вĕщи зăняли весь шкаф япада Хĕвĕл ăнăç çĕршывĕсĕм (Хĕвел
ласĕм пĕ 'тĕм шкапă йышăнчĕç 2.
анăç Европа тата Америка)
(син. расположиться) вырнăç, йЫзăиадный ^рил. (ант. востбчный)
шăн; занЯть место в вагбне вагонрă
ăнăç -ĕ; хĕвĕл ăнăç -ĕ; анăçрй, хĕвĕл
вЫрăн йышăнсă хур 3. кого (син. заанăçĕнчй, заладный ветер анăçрăн
интересовăть) кăсăклантăр; он завĕрекĕн çил; Западная Сибирь Хĕвĕл
нят тблько соббй вăл хăй çинчен
ăнăç Çĕ'пĕр
кăнă шухăшлăть 4. кого ĕç хуш, ĕç
запăс (-а) сущ. муж. 1. запăс, янпар; явăçтăр, хутшăнтăр; занЯть детă пуррИ; запăс дров янтă вÿтă; дбтей игрбй ачасенĕ вăййă явăçтăр *
лать запăсы запăс хатĕрлĕ 2. запăс
занять пĕрвое место пĕрремĕш вЫ(мобилизациччен килте пурйнакан çар
рăн йЫшăн (ăмăртура); занЯть гбçыннисем); Майбр запăса запасрй
род хуланă ярсă ил; я занят ^пĕ ерçмайбр
м^стĕп, ман вă'хăт çук
запаснбй и запăсный лрил. запăс...;

запăслăх, янтăлăх; запаснбс колесб
автомашины автомашинăн запăс
урапй
запасти (будущ. -асÿ, -асĕшь, -асут;
прош. -ăс, -аслă, -аслб, множ. -аслй;
ирич. действ. прош. -ăсший; прич.
страд. прош. -асĕнный; деелр. -ăсши)
глаг. сов. (син. загот<5вить) запăс ту,
янтăлă, хатĕрле; запастИ дров нă
зиму хĕл каçмă вутă янтăлă
зăпах (-а) сущ. муж. шă'ршă; запах цветбв чечек шăршй; откÿда-то
донбсится зăпах бензина таçтăн бензйн шăршй кĕр^т
запекăпка (-и) сущ. жен. хăпарту;
картбфельная запекăнка çĕр улмй хăпăртăвĕ; творбжная запекăнка тă'пăрчă хăпăртăвĕ
запереть (будущ. запрÿ, запрĕшь,
запрÿт; прош. зăпер, заперлă, зăперло, множ. зăперли; повел. ф. запрй;
прич. действ. прош. зăперший; ирич.
страд. прош. зăпертый; деепр. заперев
и зăперши) глаг. сов. (ант. отпереть)
гштĕр, питĕрсе ларт, питĕрсе хур;
заперетъ на замбк çăрапă питĕрсĕ"
ларт
запеть (будущ. запок5, запоĕшь, загюк5т; повел. ф. запбй) глаг. сов. юрласă яр, юрламă пуçлă
записăть (будущ. -ишÿ, -ишешь,
-йшут; повел. ф. -ишй) глаг. сов. 1.
что çыр, çырсă хур (хут çине); записăть ăдрес в блокнбт адресă блокнотă çырсă хур 2. кого-что çыр,
çырсă ил, çыртăр (плĕнка çине); занисăть песню на магнитофбн юррă
магнитофонпă çырсă ил
записаться (будущ. -ишÿсь, -Ишешься, -ишутся; повел. ф. -ишйсь,
-ишйтесь; прич. действ. прош. -исăвшийся; деепр. -исăвшись) глаг. сов.
çЫрăн, кĕр; записăться в библиотĕку библиотекăнă çЫрăн
записка (-и) сущ. жен. 1. çырÿ,
çырнă хут; сообшйть запиской хут

çырсă пĕлтер 2. çырÿ; çырнй (хăшпĕр кйларăмсен ячĕ); ученые запйски инститÿта инститÿтăн ă'слăлăх çырăвĕсем
записнбй прил:. записиăя книжка
çырÿ кĕнекй, блокнбт
заплăкать (будущ. -ăчу, -ăчешь,
-ăчут; повел. ф. -ăчь) глаг. сов. макăрсă яр, йĕрсе яр; заплăкать от
обиды кÿреннипе макăрсă яр
заплăта (-ы) и заплăтка (-и) сущ.
жен. сăплăк; постăвить заплăтку сăплăк ларт
заплатйть (будущ. -ачÿ, -ăтишь,
-ăтят) глаг.сов. тÿле, тат, тÿлесĕ тат;
заплатйть за покÿпку туяннă тавăршăн тÿлб; заплатйть долг пăрăм тат
заповĕдник (-а) сущ. муж. усрăв,
усрăвлăх, заповедник; леснбй заповĕдник усрăв вăрмăн; архитектÿрный
заповедник архитектÿра усрăвлăхĕ
зăповедь (-и) сущ. жен. зăповедь,
халăл (тĕн вĕрентĕвĕн хушăвĕ); д^сять зăповедей христиăнства христиăн тĕ'нĕн вÿнă халăлĕ
запбмнить (будущ. -ню, -нишь, -нят)
глаг. сов. (ант. забЫть) астÿ, астусă
юл, асрă хăвăр; я запбмню ^тот день
надблго ăпĕ çак кунă нумайлăхă асрă хăвăрăп
запбр (-а) сущ. муж. сă'лăп, кĕле,
пйтĕркĕч; дверь на запбре алăкă кĕлб
янă
запрăвить (будущ. -влю, -вишь, -вят;
повел. ф. запрăвь) глаг. сов. 1. яр,
хуш, юр, техĕмлет; запрăвить салăт
сметăной салатă хăймапă юр 2. яр,
тултăр; авăрлă; запрăвить машину
бензИном машинăнă бензИн ярсă
авăрлă
запрбт (-а) сущ. муж. чарÿ; чарн и ; наложйть запрĕт чарсă ларт;
снять запрет чарăвă пăрахăçлă
запретйть (будущ. -ещÿ, -етйшь,
-етят; прич. страд. прош. -ещĕнный)
глаг. сов., что или с неопр. ф. (ант.

разрешить, позвблить) чар, ан хуш,
çалăхă вуç^х юхăнтарсă янă 2. вăраИрĕк ан пар; здесь запрещенб кухă яр, ан сипле; запустйть болĕзнь
рйть кунтă туртмă юрамăсть
чирĕ сиплемесĕр вăрахă яр
запрбс (-а) сущ. муж. 1. ыйтÿ, ыйзапчасти (-ĕй) сущ. множ. (сокр.:
тсă çырнй; послать запрбс ыйтсă
запасные чăсти) запăс пайсĕм; запçыр, ыйтУ яр 2. запрбсы (-ов) множ.
части к комбăйну комбăйнăн запăс
ыйтусем, нушасем; удовлетворЯть
пайĕсĕм
заирбсы населения хăлăх нушисенĕ
запятăя (-бй) сущ. жен. запятбй
тивбçтĕр
(чарăну палли); тбчка с запятбй пăнчăпă запятбй; расставить в предлозапросить (будущ. -ошÿ, -бсишь,
жĕнии запятые предложенирĕ запя-бсят; прич. страд. прош. -бшенный)
тойсĕм лартсă тух
глаг. сов. 1. кого-что о чем (син. затребовать) ыйт, ыйтÿ яр; ыйтсă яр;
заработать (будущ. -бтаю, -бтаешь,
запросйть свĕдепия от райбнов ра-бтают) глаг. сов. 1. что ĕçлесĕ ил,
йонсенчен сведенисем ярсă памă ыйт
ăçлесĕ туп; он зараббтал пять тысяч рублбй вăл пИлĕк пин тенкĕ
запрудйть (будущ. - у ж ÿ , -ÿдишь
и -удйшь, -удят; прич. страд. прош. ĕçлесĕ йлнĕ 2. (ант. остановйться)
ĕçлеме пуçлă, тапрăн; мотбр зара-ÿженный и -ужĕнный) глаг. сов.,
ббтал мотбр ĕçлемĕ пуçлăрĕ
что пĕвеле, пÿл, пĕвелесе ларт; запзăработный прил.: зăработная плăрудить р^чку çырманă пĕвелесĕ ларт
запрячь (будущ. -ягÿ, -яжĕшь, -ягÿт; та ĕç укçй; погашĕние долгбв по зЯработной плăте ĕç укçИ парăмнĕ татпрош. -яг, -яглă, -яглб, множ. -яглй;
нй
повел. ф. -ягй; прич. действ. прош.
-ягший; прич. страд. прош. -яжĕнный;
зăработок (-тка) сущ. муж. ĕç укçй,
деепр. -ягши) глаг. сов., кого-что
тÿпăш, ĕçлесĕ илнй; мĕсячный зЯ(ант. распрячь) кÿл; запрячь лбшадь
работок уйăхрй ĕç укçй
лашă кÿл * запрЯчь в раббту ĕçĕ
заразить (будущ. -ажÿ, -азИшь,
кÿлĕнтер, ĕç тие
-азят; прич. страд. прош. -ажĕнный)
запустйть1 (будущ. -ущÿ, -ÿстишь,
глаг. сов. 1. кого-что чир ерт, чир-ÿстят; прич. страд. прош. -ÿщенный) леттĕр; пăс, сиенлĕ; заразйть грйпглаг. сов. 1. что и чем в кого-что (син. пом грипп чйрĕ ерт; вода зараженă
кйнуть, брбсить) пер, Ывăт, ывăтболезнетвбрными микрббами шывă
сă яр, вăркăнтăр; хулигЯн запустйл
чир ертекĕн микробсĕм лексĕ сикăмнсм в окнб ăшкăнчăк кантăкă
енлĕнĕ 2. кого (син. увлĕчь) йлĕрт,
чулпă вăркăнтăрчĕ 2. что тапрăт,
хăпартлантăр; заразйть всех своим
тапратсă яр, ĕçĕ яр; запустйть мопримĕром пурнĕ те хăрпăр тĕслĕхĕпе
тбр моторă тапратсă яр 3. что (син.
хăпартлантăр
засÿнуть) чик, чиксе яр; запустйть
заразйться (будущ. -ажÿсь, -азйшьрÿку в кармăн аллă кĕсьене чиксе
ся, -азятся; прич. действ. прош. -азйвяр 4. кого яр, кăларсă яр; в пруд зашийся; деепр. -азйвшись) глаг. сов. 1.
пустйли малькбв кăрпа пĕвене карп
чир ерт, чир туп, чирлесĕ кай (еречĕпписем янă
кен чирпе) 2. (син. воспринять) илĕн,
хăпартлăн (çын тĕслĕхĕпе); заразйться
запустйть2 (будущ. -ушÿ, -ÿстишь,
-ÿстят; ирич. страд. прош. -ÿщенный) ббщим весельем пуринпĕ пĕрлĕ сăвăн
зарăзный прил. (син. инфекцибнглаг. сов. 1. япăхтарсă яр, юхăнтарный) ерекĕн; зарăзные болĕзни ересă яр; хозЯйство совсĕм запущено ху-

кен чирсем; зарăзный больнбй ерек^н чирпе чирлекĕн
зарăпее нареч. малтанăх; прошÿ известйть зарăнее малтанăх пĕлтерсе
хумă ыйтăтăп
заржăветь 1 и 2 л. не употр. (будущ. -ăвеет, -ăвеют; прич. страд.
прош. -ăвевший; деепр. -ăвев) и заржаветь (будущ. -авĕет, -авĕют; прич.
страд. прош. -авевший; деепр. -авев)
глаг. сов. тÿтăх, тутăхсă лар, тутăхсă кай; всдрб совсĕм заржавĕло витре тутăхсăх лăрнă
зарбдыш (-а) сущ. муж. тĕ'вĕ, пÿрнăç тĕввИ (чĕр чунсен тата вăрăллă
ÿсен-тăрансен); зарбдыши рыб развивăются в икре пулă тĕввисем вăлчарă аталанăççĕ
зăросль (-и) сущ. жен.\ множ. зй.росли (-ей) чă 'тлăх, çатракă, çăрă
1>ăрмăн; зăросли орĕшника çăрă шĕ'шкĕлĕх
зарплăта (-ы) сущ. жен. (сокр.: зăработная плăта) ĕç укçй, шалÿ; день
выдачи зарплăты шалу пăнă кун; задĕржка зарплăты ĕç укçине вăхăтрă
паманнй
зарубежный прил. (син. загранйчный;
ант. отечественный) ют çĕршЫв -ă;
ют çăршыврй, чИкĕ леш енчй; зарубежные стрăны ют çăршывсĕм;
развитне зарубежного турйзма чйкĕ
леш енчИ турйзм аталаннИ
зарубежье (-я) сущ. сред. ют çĕршывсем; блйжнее зарубĕжье çывăхрй ют çĕршывсĕм (ĕлĕк СССР тытăмне кĕнĕ республикăсем); дăльнее
зарубĕжье инçетри ют çершывсем
(ытти патшалăхсем)
зарЯ (-И) сущ. жен.; множ. збри
(зорь, збрям) шÿçăм, шÿрăм пуç;
ÿтренняя зарЯ шÿрăм пуç; вечĕрняя
заря каçхй шÿçăм; на заре кăвăк çутлă * от зарй до зарй ир пуçласă каçчен; зарЯ нбвой жизни çĕ'нĕ пÿрнăç
пуçлăмăшĕ

зарядИть (будущ. -яжÿ, -ядйшь и
-ядишь, -ядят; прич. страд. прош.
-яжĕнный) глаг. сов. 1. авăрлă, пемĕ хатĕрле; зарядить ружье пăшăл
авăрлă 2. авăрлă, ĕçлемă хатĕрле; зарядить аккумулятор аккумулятортă
электрИчество каплантăр; зарядИть
фотоаппарăт пленкой фотоаппаратă
плĕнкăпă авăрлă
зарядка (-и) сущ. жен. зарйдка,
физкультÿра туни; ÿтренняя зарЯдка ирхй зарядка; делать зарядку зарядка ту
зăсветло нареч. (ант. зăтемно) çутăллă, тĕ'ттĕм пуличчĕн; мы добралйсь домой засветло эпйр киле тĕ'ттĕм пуличчен çИтрĕмĕр
заседăние (-я) сущ. сред. ларÿ; расширенное заседăние ăнлă ларÿ; заседание кабинĕта минИстров министрсен кабинĕчĕн лăрăвĕ; вестй заседăние ларăвă ертсă пыр
заседатель (-я) сущ. муж. заседăтель (судри ĕçсене пăхса тухма суйланă çын); присяжный заседăтель
присяжнăй заседăтель
заслбнка (-и) сущ. жен. питлĕх,
кăмакă пйтлĕхĕ; закрыть печь заслбнкой кăмакă питлĕхнĕ хуп
заслÿга (-и) сущ. жен. хастăр ĕç,
тавă тИвĕçлĕ ĕç; он имбет большйе
заслÿги п^ред отечеством вăл тăвăн
çĕршЫвшăн хастăр ĕçленипă тавă
тйвĕçлĕ
заслÿженный прил. 1. хисеплĕ, тавă тивĕçлĕ; заслÿженный раббтник
культÿры культÿрăн тавă тйвĕçлĕ
ĕçченĕ; заслÿженный артйст Россййской Фсдерăции Раççĕй Федерăцийĕн тавă тИвĕçлĕ артйсчĕ 2. тИвĕçлĕ, саккÿнлă; уйтй на заслÿженный бтдых тйвĕçлĕ канăвă кай (пенсие тухни çинчен)
засмеяться (будущ. -еюсь, -еĕшься,
-ек5тся; повел. ф -ейся, -ейтесь;
ирич. действ. прош. -еявшийся; де-

епр. -еявшись) глаг. сов. кулсă яр,
кулмă тЫтăн; все дрÿжно засмеялись
пÿрте пĕр хăрăс кулсă ячĕç
заснуть (будущ. -нÿ, -нĕшь, -нут)
глаг. сов. (ант. проснÿться) çывăрсă кай, ыйхă пут; я никăк не мог
заснÿть эпĕ ниепле те çывăрсă каяймăрăм
засбв (-а) сущ. муж. кĕле, сă'лăп;
двернбй засбв ăлăк сă'лăпĕ; ворбта
на засбве хапханă кĕле ярсă хÿпнă
застăва (-ы) сущ. жен. застăва (чикĕри хурал отрячĕ, вйл тăракан вырăн); погранИчная застăва чикĕрй
застăва; застăва поднятă по тревбге
заставăнă тревогăпă çĕклĕнĕ
застăвить (будущ. -влю, -вишь, -вят;
повел. ф. застăвь) глаг. сов., кого с
неопр. ф. (син. принÿдить) хуш, пусахлă, хисте; вăйпă тутăр; -тар (-тер);
застăвить детбй читăть ачасенĕ вуламă хуш, вулаттăр
застегнÿть (будущ. -нÿ, -нĕшь, -нÿт;
прич. страд. прош. застĕгнутый) глаг.
сов. (ант. расстегнÿть) тÿмелĕ, çаклăт (тумтир çекĕлне); застегнÿть
пальтб пальтăвă тÿмеле
застĕнчивый лрил. (син. стеснйтельный), застенчиво нареч. вăтăнчăк,
имĕнчĕк; застенчиво улыбăться именчĕклĕн кулкалă
застблье (-я) сущ. сред. кĕрекĕ;
обильное застблье тÿлăх кĕрекĕ
застбльный лрил. кĕреке -ĕ; застбльные песни кĕреке юррисем
застрелИть (будущ. -елк5, -елишь,
-елят; прич. страд. прош. -ĕленный)
глаг. сов. персе вĕлер, персе пăрăх
застрять (будущ. -яну, -янешь,
-янут) глаг. сов. кĕрсе лар, лаксă
лар; машИна застряла в грязИ машйна пылчăкă лаксă лăрнă; кость
застрЯла в гбрле пырă шă'мă лăрнă
заступйться (будущ. -уплкхь, -ÿпишься, -ÿпятся; повел. ф. -упись, -упИтесь; ирич. действ. прош. -упйвший-

ся; деепр. -упйвшись) глаг. сов. (син.
зацепить) хутă кĕр, хÿтĕлĕ, хÿттĕ
ил; за негб некому заступйться ун
хутнĕ кĕрекен никăм та çук
застыть и застынуть (будущ. -ыну,
-Ынешь, -Ынут; прош. -ыл, -ыла, -Ыло,
-Ыли; повел. ф. -Ынь; прич. действ.
прош. -Ывший; деепр. -Ыв) глаг. сов.
1. 1 и 2 л. не употр. (син. отвердеть)
хыт, хытсă кай, хытсă лар, типсĕ
хыт; цемент застыл цемĕнт хытсă
лăрнă 2. (син. озябнуть) шăн, шăнсă
кай, шăнсă кÿт, кÿтсе кай; дети застыли на ветрÿ ачас^м çилпе шăнсă
кăйнă 3. (син. замерĕть) хытсă кай,
хытсă тăр; застыть от удивлĕния
тĕлĕннипĕ хытсă тăр
зăсуха (-и) сущ. жен. тйпĕ, шă'рăх,
тйпĕ çантăлăк; хлебă нострадăли от
засухи тйпĕ çантăлăк тыр-пулă сиĕн кÿ'нĕ
засучйть (будущ. -учÿ, -ÿчишь и
-учйшь, -ÿчат; прич. страд. прош.
-ÿченный) глаг. сов (син. завернÿть)
тăвăр; раббтать засучйв рукавă çаннă тавăрсă ĕçле
засÿшливый лрил. тйпĕ, шă'рăх; засÿшливый климат шă'рăх клймат; засÿшливый год тйпĕ çул
затайть (будущ. -аю, -аишь, -аят;
ирич. страд. прош. -аĕнный) глаг. сов.
(син. скрыть) пытăр, ăшрă тыт, ан
пăлăрт; затайть злббу вă'рттăн тарăхсă пÿрăн; затаенная мечта пытăнчăк ĕ'мĕт Ф затайть дыхăние сывламă чăрăн
зат^м нареч. (син. потбм; ант. сначăла) унтăн, кайрăн, варă, ун хЫççăн; сначăла покÿшаем, зат^м начнĕм раббтать малтăн апăт çийĕпĕр,
ун хЫççăн ĕçе пÿçăнăпăр
зăтемно нареч. (ант. зăсветло) тĕттĕмле, тул çутăличчен; развĕдчики
вернÿлись зăтемно разведчиксем тул
çутăличчен тăврăнчĕç
заткнÿть (будущ. -нÿ, -нĕшь, -нÿт;

прич. страд. прош. зăткнутый) глаг.
сов., что 1. (син. закрьггь) пйтĕр, хуп,
мăклă, пăкăлă; заткнÿть бутылку
прббкой кĕленчене пăкăласă ларт 2.
(син. засÿнуть) чик, хĕстер, чиксе
хур; заткнÿть топбр за пбяс пурттă
пиçиххй айне хĕст^р Ф заткнÿть рот
çăварне хуп, калаçмă ан пар
затмение (-я) сущ. сред. тĕттĕмленÿ', хупланÿ; тĕттĕмленнй, хупланнй; затмение сблнца хĕвел тĕттĕмленнИ * затмĕние в голове ăс-пÿç
анранИ
затб союз (син. однăко) анчăх, ун
вырăнне; вещь дорогăя, затб хорбшая япалй хăклă, анчăх лăйăх
затопйть (будущ. -оплкэ, -бпишь,
-бпят; нрич. страд. прош. -бпленный)
глаг. сов., что 1. (син. залйть) шыв
ил, шыв илтĕр, е й ÿ ' илтер; луга
затбплены половбдьем ÿлăх-çаранă
ейÿ' шьгеĕ йлнĕ 2. (син. утопить) путăр; затопИть корăбль карапă путăр
затрЯта (-ы) сущ. жен. (син. расхбд; ант. прИбыль) тăкăк; затраты
произвбдства произвбдство тăкакĕсĕм; произвестИ затраты тăкаклăн,
тăкăк кăлăр; сокращение затрат тăкаксене чакарнй
затр^тить (будущ. -ăчу, -ăтишь,
-ăтят; повел. ф. -ăть; лрич. страд.
прош. -ăченный) глаг. сов., что на
кого-что (син. израсхбдовать) тăкаклă, тăкăк кăлăр; затратить мнбго денег на стройтельство дбма çурт лартмă укçă нумăй тăкаклă
затылок (-лка) сущ. муж. ĕнсе;
сдвйнуть шапку на затылок çĕлĕке
ĕнсе çине кайсă ларт
затянÿть (будущ. -янÿ, -янешь,
-янут) глаг. сов. 1. кого-что (син. завязăть) çыхсă ларт, туртсă çых; затянÿть пбяс потÿже пиçиххине хытăрăх туртсă çых 2. 1 и 2 л. не употр.
(син. засосăть) туртсă кĕрт, çăт, путăр; нас чуть не затянÿло в трясйну

эпир пÿтлăх çăтасрăн арăн çă'лăнтăмăр 3. (ант. покрЫть) вит, хуплă,
хупласă ил; небо затянÿло тÿчами
тÿпенĕ пĕлĕтсĕм хупласă йлнĕ 4. что
и с чем (син. замедлить; ант. ускбрить) вăрахă яр, тăссă яр; затянÿть
раббту ĕçĕ вăрахă яр * затянÿть пбсню к5рă юрласă яр; затянÿть в спор
тавлашăвă хутшăнтăр
затянÿться (будущ. -янусь, -янешься, -янутся; повел. ф. -янйсь, -янешься; ирич. действ. прош. -янÿвшийся;
деепр. -янÿвшись) глаг. сов. 1. (син.
завязăться) çыхăн, çыхăнсă лар,
пурăн, туртăнсă лар; ÿзел тÿго затянÿлся тĕ'вĕ пурансă лăрнă 2. 7 и
2 л. не употр. (син. покрЫться) вИтĕн, хуплăн, хуплансă лар; пруд затянÿлся рЯской пĕвене шапă пăттй
пуссă йлнĕ 3. 1 и 2 л. не употр. (син.
продлиться) вăрахă кай, вăрăмă
кай; тăсăлсă кай; переговбры затянÿлись калаçусĕм вăрахă кăйрĕç 4.
туртсă ил, ĕмсе ил; затянÿться сигаретой сигаретăнă ĕмсе ил
заÿтреня (-и) сущ. жен. (ант. вечерня) ирхй кĕ'лă (православи чиркĕвĕнче)
захватйть (будущ. -ачÿ, -ăтишь,
-ăтят; прич. страд. прош. -ăченный)
глаг. сов., кого-что 1. (син. взять, забрăть) ил, ярсă тыт, ярсă ил; захватйть горсть орехов пĕр Ывăç м ă ' йăр ил 2. (син. овладеть) ярсă ил,
çĕнсе ил; захватйть чужÿю территбрию ют çĕрĕ ярсă ил 3. пĕрле ил,
илсе кай; захватйть збнтик на слÿчай дождя çÿмăр çă'вĕ тесе збнтик
илсе тух 4. (син. увлечь) кăсăклантăр, кăмăлă çăвăр; кнИга захватила
менЯ кĕнеке манă кăсăклантăрчĕ *
дух захватнло сывлăш пÿ 'лĕнчĕ
(хумханнăран е сивĕ çапнăран)
захворЯть (будущ. -ăю, -ăешь, -ăют)
глаг. сов. (син. заболеть; ант. вЫздороветь) чирле, чирлесе кай; он про-

студйлся и захворăл вăл шăнсă чирйЫшăн, кĕрт; зачйслить на слÿжбу
ленĕ
ĕçĕ йышăн 2. (син. записăть) куçăр,
захотеть (будущ. -очÿ, -бчешь,
хыв, çырсă хур; зачИслить дĕньги на
-бчет, множ. -отйм, -отйте, -отят;
бăнковский счет банкрй счĕтă укçă
повел. ф. -отй) глаг. сов. (син. поже- куçарсă пар
лăть) кă'мăл ту, шут тыт; -ас (-ес)
зашИть (будущ. зашыб, зашьĕшь,
те; -ас (-ес) кил; цĕш захотели есть
зашыбт; прич. страд. прош. зашйтый)
ачасĕн çиĕс килсĕ кăйрĕ
глаг. сов., что саплă, çĕлесе ларт,
зацвестй 1 и 2л. не употр. (будущ. чиксĕ турт; зашить пбрванную рубашку çĕ'тĕлнĕ кĕпенĕ саплă
-ветĕт, -ветут; прош. -вĕл, -велă, -велб, -велй; ирич. действ. прош. -ветзащйта (-ы) сущ. жен. 1. хÿтĕлĕв,
ший; деепр. -ветя и -вĕтши) глаг. сов. сыхлăв; хÿтĕленй, сыхланй; защйта
чечеке лар, çеçке çур, çеçкенĕ лар;
отечества тăвăн çĕршывă хÿтĕлени;
черĕмуха зацвелă çĕ'мĕрт çеçки çÿпрошу защиты хÿтăлемĕ ыйтăтăп 2.
рăлнă
(ант. обвинение) хÿтĕлев, хÿтĕленй
(судра); выступление представйтеля
зацепить (будущ. -цеплю, -цепишь,
защиты хÿтĕлĕв енчĕн сăмăх каланИ
-цепят; ирич. страд. прош. -цеп3. (ант. нападĕние) хÿтĕлĕв (спортленный) глаг. сов. çаклăт, çаклатсă
ра); жрăть в защйте хÿтĕлеврĕ выля
ил; зацепйть бревнб багрбм пĕренене пакурпă çаклатсă ил
защитить (будущ. защищÿ, защизачастÿю нареч. (син. нередко) частйшь, защитят; лрич. страд. прош. зачасăх, тăтăшăх; онй зачастÿю встрещищĕнный) глаг. сов. хÿтĕле, сыхчаются вĕсем час-часăх тĕл пулăççĕ
лă; защитйть гброд от врагă хуланă
зач^м нареч. вопросит. мĕ 'ншĕн,
тăшманрăн хÿтĕлĕ Ф защитИть дипма, мĕн тумă; Зачем тебе Зта кнйлбмную раббту диплбм ĕçнĕ хÿтĕле
га? Ку кĕнеке санă мĕн тумă кйрлĕ?
(халăх çинче сÿтсе явса)
зачĕм-то нареч. темме, тĕмшĕн,
защИтник (-а) сущ. муж., защйттем тумă; его зачем-то вызвали к наница (-ы) жен. 1. хÿтĕлевçĕ, сыхлăвчăльству ăнă темшĕн пÿçлăх патнĕ
çă, хÿтĕлекен, сыхлакăн; защйтничĕнтĕрнĕ
ки границ чйкĕ сыхлакансем 2. (ант.
зачеркнÿть (будущ. - н ÿ , -нĕшь,
обвинИтель) хÿтĕлĕвçĕ (судри); вы-нÿт; нрич. страд. прош. зачĕркнуступление защИтника хÿтĕлевçĕ тухтый) глаг. сов., кого-что хурăт, хусă каланИ
ратсă хур, туртсă пăрăх, чĕрсĕ пăрăх;
заявлĕние (-я) сущ. сред. 1. пĕлтерÿ';
зачеркнÿть лишние словă ытлашшй
каланй (шухăша), пĕлтернй; выстусăмахсене туртсă пăрăх
пить с заявлĕнием шухăшă каласă
пĕлтер 2. заявлени, ыйтÿ (хут çине
зачет (-а) сущ. муж. зачĕт (вĕренçырса е сăмах вĕççĕн пани); написăть
нине тĕрĕслени); сдать зачĕт зачĕт
заявлĕние о предоставлĕнии бтпуспар
ка бтпуск памă ыйтсă çыр
зачĕтка (-и) сущ. жен. зачĕтка
(вĕренÿри çитĕнÿсене çырса пымалли заяц (зăйца) сущ. муж. мулкăч,
кĕнеке); в зачетке однИ «пятĕрки»
куян; зăяц-беляк шÿрă мулкăч; охбта
зачĕткăрă «пиллĕк» паллăсĕм кăнă
на зăйцев мулкăч сунăрĕ ^ гнаться
зачйслить (будущ. -йслю, -йслишь, за двумя зăйцами йкĕ мулкăч хăвалă (лĕр вăхйтрах икĕ ĕç тума хăт-йслят; прич. страд. прош. -Исленный) глаг. сов. 1. (син. включйть) ил, ланни çинчен)

зăячий ирил. мулкăч -ĕ; куян -ĕ;
звероббй (-я) сущ. муж. сар çип
зăячья шăпка мулкăч тир çĕ'лĕкĕ
утИ (курăк)
звăние (-я) сущ. сред. ят, звăни;
звĕрский прил., звĕрски нареч. 1.
вбинские звăния çар званийĕсĕм;
(син. свирĕпый, жестбкий) тискер,
почĕтное звăние хисĕплă ят
хаяр, тискер кайăклă; звĕрское убййзвать (наст. зовÿ, зовĕшь, зовут;
ство тискĕррĕн вĕлернй 2. (сик.
прош. звал, звалă, звăло, множ. звăчрезвычăйный) ăкăш-мăкăш, вă'йлă;
ли; повел. ф. зовй; прич. действ. наст.çав терИ; звĕрски хбчется есть çав
зовущий, прош. звăвший; прич. страд. терИ çиĕс килĕт
не употр.; деепр. зовя) глаг. несов.,
зверь (-я) сущ. муж.; множ. звĕри
кого-что 1. чĕн, йЫхăр; звать на
(-ĕй) кăйăк, тискĕр кăйăк; тигр пбмощь пулăшмă чĕн; тебЯ кто-то
хИщный зверь тигр - çă'ткăн кăйăк
зовĕт санă такăм чĕнĕт 2. (син. призвĕздный прил. çă 'лтăр -ĕ; çă 'лглашăть) чĕн; звать в гбсти хăнанă
тăрлă; звĕздная кăрта çă'лтăр картчĕн 3. кого чем или как (син. именотй; звĕздное небо çă'лтăрлă тÿпе *
вăть) чĕн; ...те; егб звать Ивăном ăнă
звĕздный час ă'нăçлăх самăнчĕ
Ивăн тесе чăнеççĕ; Как тебя звать?
звон (-а) сущ. муж. янрăв, сăсă;
Э'сĕ мĕн ятлă?
янранй, шăнкăртатнй; слышен звон
звездă (-Ы) сущ. жен.; множ. звĕзкблокола чан сассй илтĕнĕт; звон в
ды (звĕзд, звĕздам) 1. çă'лтăр (тĕнче ушах хăлхă янранй
уçлăхĕнчи); ПолЯрная звездă Çÿрçĕр
звонăрь (-я) сущ. муж. чăнçă, чан
çă'лтăрĕ, Тймĕр шалçă; Сблнце çапакăн (чиркÿре)
одна из звезд Галăктики Хĕвел - ГазвонИть (наст. -нк5, -нйшь, -нят)
лăктика çăлтăрĕсенчĕн пĕрй 2. çă'лглаг. несов. 1. шăнкăртăт, шăнкăртаттăр (геометри кĕлетки); пятиконĕчная тăр; телефбн звонит телефбн шăнзвездă пйлĕк к5плĕ çă'лтăр 3. (син. знакăртатăть; звонйть по телефбну теменйтость) чăплă çын, çă'лтăр; звĕзлефонпа шăнкăравлă; звонить в
ды балета балет çăлтăрăсĕм Ф морсдвернбй звонбк ăлăк шăнкăравнĕ
кăя звездă тйнĕс çă'лтăрĕ (чĕр чун)
шăнкăртаттăр 2. чан çап; звонят к
звенĕть (наст. -нк5, -нйшь, -нят;
вечерне каçхи кĕллĕ чан çапăççĕ
прич. действ. наст. -нящий, прош.
звбнкий прил. (син. звÿчный, фбм-нĕвший; деепр. -ня) глаг. несов. янă- кий; ант. глухбй), звбнко нареч. янрă, чăнкăртăт, шăнкăртăт; колокбльрăвлă, ÿçă; янăракăн; звбнкий гблос
чик звенйт шăнкăрăв шăнкăртатăть;
ÿçă сăсă; звбнкие соглăсные звуки
в ушăх звенИт хăлхă янăрăть
янăракăн хÿпă сасăсăм; звбнко петь
пĕсню к5рă шăрантăр
звенб (-а) сущ. сред.; множ. звенья (-ев) 1. сыпăк, сьшă, пай; звезвонбк (-нкă) сущ. муж. 1. шăннб заббра картă сыппй; звенб цĕпи
кăрăв; двернбй звонбк ăлăк шăнсă'нчăр унки 2. звенб, ÿшкăн; звекăрăвĕ 2. янăрăв; янранй, шăнкăравнб овощевбдов пахчă çймĕç ÿстереланй; телефбнный звонбк телефонкенсен ÿшкăнĕ; звенб самолĕтов
пă шăнкăравлани; прозвенĕл звонбк
самолĕтсен звенй
на урбк урокă лармă шăнкăрăв янăрăрĕ
звериный прил. тискер кăйăк -ĕ;
звериный вой тискер кăйăк уланй Ф
звук (-а) сущ. муж. сăсă; глăсные
звериная ненависть ăссăрлă курайзвÿки ÿçă сасăсем; соглăсные звÿки
мăнлăх
хÿпă сасăссм; сльниен звук шагбв урă

сасси илтĕнет; не слышно ни звÿка
пĕр сас-чĕ'вĕ те çук
звукозăпись (-и) сущ. жен. сăсă çЫрăвĕ; сăсă çырнй (музыкăна, пуплеве
ятарлă хатĕрсемпе çырса илни)
звукоподражăние (-я) сущ. сред.
сăсă евĕрлĕвĕ (сйм., вырăс чĕлхинче
«ку-ку» - куккук сассипе, «ква-ква»
- шапа сассипе; чăваш чĕлхинче
«нăрх-нăрх» - сысна сассипе, «тÿп»
- çапнй е ÿкнĕ сасăпа)
звучать 1 и 2 л. не употр. (наст.
-чйт, -чăт; прич. действ. наст. -чăщий, прош. -чăвший; деепр. -чă)
глаг. несов. 1. янăрă, йлтĕн; звучйт
пĕсня к5рă янăрăть 2. (син. проявляться, выражăться) пăлăр, сйсĕн; в егб
гблосе звучйт рăдость унăн сассинче сăвăнăç палăрăть
звÿчный прил. (ант. глухбй), звÿчно нареч. янрăвлă, ÿçă сăслă; звучный кблокол янрăвлă чан
здание (-я) сущ. сред. (син. дом)
çурт; многоэтăжное здăние нумăй
хÿтлă çурт; фасăд здăния çурт пИчĕ;
çÿртăн мал енĕ; здЯния института
институт çÿрт-йĕ'рĕ
здесь нареч. (ант. там) кунтă, çакăнтă; здесь рăныне был лес кунтă
ĕ'лĕк вăрмăн пÿлнă; бÿдем ждать егб
здесь ăнă çакăнтă кĕтсе тă'рăпăр
здĕшний прил. (ант. тăмошний)
кунти, çакăнтй; он здĕшний житель
вăл кунтă пурăнăть; здешний клймат полĕзен для здорбвья кунти климат сЫвлăхшăн ÿсăллă
здорбваться (наст. -аюсь, -аешься,
-аются; повел. ф. -айся, -айтесь; прич.
действ. наст. -ающийся, прош. -авшийся; деепр. -аясь) глаг. несов.
сЫвлăх сун, саламлăш (тĕл пулнă
чухне); здорбваться за руку ăлă парсă саламлăш
здорбвый прил. 1. (ант. больнбй)
сЫвă, сывлăхлă; здорбвый ребĕнок
сЫвă ачă 2. (син. полезный) сйплĕ,

ÿсăллă, сЫвлăхшăн лăйăх; здорбвый
леснбй вбздух вăрмантй сИплĕ сЫвлăш 3. (син. сИльный, крепкий) тĕрĕклĕ, патвăр * Бÿдьте здорбвы!
СЫвă пÿлăр! (уйрăлнă чухне сывлăх
сунни)
здорбвье (-я) сущ. сред. сЫвлăх;
крĕпкое здорбвье çИрĕп сЫвлăх; бербчь здорбвье сывлăхă упрă; На здорбвье! Сывлăхă пÿлтăр! (сăйланăшăн
тав тăвакана калани)
зебра (-ы) сущ. жен. зббра (Африкăра пурăнакан лаша евĕр чĕр чун)
зевăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
глаг. несов. 1. анаслă (ыйхă килнипе)
2. çăвăр кар, тймсĕр пул, шăхăрсă
юл
зевбта (-ы) сущ. жен. анăс, анаслÿ; одолела зевбта анăс пÿсрĕ
зеленеть (наст. -&Ю, -еешь, -ĕют)
глаг. несов. 1. симĕслĕн (тĕспе); брбнза зеленеет от времени брбнза вă'хăт
иртнĕçем симĕсленĕт 2. 1 и 2 л. не
употр. ешĕр, симĕслен; луга зеленеют ÿлăх-çарăн ешерет 3. 1 и 2 л.
не употр. сймĕсĕн кÿрăн; вдалй зеленеет рбща инçетре вăрмăн сймĕссĕн курăнăть
зелĕный (кратк. ф. зелен, зеленă,
зелено, множ. зĕлены и зеленЫ)
прил. 1. сймĕс; зелĕный цвет сймĕс
тĕс 2. (син. недозрелый; ант. спелый)
сИмĕс, пиçмен; Яблоки ещĕ зелены
пан улмй пиçмен-ха 3. (син. молодбй, небпытный) сймĕс, айвăн, ăс
пухмăн; зелĕная молодĕжь айвăн
çамрăксĕм * движĕние «зелĕных»
«симĕссисен» к5хăмĕ (экологи инкекĕсене хирĕç кĕрешекенсем)
земĕльный прил. çĕр -ĕ; земельное
законодЯтельство çĕр çинчĕн калакăн законсĕм; приобрестй земĕльный
учЯсток çĕр лăптăкĕ туян
землевладĕлец (-льца) сущ. муж.
çĕр хуçй, çĕр тытакăн
землевладĕние (-я) сущ. сред. хар-

пăрлăхрй çĕр; частное землевладение ÿйрăм харпăрлăхрй çĕр
земледелец (-льца) сущ. муж. çĕр
ĕçчĕнĕ
земледелие (-я) сущ. сред. çĕр ĕ'çĕ;
поливнбе земледелие шăварÿллă çĕр
ĕ'çĕ; занимăться земледелием çĕр ĕçлесĕ пÿрăн
землетрясение (-я) сущ. сред. çĕр
чĕтрĕнĕвĕ; çăр чĕтреннй; разрушйтельное землетрясение аркатуллă çăр
чĕтренĕвĕ
землЯ (-й) сущ. жен.; множ. земли (земĕль, землям) 1. (син. пбчва)
çĕр, тăпрă; сухая земля тйпĕ тăпрă;
плодорбдная землЯ пÿлăхлă çĕр 2.
(син. сÿша) çĕр, тип çĕр (шывпа е
сывлăшпа танлаштарсан); моряки
увйдели с кораблЯ зĕмлю моряксăм
карăп çинчĕн çĕр асăрхăрĕç 3. Земля Çĕр (Хĕвел тавра çаврăнакан планетăсенчен пĕри); жйтели планеты
ЗемлЯ Çĕр ятлă планета çинчĕ пурăнакансем; полюса Землй Çĕр полюсăсем
земляк (-ă) сущ. муж., землЯчка
(-и) жен. ентĕш; мы с Штей землякй эпйр Петĕрпе ентешсем
землянИка (-и) сущ. жен. хÿрăн
çырлИ; леснăя землянйка вăрмăн хÿрăн çырлИйĕ
земляничный прил. хÿрăн çырлй -ĕ;
землянйчное варенье хÿрăн çырли
варĕнийĕ
землЯнка (-и) сущ. жен. çĕр пÿрт;
партизăнская землЯнка партизансĕн
çĕр пÿ'рчĕ
землячество (-а) сущ. сред. ентĕшлĕх (ентешсен, йăхташсен пĕр-пĕр
çĕрти пĕрлешĕвĕ); чувЯшское землЯчество в Казăни Хусантй чăвăш ентĕшлĕхĕ
земновбдный прил. çĕртй-шыврй;
земновбдные живбтные çĕртй-шыврй чĕр чунсĕм; земновбдные растения çĕртй-шыври ÿсĕн-тăрансĕм

земнбй ирил. çĕр -ĕ, Çĕр -ĕ; земнбй магнетйзм Çĕр магнетизмĕ
зенйт (-а) сущ. муж. зенИт, чăн
тÿпĕ, пĕ'лĕт тÿпй (пуç тăрринчи чи
çÿллĕ точка)
зенйтный ирил. зенйтлă; зенйтное
орÿдие зенйтлă тупă (самолетсене перекенни)
зеркало (-а) сущ. сред.; множ. зеркалă (зеркăл, зеркалăм) тĕ'кĕр, куç
кĕскИ; стеннбе зĕркало стенă тĕ'кĕрĕ; смотреться в зĕркало тĕкĕрĕ пăх
зерно" (-ă) сущ. сред.; множ. зерна
(зĕрен, зĕрнам) 1. (син. сĕмя) вă'рă,
тĕ'шĕ, пĕ'рчĕ; зерна кукурÿзы кукурÿза пĕрчисĕм; кбфе в зернах тĕ'шĕллĕ кбфе, авăртмăн кбфе 2. (син.
хлеб) тЫрă; зернб осыпается тЫрă
тăкăнăть
зерноубброчный прил.: зерноубброчный комбăйн тĕш тЫрă комбăйнĕ
зима (зимЫ, зИму) сущ. жен.; зймы (зим, зймам) множ. (ант. лбт)
хĕл, хĕллĕ; знма ньшче холбдная кăçăл хĕл сйвă; наступйла зима хĕл
лăрчĕ
зИмний ирил. (ант. лĕтний) хĕл
-ĕ; хĕллехй; зймние канИкулы хĕллехи канйкул; зИмние виды спбрта
спбртăн хĕллехй тĕсĕсĕм
зимовăть (наст. зимÿю, зимÿешь,
зимÿют; повел. ф. зимÿй; прич. действ.
наст. зимÿющий; деепр. зимÿя) глаг.
несов. хĕл каç; охбтники зимовăли в
тайге сунарçăсĕм тайгара хĕл кăçнă
зимбй нареч. (ант. лĕтом) хĕллĕ;
зимбй мы катăемся на ль!жах хĕллĕ
эпйр йĕлтĕрпĕ ярăнăтпăр
злить (наст. злю, злишь, злят;
прич. действ. наст. злящий; деепр.
зля) глаг. несов. (син. сердить) тарăхтăр, çиллентĕр, вĕчĕхтĕр, вăрçтăр; злить собаку йыттă вăрçтăр; Не
зли менЯ! Ан тарăхтăр манă!
злйться (наст. злюсь, злИшься,
злятся; повел. ф. злись, злйтесь; прич.

действ. наст. злящийся, прош. злйвшийся; деепр. злясь) глаг. несов. çиллĕн, тăрăх, вĕ'чĕх; я не злюсь на те6Я Зпĕ санă çилленмĕстĕп
зло (зла) сущ. сред. (множ. только
род. п. зол) усăл, сăрăп, сехмĕт; причинить зло усăл ту, сарăплă * со
зла тарăхнипе; зла не хватает тарăхăс кил^т
злбба (-ы) сущ. жен. çйлĕ, тарăхÿ,
вĕ 'чĕ, вĕчĕхÿ'; говорить со злббой
вĕчĕхсе калăç Ф злбба дня чи çИвĕч
ыйтÿ
злббный прил. (син. сердйтый; ант.
доброжелăтельный) çйлĕллĕ, хаяр,
вĕчĕрхĕнчĕк; злббный враг хаяр тăшмăн; злббно кричăть çйлĕллĕн кă'шкăр
злободнĕвный лрил. (син. актуăльный) çивĕч, хăлĕ кйрлĕ, пысăк пĕлтĕрĕшлĕ; газета поднимăет злободнĕвные вопрбсы хаçăт паянхй çйвĕч
ыйтусене хускатăть
злой (кратк. ф. зол, зла, зло, злы;
сравн. ст. злĕе и злей; превосх. ст.
злейший) прил. (син. сердйтый), зло
нареч. усăл, хаяр, çиллĕс, вĕ'чĕх; злая
собăка хаяр йЫтă; говорить злым гблосом çиллес сасăпă калăç Ф злая
судьба телейсĕр шăпă; злой морбз
шартламă сивĕ
злость (-и) сущ. жен. çйлĕ, тарăхÿ, вĕ'чĕ, вĕчĕхÿ'; говорйть со злбстью çилленсе калăç
змейный лрил. çĕлĕн -ĕ; змеиная
кбжа çĕлен тйрĕ
змей (-я) сущ. муж. 1. аçтахă, юххă (юмахри сăнар) 2. хут çĕлĕн; запустйть воздушного зм^я хут çĕлен
вĕçтерсе яр
змеЯ (-й) сущ. жен.; множ. зм^и
(змей, змĕям) çĕлĕн; ядовИтая змеЯ
нăркăмăшлă çĕлĕн; укÿс змей çĕлен
сăхнИ
знак (-а) сущ. муж. 1. пăллă; дорбжные знăки çул паллисĕм; по-

четный знак хисĕп паллй (кăкăр çине
çакмалли) 2. (син. жест, сигнăл) систерÿ', пăллă; систернй, пăллă панй; подăть знак рукбй алăпă сулсă
систĕр * знăки различия уйăрÿ паллисĕм (сăм., пакун çинчи çăлтăрсем);
знăки отличия мухтăв паллисем
(сăм., орденсем, медальсем)
знакбмить (наст. -бмлю, -бмишь,
-бмят; повел. ф. -бмь) глаг. несов. 1.
с кем паллаштăр; знакбмить с нбвыми сотрÿдниками çĕнĕрĕн ĕçĕ илнисемпе паллаштăр 2. с чем ăнлантăр; знакбмить детей с прăвилами
дорбжного движĕния ачасенĕ çул
çÿрĕв правилисене ăнлантарсă пар
знакбмиться (наст. -млюсь, -мишься, -мятся; повел. ф. -мься, -мьтесь)
глаг. несов. 1. с кем паллăш; Знакбмьтесь: ^то мой друг Ш т я Паллăшăр: ку мăнăн тус Пĕтя 2. с чем
паллăш, тишк^р; знакбмиться с нбвым мĕстом çĕ'нĕ вырăнă тишкĕр
знакбмство (-а) сущ. сред. паллашÿ; паллашнй; нăше знакбмство состоялось давнб эпйр паллашнй нумăй пулăть ĕ'нтĕ
знакбмый прил. 1. кому (син. извĕстный) паллăнă, паллакăн, пĕлек^н; знакбмый человек паллăнă çын;
знакбмая мне ÿлица ^пĕ пĕлекен
урăм 2. с чем (син. знăющий) пĕлек^н, ăнкаракăн, чухлакăн; он знакбм со слесăрным делом вăл слĕсарь
ĕçнĕ чухлăть 3. знакбмый (-ого) сущ.
муж., знакбмая (-ой) жен. пĕ'лĕш,
паллăнă çын; мы отпрăвились в лес
со знакбмыми эпйр пĕлĕшсемпе
пĕрлĕ вăрманă кăйрăмăр
знаменăтель (-я) сущ. муж. (ант.
числйтель) знаменăтель (вак хисепре
- иĕр цифра миçе пая пайланнине
кăтартакан цифра)
знаменитый прил. (син. извĕстный;
ант. безвестный) чăплă, пăллă, чапă тухнă; знаменйтый певĕц чăплă

к5рăçă; знаменйтый курбрт пăллă курбрт
знăмя (-мени, -менем) сущ. сред.;
множ. знамена (-ĕн) ялăв; знăмя
полкă полк ялăвĕ * высокб держăть
знăмя ырă ятă чыслă упрă
знăние (-я) сущ. сред. пĕлÿ', пĕлÿ'лĕх; пĕлнй; знăние жйзни пурнăçă
пĕлнй; шкбла дает прбчные знăния
шкул тăрăн пĕлÿ' парăть; раббтать
со знăнисм дела сçĕ пĕлсе вăй хур
знăтный ирил. (син. знаменИтый,
прослăвленный) пăллă, чăплă, ятлă,
сÿмлă; знатные лю"ди республики
республикăрй пăллă çынсĕм
знать (наст. знăю, знăешь, знăют;
повел. ф. знай; прич. действ. наст.
знăющий, прош. знăвший; деепр.
знăя) глаг. несов., кого-что, о комчем 1. пĕл, ăнлăн, ăнкăр; я знăю об
Зтом Зпă кун çинчен пĕлĕтĕп; знать
физику физикăнă ăнкăр; он не дает
знать о себе вăл хăй çинчен хыпăр
ямăсть 2. обычно с отриц., что (син.
испЫтывать, переживăть) пĕл, туй,
ăнлăн; не знает покбя кăнăç курмăсть, канăçă çухăтнă; не знать колебăний иккĕленсе ан тăр; не знает
устăлости ывăнмă пĕлмест, ывăннине туймăсть * знать не знаю нймĕн
тс пĕлместĕп; как знăешь хă 'вăн
кăмăлÿ, хăвăннĕ ху пĕл; кто егб
знает кам пĕлет ăнă, темле; знать
меру виçине пĕл, йĕркеллĕ пул
значĕние (-я) сущ. сред. 1. (син.
смысл) пĕлтерĕш; значение слбва
сăмăх пĕлтерĕшĕ 2. (син. вăжность)
сÿмлăх, хăклăх, кИрлĕлĕх, пĕлтерĕш; придавăть вопрбсу болыпбе
значение ыйтăвă пИтĕ кИрлĕ тесе
шутлă
знăчит 1. вводн. сл. (син. следовательно) аплă, эппйн, аплă пулсăн;
Значит, ты соглЯсен? Э'сĕ килĕшетĕн эппйн? 2. значит употр. в знач.
связки «это», «это естъ» пулăть,

пĕлтерет; простйть значит забыть
обйду каçарнИ кÿренăве манмаллине пĕлтерет 3. союз (син. поэтому)
çавăнпă та, аплă пулсăн; Тÿчи собираются, значит бÿдет дождь Пĕлĕтсĕм капланăççĕ, аплă пулсăн
çÿмăр килет
знăчить (наст. -чу, -чишь, -чат;
повел. ф. не употр.; прич. действ.
наст. -чащий, прош. -чивший; деепр.
-ча) глаг. несов., что пĕлтер, пĕлтĕрĕшлĕ пул; Это ничегб не значит ку
вăл нимĕ те пĕлтермест
значбк (-чкă) сущ. муж. значбк,
пăллă (кйкăр çине çакмалли); спортивный значбк спорт значбкĕ
зной (-я) сущ. муж. (син. жарă; ант.
хблод, стÿжа) вĕрй, шă 'рăх; полуденный зной кăнтăрлахй шă'рăх
знбйный прил. (син. жăркий; ант.
холбдный) вĕрй, шă'рăх; знбиный день
шă'рăх кун
зоб (збба, о зббе, в зобÿ) сущ.
муж.; множ. зобы (-бв) пĕсехе; зоб
курицы чăх пĕсехИ
зола (-Ы) сущ. жен. кĕл; древесная золă йЫвăç кĕ'лĕ
зблото (-а) сущ. сред. Ылтăн; изделия из зблота Ылтăн япаласем
золотбй прил. ьштăн ...; ылтăн -ĕ;
золотбе кольцб ылтăн çĕ'рĕ; золотбй запăс страны çĕршЫвăн Ылтăн
запăсĕ 4 золотбй раббтник пйтĕ ăстă
ĕçчен; золотая бсень Ылтăн кĕркуннĕ (хура кĕркунне умĕнхи хĕвеллĕ
тапхйр); золотая свăдьба Ылтăн туй
(мăшăрланнăранпа алă çул çитнине
уявлани); золотые рÿки Ылтăн ăлă
(йста çын çинчен)
збна (-ы) сущ. жен. (син. пбяс, полосă, территбрия) тă 'рăх, хÿтлăх;
погранйчная полосă чйкĕ тă'рăхĕ; збна бтдыха за Вблгой Атăл йăлăмĕнчи канÿ хÿтлăхĕ
зонт (-ă), збнтик (-а) сущ. муж.
сÿнчăк, збнтик; укрыться от дождЯ

под зонтбм çумăртăн сÿнчăк айнĕ
пытăн
зоолбгия (-и) сущ. жен. зоолбги
(чĕр чун тĕнчине тĕпчекен ăслăлăх);
учебник зоолбгии зоолбги учебникĕ
зоопЯрк (-а) сущ. муж. (сокр:. зоол о г и ч е с к и й парк) зоопăрк (халăха
тĕрлĕ чĕр чун кăтартакан
учреждени); передвижнбй з о о п ă р к к у ç с ă
çÿрекен зоопăрк
збркий (кратк. ф. зброк, зоркă и
збрка, збрко, множ. збрки; сравн. ст.
збрче; превосх. ст. не употр.) прил.,
збрко нареч. çивĕч, вИтĕр, вИчкĕн
(куç); çйвĕч кÿçлă; у орла збркие глаза ă 'мăрт к ă й ă к куçĕ пИтĕ çйвăч;
збрко смотрбть вперед малаллă т и н керсе пăх
зрачбк (-чкă) сущ. муж. куç шăрçй
зрĕлище (-а) сущ. сред. кÿрăм, к у р мă; необыкновĕнное зрелище тĕлĕнмелле к у р ă м (ĕç е таврари сăнлăх)
зрелый (кратк. ф. зрел, зрелă и
зрела, зрело, множ. зрĕлы; сравн. ст.
зрелее и зрелăй; превосх. ст. не
употр.) прил. 1. (син. спелый; ант.
зелĕный, незрĕлый) п й ç н ĕ , пÿлнă,
пиçсе çйтнĕ; зрĕлые яблоки пиçсе
çйтнĕ п а н улмй 2. (син. сложйвшийся, б п ы т н ы й ) аталăннă, пйçĕхнĕ, ăс
гтÿхнă; зрелый человек çитĕнсе çйтнĕ
ç ы н ; зрелый ум аталăннă ăс-тă'н
зрĕние (-я) сущ. сред. куç, к у р ÿ ,
куç в ă ' й ĕ ; куç к у р н и ; бстрое зрĕние
çйвĕч к у ç ; у ребенка слăоое зрĕние
ачă я п ă х курăть * тбчка зрĕния
ш ÿ х ă ш , шухăшлани (пĕр-пĕр пайăр
ыйтупа)
зрйтель (-я) сущ. муж., зрйтельница (-ы) жен. курăвçă, к у р а к ă н
(кино, театр, телевидени); в зале
полнб зрйтелей залрă к у р а к а н с ĕ м
туллиех
зрйтельный прил:. зрйтельный зал
курăв зăлĕ, курмаллИ зал (сăм., кинотеатрта)

зря нареч. (син. напрăсно) кă'лăх,
кăлăхăх, ÿсăсăр; зря ты на негб обйделся Зсĕ ăнă кăлăхăх кÿрентĕн
зрЯчий прил. (ант. слепбй) куçлă,
к у р а к ă н ; зрЯчий человек к у р а к ă н
çын
зуб (-а) сущ. муж. 1. множ. зÿбы
(зуббв, зубăми) шăл; перĕдние зÿбы малтй шăлсĕм; зăдиие зÿбы к а й р и шăлсем; зÿбы вблка к ă ш к ă р ш ă лĕсем; лечйть зÿбы шăл сипле; выдернуть зуб шăл кăлăр 2. множ. зÿбья (зÿбьев, зÿбьями) ш ă л ; зÿбья
граблĕй кĕрепле шăлĕсĕм; зÿбья пиль! слбманы пă'чкă шăлăсĕм кăтăлнă
* зуб на зуб шăлă шăл тивмĕст
(шăннипе); точйть зуб, иметь зуб на
кого шăл хăйрă; класть зÿбы на пблк у вЫçă хă ' р ă н ; не по зубам шăл
çеммй мар, вăй çитмест; говорйть
сквозь зÿбы сăмахă шăл вйтĕр сăрхăнтăр (кăмăлсăррăн)
зубнбй прил. шăл -ĕ; зубнбй врач
шăл тÿхтăрĕ; зубнăя паста шăл пасти
зубр (-а) сущ. муж. зубр (кайăк вăкăр)
зудеть 1 и 2 л. не употр. (наст. зудИт, зудят) глаг. несов. (син. чесăться) к ĕ ' ç ĕ т , сăрăлтăт; кбжа зудйт от
комарйных укÿсов ÿт-тир вă'рăм тунасăм çыртнипе сăрăлтатăть
зЯбнуть (наст. зябну, зябнешь, зябнут; прош. зяб и з я б н у л , зябла,
множ. зябли; прич. действ. наст. зябн у щ и й , прош. зябший и зйбнувший;
деепр. зябнув ) глаг. несов. (син.
мĕрзнуть) ш ă н , ĕнтĕркĕ; дети зЯбнут на ветрÿ ачасем çил çинчĕ ш ă н сă тăрăççĕ
зябь ( - и ) сущ. жен. кĕрхй çĕртмĕ,
ш ă н сухă; рăнняя зябь ирхИ çĕртмă;
поднимăть зябь кĕрхИ çĕртмĕ ту
зять (-я) сущ. муж.; множ. з я тья (-ьĕв, -ьями) к ĕ р ÿ ' (хĕр е йăмăк
упăшки); йыснă (аппа упăшки)

и1 союз татă; та (те); -па(-пе); кбмната Сюльшăя и светлая п ÿ л ĕ м
пысăк та çÿтă; отец и сын ăшшĕ татă ывăлĕ, ашшĕпе Ывăлĕ Ф и так
дăлее (и т.д.) татă ыттй те, татă
ыттисĕм те (т. ыт. те); и прбчее (и
пр.) татă урăххй те (т.ур.те); и томУ
подббное (и т.п.) татă çавнашкалли те (т.ç.те)
и2 частица усилителъная та (те),
варă; дождь шел и вчерă çÿмăр ĕтер
те çÿрĕ
ибо союз {син. потомÿ что, так
как) мĕ'ншĕн тесен; суд оправдйл
обвинЯемого, йбо егб винбвность не
была докăзана суд айăпланаканă
тÿрре кăлăрнă, мĕ'ншĕн тесен ÿнăн
айăпне çирĕплетеймен
йва (-ы) сущ. жен. хăвă, çÿçе; йва
распустйла пбчки çÿçе кă'чкă кăлăрнă
ивовый лрил. хăвă -ĕ, çÿçе -ĕ; йвовые прÿтья идÿт на корзйны хăвă
хулли карçинккă тумă каять
ивнЯк (-ă) сущ. муж. хăвăлăх, хăвă
катй, çÿçелĕх, çÿçе катй
йволга (-и) сущ. жен.; множ. йволги (йволог и йволг) сар кăйăк; пение иволги сар кăйăк юрланй
иглЯ (-ы) сущ. жен.; множ. йглы
(игл, иглам) 1. йĕп; швĕйная игла
çĕ'вĕ йĕппи; иглй шпрйца шприц
йĕипй 2. йĕп, лă'сă йĕппй; йглы соснЫ хыр йĕпписем 3. йĕп, шăрт; йглы ежа чĕ'рĕп йĕпписем; Иглы ерша кă'ртăш шă'рчĕ
игнорировать (наст. -рую, -руешь,
-руют) глаг. сов. и несов., кого-что
шутă ан ил, кÿрмăш пул, хăявă
хăвăр; он игнорйрует очевйдные фЯкты вăл кĕрĕт тĕслĕхсене кÿрмăш
пулăть
игблка (-и) сущ. жен. йĕп; вдеть
нйтку в игблку йĕп çăртине çип тир

игбльный прил. йĕп -ĕ; игбльное
ушкб йĕп çăртй
игра (-Ы) сущ. жен.; множ. йгры
(игр, Играм) 1. вă'йă, выляв; вылянй; детские йгры ачă-пăчă вăййис^м; спортйвные йгры спорт вăййис^м; летние Олимпййские йгры çуллахИ Олимп вăййисем; компыбтерные йгры компыбтер вăййисĕм 2.
вылянй, калани; игра на гармбни
кÿпăс каланИ 4 игра слов сăмăх
вăййи (сăмахсене ытарлă çыхăнтарса калани); игрЯ с огнĕм вутпă вылянИ (хăрушă, теветкеллĕ ĕç çинчен);
игра прирбды çут çантăлăк тĕлĕнт^рмĕшĕ
играть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют;
прич. страд. прош. Игранный) 1. во
что выля, вăйăпă йăпăн; игрăть в
футббл футболлă выля; дбти играют
в прЯтки ачасĕм пытанмаллă выляççĕ 2. кого-что и на чем выля, калă; игрЯть на скрипке сĕрме кÿпăс
калă; артист хорошб играет свон5
роль артйст хă'йĕн рольнĕ лăйăх вылять * играть свăдьбу туй ту; игрЯть на иĕрвах тарăхтăр
игривый лрил. (син. шаловлйвый),
игриво нареч. вылянчăк, çăмăлçăх;
игривое настроение вылянчăк кăмăл
игровбй прил. вă'йă -ĕ; вă'йăллă;
игровые автомăты в ă й ă автомачĕсем; игровые виды спбрта спбртăн
вă'йăллă тĕсĕсем (сăм., футбол, хоккей)
игро'к (-ă) сущ. муж. вă'йăçă, вылякăн; игроки футббльной комăнды
футббл командинче вылякансем
шрогĕка (-и) сущ. жен. вă'йă пуххИ; шкбльная игротека шкултИ вă'йă
пуххИ
игрÿшечный лрил. теттĕ ...; вă'йă
-ĕ; вылямаллй; игрÿшечный автомо-

бйль тетте автомобйль; игрÿшечное
употр. ирт, пулсă пыр; врĕмя идет
ружьĕ вылямаллй пăшăл
быстро вă'хăт хă'вăрт иртет; дело
игрÿшка (-и) сущ. жен.; множ. игидĕт плбхо ĕç начăр пулсă пырăть 4.
рушки (-шек, -шкам) тетте, вă'йă
1 и 2 л. не употр. (син. пăдать) çу,
хăтĕрĕ, вылямаллй япалă; резйновые
ÿк; цĕлый день идет дождь кунĕпĕ
игрÿшки резина теттесем; елочные
çÿмăр çăвăть 5. 1 и 2 л. не употр.
игрÿшки ĕлка капăрлăхĕсем
(син. исходИть) тух, палкă; из труигÿмен (-а) сущ. муж., игÿменья
бы идĕт дым мăрьерĕн тĕ 'тĕм тухăть
(-и) жен. игумен {православи мăнас- 6. (син. отправляться) кай; идти в бой
тирĕн пуçлăхĕ)
çапăçмă кай; дбти идÿт гулять ачаидеăл (-а) сущ. муж. 1. идеăл, тĕлс^м уçăлмă каяççĕ 7. кому (син. подлев, ĕмбт; гуманистйческие идеаходйть) килĕш, пыр, юрă; платье
лы гуманйзм тĕллевĕсем 2. (син. оббчень идĕт девушке кĕпе хĕре пИтĕ
разец) тĕ'слĕх; он мой идеăл вăл
килĕшет. 8.7 и 2 л. не употр.(син.
мăншăн тĕ 'слĕх пулсă тăрăть
приближăться) çывхăр, кил, çитсе
пыр; идĕт грозă аслатиллĕ çÿмăр
идеализм (-а) сущ. муж. 1. идеаçывхарсă кил^т 9. 1 и 2 л. не употр.
лИзм (ант. материалйзм) идеалйзм
(ăс-тăна, идейăна материрен мала (син. пролегăть) вырт, ирт; дорбга
хуракан философи вĕрентĕвĕ) 2. иде- идĕт чĕрез лес çул вăрмăн витбр
выртăть 10. 1 и 2 л. не употр. (син.
ăллăх (пурнăçра ыррине кăна курни)
расхбдоваться, испбльзоваться)
идеальный прил., идеăлыю нареч.
кай; на илăтье идĕт три метра тк^идеăл...; идеăл пек, пИтĕ лăйăх, чи
ни кĕпе çĕлеме вйçĕ метр пусмă калăйăх; идеăльный проăкт чи лăйăх
ять * сон не идĕт ыйхă килмĕст;
проект
часы идут тбчно сехĕт тĕ'рĕс çÿрет;
идеолбгия (-и) сущ. жен. (общеидтй в рост ÿссе кай; идтй на ÿбыль
ство е пĕр-пĕр класс, ушкăн ăсчаксă пыр; товăр идĕт хорошб татăнĕнчи идейăсен системи)
вăр лăйăх сутăнăть; ребĕнку идĕт пяидея (-и) сущ. жен.; множ. идĕи
тый год ачă пиллĕкĕ кăйнă; в те^т(ид^й) идĕя, шÿхăш; политйческие
ре идĕт бпера театртă бпера кăтаридеи полйтика идейисем; у менЯ
тăççĕ; рыба хорошб идĕт ÿтром пÿлă
вознИкла идбя мăнăн шÿхăш çурăлчĕ
ирхине лăйăх кĕрет
идибма (-ы) сущ. жен.; множ. идииждивенец (-нца) сущ. муж., ижбмы (-бм) идибма (урăх чĕлхене
дивĕнка (-и) жен. иждивенец (ĕçлейкуçарăнман тачă пĕтĕçнĕ сăмах
мен, çын шучĕпе пурăнакан çын)
çаврăнăше)
идтй (наст. идÿ, идĕшь, идÿт;
иждивение (-я) сущ. сред. пурăнпрош. шĕл, шла, шло, множ. шли;
тарÿ; пурăнтарнй, пăхсă пурăнни;
повел. ф. идй; ирич. действ. наст. идÿ-дĕти живÿт на иждивĕнии мăтери
щий, лрош. шедший; деепр. идя)
ачасене ăмăшĕ пăхсă пурăнăть
глаг. несов. 1. (син. шагăть) ут, кай,
из, изб предлог с род. п. (ант. в,
пыр, кил; идтй пешкбм çурăн ут; я
во) ăшĕнчен; -ран (-рен), -тан (-тен),
идÿ домбй Зпĕ киле каятăп 2. (син.
-чен; -па(-пе); смотреть из окна
двигаться) куç, шуç; к и л , к а й ,
кантăкрăн пăх; варйть варĕнье из
пыр; пбезд идет сюдă пбезд кунтă
малйны хăмлă çырлинчен варени
кил^т; лбдка идĕт под парусом кймĕ
пĕçĕр; он так говорит из зăвисти вăл
парăспă ишсĕ пырăть 3. 1 и 2 л. не
кĕвĕçнипе çаплă калăть

изба (-ы) сущ. жен.; множ. Избы
избрăли депутатом государственно(изб, йзбам) пÿрт; деревĕнская изго совета ăнă патшăлăх канăшĕн деба ялтй пÿрт; избЯ покосИлась пÿрт
путатне суйлăнă
тайăлсă кăйнă
известие (-я) сущ. сред. (син. соизбăвить (будущ. -ăвлю, -ăвишь,
общение) хыпăр, пĕлтерÿ'; пĕлтер-ăвят; повел. ф. -ăвь; прич. страд.
нй; рăдостное извĕстие сăвăнăçлă
прош. -ăвленный) глаг. сов., кого от хыпăр; извĕстие о смĕрти вилнИ
кого-чего хăтăр, çăл, çăлсă хăвăр; из- çинчĕн пĕлтернй; по рăдио передан5т
бăвить от опăсности хăрушлăхрăн
послĕдние извĕстия радиопă çĕ'нĕ
хăтăр
хыпарсĕм парăççĕ
избăвиться {будущ. -ăвлюсь, -ăвишьизвĕстный ирил. пăллă, пĕлекĕн;
ся, -ăвятся; повел.ф. -ăвься, -ăвьтесь; извĕстный писăтель пăллă çырăвçă;
прич. действ. прош. -ăвившийся; деепр.нам э"то известно эпйр кун çинчен
-ăвившись) глаг. сов., от кого-чего пĕлетпĕр 4 как извĕстно вводн. сл.
хă'тăл, çă'лăн; избăвиться от кăшля
пăллă ĕ'нтĕ; известное дДло паллăх
ÿслĕкрен хă'тăл
йзвесть (-и) сущ. жен. акшăр, изизбежăть (будущ. -егÿ, -ежИшь,
весть; гашеная йзвесть çунтăрнă йз-егÿт; повел. ф. -егй; ирич. действ.
весть
прош. -ежăвший) и избегнуть (будущ.
извещĕние (-я) сущ. сред. (син. уве-егну, -егнешь, -егнут; прош. -ĕ.г и домление) пĕлтерÿ', хьшăр; пĕлтер-егнул, -егла, -егло, множ. -егли;
нй, хыпарлани; разослăть извещĕповел. ф. -ĕгни; прич. действ. прош. ние о собрăнии пухÿ пулассй çин-егнувший и -егший; дееир. -егнув)
чĕн пĕлтерÿ' салăт
глаг. сов., чего (син. спастись) хă'тăл,
известка (-и) сущ. жен. акшăр
çă'лăн; избежăть трÿдностей йывăршЫвĕ (стена шуратмалли)
лăхсенчен хă'тăл
извйлистый ирил. кÿкăр-мăкăр,
избирăтель (-я) сущ. муж., избиизвилистая тропИнка кÿкăр-мăкăр
рăтельиица (-ы) жен. суйлăвçă; сосукмăк
ставить списки избирăтелей суйлавизвинĕние (-я) сущ. сред. (син. проçăс^н списокĕсене çырсă хатĕрлĕ
щение) каçарÿ; каçарнй; Прошÿ изизбирăтельный ирил. суйлăв -ĕ; извинĕния! Каçарÿ ыйтăтăп!
бирăтельный участок суйлăв учăизвинйть (будущ. -нк5, -нйшь, -нят)
стокĕ; избирăтельный бюллетĕнь суйглаг. сов., кого каçăр; Извинйте мелă» бюллетĕнĕ
нЯ, пожăлуйста! Каçăрăр манă, тархăсшăн!
избирăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
глаг. несов., кого-что суйлă, суйлавă
извинИться (будущ. -нюсь, -нишьхÿтшăн; избирăть главÿ местной адся, -нятся; иовел. ф. -нйсь, -нйтесь;
министрăции вырăнтй администрăирич. действ. прош. -нйвшийся; деци пуçлăхнĕ суйламă хÿтшăн
епр. -нИвшись) глаг. сов. каçарÿ ыйт;
извинИться за причииенное беспоизбрăть (будущ. изберÿ, изберĕшь,
кбйство чăрмантăрнăшăн каçарÿ ыйт
изберÿт; прош. избрăл, избралă, избрăло, множ. избрăли; повел.ф. изизголбвье (-я) сущ. сред. пуç вĕ'çĕ
бери; ирич. страд. прош. Избран(çывăрмалли вырăнăн); положить поный) глаг. сов., кого-что суйлă,
дÿшки в изголовье кровăти кравăть
суйласă ил, суйласă ларт; избрăть
пуç вĕçне минтерсем хур
профессию профĕсси суйласă ил; егб
Изгородь (-и) сущ. жен. (син. ог-

рăда) картă, çатăн, шăтăрнăк; прбволочная Изгородь пралÿк картă; йзгородь из жердĕй вĕ'рлĕк картă
издавна нареч. тахçантанпă, ĕлĕкренпе; я знăю егб Издавна эпĕ ăнă
тахçантанпăх пĕлетĕп
издалскă, издалĕка и Издали нареч. инçетрен, катарăн; телевизибнная бăшня виднă издалекă телевйдени башнй инçетрен курăнăть
издăиис (-я) сущ. сред. 1. кăлăрăм
(хаçат е журнал); иллюстрИрованные издăния ÿкĕрчĕклĕ кăларăмсем
2.кăларÿ, кăлăрăм; кăларнй, пичетлесе кăларнй; нбвое издăние книги
кĕнекĕн çĕ'нĕ кăлăрăмĕ
издăтельство (-а) сущ. сред. издăтельство; кнйжное издательство кĕнеке издательствИ; газĕтно-журнăльное издательство хаçăт-журнăл издательствй
издать (будущ. -ăм, -ăшь, -адÿт;
ирич. страд. прош. Изданный) глаг.
сов. пичетле, кăлăр, пичетлесĕ кăлăр, çапсă кăлăр; издăть кнйгу большйм тиражбм кĕнекене пысăк тиражпă пичетлесе кăлăр
издевательство (-а) сущ. сред.
мă'шкăл, мăшкăлăв, хур; мăшкăлланй, хур тунИ; терпеть издевательства мăшкăлланинĕ тÿс
издевăгься (наст. -ăюсь, -ăешься,
-ăются; повел. ф. -ăйся, -ăйтесь;
прич. действ. наст. -ăющийся, лрош.
-ăвшийся; деепр. -ăясь) глаг. несов.,
над кем-чем мăшкăллă, мă'шкăл ту,
хур ту; Я не позволю издевăгься над
соббй! Э 'пĕ хамрăн мăшкăлламă памăстăп!
издержки (-жек) сущ. множ. (син.
затрăты, расхбды) тăкăк, тăкакс^м;
издĕржки произвбдства произвбдство
тăкакĕсĕм; судебные издĕржки суд
тăкăкĕ
из-за кого-чего, предлог с род. п. 1.
хыçĕнчĕн, хушшинчен; -ран (-рен),

-тан (-тен), -чен; из-за дбма çурт
хыçĕнчен; встать из-за стола сĕт^л
хушшинчĕн тух 2. пулă, пиркИ; -шăн
(-шĕн); сорениовăния отменйли изза сИльных морбзов шартламă сивве пулă ăмăртăвă ирттермерĕç
излИшек (-шка) сущ. муж.; множ.
излИшки (-ков) 1. (син. остăток)
юлашки, юлни; излИшки материалов пбсле стройтельства дбма çурт
тÿнă хЫççăн юлнă материалсем 2.
(син. избыток; ант. недостăток) ытлашшй, йптĕк; хватит с излишком
ытлашшипех çитĕт; излИшек влăги
в пбчве тăпрарй ытлашшй нÿ'рĕк
излИшний (кратк. ф. -шен, -шня,
-шне, множ. -шни) ирил., излйшне
нареч. ытлашшИ, ытлă, Иптĕк; ытлă; излишне дорогбй костн5м ытлă
хăклă костюм; излишне говорить об
^том кун çинчен калаçмă та кирлĕ
мар
изложĕние (-я) сущ. сред. 1. (син.
описăние) каласă панИ; изложение
прбсьбы мĕн ыйтнине каласă панй
2. изложĕни (çыру ĕçĕ); писăть изложĕние изложĕни çыр
изложить (будущ. -ожÿ, -бжишь,
-бжат; прич. страд. прош. -бженный)
глаг. сов., что (син. рассказăть) каласă пар; изложить прбсьбу пйсьменно мĕн ыйтнине çырсă пар
изменĕние (-я) сущ. сред. улшăнÿ;
улшăнни; улăштарнИ; внестй в закбн изменĕния законă улшăнусем
кĕрт
изменИть1 (будущ. -енк5, -ĕнишь,
-ĕнят; прич. страд. прош. -енĕнный)
глаг. сов., кого-что улăштăр, улшăнтăр, урăхлăт, расналăт; изменйть
расписăние урбков уроксен йĕркине улăштăр
изменйть2 (6у<3ущ. -еню, -ĕнишь,
-ĕнят) глаг. сов., кому-чему (син.
предăть) сут, сÿтăн; изменйть рбдине тăвăн çĕршывă сут

изменйться (будущ. -нюсь, -нишься, -нятся; ловел. ф. -нИсь, -нитесь;
прич. действ. прош. -нИвшийся; деепр. -нившись) глаг. сов. ÿлшăн,
урăхлăн, расналăн; он совсем не измснйлся вăл кăшт та улшăнмăн
измĕнник (-а) сущ. муж., изменница (-ы) жен. (син. предăтель) сÿтăнчăк
изменчивый прил. (син. непостоянный) ÿлшăнчăк, тытăнкăсăр; изменчивая погбда ÿлшăнчăк çантăлăк
измсрить (будущ. -ĕрю, -еришь,
-ерят; повел. ф. -ерь; прич. страд.
прош. -ĕренный) глаг. сов., кого-что
виç, виçсе пĕл, виçсе тух; измĕрить
плбщадь сăда сад лаптăкăшнĕ виçсе пĕл
Изморозь (-и) сущ. жен. пас; ветки
дĕрева покрыты йзморозью йЫвăç турачĕсене пас йлнĕ
изморось (-и) сущ. жен. йĕпхÿ',
йăскăнчăк, вĕ'тĕ çÿмăр; идет йзморось йĕпхÿ' çăвăть
измять (будущ. изомнÿ, изомнĕшь,
изомнÿт; повел.ф. изомнй) глаг. сов.
лÿчĕркĕ, лÿчĕркесĕ пĕтĕр; рубăшка
вся измЯта кĕпе лÿчĕркенсе пĕ'тнĕ
изнăнка (-и) сущ. жен. тÿнтер ĕнĕ,
тÿнтĕр; изнăнка ткăни пусмăн тÿнтер
енĕ; изнăнкой вверх тÿнтерне çиеле
тусă
изнурйтельный прил. (син. утомйтельный) тĕртлĕ, асăплă, халтăн
яракăн; изнурйтельный труд халтăн
яракăн ĕç
изнутрй 1. нареч. (ант. снарÿжи)
шалтăн; дверь запертă изнутрй алăкă шалтăн пйтĕрнĕ 2. чего, предлог
с род. п. ăшĕнчĕн, варринчен; изнутрй дома çурт ăшĕнчен
изобилие (-я) сущ. сред. (ант. скÿдость, нехвăтка) илпĕк, çителĕк,
ьгглăх, ытлăх-çйтлĕх; в зтом году изобйлие фрÿктов кăçăл улмă-çырлă
Ытлă-çйтлĕ

изобильный прил. (ант. скÿдный,
недостăточный) илпĕк, пуян,
çитĕлĕклĕ, ытлă-çйтлĕ; изобильные
хлебом полЯ пуян тыр-пÿлăллă уйхир
изображение (-я) сущ. сред. сăн,
ÿкĕрчĕк; сăнлани, ÿкернй; изображение б<5я çапăçăвă ÿкерсĕ кăтартнй; увйдеть свое изображение в зеркале хăрпăр сăннĕ тĕкĕртĕ кур
изобразйтельный прил. сăнарлăв
-ĕ, ÿкерÿ' -ĕ; сăнăрлă, кÿрăмлă; изобразительные приĕмы сăнарлăв ăслайĕсĕм; изобразйтельное искусство
сăнăрлă ÿнер
изобразйть (будущ. -ажÿ, -азИшь,
-азят; прич. страд. прош. -ажĕнный)
сăнлă, сăнарлă, ÿкер, сăнласă кăтăрт;
изобразИть словăми сăмахпă сăнласă пар; изобразить на сцене сцĕна
çинче вылясă кăтăрт
изобрестй (будущ. -ретÿ, -ретĕшь,
-ретÿт); лрош. -рĕл, -релă, -релб,
-релй; повел. ф. -ретИ; прич. действ.
прош. -рĕтший; прич. страд. прош.
-ретĕнный; деепр. -ретя) глаг. сов.,
что шутласă кăлăр, ăсласă туп, çĕнĕллĕ хайлă; изобрестй нбвую машину çĕ'нĕ машина ăсласă туп
изобретăтель (-я) сущ. муж., изобретăтельница (-ы) жен. хайлăвçă,
ăслăвçă; хайлакăн, ăслакăн, шутласă
кăларакăн; рÿсский ученый Попбв изобретăтель рăдио вЫрăс ăслăхçй
Попбв - рăдио хайлавçй
изобретение (-я) сущ. сред. хайлăв, ăслăв; хайланИ, ăсланй, шутласă кăларнй; патент на изобретение хайлăв патĕнчĕ
изолИровать (наст. -рую, -руешь,
-руют; повел. ф. -руй) глаг. сов. и
несов., кого-что ÿйăр, ÿйрăм тыт;
изолИровать больных детĕй чйрлĕ
ачасенĕ ÿйрăм усрă (ыттисемпе
хутшăнма памасăр)
изоляция (-и) сущ. жен. 1. (син. от-

деление) уйăрÿ; уйăрнй, уйрăмлавЫрăнĕ, иконостăс (православи чирнИ; жить в изоляции от родных тăкĕвĕнче - алтаръ умĕнчи турăшсем
вансенчен уйрăмлансă пурăннй 2.
çакнй стена)
изоляци (электричество токĕ яман
икрЯ (-Ы) сущ. жен. 1. вăлчă; икрЯ
витĕм); резиновая изолЯция на прощуки çăрттăн вăлчи; рыба мечет икводе пралÿкăн резйна вйтĕмĕ
рÿ пÿлă вăлчă сапăть 2. нймĕр (вĕиз-под предлог с род. п. 1. айĕнчен; тетнĕ пахча çимĕçрен пĕçерни); бакиз-под столЯ сĕтел айĕнчен 2. патĕнлажйнная икра баклажан нимĕрĕ
чĕн, таврашĕнчен; он рбдом из-под
икры (икр) сущ. множ.; един. икСамăры вăл Самăр таврашĕнче çура (-Ы) урă хырăмĕ
ралсăÿ'снĕ 3. -ран (-рен), -тан (-тен),
икрянбй прил. вăлчăллă; икрянăя
-чен; выйти из-под чужОго влиЯния
рыба вăлчăллă пÿлă
çын витĕмĕнчен хă'тăл
ил (йла) сущ. муж. к5шкăн, тÿйăн;
Изредка нареч. сайрарăн, теплерен, пруд заплыл йлом пĕвенĕ юшкăн тÿлнă
хушăрăн, сайрă хутрă, хăш чухнĕ;
йли союз (син. лйбо)1. разделйтельмы встречăемся лишь Изредка эпИр
ный е; е ..., е; сегбдня йли зăвтра
сайрарăн кăнă тĕл пулăтпăр
паян е ырăн; йли я, йли ты е э~пĕ,
изумление (-я) сущ. сред. (син.
е эсĕ 2. противительный ÿнсăрăн;
удивление) тĕлĕнÿ'; тĕлĕннИ; прийПерестань, йли я выгоню тебЯ! Чăтй в изумлĕние шалт тĕлĕнсе кай
рăн, ÿнсăрăн ^пĕ санă хăваласă ярăизумрÿд (-а) сущ. муж. изумрÿд
тăп! 3. вопросительный е; -им; И'ли
(симĕс тĕслĕ паха чул)
ты не знăешь об этчш? Э с ĕ кун
изучйть (будущ. изучÿ, изÿчишь,
çинчен пĕлместĕн-им?
изÿчат) глаг. сов., кого-что 1. (син.
йлистый прил. юшкăнлă, тÿйăнлă;
усвбить) вĕрен, вĕренсе пĕл, ăсă
йлистое дно бзера кÿ 'ллĕн к5шкăнлă
хыв; изучйть англИйский язык акăлтĕ'пĕ
чăн чĕлхй вĕрен 2. тишкер, тĕпче,
иллюстрăция (-и) сущ. жен. 1. (син.
пĕлсе çит; изучйть обстанбвку ларисÿнок, ÿк^рчĕк; ÿкерчĕкленй, ÿкеррÿ-тăрăвă тишк^р
се илемлетнй; книжные иллюстраизъявИтельный прил.: изъявИтельции кĕнекерй ÿкерчĕксбм 2. (син. приное наклонение кăтартÿ наклоненийĕ
мĕр) ăнлантарÿ, тĕ'слĕх (шухăша çи(грамматикăра - глаголăн вăхăта
рĕплетекенни)
палăртакан формисем)
иллюстрировать (наст. -ирую,
изъЯн (-а) сущ. муж. (син. недо-йруешь, -йруют; повел. ф. -йруй)
стăток, дефект) кă'лтăк, çитмĕнглаг. сов. и несов., что 1. ÿкерчĕксемлĕх, ăйăп; товăр без едйного изъЯна
пе илемлĕт (кĕнекене) 2. (син. подтавăрăн ним кă 'лтăк çук
креплять) ăнлантăр, çирĕплет; илизн5м (-а) сущ. муж. йçĕм (типĕт- люстрИровать мысль конкретными
ни); бÿлка с изк5мом йçĕмлĕ кулăч
примĕрами шухăшă пăйăр тĕслĕхсемпе çирĕплет
икЯть (наст. икăю, икăешь, икăют)
именинник (-а) сущ. муж., имеглаг. несов. иклет, леклĕт
нИнница (-ы) жен. менелникçă, меикбна (-ы) сущ. жен. тÿрăш (христиан тĕнĕнче — турă е çветтуй нелнйк тăвакăн; сегйдня все Петры
— именинники паян Петĕр ятлисĕн
сăнĕ, ÿкерчĕкĕ); молИться на икбну
пурИн те менелник
турăшă пуççăп
именины (-йн) сущ. множ. менеликоностас (-а) сущ. муж. тÿрăш

нйк (христиансен ййли: çын ячĕмĕ
иммунитет (-а) сущ. муж. 1. (син.
çветтуй кунне уявлани)
невосприймчивость) иммунитĕт
(организм мĕнле те пулин чире е
именйтельный прил.: именйтельный
наркăмăш витĕмне парăнмажи); вынадеж ят падĕжĕ (вырăс чĕлхинчĕ)
Именно частица, усиливает указа- работать иммунитет к болезни чир
тблĕшпĕ иммунитет аталантăр 2.
ние на что-либо шăп, шăпăх, шăп
тĕкĕнмĕнлĕх, иммунитĕт (çынсен уйта лăп; йменно сегбдня шăпăх паян;
рăм ушкăнĕсене, сăм., дипломатсене,
мне нужнЯ именно Зта кнйга манă
депутатсене, судпа аййплама юрашăпăх çак кĕнеке кйрлĕ * а нменманни); нарушĕние иммунитета тĕно пăйăррăн каласăн
имĕть (наст. имĕю, имĕешь, имĕют; кĕнменлĕх йĕркине пăснИ
повел. ф. им^й) глаг. несов. тыт; -лă
имперăгор (-а) сущ. муж., импе(-лĕ) пул; имбть дом çурт тыт,
ратрИца (-ы) жен. имперăтор (хăшçуртлă пул; он имеет счет в банке
пĕр патшасен ячĕ); имперăторы Росунăн банкрă счĕт пур; я не имсю
сйи Раççей императорĕсĕм
сейчăс времени мăнăн хăлĕ вă'хăт
империализм (-а) сущ. муж. имçук 4 иметь мужество сказăть капериалИзм (капитализм аталанăламă хăк5 çитер; иметь цĕлью тĕллĕв
вĕнчи юлашки пусăм)
11>| 1; имĕть применĕние ĕçĕ кай; имăет
империалистический прил. империмбсто пулăть, пулкалăть; ничегб не
алйзм -ĕ; империализмлă; империимею нротив Зпĕ хирĕçлемĕстĕп
алистйческие вбйны империализмлă вăрçăсем
иметься 1 и 2 л. не употр. (наст.
имбется, имĕются) глаг. несов. (син.
империя (-и) сущ. жен. импĕри
быть; ант. отсÿтствовать) пул; име(император тытса тăракан патстся жслăние кăмăл пур; препЯтшалăх)
ствий не имеется чăрмăв çук
ймпорт (-а) сущ. муж. (ант. Зкспорт) импорт; импортланй (урăх
имидж (-а) сущ. муж. сăн-сăпăт,
сÿмлăх (этем ăсĕ-тăнĕ, кăмăлĕ ытти çĕршывсенчен тавар кÿни); ймпорт
çынсем умĕнче епле курăнни); Имидж мЯса из США СШАрăн аш-какăй
импортланИ
бизнесмбна ĕ'çлă çын сăн-сăпăчĕ
имитăция (-и) сущ. жен. (син. подимпортйровать (наст. и будущ. -рую,
дблка), евĕрлев; евĕрлени, ... евĕр
-руешь, -руют) глаг. сов. и несов.
|уни; имитăция испуга хăранçй пул(ант. экспортйровать) импорт ту,
нй; Зто не ж^мчуг, а лишь имитаимпортлă, тавăр кÿр (урăх çĕршывция ку вăл чăн ĕ 'нчĕ мар, ун евĕрлĕ
сенчен)
шăрçă кăнă
Импортный нрил. Импорт -ĕ; ют
çĕршЫв -ĕ; Импортные пбшлины ймиммигрăнт (-а) сущ. муж., иммипорт тÿлевĕсем ймпортные товăры
грăнтка (-и) жен. иммигрăнт (урăх
çĕршыва яланлăха е вăхăтлăха пурăн- ют çĕршЫв таварĕсĕм
ма куçнă çын)
импотĕнция (-и) сущ. жен. импоиммиграцибнный ирил. иммигрăци
тĕнци (ар хевти пулманни)
-ĕ; иммиграцибнное законодăтельимпровизăция (-и) сущ. жен. имство иммигрăци законбсем
провизăци (хашанй вăхăтрах каласа пани, сăм., юрă хывнă май ăна юриммигрăция (-и) сущ. жен. иммигрăци (çынсем çĕршывран çĕршыва лани)
пурăнма куçни)
имущество (-а) сущ. сред. пÿрлăх;

недвижимое имущество куçмăн пÿрлăх, çÿрт-йĕр; двйжимое имущество
куçăн пÿрлăх; осуждение с конфискăцией имÿщества суд пурлăхă тытсă илмеллĕ тунй
ймя (Имени, Именем, об ймени)
сущ. сред.; множ. именă (имĕн, именăм, именăми, об именăх) 1. ят
(çыннăн); ймя девочки хĕр ачă ячĕ;
назывăть по ймени ятрăн чăн; написăть фамИлию, ймя и бтчество хушаматă, ятă, ăшшĕ ятнб çыр 2. (син.
известность, репутăция) ят, ят-сÿм;
дбброе ймя Ырă ят; учĕный с мировым Именем тĕнчипе пăллă ă'слăхçă
3. (син. назвăние) ят (япаласен); Зто
дерево известно под именем «вяз» ку
йывăç ячĕ - «хурама» 4. ят (грамматикăра — хăш-пĕр пуплев пайĕсем); Имя существйтельное япалă
йчĕ; ймя прилагăтельное пăллă ячĕ;
ймя числйтельное хисĕп ячĕ; склонĕние имĕн ят пуплĕв пайĕсем вĕçленни 5. ймени кого-чего, в знач. предлога с род. п. ячĕллĕ; Дворец культуры Имени Хузангая Хусанкăй ячĕллĕ
культÿра керменĕ * именă нарицăтельные пăйăр мар ятсем (сăм.: çын,
хула, кулĕ); именă сббственные пăйăр
ятсем (сăм.: Иван, Шупашкар, Байкал)
инăче и йначе 1. нареч. (син. подругбму; ант. так) урăхлă, тĕпĕр
мăйлă; я не мог поступйть иначе эпĕ
урăхлă тумă пултараймăн 2. союз
противйтельный (син. а то) ÿнсăрăн,
атту; Спешй, инăчс опоздăешь! Васкă, аттÿ ĕлкĕреймĕстĕн! 4 иначе говоря вводн. сл. урăхлă каласăн; так
или инăче епле пулсăн та
инвалнд (-а) сущ. муж. инвалйд,
чăлăх; инвалид войны вă'рçă инвалйчĕ; инвалид с детства ачарăн инвалИд; стать инвалйдом инвалидă
тух, чăлахлăн
инвалИдность (-и) сущ. жен. ин-

валйдлăх; чăлăхлăх; пенсия по инвалйдности инвалИдлăх пенсийĕ
инвалйдный прил. инвалйд -ĕ; инвалидная колЯска инвалИд урапй
инвентăрь (-я) сущ. муж. ĕç хатĕрĕс^м, хăтĕр-хĕ'тĕр; садовый инвент^рь сад ĕ'çĕн хатĕрĕсем; хозЯйственный инвентăрь хуçăлăх хăтĕрхĕ 'тĕрĕ
инвестйровать (наст. и будущ. -рую,
-руешь, -руют) глаг. сов. и несов.
укçă-тенкĕ хыв, инвестици ту, инвестИровать дĕньги в строительство
дбма çурт лартмă укçă-тенкĕ хыв
инвестицибнный ирил. инвестИци
-ĕ; укçă-тенкĕ хывмаллй; инвестицибнные проекты укçă-тĕнкĕ хывмаллй проектсĕм
инвестИция (-и) сущ. жен. инвестИци; инвестициленИ, укçă-тенкĕ
хывнй; инвестиции в промышленность промышленноçă укçă-тенкĕ
хывнй
ингуш (-а) сущ. муж., ишушка (-и)
жен.; множ. ингуши (-ей) ингушсем
(Кавказра пурăнакан, чеченсемпе хурăнташлă халăх)
ингушский прил. ингÿш -ĕ; ингÿшский язык ингÿш чĕлхИ
индейка (-и) и индюшка (-и) сущ.
жен. кăрккă
индĕйский прил. индеец -ĕ; индейские племена индеецсен йăхĕсем;
индĕйские языкИ индеецсĕн чĕлхисем
ивдĕйцы (-цев) сущ. множ.; един.
индеец (-йца) муж. индеецсĕм (Америкăри тĕп халăхсем, йăхсем)
йндекс (-а) сущ. муж. 1. (син. указăтель, список) Индекс, кăтăрткăч,
спйсок; йндекс нбвьгх товăров ç ĕ н ĕ
таварсен кăтăрткăчĕ 2. (син. показăтель) Индекс, кăтартÿ (цифрăпа çырса е сас паллипе палăртса туни); йндекс цен хаксĕн йндексĕ; почтбвый
йндекс пбчта Индексĕ

индексăция (-и) сущ. жен. индексăци, саплăв; индексациленй, сапланИ (инфляцие пула укçа йÿнелнĕ
май шалусене, пенсисене т. ыт.
тÿлевсене ÿстерни)
нндексйровать (наст. и будущ. -рую,
-руешь, -руют) глаг. сов. и несов. индексăци ту, индексациле, саплă; индексйровать пенсии пенсисене индсксăци ту
индивидуăльность (-и) сущ. жен.
I. (син. своеобрăзие) пăйăрлăх, уйрăмлăх, хăйне евĕрлĕх; утрăтить свокЗ
индивидуальность хăрпăр уйрăмлăхĕсенĕ çухăт 2. (син. лйчность)
)|ĕм, пăйăр çын, ÿйрăм çын; он Яркая индивидуальность вăл питĕ
хăине мăйлă çын
индивидуăльный прил., индивидуйлыю нареч. 1. (син. своеобрăзный,
личный) пăйăр, ÿйрăм, хăйне мăйлă; индивидуальные осббенности человĕка çЫннăн хăйнĕ мăйлă уйрăмлмхĕсĕм 2. (син. отдĕльный; ант. кол||ск1Йвный, ббщий) ÿйрăм; индииидуăльное хозЯйство ÿйрăм хуçăлăх;
раббтать с учащимися индивидуăльно вбренекенсемпĕ уйрăмшăрăн ĕçле
индййский лрил. индиец -ĕ; И'нди
-ĕ; Индирй; индИйские языкй индисцсен чĕлхисĕм; индийский чай
И И д и чейĕ; индййские реки Индири юхăн шывсем
индййцы (-ев) сущ. множ.; един.
индйец (-йца) муж., индиăнка (-и)
жен. индиецсем (Индири тĕп халăхсен пĕтĕмĕшле ячĕ)
индустриăльный прил., индустриăльно нареч. индÿстри -ĕ; индÿстриллĕ; индустриăльные страны индÿстриллĕ çĕршывсĕм; индустриăльнос развйтие индÿстри аталăнăвĕ
индустрйя (-и) сущ. жен. индÿстри, промЫшленность; тяжĕлая индустрйя йывăр промЫшленность
индкж (-ă) сущ. муж. кăрккă аçй

йней (-я) сущ. муж. пас; деревья
покрыты йнеем йывăçсене пас тЫтнă
инĕртный прил. (син. бездĕятельный, ант. актйвный) сÿ'рĕк, мăрăн,
пуçарÿсăр; ĕ'çлĕхсĕр; инертный человек мăрăн çын
инженĕр (-а) сущ. муж. инженĕр
(аслă пĕлÿллĕ техника специалисчĕ);
военный инженĕр çар инженĕрĕ; гбрный инженĕр сăрт-тÿ инженерĕ; инженер-стройтель стройтель инженĕр
инициалы (-ов) сущ. множ.; един.
инициăл (-а) муж. инициалсĕм (çын
ячĕн, ашшĕячĕн е хушамачĕн малтанхи сас паллийĕсем)
инициатива (-ы) сущ. жен. (син.
почйн) пуçарÿ; выступить с инициативой пуçарÿ ту; иоддержăть инициатйву пуçарăвă хăпăл ту
инициатйвный прил. (син. предприймчивый), инициатйвно нареч. пуçарÿллă; инициатйвный менеджер пуçарÿллă менеджер; раббтать инициативно пуçарÿллă ĕçле
инициăтор (-а) сущ. муж. пуçарÿçă;
инициăторы экологического движĕния эколбги к5хăмĕн пуçаруçисем
инкассăтор (-а) сущ. муж. инкассăтор (организацисенче пухăннă укçана йышăнса банка леçекен çын)
инкрустăция (-и) сущ. жен. инкрустăци (тĕрлĕ материал, сăм., йывăç,
перламутр, металл татăкĕсене çыпăçтарса тунă эреш, ÿкерчĕк)
инкубăтор (-а) сущ. муж. инкубăтор (каййк çăмартисенчен чĕпĕ кăлармалли аппарат); заложйть яйца
в инкубăтор инкубаторă çăмартă хыв
иногдă нареч. хушăрăн, хăш чухнĕ, тахçăн пĕррĕ; иногдă мы встречаемся с друзьЯми хушăрăн эпйр
тус-тантăшсемпĕ тĕл пулăтпăр
инбй 1. прил. (син. другбй) ÿрăх,
урăхлă, раснă; нÿжно испбльзовать
инбй спбсоб ÿрăх мелпĕ ÿсă курăс
пулăть 2 местоим. неопр. (син. нĕко-

торый, какбй-то, какбй-лйбо) хăшпĕ'р, хăш-хă'ш; иные д^ти не слушаются родйтелей хăш-пĕ'р ачасем
ăшшĕ-амăшнĕ итлемĕççĕ * инбй раз
хăш чухнĕ; иными словăми урăхлă
каласăн
иносказăние (-я) сущ. сред. (син.
аллегбрия) ытăрлăх, юптарÿ, шахвăртÿ; говорИть иносказăниями шахвăртсă калăç
иносказăтельный прил. (син. аллегорИческий) ытăрлă, юптарÿллă,
шахвăртÿллă; иносказăтельный пример ытăрлă тĕ'слĕх
инострăнец (-нца) сущ. муж.,
инострăнка (-и) жен. ют çĕршЫв
çыннисĕм; гостйница для инострăнцев ют çĕршЫв çыннисен хăнă кйлĕ
инострăнный лрил. (ант. отечественный) ют çĕршЫв -ă; инострăнные грăждане ют çĕршЫв гражданĕсем; инострăнный турйзм ют çĕршЫв турйзмĕ; изучЯть инострăнные
языкй ют çĕршЫв чĕлхисенĕ вĕрĕн
* министерство инострăнных дел ют
çĕршыв ĕçĕсĕн министерствй
инспĕктор (-а) сущ. муж. инспĕктор {тĕрĕслев ĕçĕнчи çын); пожăрный
инспектор пушăр инспекторă; финЯнсовый инспĕктор финăнс инспĕкторĕ
инспĕкния (-и) сущ. жен. инспĕкци {тĕрĕслев органĕ, учрежденийĕ);
налбговая инспĕкция налбг инспĕкцийĕ
инстăнция (-и) сущ. жен. инстăнци, сЫпăк, пÿсăм {тытăм е суд органĕсен системинче); высшая инстйнция ăслă инстăнци; суд пĕрвой инстăнции пĕррĕмĕш сыпăкрй суд
инстИнкт (-а) сущ. муж. инстйнкт
{чĕр чунсен ăсран килмен, несĕлтен
пыракан туртăмĕ, хăнăхăвĕ); инстйнкт самосохранения хăрпăр хăйнĕ
сыхлăс инстйнкт
инститÿт (-а) сущ. муж. 1. инсти-

тÿт {аслă шкул е тĕпчев учрежденийĕ); педагогйческий инститÿт педагбгика инститÿчĕ; научно-исследовательский институт ăслăлăх тĕпчĕв
инститÿчĕ 2. (син. нбрмы, установлĕние) инститÿт, йĕркă (общество
пурнăçĕнче çирĕпленнĕ пулăм); инститÿты демокрăтии демокрăти институчĕсĕм (уççăнлăх, властъ органĕсен
суйлавлăхĕ, этем прависене хÿтĕлени
т. ыт.)
инстрÿктор (-а) сущ. муж. инстрÿктор (пĕр-пĕр ĕçе вĕрентсе кăтарту паракан), инстрÿктор парапнбтного спбрта парашн5т спбрчĕн инстрÿкторĕ
инстрÿкция (-и) сущ. жен. {син.
прăвила, указăния) инстрÿкци, кăтартÿ; инстрÿкция по эксплуатации
машйны машинăнă ĕçлеттермеллИ
инстрÿкци; действовать по инстрÿкции инструкциĕ пăхăнсă ĕçле
инструмĕнт (-а) сущ. муж. инструмĕнт, кăрăл, хăтĕр; измерИтельные
инструменты виçĕв хатĕрĕсĕм; хирургйческие инструменты хирÿрг инструменчĕсĕм * музыкальные йнструменты мÿзыка инструменчĕсĕм
инсÿльт (-а) сущ. муж. инсÿльт
{пуç миминче юн чупма пăрахнă пирки шалкăм çапни)
инсценйровать (наст. и будущ. -рую,
-руешь, -руют) глаг. сов. и несов.;
что 1. инсценирбвка ту, инсценировкăлă (литература хайлавне сцена çинче лартма шайлаштар); инсценИрованный расскăз инсценировкăлăнă калăв 2. юрй хăтлăн, юрИ ту;
... пек кăтăрт; инсценйровать ограбление вăрлăнă пек тусă кăтăрт (сăм.,
тавар тухманнине пытарас тĕллевпе)
инсценирбвка (-и) сущ. жен.: инсценирбвка ромăна ромăн инсценировкй
интегрăция (-и) сущ. жен. (син.

объединĕние; ант. дифференциăция) интегрăци, пĕрлешÿ'; пĕрлешнИ; экономическая интегрăция стран
Еврбпы Евр<5па çĕршывĕсен экономики пĕрлешнй
интегрировать (наст. и будущ. -рую,
-руешь, -руют) глаг. сов. и несов.,
что (син. объединять; ант. дифференцйровать) пĕрлештер, çыхăнтăр;
интегрйрованные урбки пĕрлештернĕ
урокс^м (темиçе предмет материалĕсемпе ирттерекенни)
интеллект (-а) сущ. муж. (син. ум)
ăс, ăс-тă'н, ăс-хăкăл; высбкий интеллект пултарÿллă ăс-тă'н
интеллигент (-а) сущ. муж., интеллигентка (-и) жен. интеллигент
(интеллигенци шутĕнчи çын)
интеллигĕнтный прил. (син. культÿрный), интеллигентно нареч. интеллигентлă, этеплĕ, культÿрăллă;
интеллигĕнтный человĕк этĕплĕ çын
интеллигенция (-и) сущ. жен. интеллигенци (ятарлă пĕлÿ илсе йс-тăн
ĕçĕпе пурăнакансем); технйческая интеллигенция тĕхника интеллигĕнцийĕ; твбрческая интеллигĕнция пултарÿлăх интеллигенцийĕ (художниксем, çыравçăсем, артистсем т. ыт.)
интендЯнт (-а) сущ. муж. интендăнт (хуçалăх тата снабжени ĕçĕнчи çар çынни)
интенсивный прил., интенсивно
нареч. 1. (син. напряжĕнный, усйленный) вă'йлă, хă'вăрт, ÿ'сĕмлĕ; интенсйвное развИтие хăвăрт аталанÿ
2. (син. производйтельный; ант. экстенсйвный) тÿхăçлă; интенсйвное
сельское хозяйство тÿхăçлă ял хуçăлăхĕ
интервăл (-а) сущ. муж. хÿшă (уçлăхра е вăхăт юхăмĕнче); интервăл
между машинами - трйдцать мбтров машинăсĕн хушшй - вă'тăр
метр; спортсмĕны стартÿют с интервăлом в минÿту спортсменсем минутрăн стартлăççĕ
V

интервент (-а) сущ. муж. интервент (интервенци тйвакан çар çынни)
интервенция (-и) сущ. жен. и н тервенци (урăх çĕршыв ĕçĕсене хĕçпăшаллă вăйпа хутшăнни, ун çĕрне
йышăнни)
интервйдение (-я) сущ. сред. интервйдени (пĕтĕм тĕнчери телевидени организацийĕ, унăн передачисем)
интервыб сущ. нескл. сред. интервьк5 (хаçатра пичетлеме, радиопа е
телевиденипе пама ирттернĕ калаçу); взять интервыб у минИстра
министртăн интервыб ил
интерĕс (-а) сущ. муж. 1. кă'сăк,
кă'сăклăх, интерес; проявлЯть интерес кăсăклăн, интереслен; интер^с к нбвому фильму çĕ'нĕ фильмпă кăсăкланнй 2. (син. потребности)
пайтă, ÿсă; защищăть свой интерĕсы хăрпăр пайтйшĕн тă 'рăш
интерĕсный ирил. (син. занимăтельный; ант. скÿчный), интерĕсно нареч. кă'сăк, илĕртÿ'ллĕ, интереслĕ;
интерĕсная кнИга кă'сăк кĕнеке; он
расскăзывает интерĕсно вăл интереслĕ каласă парăть
интересовăться (наст. -сÿюсь, -сÿешься, -сÿются; повел. ф. -сÿйся,
-суйтесь; прич. действ. наст. -сÿющийся, прош. -совăвшийся; деепр. -сÿясь) глаг. несов., кем-чем кăсăклăн,
интереслĕн; интересовăться книжными новИнками çĕ'нĕ кĕнекесемпе
интереслен
интернăт (-а) сущ. муж. интернăт
(вĕренекенсем пурăнакан çурт); шкбла-интернăт интернăт шкул
интернационăльный прил. (син.
междунарбдный) пĕ'тĕм тĕнчерй,
халăхс^м хушшинчй, çĕршывсем
хушшинчй; интернациональные связи çĕршывсĕм хушшинчй çыхăнусем
интерпбл (-а) сущ. муж. интерпбл
(пĕтĕм тĕнчери полици организацийĕ

интерьĕр (-а) сущ. муж. çурт ă'шĕ,
-ĕ; хыпарлăв -ĕ; информацибнное
агентство хыпарлăв агентствй
çурт ăш-чйкĕ
интймный прил. (син. задушевный,
информăдия (-и) сущ. жен. 1. пĕлу",
хыпăр, информăци; к нам поступйблИзкий) çЫвăх, чĕрерй; интймный
ла информăция об Зтом пйрĕн патă
друг çЫвăх тус
кун çинчен хыпăр çйтрĕ; компыбинтонăция (-и) сущ. жен. интонăтерная обраббтка информации инци, пуплев кĕ'вĕлĕхĕ; вопросйтельформацие компьютерă хывсă тĕпченая интонăция ыйтÿллă интонăци
нй 2. информăци, пĕлтерÿ" (пĕчĕк
интуйция (-и) сущ. жен. чухлăв,
статья); газетная информăция хасисĕм-тÿйăм, сĕмленÿ'; человек
çатрй информăци
большбй интуиции çИвĕч сИсĕмтÿйăмлă çын
информйровать (наст. и будущ. -рую,
-руешь, -руют) глаг. сов. и несов.,
интурйст (-а) сущ. муж. (сокр.:
кого (син. сообщăть) пĕлтер, хыпаринострăнный турйст) интурйст (ют
лă; нас информировали о положĕнии
çĕршывран килнĕ турист)
дел пире ĕç мĕнле пьшИ çинчĕн
инфаркт (-а) сущ. муж. инфăркт
пĕлтĕрчĕç
(тымар питĕрĕнсе юн пыманнипе
ÿтĕн пĕр-пĕр органĕ вилни); инфăркт
инфраструктÿра (-ы) сущ. жен.
инфраструктÿра (обществăри тĕп
миокăрда чĕре мыщцйн инфăркчĕ
отраслъсене ĕçлеме кирлĕ пĕтĕмĕшле
инфекцибнный ирил. инфекци -ĕ;
системăсем: çул-йĕр, çыхăну, энергеерекĕн чир -ĕ; инфекцибнные ботика, суту-илÿ т. ыт.)
лĕзни ерекĕн чирс^м; инфекцибнное
инотĕка (-и) сущ. жен. ипотека
отделение больнйцы больнйцăн ере(банкран кивçен укçа илме куçман
кен чир ÿйрăмĕ
пурлăха — çурт-йĕре, çĕре салука
инфĕкция (-и) сущ. жен. инфĕкци
хывни)
(чир ертекен микробсем ÿте лекни)
ипподрбм (-а) сущ. муж. ипподрбм
инфинитйв (-а) сущ. муж. инфи(ут чуптарса ăмăртмалли стадион)
нитИв (грамматикăра - глаголăн
паплă мар форми, сăм., вырăс чĕлхин- иронИческий и иронИчный прил.
(син. насмĕшливый), иронически и
че: «ходить», «делать», «думатъ»)
иронично нареч. тăрăхлăвлă, йĕпинфляцибнный ирил. инфляци -ĕ;
лĕвлĕ; тăрăхлакăн, йĕплекен; говоинфляцибнные процĕссы инфляци
рйть ироничным тбном тăрăхлăвлă
аталаннИ
сасăпă калăç
инфлЯция (-и) сущ. жен. инфляирбния (-и) сущ. жен. тăрăхлăв,
ци (хут укçа нумай кăларнă пирки
йĕплев; тăрăхланй, йĕплени; в егб
унăн хакĕ ÿкни); уровень инфлЯции
гблосе слышится ирбния ÿнăн сассининфляци шăйĕ
чĕ тăрăхланй сисĕнет
информăтика (-и) сущ. жен. инирригацибнный ирил. ирригăци -ĕ;
формăтика (информаци епле пулса
кайнине, ăна пухса каплантармалли шăварÿ -ĕ; çĕр шăвармаллй; ирритата парса тăмалли законсемпе мел- гацибнные канăлы çĕр шăвармаллй
каналсем
сене тĕпчекен ăслйлăх); оснбвы инирригăция (-и) сущ. жен. ирригăформăтики и вычислйтельной техници, шăварÿ; çĕр шăварнй
ки информатикăпă шутлăв техникйн
иск (-а) сущ. муж. иск, тăвăç (суда
никĕсĕсем
тавлă ыйтăва татса пама ыйтса
информацибнный ирил. информăци

панă хут); предъявйть иск иск пар,
тăвăç пуçăр
искЯть (наст. ищÿ, йщешь, йщут;
повел. ф. ищИ; ирич. действ. наст.
йщущий, прош. искăвший; прич.
страд. наст. искбмый; деепр. ищă)
глаг. несов., кого-что (ант. находйть)
шырă, тупмă тă'рăш; искать нÿжную кнйгу кИрлĕ кĕнекенĕ шырă;
искăть раббту ĕç тупмă тă'рăш; иск^ть защйту в суде судрă хÿтĕлев
тупмă тă'рăш
исключйтельный 1. ирил. (син. необыкновĕнный, чрезвычăйный) пйтĕ
лăйăх, пйтĕ вă'йлă; продÿкция исключигельного кăчества пйтĕ пахă продÿкци 2. исключйтельно нареч. (син. осббенно, необыкновенно) çав терй, каламă çук; он исключйтельно одаренный
человек вăл çав терй пултарÿллă çьш
3. исключйтельно частща (син. лишь,
тблъко) кăнă, çеç; мы дÿмаем исключйтельно о подготбвке к экзăменам
эпйр хăлĕ экзаменсене хатĕрленессй
çинчен кăнă шухăшлăтпăр
исключить (будущ. -чÿ, -чйшь, -чăт)
глаг. сов. 1. кого (син. удалйть; ант.
включИть) кăлăр, кăларсă пăрăх;
исключить из инститÿта за неуспевăемость институтрăн йпăх вĕреннĕшĕн кăларсă яр
ископăемый прил. 1. çĕр айĕнчи; ископаемые богатства çĕр айĕнчй пуянлăхсем 2. авалхй, чуллăнчăк; ископăемые растения чуллăнчăк йЫвăç-кÿрăк
йскоса нареч. хăяккăн, чăлăшшăн;
смотреть искоса куç хÿрипе пăх
искра (-ы) сущ. жен.; множ. йскры (искр) хĕлх^м, хĕм; электрйческая йскра электрИчество хĕлхемĕ Ф
йскры из глаз посьшались куçрăн вут
тÿхрă (хытă çапнă пирки)
йскренний (кратк. ф. -енен, -енна,
-енне и -енно, множ. -енни и -енны;
сравн. ст. -еннее, -енней; превосх.

ст. -еннейший) ирил., искренне и
йскренно нареч. (син. правдйвый, откровĕнный); ант. лжИвый, лукăвый) тÿ'рĕ, ÿçă; чунтăн, чунă уçсă;
говорить Искренно чунă уçсă калă
Искренность (-и) сущ. жен. (син.
правдйвость, откровĕнность; ант.
лжйвость, лукăвство) тÿ'рĕлĕх, ÿçăлăх; чунтăн каланй; Благодарк> за
искренность! Чунтăн ÿççăн калăнăшăн тав тăвăтăп!
искÿсный ирил. (син. умĕлый), искÿсно нареч. 1. ăстă, пултарÿллă; искÿсный гармонист ăстă кÿпăсçă 2.
ăстă, чăплă, пĕлсĕ тунă; искÿсная
раббта пĕлсе тÿнă ĕç
искÿсственный прил. 1. (ант. прирбдный, естественный) хайлăвлă,
çын хайлăнă; искÿсственные цветы
хайлăвлă чечĕк (хутран, пусма татăкĕсенчен туни); искÿсственный спÿтник Земли Çĕ'рĕн çын хайлăнă спÿтникĕ 2. (син. притвбрный неИскренний) юрй тÿнă, чăн мар; искÿсственный смех юрй куланçй пÿлнă
искÿсство (-а) сущ. сред. 1. ÿнĕр,
искÿсство; изобразительное искÿсство сăнăрлă ÿнĕр; музыкăльное искусство музыка ÿнерĕ; заслÿженный
деятель искÿсств искусствăсен тавă
тйвĕçлĕ ĕçченĕ 2. (син. мастерствб)
ăстăлăх, хайлăлăх, мăçтăрлăх; искÿсство вышивки тĕрĕ ăстăлăхĕ
ислăм (-а) сущ. муж. (син. мусульмăнство) ислăм (мусульман тĕнĕАллах турра пуç çапни)
исповĕдоваться (наст. и будущ.
-дуюсь, -дуешься, -дуются; повел.
ф. -дуйся, -дуйтесь; прич. действ.
наст. -дующийся, ирош. -довавшийся; деепр. -дуясь) глаг. сов. и несов.,
кому или у кого исповедĕ тăр, çЫлăх
каçарттăр; исповедоваться у свящĕнника пăчăшкă умĕнче çЫлăх каçарттăр
Исповедь (-и) сущ. жен. (син. по-

каяние) Исловедь, çылăх каçарттаркурнй; прăвильное испбльзование
н и ; церкбвная йсповедь чиркÿре
компыбтеров компьютерсемпе тĕ'рĕс
çьшăх каçарттарни
ÿсă курнИ
исподлббья нареч. куç ăйĕн, к ă ' испбльзовать (наст. и будущ. -зую,
мăлсăррăн, сйввĕн; смотрбть испод-зуешь, -зуют; повел. ф. -зуй; прич.
лббья куç ăйĕн пăх
действ. наст. -зующий, прош. -зовависполИн (-а) сущ. муж. (син. веший; ирич. страд. наст. -зуемый,
ликăн, гигăнт, богатЫрь; ант. кăрпрош. -зованный; деепр. -зуя) глаг.
лик, пигмĕй) ÿлăп; дуб-исполИн
сов. и несов., кого-что ÿсă кур, ĕçĕ
ÿлăп юмăн, ĕмĕрхи юмăн
яр, уссă кÿр; производительно исисполйнский прил. (син. богатырпбльзовать технику техникăпă тÿхăçский, гагăнтский) улăп -ĕ; улăплă;
лă ÿсă кур; испбльзовать удббный
пысăк, капмăр, вă'йлă; исполинская
момент мăйлă самантпă ÿсă кур
сйла улăплă вăй; исполйнские зăмысиспбртить (будущ. -брчу, -бртишь,
лы ăкăш-мăкăш пЫсăк тĕллевсĕм
-бртят; повел. ф. -брть, -бртьте и
исполнйтель (-я) сущ. муж., ис-брти, -бртите; прич. действ. наст.
полнИтельница (-ы) жен. 1. пурнăç-бртящий, прош. -бртивший; прич.
лÿçă, тăвÿçă; пурнăçлакăн, ĕçĕ тăвастрад. прош. -брченный; деепр. -бркăн; исполнйтель чужбй вбли çын
тя) глаг. сов., кого-что пăс, ват;
хушнинĕ тăвакăн 2. к5рăçă, вылявçă;
пăссă пăрăх, ватсă пăрăх; пăссă яр;
юрлакăн, вылякăн, калакăн (артистчасы испбрчены сехĕт вăннă; ребенка
сем çинчен); исполнйтель рбли Чациспбртили баловствбм ачанă иртĕхкого Чăцкий рольне вылякăн
терсĕ пă'снă; онй испбртили мне наисполнйтельный прил. 1. ĕç тăвакăн;
строĕние вĕсĕм ман кăмăлă пă'срĕç
исполнительная власть ĕç тăвакăн
испрăвить (будущ. -ăвлю, -ăвишь,
власть; исполнИтельный комитет ĕç
-ăвят; повел. ф. -ăвь; ирич. страд.
тăвакăн комитĕт 2. (син. старăтельпрош. -ăвленный; деепр. -ăвив) глаг.
ный) тăрăшÿллă, ĕ'çлĕхлĕ; исполсов. (ант. испбртить) 1. что юсă,
нйтельный раббтник тăрăшуллă ĕçчбн
тÿрлĕт; исправить мотбр моторă юсă;
испблнить (будущ. - н ю , -нишь,
испрăвить ошибку йăнăшă тÿрлĕт 2.
-нят) глаг., что 1. (син. осущекого-что юсă, лайăхлăт; исправить хаствйть) пурнăçлă, ту, пурнăçă кĕрт;
рăктер кăмăлă лайăхлăт; испрăвить
испблнить прикăз приказă пурнăçлă
трÿдного подрбстка пă'сăлнă ачанă юсă
2. (син. воспроизвестй) юрлă, выля,
испрăвиться (будущ. -ăвлюсь, -ăвикалă; (халйх умĕнче) испблнить рошься, -ăвятся; повел. ф. -ăвься, -ăвьманс ромăнс юрлă; испблнить тă"тесь; прич. действ. прош. -ăвившийнец тăшă ташлă
ся; деепр. -ăвившись) глаг. сов. (ант.
испблниться 1 и 2л. не употр. (буиспбртиться) юсăн, тÿрлен; шалун
дущ. -ится, -ятся; прич. действ. прош. испрăвился ăшкăнчăк ачă юсăнчĕ
-ившийся; деепр. не употр.) глаг. сов. испрăвный прил., испрăвно нареч.
1. (син. осуществйться) пурнăçлăн,
юсăвлă, тĕ'рĕс-тĕкĕл; машина испурнăçă кĕр; егб мечта испблнилась
прăвна машина юсăвлă
ÿнăн ĕ'мĕчĕ пурнăçлăнчĕ 2. комуиспуг (-а) сущ. муж. (син. страх)
чему тултăр, çит; Кбле испблнилось
хăрăв, ш и к , ш и к л е н ÿ ' ; хăрани,
д^сять лет Кбля вÿнă çул тултăрчĕ
шикленнй; трястйсь от испÿга хăранипе чĕтрĕ
испбльзование (-я) сущ. сред. ÿсă

испÿганный прил., испÿганно нареч. хăрăвлă, шйклĕ, шиклĕнчĕк; испÿганно смотреть шикленчĕклĕн пăх
испугăть (будущ. -ăю, -ăешь, -ăют;
прич. страд. прош. испуганный) глаг.
сов. хăрăт, хăратсă пăрăх; детĕ"й испугала собăка ачасене йЫтă хăратсă
пăрăхрĕ
испугаться (будущ. -ăюсь, -ăешься, -ăются; иовел. ф. -ăйся, -ăйтесь,
прич. действ. прош. -ăвшийся; деепр.
-ăвшись) глаг. сов., кого-чего хăрасă кай, хăрасă ÿк; испугăвшись грозы, дети побежăли домбй аçă-çиçĕмр^н хăрасă ачасĕм килелле чÿпрĕç
испытăние (-я) сущ. сред. 1. тĕрĕслев; тĕрĕслени; испытăние раббты мотбра моторă ĕçлеттерсе тĕрĕсленй 2. испытăни (вĕренсе пухнă
пĕлĕве тĕрĕслени)
испытăть (будущ. -ăю, -ăешь, -ăют;
прич. страд. прош. испЫтанный)
глаг. сов. 1. кого-что (син. провĕрить)
тĕрĕсле, ĕçлеттерсе пăх; испытăть
нбвый самолет в полете çĕ'нĕ самолĕтă вĕçевре тĕрĕслĕ 2. (син. пережИть) тÿс, кур, тÿссе кур; испыт^ть нуждÿ нушă тÿссе кур
исследование (-я) сущ. сред. \.(син.
изучĕние) тишкерÿ', тĕпчĕв; тишкернИ, тĕпченй; исслĕдование состава пбчвы тăпрă тытăмне тĕпченй 2.
тĕпчĕв ĕçĕ; ценное исслĕдование по
истбрии чувăшского нарбда чăвăш
хăлăхĕн историйĕпĕ çЫрнă пахă
тĕпчев ĕ'çĕ
исслĕдователь (-я) сущ. муж., исслĕдовательница (-ы) жен. тĕпчĕвçĕ,
тишкерÿ'çĕ, шырăвçă; исследователи рÿсского языкă вЫрăс чĕлхине
тĕпчекенсĕм
исслĕдовательский ирил. тĕпчев -ĕ,
тишкерÿ' -ĕ; тĕпчĕвçĕ -ĕ; исследовательский инститÿт тĕпчĕв инститÿчĕ; исслĕдовательские мĕтоды
тишкерÿ' меслечĕсем; он обладăет

исследовательским талантом ÿнăн
тĕпчĕвçĕ пултарÿлăхĕ пур
исслĕдовать (наст. и будущ. -дую,
-дуешь, -дуют; повел. ф. -дуй) глаг.
сов. и несов., кого-что т и ш к ĕ р ,
тĕпчĕ, тĕпчесĕ пĕл, вĕренсĕ пĕл;
исслĕдовать прирбдные явлĕния çут
çантăлăк пулăмĕсенĕ тĕпчĕ
йсстари нареч. (син. йздавна) ĕлĕкр^н, авалтăн, мĕн ĕмĕртĕн; так йсстари ведется ку йăлă авалтăн пырăть
иссякнуть 1 и 2л. не употр. 1. (син.
высохнуть) тип, типсе лар; руч^й
иссЯк çырмă типсĕ лăрнă 2. (син. исчĕзнуть, кбнчиться) пĕт, пĕтсĕ лар,
иксĕл; деньги иссЯкли укçă пĕтсĕ
çйтрĕ; мое терпĕние иссЯкло мăнăн
чă'тăм пĕ'трĕ
истĕкший ирил. (син. прошĕдший)
йртнĕ; за истекший год йртнĕ çул
хушшинчĕ
истĕрика (-и) сущ. жен. истĕрика, пăлханÿ; пăлханнй (нерв хавшанипе хытă пăлханса кайни); впасть
в истĕрику пăлхансă ÿк
истец (-тца) сущ. муж., истйца
(-ы) жен. (ант. ответчик) тăвçă, тăвăç паракăн, иск тăратакăн (судрă)
истĕчь 1 и 2л. неупотр. (будущ. -ечĕт,
-екÿт; прош. -еклă, -еклИ; прич.
действ. прош. -ĕкший; деепр. -ĕкши)
глаг. сов. (син. окбнчиться) пĕт, тух;
срок договбра истек килĕшÿ' србкĕ
тÿхнă
йстина (-ы) сущ. жен. (син. прăвда; ант. ложь, непрăвда) чă'нлăх,
тĕрĕслĕх; в егб словах нет йстины
ÿнăн сăмахĕсенчĕ чă'нлăх çук *
напрăвить на путь йстины тĕ рĕс çул
çинĕ тăрăт
истинный ирил., йстинно нареч. 1.
(ант. лбжный) чăн, тĕ'рĕс; йстинное суждение тă'рĕс шÿхăш 2. (син.
настоящий) чăн-чă ' н ; чăн пÿлнă;
йстинное происшĕствие чăн пÿлнă

ĕç; он мой йстинный друг вăл мăнăн
чăн-чă'н тус
истбк (-а) сущ. муж. шыв пÿçĕ,
шыв пуçлăмăшĕ; истбк ЦивилЯ нахбдится в лесах Çавăл пуçлăмăшĕ
вăрмантă выртăть
исторический прил., исторйчески
нареч. 1. истбри -ĕ; историрй; нсторйчеекие исследования истбри тĕпчевĕсĕм; исторйческие фăкты историрй фактсем 2. (син. знаменăтельный)
пăллă, пысăк пĕлтĕрĕшлĕ; исторйческий день в жизни гброда хулă пурнăçĕнчй пăллă кун
истбрия (-и) сущ. жен. 1. истбри
(этем обществи аталанăвне тĕпчекен ăслйлйх); истбрия дрĕвнего мйра авалхй тĕнчĕ истбрийĕ; истбрия
нового времени çĕ'нĕ вă'хăт истбрийĕ 2. кун-çÿл, пулнй-иртнй, истбри; этăпы истбрии нарбда хăлăх
кун-çÿлĕн тапхăрĕсĕм 3. (син. происшĕствие) ĕç, пÿлăм; удивИтельная
истбрия тĕлĕнмелле ĕç 4. (син. расскăз) халăп, калăв; расскăзывать
смешные истбрии кулăшлă халапсем
каласă пар
истбчник (-а) сущ. муж. 1. (сик.
роднйк) çăл, çăлкÿç; горячий истбчник вĕрй çăлкÿç; минеральный
истбчник минерăллă çăлкÿç 2. тымăр,
пуçлăмăш; нИкĕс, сăлтăв; истбчник
ошйбок йăнăшсĕн сăлтăвă * исторйческие истбчники истбри çăлкуçĕсем (авалхи кĕнекесем, документсем)
истребйтель (-я) сущ. муж. истре-

бйтель (тăшман самолечĕсене пĕтерекен самолет)
истребйть (будущ. -блк5, -бйшь, -бят;
прич. страд. прош. -блĕнный) глаг.
сов., кого-что (син. уничтбжить)
пĕтер, пĕтерсе тăк, тăнч ту; истребйть крыс йĕке хÿресене пĕтĕр
исчезнуть (будущ. -езну, -езнешь,
-ĕзнут; прош. -6з, -ĕзла, -бзло, множ.
-ĕзли; повел. ф. -ĕзни) çухăл, кайсă
пĕт, кайсă çухăл; Исчезни с моих
глаз! Çухăл ман куçрăн!; деньги куд4-то исчезли укçă таçтă кайсă пĕ 'трĕ
итăк союз çаплă ĕ'нтĕ, çаплă варă; Ит^к, вопрбс решен Çаплă ă'нтĕ,
ыйтăвă татсă пăнă
итогб нареч. пÿрĕ, пĕтĕмпĕ; итогб
тысяча рублей пÿрĕ пин тĕнкĕ
иудайзм (-а) сущ. муж. иудайзм
(еврейсен авалтан пыракан тĕнĕ Яхве турра ĕненсе пуççапни)
их местоим. 1. род. п. от онй 2. в
знач. притяжат. вĕсен; вĕсенĕ; их
дети вĕсĕн ачис^м; я их не знаю йпĕ
вĕсенĕ пĕлмĕстĕп
шбль (-я) сущ. муж. ÿтă ÿйăхĕ,
ик5ль (çулталăкри çиччĕмĕш уйăх); в
конце ик5ля ик5ль вĕçĕнчĕ
ин5льский прил. ик5ль -ĕ; ÿтă уйăхăнчи, июльтй; ин5льская жарă ÿтă
уйăхăнчй шă'рăх
июнь (-я) сущ. муж. çĕртмĕ ÿйăхĕ,
ик5нь (çулталăкри улттймĕш уйăх);
взятъ бтпуск в июне июньтĕ бтпуск ил
шбньский прил. ик5нь -ĕ; çĕртмĕ
уйăхĕнчй, июньтй

йод (-а) сущ. муж. йод (хими элеменчĕ; унран тăвакан эмел); смăзать
р^нку йбдом суранă йод сĕр
йот (-а) сущ. муж. йот («й» сас паллипе палăртакан сасă)

йотированный и йотбванный прил.
йбтлă; йотбванные гласные йбтлă ÿçă
сасăсĕм (е=йЧ-э; ĕ=йЧ-о; ю=й-)-у;
я=й-Ьа)

к, ко предлог с дат. п. (ант. от, (пленка çинчи); кăдры из фИльма
бто) патнĕ, тĕлнĕ, патнеллĕ, еннелфильм кадрĕсĕм
лĕ; -алла (-елле); идтй к лĕсу вăрмăн
кăдры (-ов) сущ. множ. (син. раббтпатнеллĕ кай; завершйть раббту ко
ники) кадрсĕм, ĕçченсем, ĕçлекенвторнику ĕçĕ ытларй кун тĕлнĕ вĕçлĕ
сĕм; технйческие кăдры тĕхника
ĕçченĕсĕм; отдел кăдров кадрсĕн
-ка частица 1. при повел. ф. -ха;
пăйĕ
скажИ-ка мне калă-ха манă 2. при
кадык (-ă) сущ. муж. пыр мă'кăлĕ,
форме 1 л. будущ. вр. -ха; напишÿ-ка
карлăнкă мă'кăлĕ
я письмб çырÿ çырсă ярăм-ха
кабăн (-ă) сущ. муж. 1. хир сыскăждый местоим. определит. кашнй; охбта на кабанбв хир сыснй сунй; кăждый день кашнй кун; кăжнăрĕ 2. сыснă аçй, аçă сыснă; закодый из нас пирĕнтен кашниех
лбть кабанă сыснă аçинĕ пус
казăк (-ă) сущ. муж., казăчка жен.;
множ. казăки (-ов) к казаки (-бв)
кабачбк (-чкă) сущ. муж.; множ.
казаксĕм (Раççей хресченĕсен çар тикабачкй (-<5в) кабачбк (пысăк хăяр
вĕçне пурнăçласа пынă, ирĕкрех пуевĕр çимĕç); жăреные кабачкИ ăшарăннă пайĕ); донские казакИ Дон калăнă кабачбк
кабина (-ы) сущ. жен. кабйна, пÿ'- закĕсĕм
казăрма (-ы) сущ. жен. казăрма
лĕм (ятарлă ĕç тумалли); кабина
(салтаксем пурăнакан çурт)
летчика лĕтчик кабинй; кабИна для
казăться (наст. кажусь, кăжешьголосовăния сасăламаллй пÿ'лĕм
ся, кăжутся; повел. ф. кажйсь, какабинĕт (-а) сущ. муж. 1. кабижйтесь; прич. действ. наст. кăжущийнĕт, ĕç пÿ'лĕмĕ; кабинет дирĕктора
ся, прош. казăвшийся; деепр. не
дирĕкторăн ĕç пÿ'лĕмĕ 2. кабинĕт
(пĕр-пĕр предметпа ĕçлемелли класс); употр.) глаг. несов. 1. кем-чем (син.
представляться) курăн, туйăн, сĕмкабинĕт информăтики информăтика
лĕн; он казăлся устăлым вăл ывăнкабинĕчĕ
нăн курăннă 2. кăжется вводн. сл. ахкаблÿк (-ă) сущ. муж. кĕлĕ; кабăртнĕх, пÿлĕ, пулмаллă; кăжстся,
лÿк сапогă ăтă кĕллй; туфли на высбмы опоздали эпйр кая к5лтăмăр пулких каблукăх çÿ'ллĕ кĕлĕллĕ туфли
маллă
кавалĕрия (-и) сущ. жен. (син. кбнница) кавалĕри, утлă çар
казăх (-а) сущ. муж., казашка (-и)
кавычки (-чек) сущ. множ.; един.
жен.; множ. казăхи (-ов) казахсем
кавычка (-и) жен. кавычка (уйрăм
(тĕрĕксен йышне кĕрекен халăх)
сăмахсене, цитатăсене палăртса çыр- казăхский прил. казăх -ĕ; казăхский
малли «...» тата "..." паллăсем);
язык казăх чĕлхй
взять слбво в кавычки сăмахă каказнă (-Ы) сущ. жен. хыснă, патвычкăнă хуп
шăлăх; продăть хлеб в казну тыррă
кадйло (-а) сущ. сред. кадйлă (кĕлĕ патшалăхă сут
тунă чухне ладан тĕтĕрмелли хатĕр)
казнйть (наст. и будущ. -шб, -нйшь,
кăдка (-и) сущ. жен. каткă, шет-нят; прич. страд. прош. -нĕнный)
нйк; кăдка с водбй шыв каткй
глаг. сов. и несов. ъĕлĕр (айăпласа
кадр (-а) сущ. муж. кадр, ÿкĕрчĕк
йышăннă тăрăх)

казнь (-и) сущ. жен. вĕлерÿ';
вĕлерни; приговорИть к смертной
кăзни вĕлермелле приговбр йЫшăн
как 1. нареч. и союзн. сл. мĕнле,
епле; Как вы живĕте? Мĕнле пурăнăтăр?; Мы видели, как он шĕл по
ÿлице Эпйр вăл урампă пынине куртăмăр 2. частица, выражает удивление; Как, ты всĕ ещĕ здесь? Э'сĕ хăлĕ
те кунтă-и варă? 3. союз пек, евĕр;
вырăнне; белый как снег юр пек
шÿрă; торф испбльзуют как удобрение торфпă удобрени вырăнне ÿсă
курăççĕ Ф как бÿдто союз и частица пек, туйăнăть; как бы то нй было
еплĕ пулсăн та; как раз шăп та лăп;
как одИн человек пĕр çын пек, пÿрте хăрăс; как тблько -санах (-сенех); Как тблько освобожÿсь, придÿ
к тебе Ерçсенех сан патнă пырăтăп; как в вбду глядĕл пĕлсĕ тă'нă
пек^х; как сказăть темле каламаллă
ĕ'нтĕ
какăо сущ. нескл. сред. какăо (тропикри çимĕç, унран шоколад тата
ĕçме хатĕрлемелли порошок тăваççĕ); пить какăо с молокбм сĕтпе какăо ĕç
кăк-нибудь и как-нибÿдь, как-либо
и как-лИбо нареч. 1. мĕнле те пулйн,
епле те пулйн; Нăдо как-нибÿдь помбчь емÿ Епле те пулИн пулăшăс
пулăть ăнă 2. хăçăн та пулИн, пĕрпĕр; Как-нибÿдь зайдÿ к тебе Пĕрпĕр кĕрсе тÿхăп-ха сан патнă
как-никăк нареч. (син. всĕ-таки)
мĕнле пулсăн та, епле пулсăн та;
Как-никăк, мы с ним друзьЯ дĕтства
Мĕнле пулсăн та, эпир унпă ачарăн тÿслă-çке
какбй 1. вопросит. местоим. и союзн.сл. мĕнле, епле; хăш; Какăя сегбдня погбда? Çантăлăк мĕнле паян? 2. местоим., выражает восхищение, удивление мĕн терй, мĕнлерĕх, еплерĕх; Какăя рăдость! Мĕн

терИ сăвăнăç! 3. какбе частица, выражает отрицание каккÿй унтă; Он
богăт? - Какбе там! Вăл пуян-и?
- Каккÿй унтă!
какбй-нибÿдь, какбй-либо местоим. неопр. мĕнлб те пулйн, епле те
пулйн; Жду от негб какбго-нибÿдь
извĕстия Унрăн мĕнле те пулИн хыпăр кĕтетĕп
какбй-то местоим. неопр. темĕнле,
темле; ТебЯ искăл какбй-то человек
Санă темĕнле çын шырăтчĕ
к^к-то нареч. 1. темĕнле, темле
майпă; Он кăк-то открыл дверь без
ключă Вăл темле майпă алăкă çăраççисĕрбх ÿçрĕ 2. пĕррехинче, пĕрр^;
кăк-то веснбй пĕрре çуркунне
кăктус (-а) сущ. муж. кăктус (йĕплĕ-йĕплĕ, тачка туналлă ÿсен-тăран)
каламбÿр (-а) сущ. муж. сăмăх вăййй, шÿ'тлĕ пуплерĕш (пĕрешкел сăмахсемпе усй курса хайлани)
каланчă (-й) сущ. жен. каланчă,
хурăл вышкй; пожăрная каланчă пушăр каланчй
калăч (-ă) сущ. муж. кулăч * тĕртый калăч пÿрнăç кÿрнă çын, ăнăкăнă чухлакăн çын; калачбм не замăнишь кулачпă илĕртĕймĕн; емÿ на
калачИ досталось самаях л^крĕ-ха
ăнă
калĕка (-и) сущ. муж. и жен. чăлăх, сÿсăр çын
календăрный прил. календăрь -ĕ;
календăрный год календăрь çултăлăкĕ (январĕн 1-мĕшĕнчен пуçланаканни)
календăрь (-я) сущ. муж. 1. календăрь (вăхăт шучĕн йĕрки); юлиăнский календăрь юлиăн календăрĕ
(кивĕ стилъ); григориăнский календарь григориăн календăрĕ (çĕнĕ
стиль); чувăшский нарбдный календăрь чăвăш хăлăх календăрĕ 2. календăрь (хут листи çине е кĕнеке
майлй çапса кăларни); отрывнбй ка-

лендăрь татмаллй календăрь 3. календăрь, кун йĕрки (ĕçсене кун тăрăх
палйртса тухни); календăрь спортйвных игр спорт вăййисен йĕрки
калечить (наст. -чу, -чишь, -чат)
глаг. несов., кого чăлахлăт, сусăрлăт,
чăлăх ту; непосИльный труд калечит
людĕй ытлă йЫвăр ĕç çынсене сусăрлатăть
калибр (-а) сущ. муж. калйбр
(пăшал-тупă кĕпçин диаметрĕ); орÿдия болыпбго калИбра пЫсăк калйбрлă тупăсем
кăлий (-я) сущ. муж. кăли (хими
элеменчĕ, çемçе металл)
калийный лрил. кăли -ĕ; кăлиллĕ;
калИйные удобрения кăли удобренийĕсем
калИна (-ы) сущ. жен. палăн; Ягоды калйны палăн çырлй
калитка (-и) сущ. жен. калинкке,
кĕ'çĕн ăлăк (хÿмере, хапха çумĕнче
туни)
калИть (наст. калк5, калйшь, калят; ирич. страд. прош. калĕнный)
1. (син. нагревăть) хĕрт; калйть железо тймĕр хĕрт 2. (син. жăрить)
ăшалă, вĕриле; тйпĕт; каленные с
сблыо семечки тăварпă ăшалăнă
хĕвел çăврăнăш
калмык (-а) сущ. муж., калмычка (-и) жен.; множ. калмыки (-ов)
и калмыки (-бв) калмăксем (монголсен йышне кĕрекен халăх)
калмыцкий лрил. кăлмăк -ĕ; КалмЫки -ĕ; Калмыкирй; калмыцкий
язык кăлмăк чĕлхИ; калмьщкие степи КалмыкирИ çеçĕ"н хирсем
калорийность (-и) сущ. жен. калбрилĕх, тÿтлăх; калорййность пищевьгх продуктов апăт-çймĕç тутлăхĕ
калорИйный прил:. калорййная пИща калбриллĕ апăт, тÿтлăхлă апăт
калбрия (-и) сущ. жен. калбри
(ăшă виçи; унпа апат тутлйхне палйртаççĕ)

калбши (-бш) сущ. множ.; един.
калбша (-и) жен. калÿш; глуббкие
калбши тăрăн калÿш 4 сесть в калбшу нăмăс кур
калькулятор (-а) сущ. муж. калькулятор (шутлав хатĕрĕ)
калькулЯция (-и) сущ. жен. калькуляци (продукци хаклăхне шутласа
палăртни)
кăмбала (-ы) сущ. жен. кăмбала
(лаптак ÿтлĕ тинĕс пулли)
кăменный прил. чул ...; чул -ĕ; к^менный дом чул çурт * кăменный
ÿголь çĕр кă'мрăкĕ
кăменшик (-а) сущ. муж. кăменщик
(кирпĕч хывакан строитель)
кăмень (кăмня) сущ. муж.; множ.
кăмни (-нбй) чул; мостйть ÿлииу кăмнем урамă чул сар Ф драгоценные
кăмни хăклă йышшй чулсбм; кăмни
в пбчках пÿрерй чуллăнчăк; держăть
кăмень за пăзухой тавăрмă ĕмĕтленсе пурăн; краеугольный кăмень тĕп
нйкĕс; кăмень на сердце хÿйхă пуснй; кăмень с душИ свалился черĕ
лăштăх пÿлчĕ, чун лăплăнчĕ; кăмня
на кăмне не остăвить тăнч ту, тĕп ту
кăмера (-ы) сущ. жен. 1. пÿ'лĕм;
кăмера хранения усрăв пÿ'лĕмĕ (алăри япаласене вăхйтлăх усрамалли);
тюремная кăмера тĕрме пÿ'лĕмĕ 2.
кăмера (урапа шинин, мечĕкĕн шалти резина витĕмĕ); велосипедная
кăмера велосипĕд камерй 3. кăмера
(сăн ÿкермелли хатĕр); фотографйческая кăмера фотогрăфи камерй;
телевизибнная кăмера телевйдени
камерй 4 кăмеры шлн5за шлюз пÿлмисем; кăмера сгорăния çуну камери (двигательте)
кампăния (-и) сущ. жен. 1. кампăни, ĕçс^м, ĕç-пÿç; избирăтельная
кампăния суйлăв кампăнийĕ; посевнăя кампăния акă ĕçĕсĕм 2. вă'рçă
ĕçĕсĕм; зИмняя кампăния хĕллехй
вă'рçă ĕçĕсем

камыш (-ă) сущ. муж. хă 'мăш;
тăр (тумлатса); из крăна кăпает воозĕрный камыш кÿ'лĕ хă'мăшĕ; зйда кранрăн шыв тумлать
росли камышă хă 'мăш чă 'тлăхĕ,
капĕль (-и) сущ. жен. тумлă; с крыхă'мăшлăх
ши пăдает капĕль çурт тăрринчен
канăва (-ы) сущ. жен. канăв; стбчтумлă юхăть
ная канăва шыв юхтармаллй канăв;
капитăл (-а) сущ. муж. капитăл
копăть канăву канăв чав
(тупăш кÿрекен укçа-тенкĕ, хаклăх);
промышленный капитăл промЫшканăл (-а) сущ. муж. 1. канăл
ленность капитăлĕ; финЯнсовый ка(чавнă шыв çулĕ); судохбдный канăл
питăл финăнс капитăлĕ
карăп çÿретмеллй канăл; оросйтельный канăл çĕр шăвармалли канăл
канитализм (-а) сущ. муж. капи2. ( син. лйния, коммуникăция) çыталйзм (капиталистсем пуç пулса
хăнÿ, çул, май, канăл; канăлы святăракан общество йĕрки)
зн çыхăнÿ майĕсем; канăлы телевйкапиталовложение (-я) сущ. сред.
дения телевйдени каналĕсем; свякапитăл хывнй, укçă-тĕнкĕ хывнй;
зăться по дипломатйческим канăлам
капиталовложĕния в строительство
дипломăти майĕсемпе çыхăн
строительствăнă укçă-тенкĕ хывни
канализăния (-и) сущ. жен. канакапитăльный «рил., капитăлыш нализăци (каяш шывсене юхтарса яма реч. тĕп; тĕпрĕн, вă'йлă; капитăльçĕр айне хывнă пăрăхсем)
ный рембнт до~ма çуртă тĕпрен юсаканăт (-а) сущ. муж. вĕрен, кан й * капитăльные вложĕния ĕçĕ
нăт; стальнбй канăт хÿрçă канăт;
укçă-тĕнкĕ хывнй
капрбновый канăт капрбн вĕрĕн;
капитăн (-а) сущ. муж. 1. капивить канăт вĕрĕн яв
тăн (майортаи кĕçĕнрех чин); капикандидăт (-а) сущ. муж., кандит^н милИции милйци капитăнĕ 2. кадăтка жен. 1. кандидăт (суйлама тăпитăн (карап командирĕ); капитăн
ратнă çын); кандидăт в президенты
дăльнего плăвания инçет ишев капрезидентă суйламă тăрăтнă кандипитăнĕ 3. капитăн (спорт командин
дăт 2. чего кандидăт (ăслăлăхри кĕертуçи)
çĕн пусăм); кандидăт исторических
капитулЯция (-и) сущ. жен. парăнаÿк истбри ăслăлăхĕсен кандинÿ, капитуляци; парăннй, капигуд^чĕ
ляциленй, капитуляци тунй
канйкулы (-ул) сущ. множ. канйкапкăн (-а) сущ. муж. кăпкăн; покул (вĕренмен, ĕçлемен вăхăт); зймние стăвить капкăны на волкбв кăшкăр
каникулы в шкбле шкултй хĕллехи
тытмă кăпкăн ларт
канйкул; парламентские каникулы
кăпля (-и) сущ. жен. тумлăм; капарлăмент канйкулĕ
пли дождя çÿмăр тумламĕсем, çумăр
пĕрчисĕм; бйться до последней к^канÿн (-а) сущ. муж. умĕнхи кун;
пли крбви юлашкй юн тумлăмĕ юлканÿн Нбвого гбда Çĕ'нĕ çул умĕнмиччĕн çăпăç; похбжи как две кЯпхИ кун
канцелярия (-и) сущ. жен. канце- ли водь! кăснă лăртнă, пĕр пекех
ляри (учрежденин ĕç хучĕсене йĕркекапрИзничать (наст. -аю, -аешь,
лекен пайĕ); канцелярия треста трест
-ают) глаг. несов. кутăнлăн, кутăнканцелярийĕ
лăш, юнтăр, йÿнсĕрлен; ребенок
кăпать (наст. -аю, -аешь, -ают)
капрйзничает ачă йÿнсĕрленет
глаг. несов. тумлă, юх; тумлăт, юхкапрИзный прил., каирйзно нареч.

кутăн, юнтăрмăш, йÿ'нсĕр; капризглаг. несов., кого-что (син. накăная девочка юнтăрмăш хĕр ачă
зывать) явăп тыттăр (пысăк айăпкапрбн (-а) сущ. муж. капрбн (син- шăн)
тетик сÿс; унран тунă япаласем)
караÿл (-а) сущ. муж. 1. хурăл; выкапÿста (-ы) сущ. жен. купăстă;
ставить караÿл хурăл тăрăт; порăнняя капÿста ир пулакăн купăста;
чĕтный караÿл хисĕплĕ хурăл (вилнĕ
цветнăя капÿста чечĕклĕ купăстă; виçын тупăкĕ патĕнче тăни) 2. межд.
лбк капÿсты пĕр пуç купăстă; квăКравÿл! (хăрушлăхран хйранипе кăшсить капÿсту купăстă йÿ'çĕт Ф моркăрни)
скăя капÿста тйнĕс купăсти (çиме
караÿлить (наст. -ÿлю, -ÿлишь,
юрăхлă тинĕс курăкĕ)
-ÿлят; повел. ф. -ÿль) глаг. несов., когокаравăй (-я) сущ. муж. çă 'кăр,
что (син. охранять) хураллă, сыхçаврă çă'кăр 4 На чужбй каравăй
лă, хурăл тăр
рот не разевăй иосл. Çыннăнне ан
карачăевец (-вца) сущ. муж., кахăпсăн
рачăевка (-и) жен.; множ. каракараим (-а) сущ. муж., караймка
чăевцы (-ев) карачайсĕм (тĕрĕксен
(-и) жен.; множ. караИмы (-ов) кайышне кĕрекен халăх)
раимсĕм (тĕрĕксен йышне кĕрекен
карачăево-балкăрский прил:. карахалăх)
чăево-балкăрский язык карачăй-балкараимский ирил. карайм -ĕ; каракăр чĕлхй
имский язык карайм чĕлхй
карачăевский прил. карачăй -ĕ; какаракалпăк (-а) сущ. муж., карарачăевские тăнцы карачăй ташшикалпăчка (-и) жен.; множ. каракалсĕм
п^ки (-ов) каракалпаксĕм (тĕрĕксен
кăрий (жен. кăряя, сред. кăрее)
йышне кĕрекен халăх)
ирил. тĕ'ттĕм хă'мăр (куç тĕсĕ тата
каракалпакский ирил. каракалпăк -ĕ;
лаша тĕсĕ)
каракалпăкский язык каракалпăк
карикатÿра (-ы) сущ. жен. каричĕлхй
катÿра (тăрăхласа тунй кулăшла
карăкулевый прил. карăкуль ...; каÿкерчĕк); карикатÿра на бюрокрăтов
рăкуль -ĕ; карăкулевый воротнйк кабюрократсенĕ питлекен карикатÿра
рăкуль çухă
каркăс (-а) сущ. муж. кăшкăр;
карамĕль (-и) сущ. жен. карамĕль
каркăс здăния çурт кăшкăрĕ
(хытă канфет)
кăркать (наст. -аю, -аешь, -ают)
карандăш (-ă) сущ. муж. кăрантăш; глаг. несов. краклăт (курак çинчен),
цветные карандаши тĕ'слĕ кăранташкранклăт (ула курак, çăхан çинчен)
с^м; писăть карандашбм кăранташкăрлик (-а) сущ. муж. (ант. велипă çыр
кăн) кăрлик, керлĕ (питĕ пĕчĕк чĕр
карантин (-а) сущ. муж. карантйн
чун, çын)
(ерекен чирсем сарăласран сыхланма
кармăн (-а) сущ. муж. кĕсьĕ; ботăвакан ĕçсем); объявйтъ карантйн
ковбй кармăн айккинчй кĕсьĕ; каркарантйн йĕрки ту
мăны пальтб пальтб кĕсйисĕм; покарăсь (-я) сущ. муж. карăс; золожить блокнбт в кармăн блокнотă
лотйстый карăсь сăрă карăс; жăрить
кĕсьенĕ чик * не по кармăну укçă
карасĕй в сметăне карасă хăймапă
çитмĕст, ытлă хăклă; у негб тблстый
ăшалă
кармăн ÿнăн кĕсйй хÿлăн (укçа нукарăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
май); держй кармăн шйре кĕтсех тăр,

кĕтнй ÿсăсăр; за слбвом в кармăн не
полезет сăмăхшăн кивçене каймăсть
кармăнный прил. кĕсьĕ -ĕ; кармăнные часы кĕсьĕ сехĕчб; кармăнный
вор кĕсье вăррй * кармăнные расхбды вак-тĕвек тăкăк
карниз (-а) сущ. муж. карнйс;
карнйз дбма пÿрт карнйсĕ
карп (-а) сущ. муж. карп (кÿлĕпĕвере ĕрчетекен пулă); зеркăльный
карп хÿпăсăр карп
кăрта (-ы) сущ. жен.; множ. кЯрты (карт) 1. кăрттă; географическая
кăрта геогрăфи карттй 2. карт (вылямалли); козырные кăрты кбзырь
картсем; игрăть в кăрты картлă выля; сдавăть кăрты карт валĕç * ему
и кăрты в руки ку ĕç шăпăх ăнă валлй
картăвый ирил. сĕлĕп (хăш-пĕр сасăсене лайăх калайман); картăвый
ребенок селĕп ачă
картйна (-ы) сущ. жен. 1. картйна, ÿкфчĕк; писăть картйну мăслом
çÿллă сăрăпă картйна ÿкбр 2. картйна, фильм; многосерийная картина
нумăй сериллĕ картина 3. (син. вид)
сă'нлăх, сăн; картйны прирбды çут
çантăлăк сăнлăхĕсĕм 4. курăнÿ (пьесăн,
спектаклĕн пĕчĕк сыпăкĕ)
картйнка (-и) сущ. жен. (син. рисÿнок) ÿк^рчĕк; дĕтская книга с
картйнками ÿкерчĕклĕ ачă-пăчă кĕнекИ
картбн (-а) сущ. муж. картбн
(хулăн, хыпгă хут); многослбйный
картбн нумăй сййлĕ картбн
картбнный прил. картбн ...; картбн
-ĕ; картбнная корббка картбн арчă;
картбнная фăбрика картбн фабрики
картотека (-и) сущ. жен. картотбка (мĕнле те пулин информаци çырнă
карточкăсен пуххи); библиотечная
картотĕка библиотека картотекй
картдфель (-я) сущ. муж. çĕр улмй; рăнний картбфель ир пулакăн

çĕр улмй; окучивать картбфель çĕр
улмй купалă; копăть картбфель çĕр
улмй кăлăр
картбфельный прил. çĕр улмй -е;
картбфельная ботвă çĕр улмй аврй;
картбфельное пюре çĕр улмй нймĕрĕ
кйрточка (-и) сущ. жен. 1. (син. фотогрăфия) сăн ÿкĕрчĕк, фотоÿкĕрчĕк; кăрточка для пăспорта пăспорт
валлй тÿнă сăн ÿк^рчĕк 2. кăрточка
(мĕн те пулин çырнă хут татки);
продовбльственная кăрточка апăтçИмĕç илмелли кăрточка; учетная
карточка учĕт карточкй (сăм., партире тăракансен)
картбшка (-и) сущ. жен. çĕр улмй;
жăреная картбшка ăшалăнă çĕр улмй
картуз (-ă) сущ. муж. (син. фурăжка) карттÿс; козырек картузă карттус сăмсй
карусĕль (-и) сущ. жен. карусель;
детская карусель ачă-пăчă каруселĕ;
катăться на карусели карусельпе
ярăн
карьĕр (-а) сущ. муж. карь^р (чул,
хăйăр т. ыт. кйлармалш пысăк шăтăк);
глиняный карь^р кирпичного завбда
кйрпĕч завбчĕн тăм карьерĕ
карьера (-ы) сущ. жен. 1. (син. профессия) ĕç, ĕç-пÿç; ĕç-хĕ'л; артистическая карьера артйст ĕ'çĕ-хă'лĕ
2. (син. усп^х) ăнăçÿ, ÿ'сĕм; он сцĕлал блестящую карьĕру вăл пйтĕ
пЫсăк ÿ'сĕм тÿнă (ĕçре, пултарулăхра)
касăться (наст. -ăюсь, -ăешься,
-ăются; повел. ф. -ăйся, -ăйтесь;
прич. действ. наст. -ăющийся, прош.
-ăвшийся; деепр. -ăясь) глаг. несов.,
кого-чего 1. (син. дотрăгиваться) тив,
тĕ'кĕн, перĕн; касăться рукбй алăпă перĕн 2. (син. затрăгивать) хускăт, тапрăт, ăсăн; ^того вопрбса мы
не касались ку ыйтăвă эпйр хускатмăн 3. 1 и 2л. неупотр. (син. отно-

сйться) çьгхăн, пырсă тив; э"то вас
не касăется ку сирĕ пырсă тивмест
кăска (-и) сущ. жен. кăска (тимĕр
е пластмасса калпак); кăска шахтера
шахтĕр каскй
каскадĕр (-а) сущ. муж. каскадĕр
(фильм ÿкерме кйткăс та хăрушă
мыскарасем тăвакан)
кăсса (-ы) сущ. жен. кăсса (укçа
йышăнакан тата паракан, билет сутакан учреждени, вырăн); кăсса автовокзăла автовокзăл кассй; театрăльная кăсса теăтр кассИ; выбить
чек в кăссе кассăрă чек çаптăр 4
кăсса взаимопбмощи алылмăш пулăшÿ кассй
кассăция (-и) сущ. жен. кассăци
(суд йышăнăвне пăрахăçлама ыйтса
çырни); подăть на кассăцию кассăци пар
кассбта (-ы) сущ. жен. кассета
(çутй кĕресрен витнĕ кино, фотопленка е магнитлă лента пушкарĕ)
кассйр (-а) сущ. муж. кассйр (кассăра ĕçлекен)
кăссовый лрил. кăсса -ĕ; кассăрй;
кăссовый аппарăт кăсса аппарăчĕ;
кăссовая налйчность кассăрй укçă
кастрюля (-и) сущ. жен. кастрк5ль;
эмалирбванная кастрнЗля эмальленĕ
кастрк5ль; варйть суп в кастрюле кастрюльпе яшкă пĕçĕр
каталбг (-а) сущ. муж. каталбг
(кĕнекесен, экспонатсен т. ыт. япаласен системăллă списокĕ); алфавйтный каталбг алфавйт каталбгĕ
катăр (-а) сущ. муж. (син. воспалбние) шыçă; шыçнй; катăр желудка хЫрăмлăх тйрĕ шыçнй; катăр
вĕрхних дыхăтельных путей тип пыр
шыçнй
катастрбфа (-ы) сущ. жен. инкек,
синкер, сехмĕт; трăнспортная катастрбфа транспортрй инкек; опăсность экологйческой катастрбфы
эколбги синкерĕн хăрÿшлăхĕ

катăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
глаг. несов. 1. кого ярăнтăр, илсе çÿрĕ
(транспорт хатĕрĕпе); катăть ребенка на сăнках ачанă çунашкапă
ярăнтарсă çÿре 2. кого-что кустăр,
йăвантăр; катăть бревнб пĕрененĕ
йăвантăр 3. что унă, йăвалă, чăмаккалă; катăть из теста колобки чустарăн йăвă унă 4. (син. валять) йăвалă, пус; катăть вăленки çăм ăтă йăвалă; катăть вбйлок кĕççе ггус
катăться (наст. -ăюсь, -ăешься,
-ăется; повел. ф. -ăйся, -ăйтесь; прич.
действ. наст. -ăющийся, прош. -ăвшийся; деепр. -ăясь) глаг. несов.
ярăн, ярăнсă çÿрĕ; катăться на конькăх конькипе ярăн
категорйческий прил. (син. решйтельный), категорически нареч.
тăтăклă; категорический отвĕт тăтăклă хурăв; категорйчески с вăми не
соглăсен ^пĕ сирĕнпе вуçĕх килĕшмĕстĕп
кăтер (-а) сущ. муж. кăтер (пысăках мар кимĕ); буксирный кăтер буксйр кăтер; сторожевбй кăтер хурăл
кăтерĕ
катехизис (-а) сущ. муж. катехйзис (христиан тĕнĕн вĕрентĕвне
кĕскен, ыйтусемпе хуравсем урлă ăнлантаракан кĕнеке)
катбк (каткă) сущ. муж. катбк
(конькипе ярăнмалли яка пăрлă вырăн); катăться на каткĕ катбк çин-

чĕ ярăн
катблик (-а) сущ. муж., католйчка (-и) жен. катблик (католицизм
тĕнне тытакан)
католицизм (-а) сущ. муж. католицйзм, катблик тĕ 'нĕ (христиан
тĕнĕн Римри папа ертсе пыракан
пайĕ)
католический ирил. католицйзм -ĕ;
католйческая релйгия католицИзм
тĕ'нĕ
кăторга (-и) сущ. жен. кăторга

насбсом шывă насуспă уçлă * ка(тĕрмере ларакансене йывăр ĕçпе
чăть головбй пуçă пăркалă (килĕшасаплантарни); сослать на каторгу
месĕр)
каторгăнă яр
качăться (наст. -ăюсь, -ăешься,
кăторжник (-а) сущ. муж., кйтор-ăются; повел. ф. -ăйся, -ăйтесь;
жница (-ы) жен. кăторжник, каторприч. действ. наст. -ăющийся, прош.
гăрă ларакăн
-ăвшийся; деепр. -ăясь) глаг. несов. 1.
кăторжный прил. 1. кăторга -ĕ; касуллăн, силлен, чÿхен, лăкăн, сикторгăрй; кăторжные раббты кăторга
келен; ветви качăются от в^тра туĕçĕсĕм 2. (син. мучйтельный) асăплă,
ратсĕм çилпĕ сулланăççĕ 2. (син. шахĕ 'нлĕ, йЫвăр; кăторжная жизнь
тăться) тайкалăн, сулланкалă; идасăплă пÿрнăç
тй качăясь тайкалансă ут
катÿшка (-и) пушкăр, туплашкă;
качели (-ей) сущ. множ. чуччÿ; какатÿшка ниток çип пушкăрĕ
чăться на качĕлях чуччÿ ярăн
каучÿк (-а) сущ. муж. каучÿк (резина шумалли чĕр пгавар); синтетйкăчественный прил. 1. пахăлăх -ĕ;
ческий каучÿк хайлăвлă каучÿк, синкăчественные показăтели пахăлăх
тетик каучÿк
кăтартăвĕсем 2. (син. хорбший) кăкафе" сусц. нескл. сред. кафе (пĕчĕк чественно нареч. лăйăх, пахă; кăчересторан); покÿшать в кафе кафере
ственный товăр пахă тавăр; рембнт
апăт çи
произведен кăчественно юсăв ĕçĕсекăфедра (-ы) сущ. жен. 1. (син. три- не лăйăх тÿнă Ф кăчественные прибÿна) кăфедра (халăх умĕнче сăмах
лагăтельные мĕнлелĕх пăллă ячĕсем
каламалли çÿллĕ вырăн); доклăдчик
кăчество (-а) сущ. сред. (ант. коподнялся на кăфедру доклăдçă кăличество) пахăлăх; кăчество раббфедра умне тÿхрĕ 2. кăфедра (аслă
ты ĕç пахăлăхĕ; продÿкция высбкошкулта - пĕр специальноçлă препо- го кăчества пахă продÿкци
давательсен ушкăне); он работает на
кăша (-и) сущ. жен. пă'тă; гр^чкăфедре рÿсского языкă вăл вырăс
невая кăша хурă тул пăттй; пшенная
чĕлхй кафедринчĕ ĕçл^т
кăша вир пăттй; варИть кăшу пă'тă
кăфель (-я) сущ. муж. (син. израпĕç^р ^ мăло кăши ел айвăн-ха; зазец) кăфель (стена витмелли яка
варить кăшу сçĕ чăкрашлăт; расплиткă)
хлебьшать кăшу ĕçĕ уçăмлăт, йывăркăфельный лрил. кăфель ...; кăлăхă сир; с ним кăши не сварить унфельлĕ, кăфель вйтнĕ; кăфельная
пă пĕр чĕлхе тупмă çук; сапогИ прбпечь кăфель вйтнĕ кăмакă
сят кăши ăтă тĕ'пĕ хăйпăнсă кăйнă;
кафтăн (-а) сущ. муж. сăхмăн;
Мăслом кăши не испортишь посл. Çу
кафтăн из домăшнего сукнă килтй
янăшăн пă'тă пăсăлмăсть
тăларăн çĕленĕ сăхмăн
кăшель (кăшля) сущ. муж. ÿ'слĕк;
качăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
ÿсĕрнй; простÿдный кăшель шăнсă
глаг. несов. 1. кого-что суллă, силле, ÿсĕрнй; кăшель пристăл ÿ'слĕк ĕрчĕ
сиктер, чÿхентер; качăть колыбель
кăшлять (наст. -яю, -яешь, -яют;
сăпкă сиктĕр; качăть на качĕлях чучприч. действ. наст. -яющий; деепр.
чÿ ярăнтăр; вблны качăют лбдку хум-яя) глаг. несов. ÿ'сĕр; ребенок сйльс^м кимме чÿхентереççĕ 2. кого (син.
но кăшляет ачă хьпă ÿсерĕт
подбрăсывать) çĕкле, уррă йăт (сакашнĕ сущ. нескл. сред. (син. шарф)
ламласа) 3. что уçлă; качăть вбду
кашнĕ (пальто айне çыхакан шарф)

каюта (-ы) сущ. жен. как5та, пу"лĕм
(карап çинче); двухместная кан5та
йкĕ çынлăх как5та
кăяться (наст. кăюсъ, кăешься,
кăются; повел. ф. кăйся, кăйтесь;
прич. действ. наст. кăющийся, прош.
кăявшийся; деепр. кăясь) глаг. несов. ÿ'кĕн, айăпă йЫшăн, çылăхă йышăн; кăяться в грехйх çьшăхă кă'нĕшĕн ÿ'кĕн
квадрăт (-а) сущ. муж. тăваткăл,
квадрăт; начертйть квадрăт тăваткăл
ÿкĕр
квадрăтный ирил. тăваткăл, квадрăтлă; квадрăтная кбмната тăваткăл
пÿ'лĕм
квăкать (наст. -аю, -аешь, -ают)
глаг. несов. кваклăт (шапа çинчен)
квалификация (-и) сущ. жен. 1. (сик.
подготбвленность) пĕлÿ 'лĕх, ăстăлăх, пĕлÿ' шăйĕ; тбкарь высбкой квалификăции ăстă тбкарь 2. (син. специăльность) ĕç, квалификăци; приобрестИ квалификăцию юриста юрИст
ĕçне вĕренсе аллă ил
квалифицированный прил. (син.
бпытный, знăющий), квалифицированно нареч. ăстă, пЫсăк пĕлÿ'ллĕ,
пĕлекĕн; квалифицированньш раббчий
ăстă раббчи; решить вопрбс квалифицйрованно ыйтăвă пĕлсĕ татсă пар
квартал (-а) сущ. муж. 1. квартăл
(çулталăкăн тăваттăмĕш пайĕ, виçĕ
уйăх); результаты раббты за квартăл кварталтй ĕç тухăçĕ 2. квартăл,
тăваткăл (хулан е вăрманăн пайĕ);
квартăлы нбвых домбв çĕ'нĕ çуртс^н кварталĕсĕм
квартăльный прил. квартăл -ĕ;
кварталтй; квартăльный отчĕт кварталтй отчĕт
кварт^т (-а) сущ. муж. квартĕт
(тăватă юрăçă е музыкант); кварт^т баянИстов баянистсен квартĕчĕ
квартИра (-ы) сущ. жен. хваттĕр;
благоустрбенная квартира хă 'тлă

хваттер (газ, шыв, ăшă кĕртни); трехкбмнатная квартира вйçĕ пÿ'лĕмлă
хватгер; приватизировать квартиру
хваттерĕ приватизацилĕ
квартИрный ирил. хваттĕр -ĕ; квартИрный вопрбс хваттер Ыйтăвĕ; задержăть квартИрных ворбв хваттĕр
вăррисене ярсă тыт
квартплăта (-ы) сущ. жен. (сокр.:
квартйрная плăта) хватт^р укçй,
хватт^р тÿлевĕ; вбвремя вносИть
квартплЯту хваттер укçинĕ вăхăтрă
тÿлĕ
квас (-а) сущ. муж. квас (ÿсĕртмен
ĕçме); хлебный квас ть/рă квăсĕ;
Ягодный квас çырлă квăсĕ
квăсить (наст. квăшу, квăсишь,
квăсят; прич. страд. прош. квăшенный; деепр. квăся) глаг. несов., что
йÿ'çĕт; квăсить молокб сĕт йÿ'çĕт
квăшеный ирил. йÿ'çĕ, йÿ'çĕтнĕ;
квăшеная капÿста йу'çĕтнĕ купăстă
квашня (-й) сущ. жен. кăвăс чĕрĕс (çăкăр чусти хумалли)
квитăнция (-и) сущ. жен. квитăнци (укçа е япала пани-илнине çирĕплетекен хут); багăжная квитăнция
багăж квитăнцийĕ; вьшисать квитăнцию квитăнци çырсă пар
кедр (-а) сущ. муж. кедр (хыр евĕр
йывăç); сибИрский кедр Çĕ'пĕр кĕдрĕ
кедрбвый ирил. кедр -ĕ; кедрбвые
орĕхи кедр мă'йăрĕ
кекс (-а) сущ. муж. кекс (иçĕмпе
пĕçернĕ пĕчĕк булка пек çимĕç)
кĕпка (-и) сущ. жен. карттус (лапчăкрах формăлли)
керăмика (-и) сущ. жен. керăмика (тймран туса хĕртнĕ япаласем);
худбжественная керăмика илĕмлĕ
керăмика
керосин (-а) сущ. муж. краççьш;
налйть в фонăрь керосйн хунарă краççЫн яр
керосиновый ирил. краççьш -ĕ; керосИновая лăмпа краççын лампИ

к^та (-ы) и кета(-Ы) сущ. жен.
пулă); килька прЯного посбла текетă (лосось йышши пулă)
хĕмлетсе тăварлăнă кйлька
кефир (-а) сущ. муж. кефИр (тукинематогрăфия (-и) сущ. жен. кирйх тĕсĕ)
нематогрăфи (кинофилъмсем ÿкерес
кибернĕтика (-и) сущ. жен. киберйсталăх)
нетика (управлени ĕçĕн, информацш
кинескбп (-а) сущ. муж. кинескбп
пĕтĕмĕшле законĕсене тата меслечĕ-(телевидени экранĕ çине ÿкерчĕк
сене тĕпчекен ăслăлăх)
кăларакан хатĕр)
кивăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
кинжăл (-а) сущ. муж. кинжăл
глаг. несов., чем тай, сĕлт, суллă; ки- (кĕске хĕç, икĕ енĕ те касакан çĕçĕ)
в^ть головбй пуçа сĕлт
кинб сущ. нескл. кинб (экран çине
кинопленкăран пысăклатса филъмсем
кидăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
кăтартни; çавăн пек фильм); смотглаг. несов., кого-что (син. бросăть)
р^ть кинб кинб кур
1. пер, ывăт, пăрăх; кидăть кăмнем
чулпă пер 2. пăрăх, хăвăр, пăрахсă
кинокăмера (-ы) сущ. жен. кинохăвăр; кидăть друзбй туссенчен сйкăмера (фильм ÿкермелли аппарат)
вĕн; кидăть семыб кил-йышă пăрахкинофильм (-а) сущ. муж. киносă хăвăр * кидăть взгляды пăхă-пăхă
фильм; худбжественный кинофильм
ил, куç куçлă
илемлĕ кинофИльм; демонстрйрокидăться (наст. -ăюсь, -ăешься,
вать кинофильм кинофйльм кăтăрт
-ăются; повел. ф. -ăйся, -ăйтесь;
кибск (-а) сущ. муж. кибск (сутă
ирич. действ. наст. -ăющийся, прош. тумалли пĕчĕк çурт); газетный ки-ăвшийся; деепр. -ăясь) глаг. несов. бск хаçăт кибскĕ
(син. бросăться) 1. чем пер, перкекибт (-а) сущ. муж. турăш вырăнĕ
лĕш; дбти кидăются снежкăми ача(турăшсем лартма кĕленчелесе тунă
с^м юрпă перкелешĕççĕ 2. Ыткăн,
пĕчĕк шкап)
ă'нтăл, вйрхĕн, сик; кидăться в вбкипеть (наст. киплк5, кипишь,
ду шывă сик; кидăться в атăку тăшкипят; лрич. действ. наст. кигошшй,
мăн çине Ыткăн Ф кидăться слоирош. кипевший; деепр. кипя) глаг.
вăми сăмахă шухăшламăсăр персĕ
несов. 1. 1 и 2 л. неупотр. вĕре; водă
яр
в чăйнике кипйт чейникрĕ шыв
киловăтт (-а) сущ. муж.; множ.
вĕрĕт 2. 1 и 2л. неупотр. вĕре, вĕресе
киловăтты (-вăттов и -вăтт) килотăр, хĕрсе пыр; раббта кипйт ĕç
вăтт (хйватлăх виçи, 1000 ватт)
хĕрсе пырăть; злбба кипйт в сердце
килогрăмм (-а) сущ. муж.; множ.
чăрере çйлă вĕрăт 3. чем (син. проявкилогрăммы (-грăмм и -грăммов)
лять) пăлăрт; кипеть возмущĕнием
килогрăмм (йывăрйш виçи, 1000
тарăхнине пăлăрт, хь!тă тăрăх
грамм); купйть килогрăмм сăхару пĕр
кипятить (наст. -ячÿ, -ятйшь, -яткилогрăмм сăхăр туян; пбйманная
ят; ирич. действ. наст. -ятящий,
рыба потянÿла полторă килогрăмма
ирош. -ятИвший; ирич. страд. прош.
тЫтнă ггулă килб çÿрă тăйрĕ
-ячĕнный; деепр. -ятя) глаг. несов.,
что вĕрет; кипятйть вбду в самовăкилометр (-а) сущ. муж. километр
(вăрăмăш виçи, 1000 метр); до дерĕв- ре сăмаварпă шыв вĕрет; кипятйть
бельĕ кĕпе-йĕм вĕрет (çума хатĕрнн пять километров ялă çитме пйлĕк
лесе)
километр
кипятбк (-ткă) сущ. муж. вĕрекен
килька (-и) кйлька сущ. жен. (вĕтĕ

шыв, вĕренĕ шыв; крутбй кипятбк
тин вĕрĕнĕ шыв; обдăть. кипяткбм
вĕрекен шывпă çу (микробсене пĕтерме)
кипячĕный ирил. вĕрĕнĕ, вĕретнĕ;
пить кипяченую вбду вĕрĕтнĕ шыв
ĕç
киргиз (-а) сущ. муж., киргйзка (-и)
жен.; множ. киргйзы (-ов) кăркăссĕм
{тĕрĕксен йышне кĕрекен халăх)
киргйзский ирил. кă'ркăс -ĕ; Киргйзи -ĕ; Киргазирй; киргйзский язьпс
кă'ркăс чĕлхй; киргизские гбры Киргизирй сăрт-ту
кирилллица (-ы) сущ. жен. кирйллица (вырăс алфавичĕн никĕсне хывнă
авалхи славян çырулăхĕ)
кирпйч (-ă) сущ. муж. кйрпĕч; полый юфпйч хă'вăл кйрпĕч; обжигăть
кирпич кйрпĕч хĕрт
кирпйчный ирил. кйрпĕч ...; кйрпĕч
-ĕ; кирпичная стенă кйрпĕч стенă;
кирпйчный завбд кирпĕч завбчĕ; клăдка в два кирпичă йкĕ кйрпĕч хÿлăнăш хывнИ
кисель (-я) сущ. муж. кĕсĕл; Ягодный кисель çырлă кĕсĕлĕ; кисĕль из
овсянки сĕ'лĕ çă'нăх кĕселĕ
кисет (-а) сущ. муж. ĕнчĕк (табак хумалли хутаç)
кислорбд (-а) сущ. муж. кислорбд
(сывлама, çунма кирлĕ газ); кислорбд
вбздуха сывлăшрй кислорбд
кислотă (-ы) сущ. жен.; множ.
кислбты (-бт) кислотă, йÿ'çĕк (водородлă хими пĕрлешĕвĕ); сĕрная кислотă кÿ'кĕрт кислотй
кислый (кратк. ф. кйсел, кислă,
кйсло, множ. кйслы и кислЫ; сравн.
ст. кислее, кислĕй; превосх. ст. кислейший) прил., кйсло нареч. 1. йÿ'çĕ,
йÿçбк, кăвасăк; кислые яблоки кăвасăк пан улмИ 2. йÿ'çĕ, йÿ'çĕтнĕ,
йÿ'çĕхнĕ; кйслое тесто йÿ'çĕ чустă
(çĕпрепе хуни) 3. (син. уньЬгый, недовбльный) кичем, тунсăх, сÿ'рĕк,

кă'мăлсăр; кйслый взгляд кă'мăлсăррăн пăхнй
кисть1 (-и) сущ. жен. ăлă сыппй;
от кисти до плечă ăлă сыппинчĕн
хулпуççй тарăн
кисть 2 (-и) сущ. жен. 1. (син.
гроздь) сапакă, çÿпкăм; кисть виногрăда йçĕм çырлй çÿпкăмĕ 2. милке, кйстĕк (укермелли, сăрламалли
хатĕр) 2. ярапă, шерепĕ; шаль с кистями ярапăллă тутăр
кит (-ă) сущ. муж. кит (тинĕсре пурăнакан питĕ пысăк чĕр чун)
китăец (-ăйца) сущ. муж., китаЯнка (-и) жен.; множ. китăйцы (-ев)
китаецсĕм, китайсĕм (Китайри нумай-нумай халăхсемпе йăхсен пĕрлехи ячĕ)
китăйский лрил. китăй -ĕ; Кигăй -ĕ;
КитайрИ; китăйский язык китăй
чĕлхй; китăйская пйсьменность к и тăй çырÿлăхĕ (иероглифсем); китăйская ăрмия Китăй çăрĕ; китăйские
рбки Китайрй юхăн шывсĕм
китель (-я) сущ. муж.; множ. к и телЯ (-ĕй) и кйтели (-ей) кйтель
(хупă çухаллй пиншак евĕр тум); воĕнный китель çар çыннйн итгелĕ
кишеть 1 и 2 л. не употр. (наст.
кишйт, кишăт; лрич. действ. наст.
кишăщий, ирош. кишĕвший) глаг.
несов. (син. шевелйться, копошйться) йăшăлтăт, кĕшĕлтĕт, хĕ 'вĕш,
вĕркĕ; в ÿлье кишăт пчĕлы вĕллерĕ
пьи хурчĕсĕм вĕркĕççĕ; ÿлицы кишăт нарбдом урамсенчĕ хăлăх хĕвĕшĕт
кишечник (-а) сущ. муж. пЫршăлăх, пыршăсĕм; расстрбйство кишĕчника вар виттй
кишкă (-й) сущ. жен.; множ. кишкй (кишбк, кишкăм) пЫршă; тбнкие кишкй çинçĕ пыршăсĕм; прямăя.
кишкă кутанă; заворот кишбк пЫршă
хутлансă ларнй
клавиатÿра (-ы) сущ. жен. клави-

атÿра, пускăчсĕм; клавиатÿра рояля
(вĕренекенсен ушкăнĕ; вĕсем ларакан
рояль пускăчĕсĕм
пÿлĕм); учащиеся младших клăссов
клăвиша (-и) сущ. жен.; множ.
кĕ'çĕн классенчĕ вĕренекенсĕм; пеклăвиши (-виш) пÿскăч; клăвиши
реходйть из клăсса в класс класрăн
компыбтера компьн5тер пускăчĕсем;
класă куç 2. (син. категбрия, подразклăвиши баяна баян пускăчĕсĕм
деление) класс, ÿшкăн; тĕс; клăсклад (-а) сущ. муж. мул, пытăрнă
сы морскйх судбв тйнĕс карапĕсĕн
мул; найтИ клад пытăрнă мулă туп
тăсĕсĕм; класс млекопитăющих сĕтклăдбище (-а) сущ. сред. масăр,
пе ÿстерекенсĕн ÿшкăнĕ (биологиçăвă; христиăнское клăдбище хрисре)
тиансен масăрĕ; языческое клăдбиклăссик (-а) сущ. муж. клăссик
ще ыр-усалă ăненекенсен çăвй
(кулътурăра, ăслăлăх тĕпчевĕнче чапа
кладбйщенский ирил. масăр -ĕ, çăвă
тухнă çын); клăссики чувăшской ли-ĕ; кладбищенская огрăда масăр картератÿры чăвăш литературйн кластй
сикĕсĕм
кладовăя (-бй) сущ. жен. кладоклăссика (-и) сущ. жен. клăссивбй, усрăвлăх, усрăв пÿ'лĕмĕ; слока (литературйпа ÿнерĕн чи чаплă,
жить вĕщи в кладовÿю япаласене
кăтартуллй хайлавĕсем)
усрăв пÿлĕмне хур
классификăция (-и) сущ. жен.
кладовщИк (-ă) сущ. муж., клаклассификăци, ушкăнлăв; ушкăнладовщИца (-ы) жен. кладовщйк (кланй; наÿчная классификăция ă'слăлăх
довойра, складра ĕçлекен)
классификăцийĕ; произвестИ класкланяться (наст. -яюсь, -яешься,
сификăцию гриббв кăмпасенĕ уш-яются; повел. ф. -яйся, -яйтесь;
кăнласă тух
прич. действ. наст. -яющийся, прош.
классифицировать (наст. и будущ.
-явшийся; деепр. -яясь) глаг. несов. -рую, -руешь, -руют) глаг. сов. и не1. с кем пуç тай, пуç сĕлт (саламласа, сов. классификацилĕ, классификăци
сывлăх сунса); клăняться со знак<5ту, ушкăнлă; классифицИровать намыми пĕлăшсене пуç тай 2. кому сасекбмых хурт-кăпшанкă классифиламлă, салăм калă; Тебе кланяются
кацилĕ
Петя и Вăня Санă Петьăпă Вăня саклассический прил., классйчески
лăм калăççĕ
нареч. 1. классицизм -ĕ; классйческлăпан (-а) сущ. муж. клăпан (пăкое искÿсство классицйзм ÿнĕрĕ 2.
рăхри шĕвек, газ çулне пÿлмелли, вĕсенклăссик -ĕ, клăссика -ĕ; классйческуçăмне йĕркелемелли хатĕр); клапа- кая литератÿра клăссика литератуны музыкального инструмента мÿзырй 3. (син. типйчный, характĕрный)
ка инструменчĕн клапанĕсем; серкăтартÿллă; классический примĕр
дĕчный клăпан чĕре клăпанĕ
кăтартÿллă тĕ'слĕх
кларнет (-а) сущ. муж. кларнет
клăссный прил. 1. класс -ĕ; клас(йывăçран тунă вĕрсе каламалли музы-сный журнăл класс журнăлĕ 2. (син.
ка инструменчĕ)
замечăтельный) чăплă, пахă, питĕ
класс1 (-а) сущ. муж. класс (облăйăх; клăссный хоккейст чăплă хокществăри çынсен пĕрешкел интерес- кейст
семпе пĕрлешсе тăракан пысăк ушклăссовый прил. класс; клăссовые
кăнĕ); раббчий класс раббчи класс
интерĕсы раббчих рабочисĕн класс
2
класс (-а) сущ. муж. 1. класс
интересĕсĕм

класть (наст. кладу, кладĕшь, кладÿт; повел. ф. кладй; прич. действ.
наст. кладущий, прош. клăвший; деепр. кладя) глаг. сов. 1. кого-что (син.
помещăть) хур, хыв, вырттăр; нЯдо
класть вепщ на место япаласене вырăнă хурăс пулăть; класть деньги в
банк укçанă банкă хур 2. что (син.
возводйть) хыв, купалă; класть кирпйчную стену кйрпĕч стенă купалă
* класть начăло пуçлă, пуçăр;
класть жизнь пурнăçă пар, пуçă хур
(çапăçсă); класть Яйца çăмартă ту
(кайăксем çинчен); шăркă хыв (хурткăпшанкй çинчен); класть резолнщию
йышăнÿ çыр (документ çине); класть
все сИлы пĕ 'тĕм вăйрăн тă 'рăш;
класть поклбны пуççăп (турра кĕлĕ
туса)
клевăть (наст. клюю, клюĕшь,
клюют; повел. ф. клюй; прич. действ.
наст. клюк5щий, ирош. клевăвший;
деепр. клюя) глаг. несов. 1. кого-что
сăх (сăмсапа); сăхсă çи; кÿры клюк5т зернб чăхсем тЫрă сăхсă çиеççĕ
2. турт, сăх (пулă çинчен); рыба хорошб клюет ÿтром пÿлă ирхине лăйăх
туртăть
клĕвер (-а) сущ. муж. клевер,
кăйăк пÿçĕ (выльăх апачĕлĕх курăк);
пбле под клĕвером клевер пуссй
клеветă (-Ы) сущ. жен. эл^к, çăхăв,
чÿхă; распространЯть клеветÿ атек
сар; возводйть клеветÿ элеклĕ, чух,
çăхăв пар
клеветать (наст. -ещÿ, -ещешь,
-ĕщут; повел. ф. -ещй; прич. действ.
наст. -бщущий, прош. -етăвший; деепр. -ещă) глаг. несов., на кого-что
элекле, çăх, чух, эл^к сар, çăхăв
ту; на негб клевĕщут напрăсно ун
çинчен сăлтавсăрăх эл^к сарăççĕ
клеветнИк (-ă) сущ. муж., клеветнйца (-ы) жен. элекçĕ, çăхăвçă, чÿхăçă
клеенка (-и) сущ. жен. клеĕнка

(шыв яман сĕтел çитти); накрыть
стол клеĕнкой сĕтĕл çине клеĕнка
сар
клĕить (наст. клею, клеишъ, клĕят;
повел. ф. клей; ирич. действ. наст.
клĕящий, ярош. клĕивший; лрич.
страд. прош. клĕенный; деепр. клĕя)
глаг. несов., что çыпăçтăр, çилĕмле,
çйлĕм сĕр; çыпăçтарсă ту; клеить
конверты конвертсем çыпăçтарсă ту
клей (-я, о клее, на клек5) сущ.
муж. çйлĕм; столярный клей йЫвăç
çйлĕмĕ; резиновый клей резина
çйлĕмĕ; клеить клеем çилĕмпе çыпăçтăр
клĕйкий ирил. (син. лйпкий) çИлĕмлĕ, çЫпçăнчăк, çыпçăнакăн,
çыпăçакăн; клĕйкая лента çыпçăнчăк хăк5
клеймить (наст. -млк5, -мйшь,
-мят; ирич. действ. наст. -мящий,
прош. -мйвший; ирич. страд. прош.
-мĕнный; деепр. -мя) глаг. несов.,
кого-что 1. клемеле, тăмхалă; пăллă
ту, клеме çап, тăмхă ларт; клеймИть
скот выльăхă клемĕ çап (палламалли ÿкерчĕк хыв) 2. (син. обличăть)
питлĕ, намăслантăр; клеймить поз<5ром нăмăс ту, намăсă кăлăр
клеймб (-ă) сущ. сред.; множ. клбйма (клейм, клĕймам) клеме, тăмхă,
пăллă; клеймб на скотйне вьшьăх
çинчй клеме; поставить клеймб клеме çап, тăмхă ларт; клеймб позора
нăмăс паллй
клейстер (-а) сущ. муж. крахмăл
çйлĕмĕ
клетка1 (-и) сущ. жен. 1. читлĕх;
посадить птйцу в клетку кайăкă читлĕхе хуп 2. тăваткăл, кл^тка (йĕрлесе тунă тйваткал ÿкерчĕк); тетрадь
в клбтку клеткăллă тетрăдь * грудн^я клетка кă'кăр кăшкăрĕ
клетка 2 (-и) сущ. жен. клетка (организмăн чи пĕчĕк пайĕ); растйтельные клетки ÿсен-тăрăн клеткисĕм

клетчăтка (-и) сущ. жен. (син. целлюлбза) клетчăтка (ÿсен-тăран хуппинчи тĕп япала)
клĕтчатый прил. клеткăллă, тăваткăл куçлă; клетчатая ткань тăваткăл
кÿçлă пусмă
клешня (-й) сущ. жен.; множ. клешнй (-ей) хăчă, хЫпкăч; клешнй рă"ка
рак хаччисем
клещ (-ă) сущ. муж. сă'вăс; в т^ло впйлись клешй ÿгĕ сăвăссĕм тă'рăннă
клещи (-ей) и клещИ (-ĕм) сущ.
множ. (син. щипцЫ) хЫпкăч, хĕ'скĕч, клещĕ; кузнĕчные клеща тймĕрçĕ
хĕ'скăчĕ * клешăми слбва не вытянешь пусахласă та калаттараймăстăн
клĕн (-а) сущ. муж. вăрене; клен
америкăнский Амĕрика вĕренй; лйстья клĕна вĕрене çулçисĕм
клест (клестă) сущ. муж. к^кăр
сăмсă (кайăк)
клĕцки (-цек) сущ. множ.; един.
клĕцка (-и) çăмăх; пшенйчные клĕцки тулă çăмăхĕ; суп с клĕцками çăмăх
яшкй
клиент (-а) сущ. муж., клиентка
(-и) жен. клиент (тавар туянакан
е йăла учрежденийĕсен пулăшăвĕпе
усă куракан); клиенты парикмăхерской парикмăхерски клиенчĕсем
клймакс (-а) и климактĕрий (-я)
сущ. муж. клймакс (ватăлнă май
арлăх хевти сÿнсе пыни)
клймат (-а) сущ. муж. климат
(пĕр-пĕр вырăнти çанталăкăн яланхи уйрăмлăхĕсем); континентальный
климат континентлă клймат (çулла
шăрăх, хĕлле шартлама сивĕ пулаканни); умеренный климат виçăллĕ клймат; здорбвый климат сЫвлăхшăн
ÿсăллă клймат
климатИческий ирил. клймат -ĕ;
климатйческие поясă клймат тăрăхĕсем; климатйческие осббенности
клймат уйрăмлăхĕсăм

клин (-а) сущ. муж.; множ. клйнья (-ьев) сăвăл; дуббвый клин
юмăн сăвăл; вбить клин сăвăл çап
* бородă клйном шĕ'вĕр сухăл; свет
не клином сошĕлся тĕнчă хĕ'сĕр мар
(ĕçе тĕрлĕ майпа татса пама пулни
çинчен); Клин клИном погов. Савăлă
савăлпă çапсă кăларăççĕ; озимый
клин кĕрхй тырă пуссй
клйника (-и) сущ. жен. клйника
(чирлĕ çынсене сыватнипе пĕрлех студентсене те вĕрентекен, тĕпчев ĕçĕ
тăвакан больница)
клир (-а) сущ. муж. чиркÿ' çыннисăм, пуп таврăшĕ
клирос (-а) сущ. муж. клйрос (христиан^чиркĕвĕнче хор тăракан вырăн)
клйчка (-и) сущ. жен. ят (выльăха
параканни); хушмă ят (çынна параканни); собăка по клйчке Шăрик
Шăрик йтлă ййтă; у вбра былă клйчка Вброн вă'ррăн хушмă ячĕ Çăхăн
пÿлнă
клок (-ă) сущ. муж.; множ. клйчья
(-ьев) и клоки (-бв) 1. пайăркă,
тă'лăм; клок шĕрсти çăм пайăрки,
тă'лăм 2. тăтăк, тăтăк-кĕ'сĕк; одежда разбрвана в клбчья тумтирă тăтăккĕ'сĕк тÿнă
клоп (-ă) сущ. муж. хăнкăлă; выводИть клопбв хăнкăлă пĕт^р
клбун (-а) сущ. муж. клбун (циркри мыскараçă артист)
клуб1 (-а) сущ. муж.; множ. клÿбы
(-ов) 1. клуб (культура учрежденийĕ); сельский клуб ялтй клуб 2.
клуб, пĕрлешÿ"; клуб любителей
кнИги кĕнекĕ юратакансăн пĕрлешĕвĕ
клуб2 (-а) сущ. муж.; множ. клубь!
(-бв) каплăм; поднимăются клубы
дыма тĕ'тĕм палкасă çĕкленăт
клубень (-бня) сущ. муж. парăнкă,
çИмĕç (çĕр айĕнче чăмăртанни);
клÿбни картбфеля çĕр улмй паранкисăм

клубиться 1 и 2л. не употр. (наст.
-йтся, -ятся; прич. действ. наст.
-ящийся, прош. -ившийся; деепр.
-ясь) глаг. несов. (син. вздымăться)
мăкăрлăн, капламлăн, палкасă тăр;
над дорогой клубится пыль çул
çййĕн тусăн мăкăрланăть
клубнйка (-и) сущ. жен. çĕр çырлй; садбвая клубнйка пахчă çĕр çырлийĕ; компбт нз клубнйки çĕр çырлй компбчĕ
клубничный прил. çĕр çырлИ -ĕ;
клубнИчное варенье çĕр çырлй ва-

ренийĕ
клуббк (-бкă) сущ. муж. çăмхă;
клуббк шерстяных нйток çăм çип
çăмхй * свернуться клубкбм хутлансă вырт
клÿмба (-ы) сущ. жен. чечĕк
йăрăнĕ; разбИть клумбы пĕред дбмом
çурт умĕнче чеч^к йăранĕсем ту
клык (-ă) сущ. муж. асăв шăл,
асăв; клыкИ вблка кăшкăр асавĕсем
клюв (-а) сущ. муж. сăмсă (кайăксен); клюв петуха автăн сăмси; дятел долбйт клкиюм дерево улă таккă сăмсипе йывăçă таккăть
клкква (-ы) сущ. жен. шур çырли; идтй по юпбкву шур çырлй пуçтармă кай
ключ1 (-ă) сущ. муж. 1. ÿçă, çăраççй;
ключ от двербй ăлăк çăраççййĕ; свЯзка ключей çăраççй çыххй 2. ÿçă,
ÿçкăч; гăечный ключ гăйка ÿçкăчĕ 3.
(син. разгăдка) тÿпсăм, тупкăч; ключ
к шИфру шифр тÿпкăчĕ * ключ к
успбху ă'нăçлăх нйкĕсĕ; стрбить дом
под ключ çуртă пĕтĕмпĕх тусă çитĕр
ключ2 (-ă) сущ. муж. (син. роднйк)
çăлкÿç; под горбй бьют ключИ сăрт
айĕнчĕ çăлкуçсем юхсă тăрăççĕ
ключица (-ы) сущ. жен. йĕтĕс
шăммй (мăйпа кăкйр хушшинчи)
шнбшка (-и) сущ. жен. клк5шка
(хоккеистсен вййă хатĕрĕ)
клянчнть (наст. -чу, -чишь, -чат)

глаг. несов., что (син. выпрăшивать)
кĕле, тархаслă, йăлăнсă ыйт; клЯнчить деньги укçă йăлăнсă ыйт
клясться (наст. клянÿсь, клянĕшься, клянÿтся; прош. клялся,
клялăсь, клялбсь и клялось, множ.
клялйсь и клялись; повел. ф. клянйсь, клянйтесь; прич. действ. наст.
клянÿщийся, прош. клявшийся; деепр. клянясъ) глаг. несов., в чем, с
неопр. ф. шш с союзом «что» тупă
ту, сăмăх пар; клЯсться в верности
родине тăвăн çĕршывă парăнсă тăмă
тупă ту; клЯсться в вечной любвИ
ĕ'мĕр юратмă сăмăх пар
клятва (-ы) сущ. жен. (син. обещăние, уверение) тупă; сăмăх панИ,
тупă тунй; дать клятву тупă ту
книга (-и) сущ. жен. 1. кĕнеке (вуламалли); детские кнИги ачă-пăчă
кĕнекисем; книга стихбв сă'вă кĕнекИ; сидеть за книгой кĕнекĕ тытсă
лар; писăтель издăл нбвую кнйгу
çырăвçă ç ĕ ' н ĕ кĕнеке пичетлесĕ
кăлăрнă 2. кĕнеке (ĕç çинчен çырса
пымалли); бухгалтерские книги бухгалтери кĕнекисĕм; книга жалоб и
предложений жалобăсемпĕ сăнÿсĕн
кĕнекИ * емÿ и кнИги в рÿки ку ăç
шăпăх ун валлй
книжный прил. кĕнекĕ -ĕ; кнйжная
пблка кĕнекĕ çÿ'лĕкĕ; книжный магазйн кĕнеке магазйнĕ
кнбпка (-и) сущ. жен. 1. кнбпка
(пысăк шлепкеллĕ кĕске пăта); канцелЯрские кнбпки канцеляри кнопкисĕм 2. (син. застĕжка) кнбпка,
тÿмĕ, çĕкĕл; перчăтки на кнбпках
кнбпкăллă перчеткĕ 3. кнбпка, пÿскăч (сигнал памалли, аппарата ĕçлеттермелли); кнбпка двернбго звонкă
ăлăк шăнкăрăвĕн пÿскăчĕ
кнут (-ă) сущ. муж. пÿшă, чăпăрккă; ремĕнный кнут чĕн пÿшă;
подгонЯть лбшадь кнутбм лашанă
пушăпă хăвалă

княжество (-а) сущ. сред. княжество (князь тытса тăракан çĕршыв)
князь (-я) сущ. муж.; множ. князьЯ (-зĕй) князь (патшалăха е унйн
пайне тытса тăнă феодал титулĕ)
кобель (-я) сущ. муж. (ант. сÿка)
аçă йЫтă
кобыла (-ы) сущ. жен. (ант. жеребец) кĕсрĕ; порбдистая кобыла
ăрăтлă кĕсре; кобыла ожеребИлась
кĕсре хăмлăнă
ковăрный прил. (син. веролбмный),
ковăрно нареч. чеĕ, ултăвлă; ковăрные зăмыслы чеĕ шухăшсем; ковăрные дĕйствия ултăвлă ĕçсĕм
ковăть (наст. кук5, куĕшь, кук5т;
повел. ф. куй; прич. действ. наст. кукяций, прош. ковăвший; ярич. страд.
прош. кбванный; деепр. куя) глаг. несов. 1. что туптă, шаккă; ковăть желбзо на наковăльне тимăре сунтăл
çинче туптă 2. кого таканлă, такăн
çап; лбшади не кбваны лашасенĕ таканламăн
ковер (коврă) сущ. муж. кавйр,
палăс; домоткăньш ковер килте тĕ'ртнĕ кавйр; постелйть на пол ковĕр
урайнĕ кавйр сар
ковш (-ă) сущ. муж. ăлтăр; зачерпнÿть ковшбм вбду алтăрпă шыв ăссă
ил; ковш экскавăтора экскавăтор
ă'скăчĕ
ковыль (-я) сущ. муж. кăлкăн
(çеçен хир курйкĕ)
когдă нареч. и союзн. сл. хăçăн; чух,
чухнĕ; вăхăтрă; -сан (-сен); Когдă
Зто бЫло? Хăçăн пулнă ку?; когдă
растЯет снег юр ирĕлсĕн; Был уже
вечер, когдă мы пришли из леса
Эпйр вăрмантăн тăврăннă чухнĕ каç
пÿлнăччĕ ĕ'нтĕ * когдă еще бÿдет
э"то ку тахçăн пулăть-ха; когдă так
агшă пулсăн; когдă как хăçăн мĕнлĕ
когдă-нибудь, когдă-либо нареч.
хăçăн та пулИн; когдă-нибудь он
поймĕт своК) ошИбку хăçăн та пу-

лйн вăл хă'йĕн йăнăшнĕ ăнлансă
илĕ
когдЯ-то нареч. тахçăн ĕ'лĕк; когд^-то здесь был лес тахçăн ĕ 'лĕк
кунтă вăрмăн пÿлнă
кбготь (кбгтя) сущ. муж.; множ.
кбгти (когтĕй) чĕрне (чĕр чунăн,
кайăкăн); кб"гти Ястреба хурчкă чĕрнй
код (-а) сущ. муж. код (информацие вăрттăн пĕлтермелли ятарлă
паллăсем); сообщить кбдом кодпă
пĕлтĕр; сменйть код кодă улăштăр
кбдовый прил. код -ĕ; кбдлă; кбдовый замбк кбдлă çăрă
кбе-где нареч. унтă-кунтă, тĕл-тĕл,
вьГрăн-вырăн; кбе-гдĕ еще лежйт
снег тăл-тĕ'л юр выртăть-ха
кбе-кăк нареч. 1. (син. плбхо, небрĕжно) вăлИ-шалй, япăхрăх, тймсĕр, тирпĕйсĕр; раббтать кбе-кЯк
вăлИ-шалИ ĕçлĕ 2. (син. ĕле-ĕле)
арăн, арăн-арăн, хĕнпĕ; мы кбе-кăк
перебрăлись чăрез рбку эпИр юхăн
шыв ÿрлă арăн-арăн каçкалăрăмăр
кбе-какбй (кбе о какбм) местоим. неопр. вăл-кÿ, хăш-пĕ'р; купйть
кбе-какйх товăров вăл-кÿ таварă
туян
кбе-когда нареч. (син. иногдă, изредкă) хушăрăн, сайрарăн, тĕпĕр
чухнĕ; и бсенью кбе-когдă выпадăют
Ясные дни кĕркуннă те хушăрăн уяр
кунсĕм пулăççĕ
кбе-ктб (кбе-когб, кбе к комÿ)
местоим. неопр. хă'шĕ-пĕрИ, хă'шĕхă'шĕ; кбе-кому мы об ^том сообшили хă'шĕ-пĕрисенĕ эпйр кун çинчăн пĕлтернĕ
кбе-куда нареч. унтă-кунтă; мне
надо съездить кбе-куда мăнăн унтă-кунтă кайсă килес пулăть
кбе-чтб (кбе-чегб, коĕ в чĕм) местоим. неопр. вăл-кÿ; поговорйть кбе
о чем вăл-ку çинчĕн калаçсă ил
кбжа (-и) сущ. жен. 1. тир (чĕрĕ

ÿт çинчи), ÿт-тйр; глăдкая кбжа якă
ÿт-тИр; цвет кбжи тир тĕ'сĕ; рăнка
на кбже ÿт-тйр çинчй сурăн 2. сăрăн,
тир, тÿнă тир; телЯчья кб~жа пăрÿ
тирĕ; чемодăн из свинбй кбжи сыснă сăрăн чăматăнĕ * кбжа да кбсти
тирĕпе шăммИ кăнă юлнă; лезть из
кбжи питĕ тă'рăш
кбжаный прил. сăрăн ...; сăрăн -ĕ;
кбжаный портфель сăрăн портфель
кожура (-Ы) сущ. жен. хÿпă, хуппИ (çимĕçсен); картбфельная кожура çĕр улмй хуппИ
козЯ (-Ы) сущ. жен.; множ. кбзы
(коз, кбзам) качакă; дикие кбзы хир
качакисĕм; держ^ть коз качакă усра
козел (козлă) сущ. муж. 1. качакă
такИ, каçтакй (килти); рога козлă
каçтакй мăйракй 2. качакă (ирĕкри);
гбрный козĕл ту качакй 3. качакă
(вăйă); забивăть козлă качакаллă
выля (домино вăййинче) 4 от негб
как от козла молокб унрăн ним уссИ те çук; козĕл отпущения çын
ăйăпĕшĕн хур куракăн
кбзий прил. качакă -ĕ; кбзье молокб качакă сĕ'чĕ
козленок (-нка) сущ. муж.; множ.
козлЯта (-ят) качакă путеккй
козырĕк (-рькă) сущ. муж. карттÿс сăмсй 4 взять под козырек саламлă, чыс ту (алла карттус сăмси
патне тытса)
козырнбй лрил. кбзырь ...; кбзырь
-ĕ; козырнбй валет кбзырь валет
кбзырь (-я) сущ. муж. кбзырь
(карт вăййинчи аслă тĕс); крĕсти
кбзыри хĕр^с кбзырь; бить кбзырем
козырьпе вит 4 ходйть кбзырем янкăслăн, каçрашкалăн
кбйка (-и) сущ. жен.; множ. кбйки (кбек, кбйкам) кбйка, вЫрăн,
кравăть; больничные кбйки больницăрй вырăнсĕм
кокăрда (-ы) сущ. жен. кокăрда

(формăллă карттус, çĕлĕк умне çирĕплетекен значок)
кокбс (-а) сущ. муж. кокбс (кăнтăрти йывăç тата унăн пысăк мăйăр евĕр çимĕçĕ)
коктĕйль (-я) сущ. муж. коктейль
(тĕрлĕ çимĕç сĕткенĕ е тĕрлĕ эрех
хутăштарса тунă ĕçме)
кол (-а) сущ. муж.; множ. кблья
(-ьев) и колы (-бв) шалчă; вбить в
землю кол çĕре шалчă çапсă ларт
4 ни кола ни дворă çап-çарă, нймĕн
те çук (чухăн çыннăн)
кблба (-ы) сущ. жен. кблба (хими
сăнавĕсем тумалли вйрăм мăйлă кĕленче савăт)
колбасă (-Ы) сущ. жен.; множ. колбасы (-ăс, -ăсам) кăлпассй; варĕная
колбасă пĕçĕрнĕ кăлпассй; копчĕная
колбасă тĕ'тĕрнĕ кăлпассй; поджăрить яйчницу с колбасбй кăлпассипе çăмартă ăшалă
колбăсный лрил. кăлпассй -ĕ; колбăсный цех кăлпассй цĕхĕ; колбăсные
издĕлия кăлпассй йышшй çимĕçсĕм
колгбтки (-ток) сущ. множ. колгбтка (йĕмпе пĕрле çыхса тунă чăлха); детские колгбтки ачă-пăчă колготкИ
колдовать (наст. -дÿю, -дÿешь,
-дÿют) глаг. несов. тухăт, асамлă,
асăм ту * колдовăть над часăми сехĕт юсасă аппалăн
колдовствб (-ă) сущ. сред. тухатÿ,
асăм; тухатнй, асамланй; занимăться
колдовствбм тухатсă аппалăн
колдун (-ă) сущ. муж., колдунья
(-и) жен. тухăтмăш, асăмçă; стăрая
колдунья тухăтмăш кăрчăк
колебăть (наст. колеблю, колеблешь, колĕблют; повел. ф. колебли;
прич. действ. наст. колĕблющий,
прош. колебăвший; нрич. страд. наст.
колĕблемый; о^ееир. колĕбля) глаг.
несов. суллă, суллантăр, чÿхентер,
вылянтăр, силлентĕр; вблны колеб-

лют лбдку хумсем кимме чÿхентереççĕ
колебЯться (наст. колеблюсь, колеблешься, колĕблются; повел. ф. колеблись, колĕблитесь; прич. действ.
наст. колеблющийся, ирош. колебăвшийся; деепр. колеблясь) глаг. несов. 1. 1 и 2л. неупотр. (син. раскăчиваться) суллăн, чÿхен, вылян,
силлен; плăмя колеблется от вĕтра
çÿлăм çилпе вылянăть 2. (син. сомневăться) иккĕлĕн, хăюсăрлăн, и к к ĕленсĕ тăр; ничуть не колеблясь пĕр
иккĕленсĕ тăмăсăр * цены на рынке колеблются пасартй хаксĕм улшăнсă тăрăççĕ
коленкбр (-а) сущ. муж. коленкбр (çирĕп сийпе витнĕ пусмă)
коленкбровый прил. коленкбр ...;
коленкбр -ĕ; коленкбровый переплет кнИги кĕнекĕн коленкбр хуплашкИ
колĕно (-а) сущ. сред.; множ. колĕни (-ей, до колĕн) и колĕнъя
(-ьев) 1. чĕркуççй; чĕрçй; стоЯть на
колĕнях чĕркуçленсĕ тăр; водЯ по колено шыв чĕркуççй тарăн; посадйть
ребĕнка на колени ачанă чĕрçй çине
ларт 2. (син. звенб, отрĕзок) сЫпăк;
коленья бамбукă бамбÿк сыпăкĕсĕм
колесб (-ă) сущ. сред.; множ.
колеса (-ĕс) кустăрмă, урапă; колесб телеги урапă кустăрмй; зÿбчатое колесб шă'ллă урапă (машина
пайĕ) * вставлЯть пăлки в колĕса
юрй чăрмантăр, урă хур
колеЯ (-й) сущ. жен.; множ. колей (-ей, -еям) 1. урапă йĕ'рĕ, çул
пÿтăкĕ (урапасем хывни) 2. рельс
çÿлĕ; ÿзкая колей ăнсăр рельс çÿлĕ
кблики (-ик) сущ. множ.; един. кблика (-и) чикĕн; чикĕн чикнй; смеяться до кблик чикен чикиччен кул
колйчество (-а) сущ. сред. (ант. кăчество) хисĕп, й ы ш ; колИчество

ученикбв в шкбле шкултă вĕренекенсĕн хисĕпĕ
коллектйв (-а) сущ. муж. коллектйв, йыш; коллектИв бригăды бригăда йЫшĕ; трудовбй коллектив ĕç
коллектйвĕ
коллектйвный прил. (ант. индивидуăльный), коллективно нареч. коллектйвлă, ÿшкăнлă; коллективпă,
ушкăнпă, йышпă; коллектйвное хозЯйство ÿшкăнлă хуçăлăх; реш^ть
вопрбс коллектИвно ыйтăвă йышпă
татсă пар
коллекционер (-а) сущ. муж. коллекционĕр, коллĕкци пухакăн; коллекционĕр значкбв значоксĕм пухакăн
коллĕкция (-и) сущ. жен. пÿхă,
пÿхăм, коллекци; коллĕкция почтбвых мăрок пбчта маркисен пуххй
колоббк (-бкă) сущ. муж. йăва',
йăвачă; испĕчь колобкИ йăвă пĕç^р
колбда1 (-ы) сущ. жен. 1. (син. чурбăк) каскă; дуббвая колбда юмăн
каскă; рубйть мЯсо на колбде каскă
çинче аш кас 2. (син. корЫто) кулатă, каскă курит^; водопбйная колбда вЫльăх шăвармаллй кулатă
колбда2 (-ы) сущ. жен. колбда, карт
пуххй
колбдец (-дца) сущ. муж. çăл,
пÿсă; колбдец с журавлем тарасăллă
пÿсă; сруб колбдца çăл пурй * артезиăнский колбдец артезиăн çă'лĕ
(шыв хăйĕн пусăмĕпе тухса тăран
шăтăк)
колбдка (-и) сущ. жен. 1. кăлăп;
сапбжная колбдка ăтă кăлăпĕ 2. (син.
оснбва, бстов) кăлăп, кăшкăр; колбдка рубăнка савă кăлăпĕ; колбдка
хомутă хă'мăт клещй * брденская
колбдка брден планкисĕм; на однÿ
колбдку кăснă лăртнă, пĕр пек
кблокол (-а) сущ. муж.; множ. колоколă (-бв) чан; церкбвные колокола чиркÿ' чанĕсĕм; бить в колокола чан çап

колокбльный прил. чан -ĕ; колокбльный звон чан сассй, чан янранй
колокбльня (-и) сущ. жен. чан
вЫрăнĕ, ч и р к ÿ ' тăррй; колокбльня
цĕркви чйркĕвĕн чан вЫрăнĕ
колокбльчик (-а) сущ. муж. 1. (син.
звонбк) шăнкăрăв; звенит колокбльчик шăнкăрăв шăнкăртатăть 2. шăнкăрăв кÿрăкĕ, шăнкăрăв чечĕкĕ
колониалИзм (-а) сущ. муж. колониалйзм, колбни йĕркй
колбния (-и) сущ. жен. 1. колбни
{вййлăрах патшалăх çĕнсе пăхăнтарнй çĕршыв); бывшие колбнии АнглИйской импĕрии А 'нгли империйĕн колбнийĕ пÿлнă çĕршывсем
* исправительная колбния юсанмаллй колбни
колбнка (-и) сущ. жен. 1. колбнка
(техника хатĕрĕ); гăзовая колбнка
газ колонки (шыв ăшăтмалли) 2. колбнка (машинăсене бензин ярса параканни) 3. колбнка (шыв йсмалли
урама лартнă хатĕр) 4. (син. столбĕц) колбнка, юпă (хаçат йĕркисен пуххи)
колбнна (-ы) сущ. жен. 1. колбнна, юпă; гранйтная колбнна гранйт
юпă; дом с колбннами колбннăллă
çурт 2. колбнна (йĕркен-йĕркен утакан халăх е вĕçе-вĕçĕн пыракан машинăсен ушкăнĕ); колбнны демонстрăнтов демонстрантсен колоннисем;
колбнна воĕнной тĕхники çар техник й н колоннй
кблос (-а) сущ. муж.; множ. колбсья (-ьев) пучăх; кблос пшеницы
тулă пучăхĕ; налитЫе колбсья туллй
пучахсем
колосйться 1 и 2л. неупотр. (наст.
-йтся, -ятся; прич. действ. наст.
-ящаяся, ирош. -йвшаяся; деепр. -ясь)
глаг. несов. пучăх кăлăр, пучахă лар;
рожь колосится ырăш пучахă лăрнă
колоссăльный прил. (сик. огрбм-

ный) улăплă пЫсăк, пйтĕ пЫсăк,
капмăр; колоссăльный успех пйтĕ
пЫсăк çитĕнÿ'
колотить (наст. -очУ, -бтишь, -бтят; деепр. -отя) глаг. несов. 1. почему
и во что (син. бить, стучăть) шаккă, çап, тÿнклеттер, шанлаттăр; колотйть в дверь алăкă шаккă 2. (син.
избивăть) хĕне, ват, кÿпк^; колотйть кулакбм по снинĕ çурăмрăн
чышкăпă кÿпке 3. (син. разбивăть)
ват, çĕ'мĕр; колотйть посÿду сăвăтсапанă çĕ'мĕр * меня кблотит дрожь
Зпă чĕтрене ертĕм
колбть1 (наст. колк5, кблешь, кблют; ирич. страд. прош. кблотый; деепр. коля) глаг. несов., что (син. рассекăть) çур, чĕл, ваклă; колбть дровă вÿтă çур; колбть орĕхи мă'йăр кат
колбть2 (наст. колк5, кблешь, кблют; ирич. страд. прош. кблотый; деепр. коля) глаг. несов. 1. кого-что
чик, тир, тăрăнтăр; колбть иглбй
йĕппе чик 2. кого пус, чик; колбть
свиныб сыснă пус 3. (син. язвйть)
йĕпле, тĕртсе ил (сăмахпа); колбть
насмĕшками тăрăхласă йĕплĕ ^
Прăвда глазă кблет иосл. Чăн сăмăх
килĕшмест; в бокÿ кблет чикен чикбт; колбть глазă намăслантăр
колпăк (-ă) сущ. муж. калпăк; вЯзаный колпăк çЫхнă калпăк
колÿн (-ă) сущ. муж. калÿн (вутă
çурмалли хулăн пуртă)
колхбз (-а) суш. муж. (сокр.: коллектйвное хозяйство) колхбз
колхбзник (-а) сущ. муж., колхбзница (-ы) жен. колхбзник
колхбзный ирил. колхбз -ĕ; колхбзный строй колхбз йĕрки
колыбĕль (-и) сущ. жен. (син.
лк5лька, зЫбка) сăпкă; качăть ребенка в колыбĕли ачанă сăпкарă

сиктер
колыбĕльный ирил. сăпкă -ĕ; колыбĕльные пĕсни сăпкă юррисĕм

кольцб (-ă) сущ. сред.; множ. кбльца (колец, кбльцам) 1. (син. окрÿжность) ÿнкă, к ă ' ш ă л , çаврашкă;
стальнбе кольцб хÿрçă кă'шăл; выполнять упражнения на кбльцах ункăсем çинчĕ хăнăхтарусĕм ту 2. çĕ'рĕ;
золотбе кольцб Ылтăн çĕ'рĕ 4 годйчные кбльца дерева йЫвăçăн çултăлăк ункисĕм; взять протйвника в
кольцб тăшмана çавăрсă ил
колючий прил. 1. йĕ 'плĕ, йĕпленчĕк, чикĕн, чикенчĕк; колк>чие
растения йĕпленчĕк ÿсен-тăрăн 2.
(син. язвйтельный) йĕ 'плĕ, йĕплевлĕ, тăрăхлăвлă; йĕплекĕн, тăрăхлакăн; колючие слова' йĕ 'плĕ сăмахсем
колЯска (-и) сущ. жен. 1. урапă,
кÿме; детская коляска ачă кÿми 2.
сăпкă, лармă; мотоцикл с колЯской
сăпкăллă мотоцйкл
комăнда (-ы) сущ. жен. 1. (син.
прикăз, повеление) хушÿ, комăнда; хушнй; дать комăнду остановйться чарăнмă хуш 2. (син. отряд)
ÿшкăн, комăнда; пожăрная комăнда пушăр команди 3. (син. экипăж)
комăнда; комăнда корабля карăп команди 4. комăнда (спортсменсен
ушкăнĕ); футббльная комăнда футбс5л командИ
командйр (-а) сущ. муж. командйр, пÿçлăх, ертÿ"çĕ; командир полкă полк командйрĕ; командйры произвбдства произвбдство ертуçисем
комăндовать (наст. -дую, -дуешь,
-дуют) глаг. несов. 1. (син. прикăзывать) хуш, хушÿ пар, командăлă,
комăнда пар; Комăндую: разойтИсь!
Салансă каймă комăнда парăтăп! 2.
(син. руководИть) командăлă, ертсĕ
пыр, командйр пул; В войнÿ он комăндовал рбтой Вăрçăрă вăл рбта
командйрĕ пÿлнă
комăндующий (-его) сущ. муж. комăндуюши, ертÿ'çĕ (çарти аслă на-

чальник); командующий фрбнтом
фронт командующийĕ
комăр (-ă) сущ. муж. вă'рăм тунă; малярййньш комăр сив чир вă'рăм тунй
комбăйн (-а) сущ. муж. комбăйн;
зерноубброчный комбăйн тĕш тырă
комбăйнĕ; картофелеубброчный комбăйн çĕр улми комбăйнĕ; раббтать
на комбăйне комбайнпă ĕçлĕ
комбинăт (-а) сущ. муж. комбинăт (темиçе предприяти пĕрлешĕвĕ);
хлопчатобумăжный комбинăт мăмăк
пир-ăвăр комбинăчĕ; металлургйческий комбинăт металлÿрги комбинăчĕ; комбинăт бытовбго обслÿживания йăлă ыйтăвĕсене тивĕçтерекĕн
комбинăт
комбинезбн (-а) сущ. муж. комбинезбн (шăлаварпа курткăна пĕрле
çĕлесе тунă ĕç тумĕ)
комедия (-и) сущ. жен. комеди
(хаваслă, мыскараллă драма хайлавĕ);
музыкăльная комедня мÿзыкăллă ком^ди; стăвить комедию комĕди ларт
* ломăть комедию Икĕ питлĕн
комендЯнт (-а) сущ. муж. 1. комендăнт (гарнизонри йĕркене пăхакан çар
пуçлăхĕ) 2. комендăнт (хуçалăха йĕркелесе пыракан); комендăнт общежития общежИти комендăнчĕ
комендатÿра (-ы) сущ. жен. комендатÿра (комендант ертсе пыракан учреждени); военная комендатÿра гброда хулăн çар комендатурй
комĕта (-ы) сущ. жен. комета (Хĕвел тавра çаврăнакан, хÿреллĕ çăлтăр
пек курăнакан япала); хвост кометы
ком^та хÿрй
кбми сущ. нескл. муж. и жен. кбми; множ. нескл. кбми комисĕм
(финн-угрсен йышне кĕрекен халăх);
язык кбми кбми чĕлхи
комиссăр (-а) сущ. муж. комиссăр
(çар е полици службинчи çын); военный комиссăр респÿблики респÿб-

ликăн çар комиссăрĕ; комиссăр полиции полйци комиссăрĕ
комиссариăт (-а) сущ. муж. комиссариăт (тытăм органĕ); райбнный
военныă комиссариăт райбнти çар
комиссариăчĕ
комиссибнный прил. комИсси -ĕ;
комиссибнная торгбвля (çынсем панă
япаласене сутни); комиссибнное вознаграждение комйсси тÿлевĕ (япала
сутса панăшăн тÿлени); комиссибнный магазИн комисси магазинĕ
комйссия (-и) сущ. жен. 1. комйсси (пĕр-пĕр ĕç тума уйăрнă ушкăн);
комйссия по трудовым спбрам ĕçрй
тавлашусен комйссийĕ; избирательная комиссия суйлăв комйссийĕ 2.
комИсси (тавар сутта илни); сдатъ
вĕщи на комйссию япаласенĕ сутмă пар
комитет (-а) сущ. муж. комитĕт
(пĕр-пĕр ĕçе ертсе пыракан орган);
профсоюзный комитет профсоюз
комитечĕ; исполнйтельный комитбт
бç тăвакăн комитст; комитбг солдăтских матерей салтăк амăшĕсĕн комитечб
комйческий, комичный прил., комически, комично нареч. (син. смешнбй, забăвный) камитлĕ, мыскарăллă, кулăшлă; комическая ситуация мыскарăллă ларÿ-тăрÿ; он комйчно гримăсничает вăл пит-куçне
камитлĕ вылятăть
кбмкать (наст. -аю, -аешь, -ают)
глаг. несов. (син. мять) лÿчĕрке, лутăркă, тĕркеле, чăмаккалă; кбмкать
в рукăх платбк тутăрă алăпă лÿчĕрке
4 кбмкать расскăз çыхăнÿсăр каласă пар
комментăрий (-я) сущ. муж. (син.
разъяснение) ăнлантарÿ, ăнлантарсă
панй; комментăрии к ромăну ромăн
пиркИ ăнлантарсă панисем; ^тот
вопрбс в комментăриях не нуждДется ку ыйтăвă ăнлантарсă памă кйрлĕ
мар

комментйровать (наст. -рую, -руешь, -руют) глаг. сов. и несов., что
(син. разъяснять) ăнлантăр, ăнлантарÿ хуш; газета комментйрует н6вый закбн хаçăт çĕ'нĕ законă ăнлантарăть
коммерсăнт (-а) сущ. муж., коммерсантка (-и) жен. коммерсăнт,
сутÿçă
коммерция (-и) сущ. жен. коммĕрци, сÿтă, сутÿ-илÿ'; занимăться коммерцией суту-илÿ' ту
коммерческий прил. коммерци -ĕ;
сутУ-илÿ' -ĕ; коммерческая деятельность сутÿ-илÿ' ĕ'çĕ
коммунальный прил. коммунăллă
(хула хуçалăхне тытассипе çыхăннă);
коммунăльные предприЯтия коммунăллă предприятисĕм 4 коммунăльная квартйра коммунăллă хваттĕр
(темиçе çемье пурăнаканни)
коммунйзм (-а) сущ. муж. коммунйзм (çынсем пусмăрсăр, ирĕклĕ те
телейлĕ пурăнас ĕмĕт, çав ĕмĕте çирĕплетекен вĕрентÿ)
коммунйст (-а) сущ. муж., коммунйстка (-и) жен. коммунйст (коммунистсен партийĕнче тăракан)
коммунистйческий прил. коммунизм -ĕ; коммунйст -ĕ; коммунистйческая идеолбгия коммунйзм идеолбгийĕ; коммунистйческая пăртия
коммунистсĕн пăртийĕ
коммутăтор (-а) сущ. муж. коммутăтор (электричество приборĕсене,
сăм., телефонсене пĕр-пĕринпе çыхăнтармалли хатĕр)
коммюнике сущ. нескл. сред. коммюникĕ, пĕлтерÿ'; пĕлтернй; коммюнике о переговбрах калаçусем
çинчĕн пĕлтернй
кбмната (-ы) сущ. жен. пÿ 'лĕм;
светлая кбмната çÿтă пÿ'лĕм; кбмната мăтери и ребенка на вокзăле
вокзалтй ачапă ăмăшĕн пÿ'лĕмĕ
кбмнатный прил. 1. пÿ 'лĕм -ĕ;

пÿлĕмрй; кбмнатная дверь пÿ"лĕм
ăлăкĕ 2. (син. домăшний) кил -ĕ;
килтй, кил-çуртрй; кбмнатные растения килтй ÿсен-тăрăн; кбмнатная
температÿра кил-çуртрй температÿра (виçеллĕ шайри)
комбд (-а) сущ. муж. комбд (пĕрпĕрин çине вырнаçтарнă ещĕксенчен
тăракан пĕчĕк шкап); хранить бельĕ
в комбде кĕпе-йĕме комодрă усрă
комбк (комкă) сущ. муж. чăмаккă, чăмăрккă, муклашкă, кăтăк; комбк глины тăм чăмаккй ^ комбк в
гбрле стойт пыр пÿ'лĕнчĕ (хумханнипе)
комблый ирил. (син. безрбгий; ант.
рогăтый) мăклă, мăйракăсăр; комблая корбва мăклă ĕне
компăктный прил., компăктно нареч. 1. (син. плбтный) çă'тă, пĕ'чĕк,
пуçтарÿллă; компăктное расположение деталей машйны машйна пайĕсене çă'тă вырнаçтарнй 2. (син. крăткий, сжăтый) кĕскĕ; компăктно изложйть вопрбс ыйтăвă кĕскен уçсă
пар
компăния (-и) сущ. жен. 1. компăни (суту-илÿ е промышленность
пĕрлешĕве); акционерная компЯния
акционерсĕ"н компăнийĕ; стройтельная компăния строИтельство компăнийĕ 2. ÿшкăн, эртел, йыш; отдыхЯть компЯнией ушкăнпă кан; он не
из нăшей компăнии вăл пИрĕн йышрăн мар
компаньбн (-а) сущ. муж., компаньбнка (-и) жен. (син. соучăстник)
юлтăш, ĕçтеш; компаньбны по фйрме фирмăрй ĕçтешсем
компăртия (-и) сущ. жен. (сокр.:
коммунистическая пăртия) компăрти
кбмпас (-а) сущ. муж. кбмпас
(тĕнче енĕсене кăтартакан хатĕр);
стр^лка кбмпаса кбмпас йĕппй;
двИгаться по кбмпасу кбмпас тă'рăх
пыр

компенсăция (-и) сущ. жен. (син.
возмещение) саплăв; сапланй, саплаштарнй; компенсăция расхбдов
тăкаксене сапланй; выплатить компенсăнлю саплăв тÿле, укçăн саплă
компенсировать (наст. и будущ.
-рую, -руешь, -руют) глаг. сов. и
несов., кого-что (син. возместйть)
саплă, саплаштăр, саплăв тÿлĕ;
компенсйровать убытки тăкаксенĕ
саплă
компетентный прил., компетентно
нареч. 1. (син. знăющий) пЫсăк пĕлÿ'ллĕ, ăстă; компетентный специалйст ăстă специалйст 2. компетенциллĕ; компетентное для рассмотрения Зтого вопрбса лицб ку ыйтăвă
пăхсă тухмă компетенци пур çын
компетĕнция (-и) сущ. жен. компетĕнци 1. пĕлÿ'лĕх, ăстăлăх; человĕк с ширбкой компетенцией ăнлă
пĕлÿ'ллĕ çын 2. компетĕнци, тивĕç
(должноçри çынна е органа панă правăсем); 5то не в моĕй компетĕнции
ку мăнăн тйвĕç мар
кбмплекс (-а) сущ. муж. 1. (син. совокÿпность) пĕ 'рлĕх, пÿхă, кбмплекс; кбмплекс машин для обраббтки пбчвы акă-сухă машинисен пуххИ 2. кбмплекс (экономикăн пысăк
пайĕ); военно-промышленный кбмплекс çар промЫшленность кбмплексĕ 3. кбмплекс (çурт-йĕрсен çыхăнуллă ушкăнĕ); архитектурный кбмплекс архитектÿра кбмплексĕ; спортйвный кбмплекс спорт кбмплексĕ
кбмплексный прил., кбмплексно
нареч. кбмплекслă, пĕ'рлăхлĕ, çыхăнÿллă; рассмăтривать вопрбсы кбмплексно ыйтусене пĕ'рлĕхлĕн пăхсă тух
комплект (-а) сущ. муж. пÿхă,
комплĕкт; комплĕкт учебников учебниксĕн пуххй; комплект мебели
сĕтел-пукăн комплекчĕ
композитор (-а) сущ. муж. композйтор (музыка хайлакан); композй-

тор-песенник к5рă хывакăн композйтор
комнозйция (-и) сущ. жен. 1. тытăм
(кăткăс япалан пайĕсем пĕр-пĕринпе
шайлашса тăни); композИция ромăна ромăн тытăмĕ 2. композйци (кйткăс тытăмлă ÿнер хайлавĕ); скульптÿрная композИция скульптÿра композйцийĕ 3. композйци, хайлăвлăх
(музыка хывас ĕçĕн теорийĕ); класс
композйции в консерватбрии консерваторирй композйци клăсĕ
компбст (-а) сущ. муж. компбст
(торф, тислĕк, улăм, им-çам хутăштарса хатĕрлекен удобрени)
компбт (-а) сущ. муж. компбт;
компбт из сухофруктов тйпĕтнĕ улмă-çырлă компбчĕ
компресс (-а) сущ. муж. компресс
(ыратнă çĕре хуракан нÿрĕ çыхă); холбдный компрĕсс сйвĕ компресс; наложить компресс компресс хур
компыбтер (-а) сущ. муж. компьк5тер (электронлă шутлав машини);
персонăльный компыбтер хăрпăрлă
компьк5тер (уйрăм халълĕн ĕçлеттерекенни)
компыбтерный прил. компьк5тер -ĕ;
компыбтерная тĕхника компыбтер
техникИ; компыбтерная база дЯнных
даннăйсен компьютертй пуххИ
комсомбл (-а) сущ. муж. (сокр.:
коммунистйческий сок5з молодĕжи)
комсомбл (совет саманинче пулнă
çамрйксен организацийĕ)
комсомблец (-льца) сущ. муж.,
комсомблка (-и) жен. комсомблец,
комсомбл члĕнĕ
комфортăбельный ярил. (син. удббный, уютный) хă 'тлă; комфортăбельная гостИница хă'тлă хăнă кйлă
конвĕйер (-а) сущ. муж. к о н вейер (кăткăс ĕçĕн сыпăкĕсене вĕçевĕçĕн çыхăнтаракан транспорт хатĕрĕ); автосбброчный конвĕйер автомобйль пухакăн конвейер

конверт (-а) сущ. муж. конверт;
написăть ăдрес на конвĕрте конвĕрт
çинĕ ăдрес çыр
конвбй (-я) сущ. муж. (син. охрăна) хурăл, сыхлăв; хуралланй, сыхланй; морскбй конвбй тйнĕс хурăлĕ
(тиевлĕ карапсене çар карапĕсем хуралласа пыни); вестй под конвбем
хуралласă пыр
конгресс (-а) сущ. муж. 1. к о н гресс (пысăк пухÿ); междунарбдный
конгрĕсс истбриков историксен тĕнчерй конгрĕсĕ 2. конгрĕсс (СШАра
т. ыт. хăш-пĕр çĕршывсенче- парламент)
кондитерский ярил.: кондИтерские
издĕлия пылăк çимĕçсĕм, канфĕтпĕрĕмĕк
кондиционер (-а) сущ. муж. кондиционĕр (сывлăша тасатса уçйлтаракан хатĕр)
конĕц (концă) сущ. муж. (ант. начăло) 1. вĕç, пуç; конĕц ÿлицы урăм
вĕ'çĕ; конĕц доскй хăмă пуçĕ; в концб
недели эрнĕ вĕçĕнче; нет ни концă
ни кр^я вĕ'çĕ-хĕррй çук 2. пĕ'тмĕш;
пĕтнй; наступйл конĕц всемÿ йăлтăх
пĕ'трĕ ^ без концă вă'çĕмсĕр, таттй-сыппйсĕр; в конце концбв юлашкинчен; и дĕ"ло с концбм ĕ'çĕ те
пĕ 'тнĕ; со всех концбв пур енчен
те; положИть конĕц чарсă ларт; на
худбй конбц ытăх, ĕç тухмасăн; из
концă в конец вĕçрĕн вĕçĕ; и дĕлу конĕц ĕ'çĕ те пĕ'трă; Пăлка о
двух концăх погов. Патăкăн вĕ 'çĕ
йккĕ; едва свбдить концы с концăми арăн йÿнеçтерсе пÿрăн
конĕчно (произн. шн) 1. вводн. сл.
паллăх; Он, конĕчно, придĕт Вăл,
паллăх, килĕт 2. частица, выражает утверждение паллăх, çаплă, ийя;
Вы лк5бите мÿзыку? - Конĕчно!
Эсйр мÿзыка юратăтăр-и? - Паллăх!
консчности (-ей) сущ. множ.; един.

конечность (-и) жен. ал-урă (этемĕн); урасĕм (выльăхăн); верхние
конĕчности человĕка эт^м аллисем;
зăдние конĕчности живбтных выльăхс^н кайрй урис^м
конИна (-ы) сущ. жен. лашă ăшĕ
конкрĕтный прил. (ант. абстрăктный), конкрĕтно нареч. пăйăр, кУрăмлă, кĕрĕт; конкрĕтный примĕр
кĕрĕт тĕ'слĕх; определйть конкретно пăйăррăн палăртсă хур
конкурĕнт (-а) сущ. муж., конкурĕнтка (-и) жен. тăвçă, ăмăртуçă
(иĕр ĕçре ыттисемпе ăмăртакан);
фирмы-конкурĕлты пĕр-пĕринпе
ăмăртакăн фирмăсем
конкурĕнция (-и) сущ. жен. тăвлăх,
ăмăртÿ, тупăшÿ; тавă кĕнй, ăмăртни, тупăшнй; конкуренция на рынке рынокрИ тупăшу; он вне конкурĕнции унпă тавă кĕнй ÿсăсăр
конкурИровать (наст. -рую, -руешь, -руют) глаг. несов. тавă кĕр,
ă'мăрт, тÿпăш; конкурИрующие коммерсăнты ăмăртсă ĕçлекен сутуçăсĕи
кбнкурс (-а) сущ. муж. (син. соревновăние) кбнкурс, ăмăртÿ; кбнкурс молодых вокалйстов çăмрăк
юрăçсен кбнкурсĕ; на кбнкурсной
оснбве кбнкурс йĕрките; лауреат
междунарбдного кбнкурса тĕнчерй
кбнкурс лауреăчĕ; кбнкурс средй
абитуриентов абитуриентсем хушшинчй кбнкурс
кбнный прил. 1. (ант. пĕший) ÿтлă,
юлăн ÿтлă; кбнная ăрмия ÿтлă çар 2.
ут -ĕ, лашă -ĕ; кбнная тяга лашапă
турттарни; кбнный двор ут картй,
лашă витИ
конопля (-й) сущ. жен. кăнтăр; воздĕлывать коноплН) кăнтăр аксă ту
коноплЯньга прил. кăнтăр -ĕ; конопляное семя кăнтăр вăррИ; коноплЯное мЯсло кăнтăр çă'вĕ
консервативный прил. (ант. про-

грессйвный) консерватИвлă, кйвĕ
шÿхăшлă
консерватйзм (-а) сущ. муж. консервативлăх, киввишĕн тăни
консерватбрия (-и) сущ. жен. консерватбри (музыкăна вĕрентекен аслă
шкул)
консервировать (наст. -рую, -руешь, -руют) глаг. несов., что консервлă (вăрах вăхăт усрама вĕрилесе банкăна хуп); консервировать мясо аш-какăй консервлă; консервйрованные бвощи консервлăнă пахчă
çИмĕç
консĕрвы (-ов) сущ. множ. консерв; рыбные консĕрвы пÿлă консĕрвĕ
кбнский прил. ут -ĕ, лашă -ĕ; кбнский вблос лашă хĕ'лĕхĕ * кбнский
щавĕль ут кăшкăрĕ (курăк)
конспĕкт (-а) сущ. муж. конспект
(текстăн, лекцин содержанине кĕскен
çырса пыни); составить конспект
книги кĕнеке конспектне çырсă хатĕрлĕ
конспектйровать (наст. -рую, -руешь, -руют) глаг. несов., что конспектлă, конспект çыр; конспектйровать статыб статьй конспектнĕ çыр
конституцибнный ирил. 1. конститÿци -ĕ; конституцибнный закбн
конститÿци закбнă; конституцибнная
комйссия консттуци комиссиМ 2.
конститÿциллĕ; конституцибнный
строй конституциллĕ йĕркĕ
конститÿция (-и) сущ. жен. конститÿци (çĕршывăн тĕп законĕ);
Конституция Россййской Федерăции
Раççей Федерăцийĕн Конститÿцийĕ;
принЯть конститÿцию конститÿци
йышăн
констрÿктор (-а) сущ. муж. констрÿктор, хайлăвçă; констрÿктор
орÿжия хĕç-пăшăл констрÿкторĕ
констрÿкция (-и) сущ. жен. к о н стрÿкци, тытăм (çурт-йĕрĕн, ма-

шинăн пайĕсем пĕр-пĕринпе килĕшуллĕтрабăнда (чикĕ леш енчен вăрттăн
çыхăнса тйни); констрÿкция корабмайпа тавар каçарни; çапла кунĕ талЯ карăп конструкцийĕ
вар)
кбнсульство (-а) сущ. сред. к<5нконтрабандйст (-а) сущ. муж.,
сульство (ют çĕршывăн пĕр-пĕр па- контрабандйстка (-и) жен. контрайĕнчи дипломатсен представитель- бандйст, контрабăнда тăвакăн
стви); англИиское кбнсульство в
контрабăндный прил. контрабăнда
Санкт-Петербÿрге А'нглин Санкт-ĕ; контрабăндный товăр контрабăнПетербургрй консульствй
да тавăрĕ
консультăция (-и) сущ. жен. 1. {син.
контр-адмирăл (-а) сущ. муж. контрсовет) консультăци, канăш, сĕнÿ'
адмирăл (адмиралсен чи кĕçĕн чинĕ)
{специалист параканни) 2. консульконтрăкт (-а) сущ. муж. килĕшÿ',
тăци (учреждени); юридйческая конконтрăкт; торгбвый контрăкт сутÿсультăция юристсĕн консультăцийĕ
илу' контрăкчĕ; заключить контрăкт
килĕшÿ' ту
консультйровать {наст. -рую, -русшь, -руют) глаг. несов., кого-что
контрăктный прил. к и л ĕ ш ÿ ' -ĕ,
консультăци ту, канăш пар
контрăкт -ĕ; раб<5тать на контрактной оснбве контрăкт тă 'рăх ĕçл^;
контăкт (-а) сущ. муж. 1. (син. соконтрăктная слÿжба в ăрмии к о н единĕние) перĕнÿ', çыхăнÿ, к о н трăктлă çар службй
тăкт; электрйческий контакт электричество контăкчĕ 2. (сик. связь, обконтрăст (-а) сущ. муж. (син. прощение) çыхăнÿ; экономический контивополбжность) хйрĕçлĕх, хир^тăкт эконбмика çыхăнăвĕсем; встухирĕçлĕх; пблный контрăст туллй хйпйть в контăкт çыхăнÿ пуçăр, çЫхăн
рĕçлĕх, пĕтĕмпех хирĕçле пулнй
контăктный ирил. çыхăнÿ -ĕ; конконтрăстный прил., контрăстно натăктный телефбн телестÿдии телереч. хйрĕç, хирĕçле, хире-хирĕç;
студин çыхăнÿ телефбнĕ
контрăстные цветă хирĕçле тĕссĕм
контейнер (-а) сущ. муж. контейконтролĕр (-а) сущ. муж. контролĕр,
нер (тавар, япала турттармалли
тĕрĕслевçĕ; трăнспортный контролĕр
пысăк ещĕк); железнодорбжный контранспортрй контролĕр
тейнер чугÿн çул контейнерĕ; отнрăконтролйровать (наст. -рую, -рувить мĕбель контейнером сĕтел-пуешь, -руют) глаг. несов., кого-что
канă контейнерпă ас&т
(син. проверять) контрольле, тĕрĕсле; контролировать раббту ĕçĕ
континĕнт (-а) сущ. муж. {син. матĕрĕсле
терйк) континент {океансем хупăрласа тăракан пысăк тип çĕр); евраконтрбль (-я) сущ. муж., чего, за
зийский континĕнт Еврăзи контикем-чем, над кем-чем (син. проверка)
ненчĕ
контрбль, тĕрĕслев; осуществлЯть
контрбль тĕрĕслесе тăр
континентăльный прил. континент
-ĕ; континентăльный клИмат контиконтрбльный ирил. контрбль -ĕ,
нент климачĕ {çулла ăшă, хĕлле сивĕ тăрĕслев -ă; контрбльные брганы
пулаканни)
тĕрĕслев органĕсем; контрбльная раббта тĕрĕслев ĕ'çĕ
контбра (-ы) сущ. жен. кантÿр;
контбра строительного управлĕния
контрразвĕдка (-и) сущ. жен. контрстройтельство управленийĕн кантÿрĕ
разведка (ют çĕршыв разведкисене
хирĕç кĕрешекен орган)
контрабăнда (-ы) сущ. жен. кон-

контрразведчик (-а) сущ. муж.
контрразведчик (контрразведкăра
ĕçлекен)
контузия (-и) сущ. жен. контÿзи,
минрев, анрăв; анранй, минренй
(çапăншпе, взрыв пулнипе)
кбнтур (-а) сущ. муж. ĕлке; кбнтуры здăния çурт ĕлкИ
кбнтурный прил:. кбнтурная кăрта
ĕлкеллĕ кăрттă (вырăн ячĕсене çырса
кăтартманш)
кбнус (-а) сущ. муж. кбнус (варинкке евĕрлĕ геометри кĕлеткц)
конферĕнция (-и) сущ. жен. конференци (пĕр-пĕр ыйтупа ирттерекен анлă пуху); партйиная конферĕнция пăрти конферĕнцийĕ; наÿчная
конференция ă'слăлăх конференцийĕ;
избрăть делегăтов на конференцию
конференцие делегатсем суйлă
конфета (-ы) сущ. жен. канфет;
шоколăдные конфĕты шоколăд канфет, пить чай с конфĕтами канфетпă чей ĕç
конфискăция (-и) сущ. жен. (син.
изъятие) конфискăци, тытсă илнй
(укçа-тенке, пурлăха патшалăх хăй
аллине илни); осудйть с конфнскăцией имÿщества пурлăхă тытсă илсе
тĕрмене лартмă йьплăн
конфисковăть (наст. и будущ. -кÿю,
-куешь, -кÿют; повел. ф. -куй; прич.
страд. прош. -кбванный) глаг. сов. и
несов., что (син. изъять) конфискацилĕ, конфискăци ту, тытсă ил; конфисковăть бăнковские счета банкрй счĕтсене конфискацилб
конфликт (-а) сущ. муж. (син.
столкновение, спор) хирĕçÿ', тав;
хирĕçнй, тав4 кĕнй; семеиный конфликт кил-йышрй тав; междунарбдный конфлйкт çĕршывсем хушшинчИ хирĕçÿ"; вступить в конфлйкт тавă
кĕр, хирĕçсе кай
концентрăт (-а) сущ, муж. 1. концентрăт (пресласа типĕтнĕ çиме, сăм.,

пăтă) 2. концентрăт (тутлăхлă
выльăх апачĕ) 3. концентрăт (тасатса пахалатнă минерал)
концерт (-а) сущ. муж. концĕрт;
эстрăдный концерт эстрăда к о н ц^рчĕ; давăть концĕрты на гастрблях гастрольте концертсем ирттĕр
концĕртный прил. концбрт -ĕ; концĕртная прогрăмма концерт программй; концертный зал концĕрт
зăлĕ
кбнчик (-а) сущ. муж. вĕç; кбнчики пăльцев пÿрне вĕçĕсбм
кбнчить (будущ. -чу, -чишь, -чат;
повел. ф. -чи; прич. страд. прош. -ченный) глаг. сов., что 1. (син. завершйть, прекратйть; ант. начăть) пĕт^р, вĕçле; кбнчить раббту ĕçĕ пĕтĕр;
кбнчить разговбр калаçăвă вĕçле 2.
пĕт^р, вĕренсе тух; кбнчить шкблу
шкултăн вĕренсе тух
кбнчиться 1 и 2 л. не употр. (будущ. -ится, -атся; прич. действ. прош.
-ившийся; деепр. -ившись) глаг. сов.
(син. завершИться, прекратйться;
ант. начăться) пĕт, вĕçлен, Иксĕл;
деньги все кбнчились укçă пĕтĕмпех
пĕ 'тнĕ; урбк кбнчился урбк вĕçленчĕ
конь (-я) сущ. муж.; множ. кбни
(-ей) 1. (син. лбшадь) ут, лашă; гнедбй конь тур лашă; сесть на коий ут
утлăн 2. лашă (шахматри кĕлетке);
ходИть конем лашапă тух 3. лашă
(гимнастика хатĕрĕ) * не в коня
корм тăкакланнйн усси çук; сделать
ход конĕм хайлă, чеелĕн; Погоняй
коия не кнутбм, а овсбм Лашанă пушăпă мар, сĕлĕпĕ хăвалăççĕ
конькИ (-бв) сущ. множ.; един.
конĕк (конькă) коньки; катăться на
конькăх конькипĕ ярăн * рбликовые коньки кăлтăрмăчлă конькИ
конькобежный ирил. конькИ -ĕ;
конькипе чупмаллй; конькобĕжный
спорт конькй спбрче

коньяк (-ă) сущ. муж. коньяк (иçем
спиртĕнчен пгунă хаяр эрех)
кбнюх (-а) сущ. муж. кбнюх, лашă пăхакăн
кошбшня (-и) сущ. жен. лашă витй
кооператйв (-а) сущ. муж. кооператйв (ушкăнпа ĕçлеме пĕрлешнĕ çынсен хуçалăхĕ); стройтельный кооператйв стройтельство кооператйвĕ;
сельскохозяйственный кооператйв ял
хуçăлăх кооператйвĕ
кооператйвный лрил. кооперăци
-ĕ; кооператйв -ĕ; кооперативный
инстнтут кооперăци институчĕ; кооператИвное имÿщество кооператйв
пÿрлăхĕ
кооперăция (-и) сущ. жен. 1. кооперăци (пĕрлешÿллĕ, ушкăнлă ĕç форми); потребйтельская кооперăцйя потребительсĕн кооперăцийĕ; произвбдственная кооперăция произвбдство кооперăцийĕ 2. (син. связь, координăция) çыхăнÿ; çыхăннй, çыхăнтарнИ; кооперăция предприятий
предприятисене çыхăнтарнй
координировать (наст. и будущ.
-рую, -руешь, -руют) глаг. сов. и
несов. (син. согласбвывать) çыхăнтăр,
килĕштер, çураçтăр; координировать
раббту смежных предприятий пĕрпĕринпĕ çЫхăннă предприятисĕн
ĕçнĕ килĕштерсе пыр
копăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
глаг. несов., что 1. чав, чакалă, хусăклă; копăть землю çĕр хусăклă; копăть колбдец çăл чав 2. кăлăр; копăть картбфель çĕр улмй кăлăр
копăться (наст. -ăюсь, -аешься,
-ăютя; повел. ф. -ăйся, -ăйтесь; ирич.
действ. наст. -ăющийся, прош. -ăвшийся; деепр. -ăясь) глаг. несов. 1.
в чем чавалăн, чакалан; копăться в
огорбде пахчарă чакалăн 2. с чем
(син. возйться) аппалăн, мĕшĕлтет,
çă'рăл; Что ты дблго копăешься? Ма
Зсĕ пит вăрăх мĕшĕлтетĕтĕн?

копĕйка (-и) сущ. жен.; множ. копейки (-еек, -ейкам) пус; монета в
двăдцать копеек çирĕм пÿслăх укçă
* копĕйка в копĕйку тĕп-тĕ'рĕс, шăп
та лăп; сидеть без копейки пĕр пус
укçăсăр лар; в копеечку влетело хаклă лăрчĕ; Копейка рубль бережĕт
посл. Пусшăрăн тĕнкĕ пухăнăть
копилка (-и) сущ. жен. пухкăч (вак
укçа пухмалли савăт); копйлка в форме кбшки кушăк кĕлеткйллĕ пухкăч
копировать (наст. -рую, -руешь,
-руют) глаг. несов. 1. что кбпи ту,
ÿкерсе ил; копйровать чертеж чертĕж копине ту; копйровать на ксброксе ксерокспă ÿкерсĕ ил 2. когочто (син. подражăть) евĕрлĕ; ... пек
ту; копировать похбдку пьяного человека ÿ'сăр çын пек утсă кăтăрт
копйть (наст. коплк5, кбпишь, кбпят; прич. действ. наст. кбпящий и
копящий, прош. копйвший; деепр.
копя) глаг. несов., что пух, пуçтăр,
каплантăр; копйть деньги на автомашину автомашйна туянмă укçă пух
кбпия (-и) сущ. жен. кбпи (япалан тепĕр тĕслĕхĕ); кбпия документа документ кбпийĕ; изготбвить кбпию с картйны картйнăн копине ÿкĕр
копнă (-ы) сущ. жен.; множ. кбпны (копĕн и кбпен, копнăм и кбпнам) капăн; копнă сбна ÿтă капăнĕ;
рăныне снопы склăдывали в кбпны
ĕ'лĕк кĕлтесене капанă хь!внă
кбпоть (-и) сущ. жен. (син. сăжа)
хă'рăм; на стĕны осĕла кбпоть стенă çине хă'рăм лăрнă
коптйть (наст. копчÿ, коптйшь,
коптят; лрич. страд. прош. копчĕнный) глаг. несов. 1. кого-что тĕ'тĕр,
тĕтĕмлĕ; коптйть рыбу пÿлă тĕтĕмлб
2. мăкăрлăн, тĕ 'тĕм кăлăр; лăмпа
коптит лампăрăн тĕ'тĕм тухăть
копчĕный ирил. тĕ 'тĕрнĕ, тĕтĕмленĕ; копчĕная колбасă тĕтĕмленĕ
кăлпассй

копыто (-а) сущ. сред. чĕрне (чĕр
чунсен); копыто лбшади лашă чĕрнй
копье (копья) сущ. сред.; множ.
кбпья (кбпий, кбпьям) сă'нă (çапăçмалли); метание копьЯ сă'нă ывăтнй (спортра)
корă (-Ы) сущ. жен. 1. хÿпă, хÿйăр;
кора дĕрева йЫвăç хуппй; корă дÿба юмăн хÿйăрĕ 2. вйтĕм; корă Землй Çĕр вйтĕмĕ
корăбль (-я) сущ. муж. 1. (син. сÿдно) карăп; воĕнный корăбль çар
карăпĕ; корăбль на подвбдных крыльях шыв ай çунăтлă карăп 2. карăп
(вĕçев аппарачĕ); космический корăбль кбсмос карăпĕ
корăлл (-а) сущ. муж. мерчен
(тинĕсре тупакан, шăрçа тума усă
куракан хитре чулланчăк); бÿсы из
кораллов мерчĕн шăрçă
Корăн (-а) сущ. муж. Корăн (мусульмансен тĕн кĕнеки)
коренăстый прил. (син. плбтный)
кĕрнĕклĕ, патвăр, тапчăм; коренăстый
мужчйна кĕрнеклĕ арçЫн; коренастая фигÿра патвăр кĕлеткĕ
кореннбй ирил. 1. (син. искбнный,
аборигенный; ант. прйшлый) тĕп,
чăн, вырăнтй; кореннбе населĕние
вырăнтй хăлăх 2. (син. глăвный, основнбй) тĕп, чи кйрлĕ, чи пЫсăк;
кореннбй вопрбс тĕп ыйтÿ * коренные зÿбы кайрй шăлсем
кбрень (кбрня) сущ. муж.; множ.
кбрни (корней) 1. тымăр (ÿсентăранăн); кбрни дерева йывăç тымăрĕ; вырвать с кбрнем тымарĕпе
тăпăлтăр 2. тымăр, тĕп; кбрень зÿба
шăл тымăрĕ Ф кбрень слбва сăмăх
тымăрĕ (унăн тек пайланман тĕп
пайĕ); в кбрне неверно пачăх тĕ'рĕс
мар; смотрбть в кбрень тĕп тупсăмнĕ кур; хлеб на корнк> вырмăн
тЫрă; кбрень зла и н к е к - с и н к ĕ к
сăлтăвĕ
корзина (-ы), корзйнка (-и) сущ.

жен. карçинккă; корзйна гриббв пĕр
карçинккă кăмпă; плестй корзИнку
карçинккă авсă ту
коридбр (-а) сущ. муж. коридбр;
коридбр шкблы шкул коридбрĕ
корйчневый ирил. хă'мăр; корйчневая ткань хă'мăр пусмă
кбрка (-и) сущ. жен. 1. (син. кожурă) хÿпă; апельсИновая кбрка апельсйн хуппй; арбÿзная кбрка арбÿз
хуппй 2. хь!тă, хыттИ; хлĕбная кбрка çă'кăр хыттй * кбрка снега шăн
юр, юр хыттй; рăна покрь1пась кбркой суранă ÿт йлнĕ
корм (кбрма, о кбрме, на кбрме
и на кормÿ) сущ. муж.; множ. корма (-бв) апăт, вЫльăх апăчĕ; грÿбые кормă ÿтă-ÿлăм; сбчные кормă
сĕтеклĕ апатсĕм; задăть скотине кбрму выльăхсене апăт пар
кормă (-Ы) сущ. жен. хÿре, хыç,
вĕç (карапăн, самолетăн)
кормить (наст. кормлк5, кбрмишь,
кбрмят; прич. действ. наст. кормящий, прош. кормйвший; прич. страд.
прош. кбрмленный; деепр. кормя)
глаг. несов., кого 1. çитер, тăрăнт,
çиме пар; кормИть кăшей пă 'тă
çитер; кормящая мать к ă ' к ă р ачй
ăмăшĕ 2. тăрантарсă усрă; отец кбрмит всю семыб ăшшĕ пĕ'тĕм килйышне тăрантарсă усрăгь # кормнть
обещăниями пулмассă сун; Весенний
день год кбрмит иосл. Çурхй кун çултăлăк тăрантăть
кормиться (наст. кормлк5сь, кбрмишься, кбрмятся; повел. ф. кормйсь, кормйтесь; ирич. действ. наст.
кормящийся, прош. кормйвшийся;
деепр. кормясь) глаг. несов. 1. (син.
есть, питăться) çи, тăрăн; бвцы кбрмятся на лугÿ сурăхсем улăхрă çисе
çÿрĕççĕ 2. тăрансă пÿрăн; кормИться
торгбвлей сутÿ-илÿпе тăрансă пÿрăн
кормовбй1 прил. выльăх апăчлĕх;
кормовые трăвьг вЫльăх апăчлĕх ку-

рăкс^м; кормовăя свекла выльăх
кăшмăнĕ
кормовбй2 прил. хÿрерй, хыçрИ, хыçалтй, вĕçрй; кормовбе веслб лбдки
кйммĕн хÿрерй кĕсмĕнĕ
кормÿшка (-и) сущ. жен. 1.
сЫрăш, валашкă (выльйха апат памалли); устрбить кормÿшку для птиц
кайăксем валлй сЫрăш тусă çак 2.
çă'мăл укçă, янтă укçă (нумай ĕçлемесĕр пуймалли май)
корббка (-и) сущ. жен. арчă; корббка из-под печенья печĕни арчй;
спичечная корббка шă 'рпăк арчи;
подарйть корббку конфĕт пĕр арчă
канфет парнеле
корбва (-ы) сущ. жен. (ант. бык)
ĕнĕ; дбйная корбва сăвакăн ĕнĕ; дойть корбву ĕне су; корбва отелилась
ĕне пăрулăнă * У корбвы молокб
на языкĕ иосл. Ĕне сĕ'чĕ чĕлхй çинч^; идĕт как корбве седлб ĕне çинчй ăшăк пек (килĕшÿсĕр япала çинчен)
корбвник (-а) сущ. муж. ĕнĕ витй
королĕва (-ы) сущ. жен. 1. корбль
ăрăмĕ, корбль майрй 2. королева,
хĕрăрăм король; королева Дăнии
Дăни королеви 3. (син. ферзь) майрă патшă (шахматра - чи вăйлă
кĕлетке) * королĕва спбрта çă'мăл
атлетика; королĕва красоты илем
патшй (илемлĕ хĕрсен конкурсĕнче
çĕнтерекен)
королĕвский прил. корбль -ĕ; королĕвский дворĕц корбль кермĕнĕ
королевство (-а) сущ. сред. королĕвство (королъ тытса тăракан
патшалăх)
корбль (-я) сущ. муж. I. корбль
(хăш-пĕр патшасен ячĕ); корбль
Иордăнии Иордăни корблĕ 2. патшă, корбль (карт вйййинчи кĕлетке) 3. корбль (шахматра - тĕп кĕлетке); шах королн5 короле тапăннй
коромысло (-а) сущ. сред. 1. шыв

кĕвентй, кăртлă кĕвентĕ; носИть вбду коромыслом шывă кĕвентепĕ йăт
2. тарасă хурсй * дым коромыслом
шăв-шăв, йĕркĕсĕрлĕх
корбна (-ы) сущ. жен. (син. венĕц)
патшă кă'шăлĕ (ылтăнпа хаклă чулсенчен тунă капăрлăх) * шахматная корбна шахматрй çĕнтерÿ' (иĕтĕм тĕнчери ăмăртура çĕнтерни)
коростель (-я) сущ. муж. (син. дергăч) кăрăш (улăх-çаран кайăкĕ)
корбткий (кратк. ф. кброток, короткă, кбротко, множ. короткй и
кбротки; сравн. ст. корбче; превосх.
ст. кратчăйший) прил., кбротко нареч. 1. (ант. длйнный) кăскĕ, кĕ'тĕк;
корбткое плăтье кĕскĕ кĕпĕ; кбротко острйчь вблосы çÿçĕ кĕскĕ кастăр 2. (син. непродолжйтельньш; ант.
дблгий) кĕскĕ; раббта выполнена за
корбткий срок; ĕçĕ кăскĕ хушăрă
пурнăçлăнă; Говорй корбче! Кĕскенрĕх калă! * быть в корбтких отношĕниях тÿслă пÿрăн; корбче говорЯ
вводн. сл. кĕскĕн каласăн; у негб корбткая пăмять вăл часăх манăть,
ÿнăн асĕнчĕ тăмăсть; рÿки кбротки
аллй кĕскĕ, вă'йĕ çитмĕст
кбрпус (-а) сущ. муж.; множ. кбрпусы (-ов) и корпусă (-бв) 1. (син.
бстов) кăшкăр; кбрпус сÿдна карăп
кăшкăрĕ; часы в золотбм кбрпусе
Ылтăн кăшкăрлă сех^т 2. (син. здăние) çурт; больничные корпуса
больнйца çурчĕсĕм 3. (син. тÿловище) кĕлеткĕ, ÿт-пÿ'; человĕк с крÿпным кбрпусом капмăр кĕлеткĕллĕ
çын 4. кбрпус (çар пĕрлешĕвĕ); т^нковый кбрпус танк кбрпусĕ * дипломатйческий кбрпус дипломатсен
кбрпусĕ (пĕр-пĕр çĕршыври ют çĕршыв дипломачĕсем); депутăтский кбрпус депутатсĕн йЫшĕ
корреспондĕнт (-а) сущ. муж., корреспондентка (-и) жен. 1. корреспондĕнт (журналист); корреспондĕпт те-

левидения телевйдени корреспонденчĕ; специăльный корреспондĕнт
ятăрлă корреспондент 2. çырÿ çÿретекĕн; он мой дăвний корреспондĕнт
эпйр унпă тахçантанпăх çырÿ çÿрететпĕр
корреснондĕнция (-и) сущ. жен. 1.
çырусем, çырÿ таврăшĕ (почтăпа
килни) 2. корреспонденци (пĕчĕк
статья); корреспондĕнция в газĕте
хаçатрИ корреспонденци
коррÿпция (-и) сущ. жен. коррÿпци, сутăнÿ, укçăшăн сутăннй
корт (-а) сущ. муж. корт (теннисла вылямалли вырăн)
кбрточки (-чек) сущ. множ.: сидĕть
на кбрточках кукленсе лар
корчевăть (наст. -чÿю, -чÿешь,
- ч ÿ ю т ; ирич. страд. прош. - ч ĕ ванный) глаг. несов. кăклă, тăпăлтăр;
корчевăть пни кăк кăклă, тункатă
кăлăр
кбршун (-а) сущ. муж. хăлăт (çăткăн каййк); кбршун унес цыплĕнка
хăлăт чăх чĕппине йăтсă кăйрĕ
корыто (-а) сущ. сред. валашкă,
куритĕ; деревянное корЫто йывăç
куритĕ; корыто для стирки кĕпĕ
çумаллй валашкă
корь (-и) сущ. жен. хĕрлĕхбн, хĕ'рлĕ
шатрă (ача-пăча чирĕ)
косă1 (-Ы, кбсу и косÿ) сущ. жен.;
множ. кбсы (кос, кбсам) çйвĕт; вблосы заплетены в две кбсы çÿçĕ икĕ
çИвĕт çивĕтлĕнĕ
коса2 (-Ы, косÿ и кбсу) сущ. жен.;
множ. кбсы (кос, кбсам) çавă; косйть травÿ косбй курăкă çавапă çул;
отбивăть косÿ çава туптă * Нашлă
косă на кăмень погов. Вăя хИрĕç вăй
тÿпăнчĕ
кбсвенный прил. (ант. прямбй), кбсвенно нареч. тÿ'рĕ мар; кбсвенная
винă тÿ'рĕ мар ăйăп; кбсвенное доказăтельство тÿ'ррĕн мар çирĕплетни * кбсвенные падежи ят мар па-

дежсĕм; кбсвенная речь тÿ'рĕ мар
пуплев (грамматикăра)
косйть (наст. кошÿ, кбсишь, кбсят; прич. действ. наст. кбсящий,
прош. косйвший; ирич. страд. наст.
косимый, прош. кбшенный; деепр.
кося) глаг. несов. 1. что çул; косйть
клĕвер клĕвер çул; косить сено ÿтă
çул 2. кого (син. губИть, убивăть)
пĕт^р, вĕлерсе пĕтер; болĕзнь кбсит
людĕй сбтнями чир çĕршбр çыннă
пĕтерет
космăтый прил. çăмламăс, лапсăрккă; космăтая собăка вă'рăм çă'млă
йЫтă; космăтая шăпка лапсăрккă
çĕ'лĕк
космĕтика (-и) сущ. жен. косметика
(сăн-пите, уте илем кумелли им-çам)
косметйческий ирил. косметика -ĕ;
косметйческие товăры косметика
таварĕсем
космйческий ирил. кбсмос -ĕ; космосрИ, тĕнче уçлăхĕнчй; космйческий корăбль кбсмос карăпĕ; космйческие полеты тĕнчĕ уçлăхĕнчй вĕçевсем
космодрбм (-а) сущ. муж. космодрбм (космос карапĕсем вĕçтерсе
яракан вырйн)
космонăвт (-а) сущ. муж., космонăвтка (-и) жен. космонăвт; летчиккосмонăвт космонăвт лĕтчик; Центр
подготбвки космонăвтов Космонавтсене хатĕрлекен центр
космонăвтика (-и) сущ. жен. космонăвтика (космос вĕçевĕсен теорийĕпе практики)
кбсмос (-а) сущ. муж. кбсмос,
тĕнче ÿçлăхĕ; выход космонăвтов в
открытый кбсмос космонавтсĕм ÿçă
космосă тухнй
косогбр (-а) сущ. муж. (син. склон)
тăвайкки, сăрт айккй; дом стойт на
косогбре пÿрт сăрт айккинчĕ ларăть
косбй прил., кбсо нареч. 1. (ст. наклбнный, кривбй; ант. прямбй)

чăлăш, чапрăс; хăяккăн; зĕркало повĕшено кбсо тĕкĕрĕ чăлăш çăпнă;
косбй пбчерк сас паллисене чăлăш
çырнй; косбй дождь çапсă çăвакăн
çÿмăр 2. (син. недоброжелăтельный)
кă 'мăлсăр, сивлек; бросăть косые
взгляды сивлĕккĕн пăхă-пăхă ил *
косые глазă хă'нчăр куç; косбй ÿгол
чăлăш кĕтĕс; косăя сажень в плечăх
сарлакă хулпуççйллĕ
косолăпый ярил., косолăпо нареч.
чапрăс урăллă; косолăпый медведь
чапрăс урăллă упă
костер (-трă) сущ. муж. кăвăйт;
разложить костĕр кăвăйт хур; готбвить пИщу на кострĕ кăвăйт çинчĕ
апăт пĕç^р
кбсточка (-и) сущ. жен. 1. (син. ядрышко) вăрă, вă 'рă, тĕ 'шĕ (хытти); кбсточки вИшни чие вăррисем
2. шă'мă; курИные кбсточки чă'хă
шăммисем 3. шут шăрçй (ансат
шутлав хатĕрĕн) * перемывăть кбсточки çисе калăç, тиркесе калăç
костыль (-я) сущ. муж. костЫль
(сарлака вĕçне хул айне тытмалли
туя); инвалйд хбдит с костылĕм инвалйд костьгльпе çÿрĕт
кость (-и, о кбсти, в костй) сущ.
жен.\ множ. кбсти (-ĕй, -ям) шă'мă;
локтевăя кость чавсă шăммй; лицевые кбсти пит шăммисем; кость слбмана шă 'мă хÿçăлнă * слонбвая
кость слон шăммй; до костĕй промбкнуть вйтĕр йĕпен; ширбк в костй кĕрнеклĕ, патвăр шăм-шăклă
коепбм (-а) сущ. муж. 1. (син. одежда) тум, тумтйр, çи-пÿç; раббчий
костн5м ĕç тÿмĕ; театрăльные костк>мы теăтр çи-пÿçĕ 2. костк5м;
мужскбй коспбм арçЫн коспбмĕ; купить мбдный коспбм мбдăллă костк5мтуян
костянбй лрил. шă'мă ...; шă'мă
-ĕ; костянăя рÿчка ножă çĕ 'ççĕн
шă'мă ăвăрĕ

косынка (-и) сущ. жен. косЫнка
(виç кĕтеслĕ çăмăл тутăр); шĕлковая косынка пÿрçăн косЫнка
косяк (-ă) сущ. муж. сÿлă; двернбй косЯк ăлăк сулли
кот (-ă) сущ. муж. кушăк аçй
котелбк (-лкă) сущ. муж. котелбк;
солдăтский котелбк салтăк котелбкĕ;
кипятить в котелкĕ вбду котелокпă
шыв вĕрĕт
котĕл (котлă) сущ. муж. хурăн; варйть в котле суп хуранпă яшкă пĕç^р * паровбй котĕл пăс хурăнĕ
котĕнок (-нка) сущ. муж.; множ.
котЯта (-ят) кушăк çурй
котл^та (-ы) сущ. жен. котлет
(вĕтетсе е çемçетсе йшаланă аш е
пахча çимĕç апачĕ); отбивные котлĕты çемçĕтнĕ аш котлечĕ; картбфельные котлеты çĕр улмй котлĕчĕ
котбрый местоим. 1. вопросит. и
союзн. сл. хă'шĕ, хăш; В котбром годÿ Зто было? Хăш çултă пÿлнăччĕ
ку?; Котбрый час? Миçе сехет? 2.
союзн. сл.: дом, в котбром мы живĕм
эпйр пурăнакăн çурт
котбрый-нибудь, котбрый-либо
местоим. неопредел. хă'шĕ те пулйн,
кам та пулин; котбрый-нибудь из
вас сирĕнтен хă'шĕ те пулйн
коттедж (-а) сущ. муж. коттедж
(хула çывăхĕнче пĕр çемье вапли ларт
нă хăтлă çурт)
кбфе сущ. нескл. муж. кбфе (кăнтăрти йывăç çимĕçĕ; унран пĕçернĕ
ĕçме); кбфе-бобы авăртмăн кбфе;
пить кбфе с молокбм сĕтпĕ кбфе
ĕç
кбфта (-ы) сущ. жен. кбфта;
шĕлковая кбфта пÿрçăн кбфта; вЯзаная кбфта çыхнă кбфта; носить
кбфту с нэбкой кофтăпă татă юбкăпă çÿре
кочăн (кочанă и кочнă) сущ. муж.
купăстă пÿçĕ; два кочанă капÿсты
йкĕ пуç купăстă

кочевăть (наст. кочÿю, кочÿешь,
кочÿют; повел. ф. к о ч ÿ й ; прич.
действ. наст. кочÿющий; прош. кочевăвший; деепр. кочÿя) глаг. несов.
куçсă çÿрĕ, куçсă пÿрăн; кочующие
племенă куçсă пурăнакăн йăхсĕм
кочевник (-а) сущ. муж., кочевница (-ы) жен.; множ. кочевники
(-ов) куçăн хăлăх, к5ркăн хăлăх;
прĕдки чувашей были кочĕвниками
чăвашсĕн мăн аслашшĕсем куçăн
хăлăх пÿлнă
кочевбй прил. куçăн, к5ркăн; кÿçăмлă; кочевбй ббраз жИзни кÿçăмлă
пÿрнăç йĕркй
кочегăр (-а) сущ. муж. кочегăр
(пăс хуранĕн кймакине хутса тăракан); корабĕльные кочегăры карăп
кочегарĕсĕм
коченеть (наст. -ĕю, -еешь, -еют)
глаг. несов. ĕнтĕркĕ, кÿт, шăнсă хыт;
рÿки коченеют от хблода алăсĕм сивĕпĕ ĕнтĕркĕççĕ
кочергă (-й) сущ. жен.; множ. кочергй (-рĕг, -ргăм) турчкă; вЫгрести кочергбй ÿгли из печи кăмакарăн
турчкапă кăвăр турт
кочерыжка (-и) сущ. жен. кучăн;
капустная кочерыжка купăстă кучăнĕ
кочка (-и) сущ. жен. тĕмескĕ, тыллă пуççй; луг покрыт кбчками улăхрă тыллă пуççй нумăй
кошăчий ирил. кушăк -ĕ; кошăчье
мурлыканье кушăк мăрăлтатнй
кошелĕк (-лькă) сущ. муж. ĕнчĕк,
кошелĕк, кармăн, укçă пухчй; кбжаный кошелĕк сăрăн кармăн; кошелек пуст ĕнчĕк пушăх, укçă çук
кбшка (-и) сущ. жен. кушăк; дикая кбшка кăйăк кушăк; домăшняя
кбшка килтй кушăк; кбшка окотйлась кушăк çăвăрлăнă * живÿт, как
кбшка с собăкой кушакпă йЫтă пек
пурăнăççĕ; как угорелая кбшка ухмахă ернĕ пек; на сĕрдце кбшки
скребÿт чун вырăнтă мар; мĕжду нй-

ми пробежăла черная кбшка вĕсĕм
хирĕçсĕ кăйнă
коэффициĕнт (-а) сущ. муж. коэффициĕнт, виçĕ, кăтартÿ; коэффициĕнт полĕзного дĕйствия ÿсăллă ĕç
кăтăртăвĕ
краб (-а) сущ. муж. краб (тинĕсри пысăк рак); клешни крăба краб
хаччисĕм; консĕрвы из крăба краб
консĕрвă
краевĕдение (-я) сущ. сред. краевĕдени (тăван ене, унăн историйĕпе
хальхи пурнăçне, халăх йăли-йĕркине
тĕпчени)
краевĕдческий прил. краевĕдени
-ĕ; краеведческий музей краевĕдени
музĕйĕ; краевĕдческий кружбк в
шкбле шкултй краевĕдени кружбкĕ
крăжа (-и) сущ. жен. çаратÿ, вăрлăв; çаратнй, вăрланй; ктб-то совершйл крăжу в магазИне такăм магазинă çарăтнă
край (крăя, о крăе, в краю и в
крăе) сущ. муж.; множ. края (краĕв)
1. хĕ'рĕ, хĕррй, вĕç, чйкĕ; край села ял вĕ'çĕ; на крак5 оврăга çырмă
хĕрринчĕ; налить стакăн до краĕв
стаканă хĕррипĕ тан тултăр 2. (син.
сторонă, ббласть) ен, çĕр, çĕршЫв;
культÿра роднбго крăя тăвăн ен
культурй; птйцы улетели в тĕплые
края кайăксĕм ă'шă еннĕ вĕçсĕ кăйнă 3. край (администраци-территори единици); КрасноЯрский край
Красноярск крăйĕ
крăиний лрил. 1. (син. отдалĕнный)
аякрй, хĕрринчй, а й к к и н ч й , и н çетри; крăйние дома дерĕвни ял
хĕрринчй пÿртсĕм; на Крăйнем Севере Инçетрй Çурçĕртĕ 2. (син. предĕльный, послĕдний) ю л а ш к и ;
крăйний срок уплăты налбгов налбг
тÿлемеллй юлашки срок 3. (син. исключИтельный) çИвĕч, кйрлĕ; пйтĕ;
крăйне необходимо пйтĕ кйрлĕ; в

крăйнем случае ытлă та кйрлĕ пулсăн
кран1 (-а) сущ. муж. кран (шĕвек,
газ юххине хупса уçмсшли хатĕр); водопровбдный кран шыв пă 'рăхĕн
крăнĕ; закрыть кран кранă хуп
кран2 (-а) сущ. муж. кран (йывйр
япаласене йăтмалли машина); стройтельный кран строИтельство крăнĕ;
стрела крăна кран каштй
крапива (-ы) сущ. жен. вĕлтĕрен;
крапйва жжĕтся вĕлтĕрен пĕçертет
* глухЯя крапйва сÿккăр вĕлтĕрĕн
красивый (сравн. ст. красйвее и
крăше) прил. (ант. безобрăзный),
красИво нареч. хитре, илемлĕ; красивое лицб" хитрĕ сăн-пйт; дĕти
танцÿют красиво ачасем илемлĕ
ташлăççĕ * красйвый поступок пархатăрлă ĕç; говорйть красйвые словă япшăр калăç
крăсить (наст. крăшу, крăсишь,
крăсят; повел. ф. крась; ирич. страд.
прош. крăшенный; деепр. крăся) глаг.
несов., кого-что 1. сăрлă, пĕвĕт; писевле; крăсить пол урăй сăрлă; кр^сить прЯжу çип пĕвет; крăсить губы
тутă сăрлă 2. (сик. украшăть) илемл^т, хитрелет, илем кÿр; труд красит человĕка ĕç çыннă илĕм кÿрĕт
крăска (-и) сущ. жен. 1. сă'рă; акварельные крăски акварĕль сăрăсĕм;
крăска для волбс çÿç сăррй; крăска
сошлă сă'рă хăйпăнсă пĕ'тнĕ (сăрланă çĕртен) 2. (син. цвет) тĕс; веселые крăски весны çурхй сăвăнăçлă
тĕссĕм
краснĕть (наст. -ĕю, -ĕешь, -ĕют)
глаг. несов. 1. хĕрĕл, хĕрелсĕ кай;
лицб" краснеет от морбза сăн-пИт
сивĕпĕ хĕрелет 2. хĕрĕл, хĕрелсĕ тăр,
хĕ'рлăн курăн; закăт краснĕет ăнăç
хĕрелсĕ тăрăть 3. (син. стьщйться) намăслăн, нăмăс кур, питĕ хĕрĕт; за
негб" не придется краснĕть уншăн намăсланмаллă пÿлмĕ

крăсный (кратк. ф. крăсен, краснă, крăсно и краснб, множ. крăсны
и краснЫ; сравн. ст. краснĕе, краснĕй; превосх. ст. краснейший) ирил.
1. хĕ'рлĕ; крăсный цвет хĕ'рлĕ тĕс;
крăсный флаг хĕ'рлĕ ялăв 2. хĕ'рлĕ, револк5циллĕ (совет саманинчи);
крăсные войскă хĕ'рлĕ çарсĕм; Крăсная Армия Хĕ'рлĕ Çар (пирĕн çĕршывăн хĕç-пăшаллă вăйĕсен 19181946 çулсенчи ячĕ); * крăсный ÿгол
тĕпĕл; крăсная дĕвица сăрă хĕр, п и кĕ; крăсная рыба хĕ'рлĕ пÿлă (осетр
йышши); Крăсная книга Хĕ'рлĕ кĕнекĕ (сыхламалли чĕр чунсем, усентăрансем çинчен çырни); писăть с
крăсной строки çĕ'нĕ йĕркерĕн пуçласă çыр; мысль прохбдит крăсной
нИтью шÿхăш ÿççăн палăрăть; крăсная цена чи пЫсăк хак, чăн хак (таваршăн пама тивĕçли); Долг платежбм крăсен Парăмă панй пахă; Не
краснă избă углăми, а краснă пирогăми Пÿрт илĕмĕ тĕпелтĕ мар кукăльтĕ
красотă (-ы) сущ. жен.; множ. красбты (-бт, -отăм) илĕм, илĕмлĕх,
хитрĕ, хитрĕлĕх; красотă прирбды
çут çантăлăк илĕмĕ; чÿвство красоты илĕмлĕх тÿйăмĕ, илеме туйнй
красть (наст. крадÿ, крадĕшь, крадÿт; иовел. ф. крадй; прич. действ.
наст. крадÿщий, ирош. крăвший;
ирич. страд. прош. крăденный; деепр.
крадя) глаг. несов., кого-что (син. воровăть) вăрлă; крăденые вĕщи вăрлăнă япаласĕм
крăтер (-а) сущ. муж. крăтер, анă
(вулканăн варинкке евĕр шăтăкĕ); из
крăтера вулкăна вăлит дым крăтер
анинчĕн тĕ'тĕм палкасă тухăть
крăткий (кратк. ф. крăток, краткă, крăтко, множ. крăтки; сравн. ст.
не употр.; превосх. ст. кратчăйший)
прил., крăтко нареч. (ант. длйнный)
кĕскĕ, кĕ'тĕк; крăткий разговбр кĕс-

ке калаçÿ; ответить крăтко кĕскен
парусă парăссене карăнтарсă çых 2.
хуравлă
тĕреклет, вăйлăт; крепйть обороноскрахмăл (-а) сущ. муж. крахмăл
посббность страны çĕршЫвăн оборб(ÿсен-тăрансенчен тйвакан çйнйх
на пултарулăхне вăйлăт
евĕр тутлăхлй япала); картбфельный
крĕпкий (кратк. ф. крĕпок, крепкрахмăл çĕр улми крахмăлĕ
кă, крепко, множ. крепки и крепкрахмăлить (наст. -лю, -лишь,
к и ; сравн. ст. крепче; превосх. ст.
-лят) глаг. несов., что крахмаллă;
крепчăйший) прил., кр^пко нареч. 1.
крахмăлить выстиранное бельĕ çунă
(син. прбчный; ант. непрбчный)
кĕпе-йĕме крахмаллă
çйрĕп, тăн-тă'н, хЫтă, пйтĕ; крĕпкий орĕх хытă мă'йăр; крĕпкий закран5шка (-и) и крак^ха (-и) сущ.
ббр çйрĕп хÿмĕ 2. (син. сйльный, здожен. çă'кăр сăмсй
рбвый; ант. слăбый) тĕреклĕ, паткредйт (-а) сущ. муж. (син. ссÿвăр, вă'йлă; крĕпкий человĕк тĕреклĕ
да) кивçĕн, кредйт; бăнковский креçын 3. хăвăтлă, хаяр; крĕпкое винб
дйт банк кредйчĕ; взять кредиты на
хаяр эр^х; крĕпкий морбз шартламă
стройтельство стройтельство валлй
сйвĕ * крĕпкий кбфе çăрă кбфе;
кивçен укçă ил; отпустйть товăр в
крĕпко спать тăрăн ыйхă пут; крĕпкреднт кивçене тавăр парсă яр *
ко любИть хь!тă юрăт; крĕпкий каисчерпăть кредит довĕрия шанăçрăн
раÿл шăнчăклă хурăл
тух
крĕпнуть (наст. -ну, -нешь, -нут;
кредитбр (-а) сущ. муж. кредитбр,
проиг. креп и -нул, -ла, -ло, множ.
кивçен паракăн
-ли; повел. ф. -ни) глаг. несов. (ант.
крейсер (-а) сущ. муж. крĕйсер
слабеть) çирĕплен, тĕреклен, вăй(пысăк çар карапĕ); ракĕтный крĕйлăн, вăй ил; нăша дрÿжба крĕпнег
сер ракĕтăллă крейсер
пйрĕн тÿслăх çирĕпленсе пырăть
крем (-а) сущ. муж. 1. крем (пыкрепость (-и) сущ. жен. крепость
лак çăра хутăш); пирбжное с кр^(хÿтĕленĕ вырăн); гброд-крĕпость
мом кремлă пирбжнăй 2. крем, маç;
крĕпость хулă; штурмовать крĕпость
сапбжный крем ăтă-пушмăк мăçĕ 3.
крем (ÿте сĕрмелли); крем для рук крепоçă штурмлă
крĕсло (-а) сущ. сред. кресло
ăлă крĕмĕ; смазать лицб крĕмом питĕ
(хыçлă, çемçе пукан); крĕсла сакрем сĕр
молĕта самолĕт креслисем; сидĕть в
кремень (-мня) сущ. муж. вут чÿлĕ
крĕсле креслăрă лар
кремлĕвский ирил. кремль -ĕ;
крест (-ă) сущ. муж. хĕрĕс; натĕлькремльтй; кремлĕвские бăшни кремль
ный крест мăйрй хĕрес; намогильбашнисем
ный крест масăр хĕресĕ; кресты на
кремль (-я) сущ. муж. кремль (хула
цĕркви чиркÿ' хĕресĕсем; осенйть
варринчи крепость); нижегорбдский
крестбм хĕр^с хыв (алăпа сĕлтсе);
кремль Чулхулă крĕмлĕ
сложИть рÿки крестбм алăсене хĕрескрендель (-я) сущ. муж.; множ.
летсе тыт * нестй свой крест пÿркрĕндели (-ей) и кренделЯ(-ей) кĕнăç нушине тÿс; ставить крест пĕ'тлентĕр (явăнчăк формăллă кулач)
нĕ тесе шутлă
крепить (наст. -плк5, -пйшь, -пят;
ирич. страд. прош. -плĕнный; деепр.
крестйть (наст. и будущ. крещÿ,
-пя) глаг. несов., что (ант. ослабкрестишь, крестят; ирич. страд.
лять) 1. çирĕплет, хытăр; крепить
прош. крещĕнный; деепр. крестя)

глаг. сов. и несов., кого-что 1. шывă
кĕрт (христиан чиркĕвĕн йĕркипе);
ребĕнок ещĕ не крещĕн ачанă шывă
кĕртмен-ха 2. хĕрĕс хыв; крестИть
лоб çамканă хĕр^с хыв, сăхсă'х
крестйться (наст. и будущ. крещÿсь, крестишься, крестатся; повел.
ф. -йсь, -йтесь; лрич. действ. наст.
-ящийся, прош. -йвшийся; деепр.
-ясь) глаг. сов. и несов. 1. шывă кĕр,
тĕне кĕр (христиан чиркĕвĕнче) 2.
хĕр^с хыв, сăхсă'х; крестйться пĕред икбной тУрăш умĕнче сăхсă'х
крестьянин (-а) сущ. муж., крестьЯнка (-и) жен. хресчĕн; множ. крестьЯне (-ян) хресченсем; крестьянинбеднЯк чÿхăн хресчен
крестьянский прил. хресчен -ĕ;
крестьянское хозЯйство хресчĕн хуçăлăхĕ; занимăться крестьянским трудбм хресчен ĕçне тусă пÿрăн
крестьЯнство (-а) сущ. сред. хресченсĕм; чувашское крестьянство
чăвăш хресченĕсĕм
крещение (-я) сущ. сред. 1. тĕне
кĕртнй, шывă кĕртнй; тĕне кĕнй,
шывă кĕнй; обрЯд крещĕния шывă
кĕртнйн мешехй; принять крещĕние
тĕне кĕр 2. кăшарнй, крещени (христиансен тĕп уявĕсенчен пĕри - Христоса шыва кĕртнине палăртни)
крещеный ирил. тĕне кĕ'нĕ, шывă
кĕ'нĕ; крещĕный человĕк тĕнĕ кĕ'нĕ
çын
крестный 1. прил. хреснă, хĕреснă
(ачана шыва кĕртнĕ чух тытнă);
крĕстный отец хĕреснă атте; крестная
мать хĕреснă аннĕ 2. крĕстный (-ого)
сущ. муж. хреснатте; жен. крестная
(-ой) хреснаннĕ
кривбй (кратк. ф. крив, кривă,
крйво, множ. крйвы и кривЫ; сравн.
ст. кривее, кривĕй; превосх. ст. не
употр.) прил., крИво нареч. 1. (син.
избгнутый; ант. прямбй) кÿкăр,
кукрашкă, авмакă; кривăя вĕтка

кÿкăр турăт; кривбй переÿлок кукрашкă тă'кăрлăк 2. (син. одноглăзый)
хăрăх кÿçлă * крйво улыбăться йрĕксĕр кулкалă, куланçИ пул; кривăя
душа Икĕ пйтлĕ çын; на кривбй
объĕхать чавсă тă'ршшĕ ларт
крйзис (-а) сущ. муж. 1. крйзис
(общество пурнăçĕнче татйклă улшăну тумалли пăтăрмахлă ларутăру); политический крйзис полйтика
крйзисĕ 2. (син. затруднĕния) çитмĕнлĕх, синкерлĕх, йЫвăрлăх; тбпливный кризис тбпливо çитменнй 4
правительственный кризис правительство ĕçлеме пăрахнй; крИзис перепроизвбдства тавăр ытлашшй тусă кăларнй
крик (-а) сущ. муж. кăшкăрÿ;
кăшкăрнИ; на ÿлице слышны чьито крИки урамрă такăм кăшкăрашнй илтĕнет
крИнка (-и) и крынка (-и) сущ.
жен. кă'кшăм, чăм; крИнка молокă
пĕр кă'кшăм сĕт
кристăлл (-а) сущ. муж. кристăлл
(шайлашуллă вырнаçнă атомсенчен
тăракан япала); кристăллы сбли тăвăр кристалĕсĕм
крйтик (-а) сущ. муж. крйтик; литератÿрный критик литератÿра крйтикĕ
критика (-и) сущ. жен. 1. крйтика, тиркĕв; тиркенй (çитменлĕхсене
кăтартни, сивлени); подвергнуть
критике критиклĕ, тиркĕ; несправедлИвая критика тивĕçсĕр тиркĕв 2.
крйтика (ÿнер, литература хайлавĕсене тишкерни); литератÿрная крйтика литератÿра критикй
критиковăть (наст. -кÿю, -кÿешь,
-кÿют; повел. ф. -кÿй) глаг. несов.,
кого-что критиклĕ, тирке, сивле;
критиковăть за недостăтки в раббте
ĕçрй çитменлĕхсĕмшĕн сивлĕ
критический1 прил., критйчески нареч. крйтикăллă, тиркĕвлĕ; критйчес-

кая статьЯ в газете хаçатрй крйтикăллă статья; критйчески выступить
на собрăнии пухурă тиркесе калăç
критйческий2 прил. (син. опăсный)
крйзислă, пăтăрмăхлă, синкерлĕ;
критйческое положĕние в эконбмике экономикăри синкерлă ларÿ-тăрÿ
кричăть (наст. -чÿ, -чйшь, -чăт)
глаг. несов. кă'шкăр; кричăть от ббли
ыратнипе кă'шкăр; кричăть на озорника ашкăнчăкă кăшкăрсă вăрç
кровăвый прил. 1. юн -ĕ; к5нлă,
к5нăхнă; кровăвые рăны ю~нлă сурансйм 2. (син. жестбкий, зверский)
к5нлă, хаяр, тискер; кровăвые бой
хаяр çапăçусем; кровăвый режйм
фашизма фашйзмăн тискер йĕрки
кровăть (-и) сущ. жен. кравăть;
двуспăльная кровăть йкĕ çЫнлăх кравăть; раскладная кровăть хуçланакăн
кравăть
крбвельный ирил. тă'рă -ĕ, вИтĕ -ĕ;
тă'рăлăх, вйтĕлĕх, çурт витмеллй;
крбвельное желĕзо çурт витмеллй
тймĕр
крбвля (-и) сущ. жен. тă ' р ă ,
тăррй; вйтĕ, витти; крбвля дбма
çурт тăррй; шйферная крбвля шйфер тă'рă
кровоизлиЯние (-я) сущ. сред. юн
кайнй; кровоизлиЯние в мозг пуç
мимине юн кайнй
кровообращение (-я) сущ. сред. юн
çăврăнăшĕ, ю н çаврăннй; нарушение кровообращения юн çăврăнăшĕ
пăсăлнй
кровь (крбви, о крбви, в кровй)
сущ. жен.; множ. крбви (кровбй) юн;
из рăны течет кровь суранрăн юн
юхăть; кровь свернулась юн кĕвелсе лăрнă; взять кровь на анăлиз анăлиз тумă юн ил; избить до кровй
хăнесĕ юнлантăр * горЯчая кровь
хĕрÿ" кă'мăл; ÿзы крбви тăванлăх,
юнрăн туртÿ; кровь игрăет юн вылять; кровь с молокбм питă чипăр;

пролйть кровь юн тăк (çапăçса); сбрдце крбвью обливăется чĕрă çурăлсă тухăть; зто у негб в крови ку ÿнăн
несĕлтен килет; конь чйстых кровĕй
тасă ăрăтлă лашă
кроить (наст. крок5, кройшь, кроят; повел. ф. крой; прич. страд. прош.
крбенный) глаг. несов. кас, пусмă
кас, виçсе кас (çĕлеме); кроИть плăтье кĕпă кас
крокодИл (-а) сущ. муж. крокодйл
(калта евĕр пысăк çăткăн чĕр чун);
африкăнские крокодИлы А 'фрика
крокодилĕсбм
крблик (-а) сущ. муж. крблик; разводИть крбликов крблик тыт
крбличий прил. крблик -ĕ; крбличья шăпка крблик тир çĕ'лĕкĕ
крольчиха (-и) сущ. жен. крблик
амй, амă крблик
крбме кого-чего, предлог с род. п.
пуçнă; -сăр (-сĕр) пуçнĕ; крбме вас
сйрĕнсĕр пуçнб; крбме Яблонь в садÿ есть грÿши, слйвы улмуççйсĕр пуçнă садрă грушăсĕм, сливăсĕм пур *
крбме тогб вводн. сл. ÿнсăр пуçне
кропотлИвый прил. 1. (син. ус^рдный, аккурăтный) тИмлĕ, тирпейлĕ, тăрăшÿллă; кропотлйвый раббтник тăрăшуллă ĕçчĕн 2. чăкрăш, кă'ткăс, тимлесе тумаллй; кропотливая
раббта тимлесе тумаллй ĕç
кросс (-а) сущ. муж. кросс (сăртлă-çырмаллă çĕрте чупса ăмăртни);
велосипедный кросс велосипед крбсĕ;
победить в крбссе кросрă çĕнтăр
кроссвбрд (-а) сущ. муж. кроссвбрд, сăмăх кăçмăш; состăвить
кроссвбрд сăмăх кăçмăш хайлă; решăть кроссвбрд кроссвбрд тупсăмне туп
кроссбвки (-вок) сущ. множ.; един.
кроссбвка (-и) жен. кроссбвкă (спорт
пушмакĕн тĕсĕ)
крот (-ă) сущ. муж. каюрă; нбрки
кротă каюрă шăтăкĕсем

крбткий (кратк. ф. -ток, -ткă, -тко,
кругозбр (-а) сущ. муж. (син. знăмнож. -тки; сравн. ст. крбтче; превосх. ния, эрудиция) тавракÿрăм, пĕлÿ'лĕх;
ст. неупотр.) прил., кротко нареч. (син.он обладăет ширбким кругозбром
смйрный) кунĕ, лă'пкă, сăпăр; гоÿнăн тавракÿрăмĕ ăнлă
ворйтъ крбтко сăпăррăн калăç
кругбм (син. вокрÿг) 1. нареч. тавкрбхотный, крбшечный прил. (син.
раллă, йĕрИ-таврă; оглядеться крумăленький; ант. большбй, огрбмгбм тавраллă пăхсă çăврăн 2. когоный) пĕчĕкçеç; крбхотный кусбчек
чего, предлог срод. п. таврă; дĕти столпирогă пĕчĕкçĕç кукăль тăтăкĕ
пйлись вокрÿг учйтеля ачасем вĕренкрошИть (наст. крошÿ, крбшишь
текĕн таврă кĕпĕрленсĕ тă 'чĕç *
и крошИшь, крошăт; прич. страд.
кругбм виновăт йăлтăх ăйăплă
прош. крбшенный) глаг. несов. (син.
кружевă (крÿжев, кружевăм) сущ.
измельчăть) тĕпр^т, ваклă, вĕтет;
множ.; един. крÿжево (-а) сред. шăкрошИть хлеб цыплятам чăх чĕппитăклă, чĕ'нтĕр; плестй крÿжево шăсене çă'кăр тĕпретсе пар
тăклă çых
кружевнбй прил. шăтăклă ...; шăкрошиться 1 и 2л. неупотр. (наст.
тăклăллă, чĕ'нтĕрлĕ; кружевнбй вокрошИтся и крбшится, крбшатся)
ротнйк шăтăклă çухă
глаг. несов. (син. измельчăться)
кружить (наст. кружÿ, крÿжишь и
тĕпрен, ван, ваклăн, вĕтел; лед крбкружйшь, крÿжат и кружăт; прич.
шится пăр ванăть; свĕжий хлеб не
страд. наст. кружИмый, ирош. крÿкрбшится çемçе çă'кăр тĕпренмест
женный и кружĕнный; деепр. кружă)
крбшка (-и) сущ. жен. тĕпренчĕк,
глаг. несов. 1. кого-что (син. вращăть)
ваклăнчăк; крбшки хлеба çă 'кăр
çăвăр, çавăрттăр, пĕ'тĕр; вĕтер крÿтĕпренчĕкĕ * ни крбшки нет пĕр
жит сухйе лйстья çил тйпĕ çулçăтĕпрĕнчĕк те çук
сенĕ çавăрттарăть 2. (син. вращăться)
круг (крÿга, в кругÿ и в крÿге)
çăврăн, явăн, вĕçсĕ çÿр^; кбршун
сущ. муж.; множ. кругИ (-бв) 1. çавкружит в небе хăлăт тÿперĕ явăрăкăш, çаврашкă, ÿнкă; начертйть
нăть
цИркулем круг циркульпе çаврăкăш
кружйться (наст. кружÿсь, крÿÿкер; дбти встăли в круг ачасĕм каржишься и кружишься, крÿжатся и
талансă тă 'чĕç 2. кого или какой
кружăтся; повел. ф. кружйсь, кружййыш, ÿшкăн, хÿтлăх, хÿшă; в кругÿ
тесь; прич. действ. наст. кружăщийдрузбй туссĕм хушшинчĕ * круг обяся, ирош. кружйвшийся; деепр. крузанностей пур тĕ'рлĕ тивĕçсĕм (пĕр
жăсь) глаг. несов. (син. вращăться)
çыннăн); головă крÿгом идет пуç анçăврăн, явăн, пĕ'тĕрĕн; грачи крурасă каять (ĕç-пуç нумаййипе)
ж^тся над селбм кураксĕм ял çййĕн
крÿглый (кратк. ф. кругл, кругявăнсă çÿрĕççĕ Ф головă крÿжится
лă, крÿгло, множ. круглЫ и крÿглы;
пуç çаврăнăть
сравн. ст. круглĕе, круглĕй) çавракă, çаврă, чă'мăр; крÿглый каравăй
крÿжка (-и) сущ. жен. куркă; алюçавракă çă'кăр; крÿглый мяч чă'мăр
миниевая крÿжка алюмйни куркă;
мĕчĕк; крÿглое лицб çаврă сăн-пйт
пивнăя крÿжка сăрă куркИ; выпить
Ф крÿглый сиротă хăр тă'лăх (ашшĕкрÿжку молокă пĕр куркă сĕт ĕç
амăшĕсĕр); крÿглый дурăк тăр ухмăх;
кружбк (-жкă) сущ. муж. 1. çавкрÿглый год хĕ'лĕн-çă'вăн; крÿглая
рашкă; встать в кружбк çаврăн карсÿмма пЫсăк укçă
талансă тăр 2. к р у ж б к , ÿ ш к ă н ;

шкбльный кружбк литературы шкултй литератÿра кружбкĕ
крупă (-Ы) сущ. жен. 1. кĕрпе;
пшенная крупă вир кĕрпи; ячневая
крупă урпă кăрпй 2. кĕрпе (вĕтĕ юр)\
пăдает крупă кĕрпе çăвăть
крÿпный (кратк. ф. крУпен, крупнă, крÿпно, множ. крупнЫ и крÿпны; сравн. ст. крупнĕе, крупнĕй; превосх. ст. кругшбйший) лрил. (ант. мĕлкий), крупно нареч. 1. шултрă, пЫсăк;
крупный картбфель шултрă çĕр улмИ; крÿпный рогăтый скот мăйракăллă шултрă вЫлъăх 2. (син. мбщный) пЫсăк, вă'йлă; крÿпное хозяйство пЫсăк хуçăлăх 3. (син. значйтельный) пЫсăк, пăллă, сÿмлă;
крÿпный писăтель пăллă çырăвçă
крутйть (наст. кручÿ, крÿтишь,
крÿтят; прич. страд. прош. к р ÿ ченный; деепр. крутя) глаг. несов.,
кого-что (син. вертĕть, вращăть) глаг.
несов., кого-что çăвăр, пĕ'тĕр, çавăрттăр, çаврăнтăр, пăркалă; крутйть
педали велосипĕда велосипед пускăчĕсене çавăрттăр; крутйть руль рулĕ пăркалă; крутйть усы мăйăхă
пĕтĕркелĕ * крутить люббвь савăшсă пÿрăн; крутИть фильм фильм
кăтăрт; крутйть рÿки аллă пăрсă хур;
крÿтит метель çил-тăмăн вĕçтерет;
крутить цигăрку чикăрккă çăвăр
крутбй (кратк. ф. крут, крутă,
крÿто, множ. крутЫ и крÿты; сравн.
ст. крÿче; превосх. ст. не употр.)
прил. 1. (син. отвесный, обрывистый;
ант. полбгий) чă'нкă, сакăлтă; крутбй берег сакăлтă çырăн 2. ăвăк,
тăрÿк; крутбй поворбт дорбги ăвăк
çул пă'рăнăçĕ 3. (син. сурбвый, стрбгий; ант. мягкий) кăрă, хаяр; крутбй харăктер хаяр кă'мăл * крутбе
яйцб чăмăрлă çăмартă; крутбй кипятбк вĕресе тăракăн шыв; крутбе
тбсто çăрă чустă
крыжбвник (-а) сущ. муж. йĕ'плĕ

хурлăхăн; варенье из крыжбвника
с апельсйном йĕ'плĕ хурлăханпă
апельсйн варенийĕ
крылăтый прил. çунăтлă; крылăтые
муравьй çунăтлă кăткăс^м; крылăтые
ракеты çунăтлă ракетăсбм * крылăтые словă çунăтлă сăмахсем (сăнарлă, вичкĕн шухăшлй сăмах çаврйнăшĕсем)
крылб (-ă) сущ. сред.; множ. крылья (-ьев) 1. çунăт (вĕçен кайăксен,
хурт-кăпшанкăн); крылья орлă ă'мăрт кăйăк çуначĕсем 2. çунăт (самолĕтсен, армансен); крылья ветрянбй мĕльницы çил армăнь çуначĕс^м * крылб здăния çурт хĕррй (сулахайри е сылтăмри); птенць! встăли на крылб кăйăк чĕпписем вĕçмĕ
пуçлăнă
крыльцб (-ă) сущ. сред.; множ.
крЫльца (-лец, -льцăм) крыльцă;
крыльцб с перйлами кăрлăклă крыльцă
крыса (-ы) сущ. жен. йĕкĕ хÿрĕ
крысИный прил. йĕкĕ хÿрĕ -ĕ; крысИная нора йĕкĕ хÿрĕ шă'тăкĕ
крьггь (наст. крбю, крбешь, крбют;
повел. ф. крой; прич. действ. наст.
крбющий, прош. крЫвший; прич.
страд. прош. крЫтый; деепр. крбя)
глаг. несов., кого-что 1. вит, тăрлă,
тă'рă ту; дом крыт шифером çуртă
шйфер вИтнĕ 2. вит, çап (карт
вăййинче); крыть десЯтку вальтбм
вуннă валетпă вит Ф 1емÿ нечем
крыть вăл хйрĕç ним те калаймăсть
крыться 1 и 2 л. не употр. (наст.
крбется, крбются) глаг. несов., в чем
(син. заключăться, содержăться)
пул; пур; в решении задăчи крбется
ошИбка задăча шутланинчĕ йă'нăш
пур
крыша (-и) сущ. жен. тă'рă, тăррй,
çи, çИйĕ, çи виттИ; крыша сарăя
сарăй тăррй; крыша дбма протекăет
çурт çи виттййĕ шыв ярăть * у не-

гб крыша поехала вăл ăсрăн тăйăлнă
крьпнка (-и) сущ. жен. витĕ, вйткĕч, хÿпă; крышка чăйника чейнйк
виттИ; закрыть бăнки крышками
банкăсене виткĕчпе хуп
крючбк (-чкă) сущ. муж. ç^кĕл,
çаклăткăч; двернбй крючбк ăлăк
çĕкĕлĕ; крючкИ плăтья кĕпе çаклаткăчĕсĕм * рыболбвный крючбк вăлтă йĕппй; вязăльный крючбк шăтăклă йĕппй
крЯкать (наст. -аю, -аешь, -ают)
глаг. несов. 1. нартлăт; ÿтки крЯкают
кăвакалсем нартлатăççĕ 2. кăххăмлăт, ĕххĕмлет (кăмйл тулнине палăртса)
ксерокбпия (-и) сущ. жен. ксерокбпи (ксерокспа тунй копи); сделать
ксерокбпию документа документ
ксерокопине ту
ксерокс (-а) сущ. муж. ксерокс
(текста, ÿкерчĕке нумайлатмапли хатĕр)
кстăти 1. нареч. (син. вбвремя)
кйрлĕ вăхăтрă, шăп вă 'хăтлă, вЫрăнлă; Ты пришел кстăти Э'сĕ шăп
вă'хăтлă кйлтĕн 2. вводн. сл. сăмăх
май; кстăти сказăть сăмăх май каласăн
кто (когб, кому, кем, о ком) местоим. вопросит. и относит. кам; Кто
пойдет со мной? Кам пырăть манпă?; Кто йщет, тот найдĕт Кам шырăть, çав тупăть; Кто знăет, что бÿдет зăвтра Кам пĕлет ырăн мĕн пулассă * мăло кто знает никамăх та
пĕлмĕст; разошлИсь кто куда тĕ'рлĕ
еннеллĕ салансă пĕ'трĕç; говорят кто
о чем кашнй хăйĕннĕ калăть; комÿ
что нрăвится камă мĕн килĕшĕт; Кто
в лес, кто по дровă иосл. Пĕрй вăрманă, тепрй арманă
ктб-нибудь (когб-нибудь), ктблибо (когб-либо) местоим. неопр.
кам та пулйн; Позовйте когб-нибудь!
Камă та пулИн чĕ'нĕр-ха!

ктб-то (когб-то) местоим. неопр.
такăм; ктб-то идĕт по ÿлице такăм
урампă пырăть
куб (-а) сущ. муж.; множ. кубы
(-бв) и кÿбы (-ов) куб (кашни енĕ
тăваткал кĕлетке)
кубический ирил. куб -ĕ; кублă; кубический сантиметр кублă сантимĕтр
кÿбок (кубка) сущ. муж. 1. черккĕ
(пысăкки); серĕбряный кÿбок кĕ'мĕл
черккĕ 2. кÿбок (спорт ăмйртăвĕнче
çĕнтерекене паракан парне- илемлĕ
ваза); соревновăния на кÿбок России
Раççĕй кÿбокĕшĕн ирттерекĕн ăмăртÿ
кубомĕтр (-а) сущ. муж. (сокр.: кубйческий метр) кубомĕтр; пять кубометров дров пйлĕк кубомĕтр вÿтă
кувăлда (-ы) сущ. жен. кувăлда,
султтăн (пысйк мăлатук)
кувшин (-а) сущ. муж. кă'кшăм;
кувшин с молокбм сĕт кă'кшăмĕ; кувшИн разбился кă'кшăм вансă кăйрĕ
кувшИнка (-и) сущ. жен. кă'кшăм
курăкĕ (шывра ÿсекенни)
кувыркăться (наст. -ăюсь, -ăешься, -ăются; иовел. ф. -ăйся, -ăйтесь;
ирич. действ. наст. -ăющийся, прош.
-ăвшийся; деепр. -ăясь) глаг. несов.
чикелĕн, пуç хĕ'рлĕ йăвалăн
кувыркбм нареч. чикеленсĕ, пуç хĕ'рлĕ; покатИться кувыркбм чикеленсĕ кай
кудЯ нареч. вопросит. и относит.
ăçтă, ăçталлă; КудЯ вы идете? Эсйр
ăçтă каятăр?
кудă-нибудь, кудă-либо нареч. ăçтă
та пулйн, ăçтă та пулсăн; Полбжь
^ти кнИги куда-нибудь Çак кĕнекесенĕ ăçтă та пулсăн хур-ха
кудă-то нареч. таçтă, таçталлă; Онй
пошлИ кудă-то к л^су Вĕсĕм таçтă
вăрманаллă кăйрĕç
кудбль (-и) сущ. жен. сÿс; прясть
кудель сÿс арлă
кÿдри (-ĕй) сущ. множ. кăтрă, çÿç
кăтрй

кудрЯвый ирил. кăтрă, пĕтреке,
явăнчăк; кудрЯвые вблосы кăтрă çÿç;
кудрявая дĕвочка кăтрă çÿ'çлĕ хĕр ачă
кузнец (-ă) сущ. муж. тймĕрçĕ;
сельский кузнец ял тимĕрçй
кузнечик (-а) сущ. муж. шă'рчăк
(уйри); кузнечики стрекбчут шăрчăкс^м чĕриклетеççĕ
кузница (-ы) сущ. жен. тймĕрçĕ
лаççй
кузов (-а) сущ. муж.; множ. кузовă (-бв) и кÿзовы (-ов) 1. пĕрне,
кУнтă; пблный кÿзов гриббв пĕрнĕ
туллй кăмпă 2. кузов (машина кăшкарĕ); заменить поврежденный кÿзов
вăннă кузовă улăштăр
кÿкла (-ы) сущ. жен. пукане; дбвочки игрăют в кÿклы хĕр ачасĕм
пуканелле выляççĕ
кÿкольный ирил. пукане -ĕ; кукольные наряды пукане çи-пÿçĕ; кÿкольный те^тр пукане теăтрĕ
кукурÿза (-ы) сущ. жен. кукурÿза;
почЯтки кукурÿзы кукурÿза пуçĕсем
кукÿшка (-и) сущ. жен. куккук; кукÿшка кукÿет куккÿк авăтăть
кулак 1 (-ă) сущ. муж. чЫшкă,
чă 'мăр; удăрить кулшбм чышкăпă
çап, чыш
кулак2 (-ă) сущ. муж. кулăк, пуян хресчен
кулйк (-ă) сущ. муж. шыв чăххй
кулинăрия (-и) и кулинарйя (-и)
кулинăри (апат-çимĕç пĕçерес ăсталйх); кнйга по кулинăрии кулинăри
кĕнекй
кулйч (-ă) сущ. муж. кулйч (Мăнкун валли ятарласа пĕçернĕ пылак
кулач)
культ (-а) сущ. муж. 1. культ (турра ĕненсе пуççапни); религибзные
кÿльты тĕн кульчĕсĕм 2. пуççапнй,
аслăланй, аслă хунй; культ лйчности çыннă аслă хунй
культура (-ы) сущ. жен. 1. культÿра (çынсен, вбществăн пурлăх тата

ăс-тăн ĕçĕнчи çитĕнĕвĕсем); материЯльная культÿра пÿрлăх культурй;
национăльная культÿра нăци культурИ; мировăя худбжественная культÿра тĕнчерИ ÿнер культурй 2. культура, этĕплĕх (этемĕн аталану шайĕ);
человĕк высбкой культÿры культÿрăллă çын 3. культÿра (ĕрчетекен
выльăх-чĕрлĕх е ÿсен-тйран тĕсĕ);
сельскохозЯйственные культÿры ял
хуçăлăх культурисĕм; конопля - ценная технйческая культÿра кăнтăр пахă тĕхника культурй * физическая культÿра ÿт-пĕвĕ аталантарнй
культÿрный прил., культÿрно нареч. 1. культÿра -ĕ; культÿрăллă;
культÿрный человĕк культÿрăллă
çын; культÿрные учреждения культÿра учрежденийĕсĕм; отдыха^ть
культÿрно культÿрăллă кан 2. аллă
йлнĕ, аллă вĕрĕнтнĕ; культурные растения аллă йлнĕ ÿсĕн-тăрăн
культуролбгия (-и) сущ. жен. культуролбги (халăхăн ăс-тăн культурине
тĕпчекен ăслăлăх)
кум (-а) сущ. муж.; множ. кумо7
вьЯ (-ьĕв) кум (ачан хреснашшĕ ачан ашшĕ-амăшĕ)
кумЯ (-Ы) сущ. жен. кумă, куммă
(ачан хреснамăшĕ — ачан ашшĕамăшĕ)
кумăч (-ă) сущ. муж. хăмăч (хĕрлĕ
пусма)
кумык (-а) сущ. муж., кумычка
(-и) жен.; множ. кумыки (-ов) кумыксем (тĕрĕксен йышне кĕрекен халăх)
кумыкский прил. кумьк -ĕ; кумыкский язык кумЫк чĕлхй
кумыс (-а) сущ. муж. кă'мăс (кĕсре сĕтĕнчен йÿçĕтсе тунă ĕçме)
куиИца (-ы) сущ. жен. сăсăр (кушак пысăкăш çăткăн чĕр чун)
купăльный прил. шывă кĕмелли;
купăльный костюм шывă кĕмеллй тум
купЯть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)

глаг. несов. çăвăнтăр, шывă кĕрт; куп^ть ребĕнка ачанă шывă кĕрт
купаться (наст. -ăюсь, -ăешься,
-ăются; повел. ф. -ăйся, -ăйтесь;
прич. действ. наст. -ăющийся, прош.
-ăвшийся; деепр. -ăясь) глаг. несов.
шывă кĕр, шыврă çă'вăн; купаться
в прудÿ пĕвере шывă кĕр
купе сущ. нескл. сред. купе (вагонри пÿлĕм); четырĕхместное купе тăвăтă çынлăх купĕ
купĕйный ирил. купе -ĕ; купеллă;
купĕйная дверь купе ăлăкĕ; купейный вагбн купеллĕ вагбн
купец (купцă) сущ. муж. купĕц,
купсă, хуçă; богатый купец пуян хуçă
купеческий прил. купец -ă, купсă
-ĕ, хуçă -ĕ; купеческий дом купсă
çÿрчĕ
купечество (-а) сущ. сред. купсасем;
рÿсское купечество вЫрăс купсисем
купйть (будущ. куплк5, кÿпишь,
кÿпят; прич. страд. прош. кÿпленный) глаг. сов., кого-что туян, ил,
сÿтăн ил; купйть коспбм костк5м туян; купйть дешево йÿнĕпе ил; егб
не купишь вăл укçапă сутăнмăсть
(тÿрĕ кăмăллă)
куплет (-а) сущ. муж. куплăт, çăврăм (юрăра, сăвăра)
кÿпля (-и) сущ. жен. (ант. продăжа) туянÿ, илÿ'; туяннй, илнй (сутăн); кÿпля-продăжа сутÿ-илÿ'
кÿпол (-а) сущ. муж.; множ. купола (-бв) кÿпол, тÿпĕ, тă'рă (çавра формăлли); кÿпол соббра соббр
тăрри ^ кÿпол параппбта парашк5т
кÿполĕ
курăтор (-а) сущ. муж. курăтор, асăрхăвçă (пĕр-пĕр ĕçе асăрхаса тăма
çирĕплетнĕ çын); куратор студенческой грÿппы студентсен группйн асăрхавçй
кургăн (-а) сущ. муж. кургăн, ÿлăп
тăпрй (авалхи халăхсенчен юлнă пысăк тĕме евĕр вил тăпри)

курйть (наст. курк5, кÿришь, курят) глаг. несов. турт; курить сигар^ты сигарăт турт
кÿрица (-ы) сущ. жен.; множ. кÿры (кур, кÿрам) чăх, чă'хă; кÿрица
снеслă яйцб чăх çăмартă тÿнă; держăть кур чăх усрă 4 кÿрам на смех
çын куллй, ял куллй
курнбсый прил. кăçăр сăмсăллă
куропа"тка (-и) сущ. жен. хир
чăххй; белая куропатка шÿрă хир
чăххй
курбрт (-а) сущ. муж. курбрт (сывлăха юсаса канмалли вырăн); курбрты ПовОлжья А'тăл тăрăхăнчй курортсăм
курс1 (-а) сущ. муж. 1. (син. направление) çул, çул-йĕ 'р; тĕллев; корăбль взял курс на север карăп çурçĕрелле çул тытрĕ 2. (син. ценă) хак;
курс ăкций на бИрже акцисĕн биржăрй хăкĕ
курс2 (-а) сущ. муж. 1. курс (вĕренÿ
çулĕ); студент пĕрвого кÿрса пĕррăмĕш курс студенчĕ 2. вĕренÿ',
ярăм; курс лĕкций лекцисĕн ярăмĕ
курсант (-а) сущ. муж. курсăнт
(çар шкулĕнче вĕренекен)
кÿрсы (-ов) сущ. множ. курс (кĕске
вăхăтлăх вĕренÿ); поступйть на кÿрсы бухгалтербв бухгалтерсен курсне вĕренмĕ кĕр
кÿртка (-и) сущ. жен. кÿртка;
спортйвная кÿртка спорт курткй;
носйть кбжаную кÿртку сăрăн курткăпă çÿрĕ
кусăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
глаг. несов., кого-что çырт, хьш, çатăрлă (шйлпа); мÿхи кус^ют шăнасем
çыртăççĕ * кусăть себĕ лбкти кулян, пăшăрхăн
кусаться (наст. -ăюсь, -ăешься,
-ăются; повел. ф. -ăйся, -ăйтесь;
прич. действ. наст. -ăющийся, прош.
-ăвшийся; деепр. -ăясь) глаг. несов.
çырт, çыртсă суранлă; Осторбжно:

Зта собăка кусается! Асăрхăн: ку
ся; деепр. -аясь) глаг. несов. пĕркен,
йЫтă çыртăть!
вйтĕн; кÿтаться в шÿбу кĕ'рĕк пĕркбн
кусбк (куска) сущ. муж. тăтăк,
кутья (-й) сущ. жен. кутья, асăнÿ
пăттИ (вилнĕ çынна асăнма риспа
к^тăк, кăсăк; кусбк хлĕба çă'кăр
иçĕмрен пĕçерекен çимĕç)
тăтăкĕ; кусбк льда пăр кăтăкĕ ^ кусбк в гбрло не идет çăтсă çă'кăр анкÿхня (-и) сущ. жен.; множ. кÿхни (кÿхонь, кÿхням) кÿхня (апат
мăсть
пĕçермелли пÿлĕм); летняя кÿхня лаç,
куст (-ă) сущ. муж. тĕ 'мĕ; тĕп;
апăт лаççй
куст сморбдины хурлăхăн тĕ'мĕ; два
куста картбфеля йкĕ тĕп çĕр улмй
кÿхонный прил. кÿхня -ĕ; кÿхонный
нож апăт çĕççИ; кÿхонный комбăйн
кустăрник (-а) сущ. муж. тĕмсем,
кÿхня комбăйнĕ (кухньăра ĕçлемелтĕ'млĕх, вĕ'тлĕх; Ивовый кустарник
ли приборсен пуххи)
хăвă тĕмĕсем
кустăрный прил., кустăрно нареч.
кÿцый ирил. (син. корбткий) кĕске,
ал ĕç -ĕ; ал ăстăлăх -ĕ; кустарное
кĕ 'тĕк; собăка с кÿцым хвостбм
кĕ'тĕк хÿреллĕ йЫтă
произвбдство ал ĕç производствй;
кустăрные изделия алăпă тунă япакÿча (-и) сущ. жен. купă, купалăнчăк, кĕрт; кÿча пескă хă'йăр куласем
пй
кустăрь (-я) сущ. муж. ал ăстй;
изделия кустарĕй ал ăстисен хайкÿшанье (-я) сущ. сред.; множ. кÿшанья (-ний) çимĕç, çиме, апăт;
лавĕсем
кÿтать (наспг. -аю, -аешь, -ают) вкÿсные кÿшанья тÿтлă çимесем
глаг. несов., кого-что пĕрке, чĕрке,
кÿшать (наст. -аю, -аешь, -ают)
глаг. несов., что (син. есть) çи; кÿвит, витĕнтер; кÿтать ребенка в одешать суп яшкă çи; Кÿшайте, пожăЯло ачанă утиялпă пĕркĕ
луйста! Çисемĕр, тархăсшăн!
кÿтаться (наст. -аюсь, -аешься,
кювет (-а) сущ. муж. канăв (çул
-аются; повел. ф. -айся, -айтесь; прич.
действ. наст. -ающийся, прош. -авший- хĕрринчи)

лабирИнт (-а) сущ. муж. лабирйнт
лава (-ы) сущ. жен. шăрăнчăк; из(кукйр-макăр çулсен, урамсен пйтра- вержение лăвы из вулкăна вулканшуллă системи)
рăн шăрăнчăк тапсă тухнй
лаборант (-а) сущ. муж., лаборăнтлăвка1 (-и) сущ. жен. сак, тенкĕл;
ка (-и) жен. лаборăнт (аслă шкулта,
сидеть на лăвке сак çинчĕ лар
ăслăлйх учрежденийĕнче пулăшу ĕçĕлăвка2 (-и) сущ. жен. (син. масене тăвакан); лаборăнтка кăфедры
газйн) лавккă; сельская лăвка ял
фйзики фйзика кафедрйн лаборăнчĕ
лавккй
лаборатбрия (-и) сущ. жен. лаболавр (-а) сущ. муж. лавр (кăнратбри (ăслйлăх тĕпчевĕсем, сăнавсем тăрти йывăç, унăн ырă шăршăллă
тйвакан учреждени е унйн пайĕ); хиçулçисене апат пĕçернĕ çĕре яраççĕ)
мическая лаборатбрия хИми лаборалăвра (-ы) сущ. жен. лăвра (христбрийĕ
тиансен пысăк мăнастирĕ)

лаврбвый прил. лавр -ĕ; лаврбвый
венбк лавр кă'шăлĕ (çĕнтерÿçе паракан мухтав символĕ); положить в
суп лаврбвые листья яшканă лавр
çулçй яр
лăгерь (-я) сущ. муж.; множ. лагерЯ (-ей) и лăгери (-ей) 1. лăгерь,
тăпăр (чатăр карса е хÿшĕсем туса
вйхăтлăха пурăнма майланй вырăн);
турйстский лăгерь туристсен тăпăрĕ
2. лăгерь (учреждени); оздоровительный лăгерь сывлăхă çирĕплетмеллй
лăгерь 3. лăгерь (айăпшăн хупнй çынсене усракан вырăн)
лад (лăда, в ладÿ, о лăде) сущ.
муж.; множ. лады (-бв) (син. соглăсие) килĕшÿ', çураçÿ; жить в ладÿ
килĕштерсе пÿрăн
ладан (-а) сущ. муж. лăтăн, лăдан (кĕлĕ тунă чух тĕтĕрмелли ырă
шăршăллă сăмалă); курить лăданом
лăтăн тĕ'тĕр
лăдить (наст. лăжу, лăдишь, лăдят; повел. ф. ладь, лăдьте; прич.
действ. наст. лăдящий, прош. лăдивший; деепр. лăдя) глаг. несов., с кем
килĕштер, çурăç, çураçсă пÿрăн; он
лăдит со всĕми вăл пуринпе те çураçсă пурăнăть
лăдиться 1 и 2 л. не употр. (наст.
-ится, -ятся) глаг. несов. (син. удавăться) ă'нăç, ă ' н , ăнăçсă пыр; д,ĕло не лăдится ĕç ăнсă пымăсть
лăдный 1. прил. (син. хорбший),
лăдно нареч. лăйăх, авăн, чипĕр; ладная фигÿра кĕрнĕклĕ пÿ-сй; в семье
у них все лăдно вĕсен кил-йышĕнче йăлтăх авăн 2. лăдно частица, выражает согласие (син. хорошб, да)
лăтнă, юрăть, к5рĕ; Лăдно, пусть бÿдет по-твбему! Юрăть, э"сĕ калăнă
пек пÿлтăр!
ладбнь (-и) сущ. жен. ал лаппй,
ал тупăнĕ; хлбпать в ладбни ăлă çуп
4 вйдно, как на ладбни кĕретех курăнăть

ладьЯ (-й) сущ. жен. ладья (шахмат вйййинчи кĕлетке)
лазарĕт (-а) сущ. муж. лазарет (çар
чаçĕ çумĕнчи больница); отпрăвить
рăненых в лазарет аманнисене лазаретă ăсăт
лăзер (-а) сущ. муж. лăзер (хăватлă çутă паййрки паракан, тĕпчев
ĕçĕнче, медицинăра усă куракан прибор)
лăзерный прил. лăзер -ĕ; лăзерлă;
лăзерный луч лăзер пайăркй; лăзерная хирургйя лăзерлă хирургй
лай (лăя) сущ. муж. вĕрÿ'; вĕрнй;
слышен собăчий лай йЫтă вĕрнй илтĕн^т
лăйка (-и) сущ. жен. лăйка (сунар
йыттин ăрачĕ); охбтиться с лăйкой
лайкăпă сунарă çÿре
лăйнер (-а) сущ. муж. лăйнер (хăвйрт çÿрекен пысăк карап е самолет); океăнский лăйнер океăн лăйнерĕ; воздÿшный лăйнер сывлăш
лăйнерĕ
лак (-а) сущ. муж. лак (йăлтăркка
хытă сйрă); покрыть шкатÿлку лăком арчанă лакпă сăрлă
лакировăть (наст. -рÿю, -рÿешь,
-рÿют; прич. страд. прош. -рбванный) глаг. несов. лаклă, лак вит,
лакпă сăрлă; лакирбванный пол лак
вйтнĕ урăй
лăкомиться (наст. -млюсь, -мишься, -мятся; повел. ф. -мься, -мьтесь;
ирич. действ. наст. -мящийся, прош.
-мившийся; деепр. -мясь) глаг. несов.
тÿтлă çи, çисе килен, рехетлĕн; лăкомиться Ягодами çырлă çисе килен
лăкомый прил. (син. вкÿсный, аппетйтный) тÿтлă, тĕхĕмлĕ, килĕнĕçлĕ;
лăкомый пирбг тÿтлă кÿкăль
лăмпа (-ы) сущ. жен. лăмпа; электрическая лăмпа электрйчество ламп и ; паЯльная лăмпа шăратмаллй
лăмпа
лампăда (-ы) и ламиăдка (-и) сущ.

жен. лампăда (турăш умĕнче çутмалли пĕчĕк лампа)
лăмпочка (-и) сущ. жен. лăмпочка; ла'мпочка для электрйческого
фонаря электрйчество хунăрĕн лампочкй
ландшăфт (-а) сущ. муж. ландшăфт, çĕр пичĕ, çĕр-шЫв; горйстый
ландшăфт сă'ртлă-тÿллă çĕр-шЫв
лăндыш (-а) сущ. муж. лăнтăш,
мулкăч хăлхй; цветы лăндыша лăнтăш чечекĕ
лăпа (-ы) сущ. жен. 1. урă (чĕр чунсен); медвежьи лăпы упă урисем 2.
лă'сă, лă'сăллă турăт; лăпы ели
чă'рăш турачĕсĕм * попăсть в лăпы аллă кĕрсе ÿк (пăхăнма тивни
çинчен)
лйпоть (лăптя) сущ. муж.; множ.
лăпти (лаптей) çăпатă; колбдка для
лаптĕй çăпатă кăлăпĕ; плестй лăпти
çăпатă ту; ходйть в лаптях çăпатапă
çÿрĕ
лаптă (-Ы) сущ. жен. лаптă; мяч
для лапты лаптă пÿскИ; игрăть в
лапгÿ лапталлă выля
лапшă (-й) сущ. жен. лапшă (каскаласа типĕтнĕ чуста); суп-лапшă
лапшă яшкИ
ласкăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
глаг. несов., кого-что ачашлă, çупăрлă; ласкăть ребĕнка ачанă çупăрлă
лăсковый ирил. (син. нежный), ласково нареч. ачăш, кă'мăллă, çĕпĕç,
ĕвĕк, ĕвĕклĕ; лăсковый ребĕнок
евĕклĕ ачă; говорИть лăсково çĕпĕç
калăç
ласт (-а) сущ. муж. 1. ласт, урă,
çунăт (шыв чĕр чунĕсен); лăсты тюленя тюлень урис^м; лăсты пингвйна пингвин çуначĕсем
лăстик (-а) сущ. муж. лăстик (çырнине хуратмалли резина татйкĕ)
ласточка (-и) сущ. жен. чĕкĕç; деревĕнская лăсточка ял чĕкеçĕ; ласточка-береговÿшка шур кут, çыр

чĕк^çĕ; щебетанье лăсточки чĕк^ç
чĕвĕлтетнй
латйнский прил. латйн -ĕ; латинлă
(Авалхи Рим халăхĕн культурипе çыхăннă); латинский язык латйн чĕлхй;
латйнский алфавйт латйн алфавИчĕ
(акăлчансем, нимĕçсем, французсем
т.ыт. усă кураканни)
латÿнь (-и) сущ. жен. латунь, йĕс
(пăхăрпа цинк шăранчăкĕ); издĕлия
из латÿни латунь япаласĕм
лауреат (-а) сущ. муж., лауреатка (-и) жен. лауреăт (чаплă çитĕнÿшĕн парне илнĕ çын); лауреат госудăрственной прĕмии патшăлăх прĕмийĕн лауреăчĕ; лауреăт всероссййского кбнкурса пĕ'тĕм Раççейри
кбнкурс лауреăчĕ
лăять (наст. лăю, лăешь, лăют;
повел. ф. лай; лрич. действ. наст.
лăющий, прош. лăявший; деепр. лăя)
глаг. несов. вĕр, хамлăт; собăки лăют
йытăсĕм вĕрĕççĕ
лебедă (-Ы) сущ. жен. мăян (çум
курăк); огорбд зарбс лебедбй пахчанă мăян пуссă йлнĕ
лебедйный прил. ăкăш; лебедйный
пух ăкăш мăмăкĕ * лебедйная пĕсня
чи чăплă хайлăв (пултарулăх çыннин)
лебедь (-я) сущ. муж. ăкăш; бĕльга лĕбедь шурă ăкăш
лев (льва) сущ. муж. арăслăн; грйва льва арăслăн çилхИ; хрăбрый, как
лев арăслăн пек хăрсăр
левшă (-й) сущ. муж.; множ. левши (-ей) сулахăй (сулахай алăпа
лайăхрах ĕçлекен, çыракан)
лĕвый прил. (ант. прăвый) 1. сулахăй; лĕвый бок сулахăй аяк; лĕвая сторонă ÿлицы урăмăн сулахăй
енĕ 2. сулахăй (политикăри татăклă
улшăнусемшĕн, кĕрешÿри çивĕч мелсемшĕн тăракан); лĕвые пăртии сулахăй партисем * лĕвый зăработок
хушмă ĕç, юрамăн ĕç (йĕркене пăсса
тăваканни)

легенда (-ы) сущ. жен. халăп; старйнные легенды авалхй халапсĕм
легендăрный прил. (син. прослăвленный) мухтăвлă, чăплă, чапă тухнă; легендăрные герби войны вăрçăрă чапă тÿхнă паттăрсĕм
легкоатлет (-а) сущ. муж., легкоатлĕтка (-и) жен. çă'мăл атлĕт; состязания легкоатлетов çă мăл атлетсен ă'мăртăвĕ
легковбй прил:. легковбй автомобйль çă'мăл автомобйль
легкомысленный прил. (син. бездÿмный; ант. серьĕзный), легкомысленно нареч. çăмăлттăй, çă'мăл ă'слă,
вылянчăк ă'слă; вестй себя легкомысленно çăмăлттайлăн
ледник (-ă) сущ. муж. пă'рлăх
(сăртсенчи пăр капланчăкĕ); таяние
ледникбв пăрлăхсĕм ирĕлнй
ледокбл (-а) сущ. муж. пăрçĕмрĕн
(карап); ăтомный ледокбл ăтомлă
пăрçĕмрĕн
ледохбд (-а) сущ. муж. пăр кайнй
(çуркунне); ледохбд на Вблге А'тăл
пă'рĕ кайнй
лежăть (наст. лежÿ, лежишь, лежăт; деепр. лĕжа) глаг. несов. 1. вЫрт;
лежăть на земле çĕр çинчĕ вырт; лежăть на спине месерлĕ вырт; лежăть
на животĕ ÿннĕ вырт 1. 1 и 2 л. не
употр. (син. находйться) пул, упрăн,
вырт; ключ лежйт в кармăне çăраççй
кĕсьерĕ выртăть; дĕньги лежăт в бăнке укçă банкрă упранăть 3. (син. располагăться; направляться) пул, вырнăç, вырт; дорбга лежит чĕрез лес
çул вăрмăн вИтĕр выртăть * душă
не лежйт чун туртмăсть; лежăть на
боку хăяккăн вырт (ĕçлемесĕр)
лĕзвие (-я) сущ. сред. 1. çйвăчĕш;
лĕзвие ножă çĕ'çĕ çИвĕчĕшĕ 2. лезви, çĕ'çĕ (хырăнмалли); лĕзвие для
безопăсной брИтвы кастармăн брйтва çĕççй
лезть (наст. лĕзу, лĕзешь, лĕзут;

повел. ф. лезь и полезăй; прич. действ.
наст. лĕзущий, прош. лĕзший; деепр.
не употр.) глаг. несов. 1. на что, во
что хăпăр, ÿлăх, çĕклен; кĕрсĕ кай;
лезть по лĕстнице на крышу дбма
пусмапă çурт тăррине хăпăр; лезть
в окнб чÿречерĕн кĕрсĕ кай 2. во что
чик; лезть в кармăн аллă кĕсьенĕ
чик 3. 1 и 2 л. не употр. юрă; кĕр;
сапбг не лезет нă ногу ăтă уранă
юрамăсть; нйтка не лбзет в игбльное ушкб çип йĕп çăртинĕ кĕмĕст
* лезть не в свое дĕло çын ĕçнĕ
сĕ'кăн; вблосы лезут çÿç тăкăнăть;
лезть на глазă куç умĕнчĕ пулмă
тă'рăш
лейтенант (-а) сущ. муж. лейтенăнт (офицер чинĕ); стăрший лейтенăнт ăслă лейтенăнт
лекăрственный прил. эмĕл -ĕ; сйплĕ; лекăрственные препарăты эмĕл
им-çăмĕ; лекăрственные травы сйплĕ
курăксĕм
лекăрство (-а) сущ. сред. эмĕл; лекăрство от кăшля ÿслĕк эмĕлĕ; принЯть лекăрство эмĕл ĕç
лĕксика (-и) сущ. жен. лĕксика,
сăмăхлăх, сăмахсем (чĕлхери сăмахсен йышĕ); заимствованная лĕксика
ютрăн йьппăннă сăмахсĕм; разговбрная лĕксика пуплешÿ' сăмăхлăхĕ;
лĕксика чувăшского языкă чăвăш
чĕлхинчй сăмăх йЫшĕ
лбктор (-а) сущ. муж.; множ. лбкторы (-ов) лĕктор, лĕкци вулакăн
лектбрий (-я) сущ. муж. лектбри
(лекци ирттерекен организаци тата
вырăн)
лĕкция (-и) сущ. жен. лĕкци (халăха, вĕренекенсене пĕр-пĕр ыйтупа
каласа йнлантарни); цикл лĕкций
лĕкци ярăмĕ; слÿшать лĕкцию лĕкци итлĕ
ленивый прил. (ант. трудолюбйвый), ленйво нареч. кахăл, наян,
юлхăв, ÿркĕнчĕк; ленйвый человек

наян çын; идтй ленйвой похбдкой
крÿпная рыба порвалă лĕску пЫсăк
ÿркĕнчĕклĕн уткалă
пÿлă вăлтă çиппинĕ тăтрĕ
ленИться {наст. ленк5сь, ленишьлесник (-ă) сущ. муж. леснИк,
ся, лĕнятся; повел. ф. ленйсь, ленйвăрмăн хуралçй; дом лесникă лестесь; прич. действ. наст. ленящийнйк пÿ 'рчĕ
ся, ирош. ленйвшийся; дееир. ленясь)
лесничество (-а) сущ. сред. леснйглаг. несов. кахаллăн, наянлăн, юлчество (вăрман пайĕ, ăна тытакан
хавлăн, ÿркĕн; он лĕнится дĕлать
хуçалăх); бпытное леснйчество сăнăвурбки вăл урбк тумă ÿркенет
лăх леснйчество
лента (-ы) сущ. жен. хăк5, йĕсме,
лесничий (-его) сущ. муж. леснйлента; шĕлковая лĕнта пÿрçăн хăк5;
чи (лесничество ертÿçи)
изоляцибнная лента изоляци лентй
лесн<5й прил. вăрмăн -ĕ; вăрмăнлă;
* пулемĕтная лĕнта пулемĕт лентй
вăрмантй; леснбе хозЯйство вăрмăн
(патронсем тултарни); лĕнта транс- хуçăлăхĕ; леснбй край вăрмăнлă
портера транспортĕр лентй (япаласеçĕршЫв; леснăя пăсека вăрмантй
не куçарса тăракан тăрăх)
утăр
лень (-и) сущ. жен. 1. (ант. трулĕстница (-ы) сущ. жен. пусмă,
долк5бие) кахăллăх, наянлăх, юлчикмĕк; пожăрная лĕстница пушăр
хăвлăх, ÿркев 2. в знач. сказ., кому
пусмй; ступени лĕстницы пусмă
ÿркен, кахаллăн; емÿ лень раббтать
картлашкисĕм; поднимăться по лествăл ĕçлеме ÿркенет
нице пусмапă хăпăр
леопЯрд (-а) сущ. муж. (син. барс)
лета (лет) сущ. множ. 1. см. год 2.
леопăрд (кушак ййхĕнчи пысăк çăт(син. вбзраст) ÿ'сĕм, çуя, çул-ÿ'сĕм;
кăн чĕр чун)
человĕк пожильгх лет çуллăннă çын;
лепестбк (-ткă) сущ. муж. çеçке;
мы однйх лет эпйр пĕр çулхисĕм;
лепесткй мăка мă'кăнь çеçкисем
на старости лет вăтлăх çулĕнчĕ
лепешка (-и) сущ. жен. икерчĕ,
летЯть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют;
кăвăс икерчй; пашалÿ; пшенйчная
иовел. ф. -ăй; ирич. действ. наст. -ăюлепешка тулă икерчй (кăмакана хывщий, ирош. -ăвший; деепр. -ăя) глаг.
са пĕçерни)
несов. вĕç, вĕçсĕ çÿрĕ, ярăнсă çÿрĕ;
лепить (наст. легапб, лĕпишь, лĕв садÿ летают бăбочки пахчарă лĕпят; прич. страд. прош. лĕпленный;
пĕшсĕм вĕçсĕ çÿрĕççĕ
деепр. лепя) глаг. несов., кого-что йăва- лететь (наст. лечÿ, летйшь, летят;
лă, калăплă, хыв; лепИть из глины
иовел. ф. лети; ирич. действ. наст. лефигÿрки тăмрăн кĕлеткесĕм йăвалă
тящий, ирощ. летĕвший; деепр. летя)
лес (лĕса и лĕсу, в лесÿ и в лĕсе,
глаг. несов. 1. вĕç, вĕçсĕ пыр; лăсточИз лесу и из л^су, из леса) сущ.
ка летйт к гнездÿ чĕкĕç хăй йăвимуж.; множ. леса (-бв) 1. вăрмăн;
неллĕ вĕçсĕ пырăть 2. (син. мчăться)
хвбйный лес лă'сăллă вăрмăн; лйЫткăн, Ывтăн; конь летйт стрел<5й
ственный лес çÿлçăллă вăрмăн; дреут çĕмрĕн пек ыткăнсă пырăть 3. 7 и
мучий лес чă'тлăх вăрмăн; дорбга
2 л. не употр. (син. проходйть) ирт,
идет лĕсом çул вăрмăн вйтĕр пыиртсе пыр; врĕмя летит быстро
рăть 2. йЫвăç, вăрмăн; стройтельный
вă'хăт часăх иртĕт 4. (син. пăдать) ÿк,
лес стройтельствăлăх йЫвăç; рубйть
персе ан; кнИги летЯт с пблки кĕнелес вăрмăн кас
кес^м çÿ'лĕк çинчĕн ÿкĕççĕ
лĕска (-и) сущ. жен. вăлтă çиппй;
лĕтний лрил. (ант. зймний) çу -ĕ;

çуллахй; лĕтние дни çу кунăсĕм; лбтние канйкулы çуллахИ каникул
лето (-а) сущ. сред. (ант. зимă) çу,
çуллă; жăркое лбто шă'рăх çу; в середине лета çу варринчĕ; наступило
лето çу çйтрĕ, çуллă пÿлчĕ; мы простйлись до бÿдущего лĕга эпйр çитĕс
çуллаччен сыв пуллăшрăмăр
летом нареч. (ант. зимбй) çуллă;
бÿдущим лбтом çитĕс çуллă; летом
д^ти отдохнÿли в лăгере çуллă ачас^м лагерьте кăнчĕç
лечĕбный ирил. сигшев -ĕ; сыватÿ
-ĕ; сйплĕ; лечĕбные учреждĕния сыватÿ учрежденийĕсем; лечĕбная физкультÿра сиплев физкультурй; лечĕбные вбды сйплĕ шывсем
лечить (наст. лечу, лĕчишь, лĕчат;
прич. действ. наст. лечащий, прош.
лечйвший; ирич. страд. наст. лечИмый, ирош. лечĕнный; деепр. лечă)
глаг. несов. сиплĕ, сывăт; лечйть от
грйппа грипрăн сывăт
лечйться (наст. лечÿсь, лĕчишься,
лечатся; повел. ф. лечйсь, лечйтесь;
ирич. действ. наст. лбчащийся, ирош.
лечйвшийся; деепр. лечăсь) глаг. несов. сиплĕн, сывăл; лечйться в больнйце больницăрă сывăл; лечйться от
воспаления лĕгких ÿпкĕ шыççинчĕн
сиплĕн
лечь (будущ. лягу, ляжешь, лягут;
прош. лĕг, леглă, леглб, множ. леглй, иовел. ф. ляг, лягте; ирич. действ.
прош. лĕгший; дееир. лĕгши) глаг. сов.
1. вырт; лечь на дивăн дивăн çинĕ
вырт; лечь в больнИцу больницăнă
вырт; дети леглй спать ачасĕм çывăрмă вЫртрĕç 2. 1 и 2 л. не употр.
ÿк, вит, вырт; снег лĕг на полЯ уйхирĕ юр вйтнĕ * на сĕрдце леглă
печăль чĕренĕ хÿйхă пÿсрĕ; все заббты легли на негб пĕ тĕм ĕç-пÿç ун
çинĕ тиĕнчĕ
леший (-его) сущ. муж. арçурй
(юмахсенчи сăнар)

лещ (-ă) сущ. муж. çупăх (юхан
шыв пулли); ловить лещĕй на пбдпуск
çупахă параматпă тыт
лещина (-ы) сущ. жен. (син. орĕшник) шĕ'шкĕ; орехи лещины шĕ'шкĕ
мă'йăрĕ
легкие (-их) сущ. множ.; един.
лĕгкое (-го) сред. ÿпкĕ; воспалĕние
лĕгких ÿпкĕ шыççй; рак лĕгких ÿпкĕ
рăкĕ; набрăть пблные лĕгкие вбздуха ÿпкĕ туллй сывласă ил
лĕгкий (кратк. ф. лĕгок, легкă,
легкб, множ. легкй; сравн. ст. лĕгче; превосх. ст. легчăйший) ирил.,
легкб нареч. 1. (ант. тяжĕлый)
çă'мăл, сулмăксăр; лĕгкая сÿмка
çă'мăл сÿмка; снег лĕгок, как пух
юр мăмăк пек çă'мăл 2. (ант. трÿдный) çă'мăл, ансăт, ăс çеммй, вăй
çеммИ; лĕгкая задăча çă'мăл задăча; лĕгкая раббта вăй çеммй ĕç 3.
(син. слăбый) виçеллĕ, чÿхă, йăвăш,
вă'йсăр; лĕгкий ветербк вă'штăр
çил; лĕгкое винб йăвăш эрĕх 4. (анот.
грÿзный) çă'мăл; вăшт-вăшт; лĕгкая
фигÿра çă'мăл кĕлеткĕ; идтй легкб
вăшт-вăшт уткалă 5. (ант. напряжĕнный, затруднĕнный) çă'мăл,
кăнлĕ, кăнăçлă; лĕгкий сон кăнăçлă
Ыйхă; легкб дь1Шится сывламă çă'мăл 6. (син. повĕрхностный; ант.
серьĕзный) çăмăлçăх, çăмăлттайлă;
лĕгкое отношĕние к жизни пурнăç
çинĕ çăмăлттайлă пăхнй Ф лĕгкая
промышленность çă'мăл промЫшленность (халăха кирлĕ таварсем
туса кăлараканни); у негб рукă лĕгкая ÿнăн аллй çă'мăл (ăнăçуллă);
легкб сказăть каламă кăнă çă'мăл;
С лĕгким пăром! Мунчă ăшшй сйплĕ
пÿлтăр! (мунчаран тухакана саламлани); с лĕгким сĕрдцем шухăшласă
тăмăсăр, иккĕленмĕсĕр
лĕд (льда и льду, пб льду и по
льдÿ, о льдĕ, на льдÿ, во льдÿ) сущ.
муж.; множ. льды (льдов) пăр; тбл-

стый лед хÿлăн пăр; холбдный, как
лĕд пăр пек сйвĕ; вĕчньге льды Антăрктики Антарктикăрй ĕмĕрхИ пăрсĕм; скользйть по льду на конькăх
пăр тă'рăх конькипе ярăнсă пыр
лен (льна) сущ. муж. йĕ'тĕн; воздĕлывать лĕн йĕ'тĕн аксă ту; изделия из льна йĕ 'тĕн пусмă тавăр
лĕтный прил. вĕçĕв -ĕ; лĕтная шкбла вĕçев шкулĕ; лĕтная погбда вĕçме мăйлă çантăлăк
лĕтчик (-а) сущ. муж., лĕтчица
(-ы) жен. (син. пил<5т) лĕтчик, вĕçĕвçĕ; лĕтчик-истребйтель истребИтель лĕтчик; лĕтчик-спортсмен
спортсмĕн лĕтчик; воĕнный лĕтчик
çар лĕтчикĕ
лживый прил., лживо нареч. 1. (ант.
правдйвый; йскренний) суя, суяллă,
ултăвлă; лжйвый человек суеçĕ, суякăн çын; лживая улыбка ултăвлă кÿлă
ли, ль 1. частица вопросит. - и ,
-ши; Знăешь ли ты егб? Э с ĕ ăнă
пĕлĕтĕн-и? 2. союз повторяющийся
-и ..., -и; рăно ли, пбздно ли маларăх-и, каярăх-и
лйбо союз е; сегбдня лйбо зăвтра
паян е ырăн; лйбо я, лйбо ты е Эпĕ,
е Зсĕ
ливень (лйвня) сущ. муж. шăлкăм
çÿмăр, вă'йлă çумăр
лйвер (лйвра) сущ. муж. ÿпке-пĕв^р; пирбг с ливером ÿпке-пĕвер
кукăлĕ
ливерный прил. ÿпкĕ-пĕвер -ĕ; лйверная колбасă ÿпке-пĕвер кăлпассййĕ
лидер (-а) сущ. муж. ертÿ'çĕ, пÿçлăх, пуç; лидер пăртии пăрти ертÿçй
лизăть (наст. лижу, лйжешь, лйжут; иовел. ф. лижй; прич. действ.
наст. лйжущий; лрош. лизăвший; деепр. не употр.) глаг. несов., кого-что
çулă; лизăть языкбм лбжку кашăкă
чĕлхепе çулă; кбшка лйжет котĕнка
кушăк хă'йĕн çуринĕ çулăть

ликвидăция (-и) сущ. жен. 1. (син.
упразднение) пĕтернй, хупнй, салатсă янй; ликвидăция фИрмы фирмăнă хупнй 2. (ант. уничтожĕние)
пĕтернй, тĕп тунй, тăнч тунй; сирнй; ликвидăция негрăмотности хут
пĕлменлĕхе пĕтернИ; ликвидăция
послĕдствий авăрии авăри кÿ'нĕ арканăвă сирнй
ликвидйровать (наст. и будущ. -рую,
-руешь, -руют) глаг. сов. и несов.,
кого-что (син. уничтбжить) пĕт^р,
тĕп ту, тăнч ту; ликвидировать долгй парăмсене татсă пĕтбр
лимйт (-а) сущ. муж. лимйт, чйкĕ
(укçа-тенкĕ, пурлйх илме е ĕç тума
палйртнă виçе); лимит на тбпливо
тбпливо лимйчĕ; превысить лимит
лимитрăн ирт
лимбн (-а) сущ. муж. лимбн (цитрус йышши йÿçек çимĕç); пить чай с
лимбном лимонпă чей ĕç
лимонăд (-а) сущ. муж. лимонăд
(лимонлă ĕçме); бутылка лимонăда
пĕр кĕленче лимонăд; пить лимонăд
лимонăд ĕç
лингвист (-а) сущ. муж., лингвйстка (-и) жен. (син. языковĕд)
чĕлхеçĕ; выдающиеся рÿсские лингвйсты чапă тÿхнă вЫрăс чĕлхеçи-

сем
лингвистика (-и) сущ. жен. (син.
языкознăние) чĕлхе пĕ 'лĕвĕ; чувăшская лингвйстика чăвăш чĕлхе пĕ 'лĕвĕ
линĕйка (-и) сущ. жен. 1. линейка
(тÿрĕ планка); провсстй прямÿю по
линĕйке линейкăпă тÿ'рĕ йĕр турт
2. (син. шеренга) йăрке, рет; выстроиться в линейку рĕтĕн тăрсă тух
(пĕр-пĕринпе юнашар) 3. (син. сбор)
линейка (стройра тăракансен уяв
пухăвĕ); линĕйка по слÿчаю открытия лăгеря лăгерь ÿçăлнă ятпă иртт^рнĕ линейка
лйния (-и) сущ. жен. 1. (сик. чертă) йĕр, лйни; прямăя лйния тÿ'рĕ

йĕр; параллельные линии параллирИческий прил., лирйчески налельлĕ йĕрсĕм; провестй линию йĕр
реч. 1. лйрика -ĕ; лйрикăллă; лиритурт 2. çул, лйни; линия железной
ческие стихй лйрикăллă сăвăсем 2.
дорбги чугÿн çул лйнийĕ; воздÿшçĕпĕç, ачăш, çемçĕ; лирическое наные лйнии сЫвлăш çулĕсĕм; лИнии
строĕние ачăш кă'мăл
электропередăчи электрйчество лилисЯ (-Ы) сущ. жен.; множ. лйсы
нийĕсем 3. çул-йĕ'р, тĕллев; линия
(лис, лйсам) и лисйца (-ы) жен. 1.
поведения хăрпăр хăйнĕ тыткаламалтйлĕ; рыжая лис! хĕ'рлĕ тйлĕ; черлй тĕллев; линия на развитие рыно-бÿрая лисă хурă хă'мăр тйлĕ; хйтночных отношений рЫнок хутшăнăрый, как лиса тйлĕ пек чеĕ; охбвĕсене аталантармаллй çул-йĕ'р 4
титься на лис тйлĕ сунарнĕ çÿре 2. (син.
лйния горизбнта куç курăм чикки;
хитрĕц, льстец) йăпăлтй, чеĕ çын
передовăя линия малтй позицисем
лисйчки (-чек) сущ. множ.; един.
(фронтра); родня по женской лйнии лисичка (-и) жен. сар кăмпă; ж^ăрăм енчй хурăнтăш; он гнет свою"
рить лисйчки сар кăмпă ăшалă
лИнию вăл хăйĕннĕх перĕт; идтй по
лист1 (-ă) сущ. муж.; множ. лйлйнии наимĕньшего сопротивления
стья (-ьев) çÿлçă; листья березы
çă'мăл çул шырă
хÿрăн çулçисем; лист капÿсты кулинкбр (-а) сущ. муж. (сокр:. липăстă çулçй; лйстья опадăют çÿлçă
нейный корăбль) линкбр (пысăк,
тăкăнăть
лайăх хĕç-пăшалланнă çар карапĕ)
лист2 (-ă) сущ. муж.; множ. лислинблеум (-а) сущ. муж. линблеты (-<5в) листă; лист бумăги хут лиум (урайне сармалли яка материал)
стй; лист крбвельного железа шуç
линь (-я) сущ. муж. хурă карăс
тймĕр листй 4 похвăльный лист
(кÿлĕ пулли)
мухтăв листй; печăтный лист пичĕт
линять 1 и 2 л. не употр. (наст.
листИ (кйларăмăн 60x90 см пысйкйш
-яет, -яют; прич. действ. наст.
виçи); ăвторский лист ăвтор листй
-яющий) глаг. несов. 1. тĕссĕрлен,
(текст калăпăшĕн 40 пин сас палли
шупкăл, тĕс çухăт; Зтот материал бычухлĕ виçи)
стро линЯет ку пусмă часăх тĕснĕ
листЯть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
çухатăть 2. йă'птăх тăк (чĕр чунсем глаг. несов. листалă, уç, уçкалă, уçсă
çинчен); тĕк тăк (каййксем çинчен);
хуп; листать кнйту кĕнекĕ уçкалă
тир улăштăр (çĕленсем, раксем çинчен) лиственница (-ы) сущ. жен. лилйпа (-ы) сущ. жен. çăкă; лИстья ственница, çемçĕ чă'рăш (чăрăш
лйпы çăкă çулçисĕм; лйпа цветĕт
евĕрлĕ, анчах кĕркунне лăссине тăкаçăкă чечеке лăрнă
кан йывăç)
лйпкий ирил. çЫпçăнчăк, çăрă; лйплйственный прил. (ант. хвбйный)
кая лента çЫпçăнчăк хăк5 (шăна
çулçăллă; лйственные порбды деревьпĕтермелли); лйпкая грязь çăрă пылчăк ев çÿлçăллă йЫвăç тĕсĕсем
лйповый прил. çăкă -ĕ; лИповый
листбвка (-и) сущ. жен. листбвка
цвет çăкă чечĕкĕ; липовый мĕд çăкă
(агитаци материалĕ е хыпар çапнă
пЫлĕ
хут листи); предвыборные листбвлйрика (-и) сущ. жен. лирика (илем- ки суйлăв умĕнхИ листовкăсĕм
лĕ литература тĕсĕ; вăл çын кăмăллистопăд (-а) сущ. муж. çÿлçă тăтуйăмне сăнарлăн палăртать); люкăнни; пора осеннего листопада
ббвная лйрика юрату лирикй
кĕркуннĕ çÿлçă тă'кăннă вă'хăт

литератÿра (-ы) сущ. жен. 1. литератÿра (сймахпа сăнарлас ăсталăх);
тебрия литератÿры литератУра тебрийĕ 2. литератÿра (илемлĕ сăмахлăх
хайлавĕсем: поэзи, проза, драма); худбжественная литератÿра илĕмлĕ
литератÿра; детская литератÿра ачăпăчă литературй 3. литератÿра (пĕлÿлĕхĕн пĕр-пĕр енĕпе çырнă кĕнекесем); сельскохозяйственная литератÿра ял хуçăлăх литературИ; политйческая литератÿра полйтика литературй; наÿчно-популЯрная литератÿра ă'слăлăх саракăн литература
литератÿрный ирил. 1. литератÿра -ĕ;
çырăвçă -ĕ; литературное твбрчество
çырăвçă пултарÿлăхĕ; литератÿрный
инститÿт литератÿра инститÿчĕ 2. литератÿра -ĕ (литература чĕлхин нормисемпе килĕшсе тăракан); литератÿрный язык литератÿра чĕлхй (халăх
чĕлхин сăмах ăстисем якатса пуянлатнă кйтартуллă тĕсĕ); он говорйт не на литератÿрном языкĕ, а на
диалекте вăл литератÿра чĕлхипе
мар, диалектпă калаçăть
литр (-а) сущ. муж. литр (калăпăш
виçи - 1000 кубла см); полтора лйтра литр çÿрă
литургня (-и) сущ. жен. литургй
(христиан чиркĕвĕнчи нумай пайран
тăракан чаплă кĕлĕ)
лить (наст. лью, льешь, льет; прош.
лил, лилă, лйло, множ. лйли; иовел. ф. лей; прич. действ. наст. лыбщий, прош. лйвший; ирнч. страд.
прош. лйтый; деепр. не употр.) глаг.
несов. 1. что т&к, яр, юхтăр, сап;
лить вбду из ведрă витререн шыв
юхтăр; лить слĕзы куççÿль тăк 2. 1 и
2 л. не употр. (син. течь) тă'кăн,
тăк, юх, çу; дождь льет как из ведрă çÿмăр чĕреслетсе çăвăть
лйться 1 и 2 л. не употр. (наст.
льĕтся, лькЗтся; прош. лйлся, лилăсь,
лилбсь и лйлось, множ. лилйсь и лй-

лись; иовел. ф. лейся, лейтесь; ирич.
действ. наст. лыбщийся, ирош. лйвшийся; деепр. не употр.) глаг. несов.
1. юх, тă'кăн; вода льĕтся из крăна
кранрăн шыв юхăть 2. янрă, шăрăн;
песня льĕтся далекб к5рă инçете янрăть
лифт (-а) сущ. муж. лифт (çуртăн
çÿлти хучĕсене хăпартакан механизм); пассажирский лифт пассажИр
лифчĕ
лихорăдка (-и) сущ. жен. сив чир;
страдăть лихорăдкой сив чирпе аптăрă
лицевбй ирил. 1. пит -ĕ; пит-кÿç -ĕ;
лицевые мÿскулы пит-куç мускулĕсĕм 2. лицевбй счĕт пăйăр счĕт, ятлă
счĕт (банкра е бухгалтерире уйрăм
çын ячĕпе уçни); снять дĕньги с лицевбго счĕта счĕтрăн укçă ил
лицб (-ă) сущ. сред.; множ. лица
(лиц, лйцам) 1. пит, сăн-пйт, питкÿç; крÿглое лицб çаврă сăн-пйт;
мыть лицб пит çу; мне знакбмо э"то
лицб ку сăн-пите ăпĕ пĕлĕтĕп 2. çын,
этĕм; влиятельное лицб вйтĕмлĕ çын
3. сăпăт (грамматикăра); третье лицб
глагбла глагблăн вйççĕмĕш сăпăчĕ *
на однб лицб кăснă лăртнă, пĕр
сă'нлă; показăть товăр лицбм тавăрăн
чăн пахалăхне кăтăрт; к лицÿ килĕш^т (тумтир); он лицбм в грязь не
ударит вăл нăмăс курăс çук
личИнка (-и) сущ. жен. хурт, личйнка; личйнка мÿхи шăнă хÿрчĕ;
личИнка бăбочки лĕ'пĕш хÿрчĕ
личный прил., лично нареч. 1.
пăйăр, хăй гунă; хăрпăр хăй тÿнă;
под вăшим лИчным наблюдбнием
эсйр пăйăррăн асăрхасă тăнипе; я
лИчно проверил ^пĕ хам тĕрĕслерĕм
2. ÿйрăм, хăрпăр; лИчное имÿщество
хăрпăр пÿрлăхĕ 3. лйчно в знач. частицы пулсăн; -сан(-сен); я лйчно
так бы не поступйл Эпĕ пулсăн ун
пек тÿмăттăм * лйчное местоимĕние

сăпăт местоимĕнийĕ; лИчные фбрмы глагбла глагблăн сăпăт формис^м
лишйть (будущ. лишÿ, лишйшь,
лшдăт; прич. страд. прош. лишĕнный) глаг. сов., кого-что, кого-чего
(син. отнять) туртсă ил; -сăр (-сĕр)
хăвăр; лишИть наслĕдства еткерĕ
туртсă ил; лишить своббды тытсă
хуп; лишйть жизни вĕлĕр; егб лишйли слбва на собрăнии ăнă пухурă
сăмăх каламă чăрнă
лишйться (будущ. лишусь, лишйшься, лишăтся; повел. ф. лишйсь, лишйтесь; ирич. действ. прош. лишйвшийся; деепр. лишйвшись) глаг. сов.,
кого-чего (син. потерять, утрăтить)
çухат; -сăр (-сĕр) юл; лишИться
имущества пурлăхă çухăт; лишйться
зрения кÿçсăр пул, курмй пул; лишйться чувств тăнă çухăт
лйшний (кратк. ф. лйшен, лИшня, лИшне, множ. лйшни) прил.,
лйшне нареч. 1. (син. избыточный)
Ытлă, ытлашшй, ытлă; лйшние расхбды Ытлă тăкăк; сто рублей с лйшним çĕр тбнкĕ ытлă; У меня нет лйшних дĕнег! Мăнăн ытлашши укçă
çук! 2. (син. добăвочный) тĕпĕр, тепре, татă; напбмнить лишний раз тĕпĕр хут асă илтĕр * сказăть лйшнее кйрлĕ маррине калă
лишь 1. частица огранич. çеç, çех,
анчăх, кăнă; зто лишь начăло ку пуçлăмăшĕ кăнă-ха; он дÿмает лишь о
себе вăл хăй çинчĕн çеç шухăшлăть
2. союз -санах (-сенех); лишь он
вошĕл, все смблкли вăл пырсă кĕрсенех пÿрте шăплăнчĕç
лоб (лба, о лбе, на лбÿ, пб лбу и
по лбÿ) сущ. муж.; множ. лбы (лбов)
çамкă; высбкий лоб çÿтă çамкă; намбрщить лоб çамканă пĕркелĕ * на
лбÿ написано кĕретĕх курăнăть (çыннăн шухăш-кăмăлĕ); сказăть в лоб
тÿ'ррăн калă

ловить (наст. ловлк5, лбвишь, лбвят; лрич. страд. наст. ловймый;
лрич. страд. прош. лбвленный; деепр.
ловя) глаг. несов., кого-что 1. (син.
хватăть) тыт, ярсă тыт, ярсă ил; ловйть рукбй мяч мечĕкб алăпă тыт 2.
тыт, тытмă çÿрĕ; ловйть сăтью рыбу тетелпĕ пÿлă тыт; ловйть зăйцев
мулкăч тытмă çÿрĕ 4 ловйть удббный момĕнт мăйлă самăнт кĕт; ловйть на лжи суяпă тыт
ловйться 1 и 2 л. не употр. (наст.
лбвится, лбвятся) глаг. несов. кĕр;
рыба хорошб лбвится ÿтром пÿлă
ирхинĕ лăйăх кĕрĕт
лбвкий (кратк. ф. лбвок, ловкă,
лбвко, множ. лбвки и ловки; сравн.
ст. лбвче и ловчĕе; превосх. ст. не
употр.) прил., лбвко нареч. 1. (син.
провбрный, снорбвистый; ант. неуклк5жий) й'ăрă, çйвĕч, правÿр,
вăр-вăр, çаврăнăçÿллă; лбвкий мăльчик вăр-вăр ачă 2. (син. хйтрый, изворбтливый) чеĕ, хайлăвлă; лбвкая
проделка чеĕ хăтлăнăш
лбвкость (-и) сущ. жен. йă'рăлăх,
çйвĕчлĕх, правÿрлăх, вăр-вăрлăх,
çаврăнăçÿлăх; лбвкость гимнаста
гимнăст çаврăнăçÿлăхĕ
лбдка (-и) сущ. жен. кймĕ; пăрусная лбдка пăрăслă кймĕ; рыбăчья
лбдка пÿлăçă киммй; катăться на
лбдке кимĕпĕ Ярăн * подвбдная лбдка шыв ай кймĕ
лбдырь (-я) сущ. муж. кахăл, наян, ÿркенчĕк
лбжа (-и) сущ. жен. лбжа (театр
залĕн балконĕнчи пÿлмек); взять билеты в лбжу ложăрă лармă билетсĕм ил
лбжка (-и) сущ. жен. кăшăк; чăйная лбжка чей кăшăкĕ
лбжный прил. (син. непрăвильный;
ант. вĕрный), лбжно нареч. суя, ултăвлă, чăн мар; лбжное известие суя
хыпăр
ложь (лжи, лбжью, о лжи) сущ.

жен., только един. суя, удтăв, суеçтерÿ'; говорИть ложь суеçтер; уличйть во лжи суяпă тыт
лбзунг (-а) сущ. муж. лбзунг (перпĕр тĕллеве пурнйçлама чĕнекен сăмах çаврăнăшĕ)
лбкоть (лбктя) сущ. муж.; множ.
лбкти (локтей) чавсă; ушибйть лбкоть чавсанă ыраттăр; класть лбкти
на стол сĕтеле чавсалансă лар 4 кусăть лбкти ĕç тухмăншăн пăшăрхăн
лом1 (-а) сущ. муж.; множ. лбмы
(-ов) и ломы (-бв) лум; скăлывать
лĕд лбмом пăрă лумпă кат
лом2 (-а) сущ. муж. собир. вăнчăк;
шоколăдный лом шоколăд тĕпренчĕкĕ, вăнчăк шоколăд; металлйческий лом тимĕр-тă'мăр (шăратма
ямалли)
ломăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют;
прич. страд. прош. лбманный) глаг.
несов. 1. что хуç, ват; ломăть пăлку
патакă хуç; ломăть лед пăр ват 2. что
(син. повреждăть) ват, пăс, çĕ'мĕр;
иш; дети быстро ломăют игрÿшки
ачă-пăчă теттесене часăх ватăть; ломăть стăрый дом кивĕ пÿрте иш 3.
кого-что (син. менять) улăштăр, улшăнтăр; ломăть свон5 жизнь пурнăçă
улшăнтăр; ломăть стăрые обычаи
кивĕ йăлă-йĕркене пăрахăçлă 4- ломăть спИну тертленсе ĕçл^; ломăть
гблову пуçă ват (шухăшпа); ломăть
комĕдию камйт ту, пăлахая пер
ломăться1 1 и 2л. неупотр. (наст.
-ăется, -ăются) глаг. несов. (син. разрушăться) хÿçăл, ван; лед ломăется пăр ванăть; тблстый сук не ломăется хÿлăн турăт хуçăлмăсть
ломăться2 (наст. -ăюсь, -ăешься,
-ăются); повел. ф. -ăйся, -ăйтесь;
прич. действ. наст. -ăющийся, прош.
-ăвшийся; деепр. -ăясь) глаг. несов.
(син. кривляться) курнăçлăн, хуçкалăн, хутахайлăн; Хвăтит ломăться!
Çйтĕ курнăçланмă!

ломбть (ломтя) сущ. муж.; множ.
ломти (-ей) чĕ'лĕ, кăсăк; ломбть
хлбба ç ă к ă р чĕллй; ломбть арбÿза
арбÿз кăсăкĕ
лопăта (-ы) сущ. жен. кĕреç^; деревянная лопăта йЫвăç кĕреçе; копăть лопăтой землю кĕреçепе çĕр чав
4 бородă лопăтой кĕреçĕ сухăл
лопăтка (-и) сущ. жен. 1. кĕреçе
(пĕчĕкки); детская лопăтка ачă кĕреçй 2. хул калакки (çурăмри сарлака шăмă); положйтъ на обе лопăтки
çавăрсă çап (кĕрешсе)
лбпнуть (будущ. -ну, -нешь, -нут)
глаг. сов. 1. (син. разорвăться) çÿрăл, тăтăл; хаплăт; водопровбдная
трубă лбпнула шыв пă'рăхĕ çурăлсă
кăйнă 2. путлăн, пĕтсе лар; банк лбпнул банк путлăннă * моĕ терпение
лбпнуло мăнăн чă'тăм пĕ'трĕ; лбпнуть со смеха каçсă кайсă кул
лопÿх (-ă) сущ. муж. (син. репейник) хупăх, куршанăк; лйстья лопухă хупăх çулçисем
лоскÿт (-ă) сущ. муж.; множ. лоскуты (-бв) и лоскÿтья (-ев) тăтăк,
кăсăк, çĕ'тĕк, тăтăк-кĕ'сĕк; лоскÿт
ткăни пусмă тăтăкĕ; лоскÿтья облакбв таткалăнчăк пĕлĕтсбм
лось (-я) сущ. муж.; множ. лбси
(-6й и -ей( пăшй; рогă лбся пăшй
мăйракй
лотерейный прил. лотерея -ĕ; лотерейный билет лотерея билечĕ
лотерея (-и) сущ. жен. лотерея
(укçа е япала выляса илмелли вăйă);
спортйвная лотерея спорт лотерейй;
безпрбигрышная лотерĕя çухатÿсăр
лотерея (кашни билет çине выляв
тухаканни)
лотб сущ. нескл. сред. лотб (сĕтел
çинчи вййă); игрăть в лотб лотоллă
вьшя
лохмăтый ирил. (син. космăтый)
çăмламăс, çÿçлемес, лапсăрккă; лохмăтая шăпка лапсăрккă çĕ'лбк

лбшадь (-и) сущ. жен.; множ. лбшади (лошадей, лошадям, лошадьмй и лошадями, о лошадях) лашă;
запрячь лбшадь лашă кÿл
луг (лÿга, о лÿге, на лугÿ) сущ.
муж.; множ. лугЯ (лугбв) ÿлăх, çарăн; пбйменные луг4 йă'лăм ÿлăхçарăнĕ
луговбй лрил. ÿлăх -ĕ; çарăн -ĕ;
ÿлăх-çарăн -ĕ; луговбе сено çарăн
утй
лÿжа (-и) сущ. жен. кÿлленчĕк,
ланкашкă; пбсле дождя остăлись лÿжи воды çÿмăр хЫççăн шыв кÿлленчĕкĕсем к5лчĕç
лужăйка (-и) сущ. жен. уçлăнкă;
ÿлăх; леснăя лужăйка вăрмăн уçланкй
лук1 (-а) сущ. муж. сухăн; репчатый лук пÿçлă сухăн; зеленый лук
сймĕс сухăн; стрелки лÿка сухăн пушИ; дИкий лук ыхрутй; жăрить лук
сухăн ăшалă
лук2 (-а) сущ. муж. ÿхă; спортйвный лук спорт уххй; стрелЯть из лÿка
ухăрăн пер
лÿковица (-ы) сущ. жен. сухăн,
пуç; лÿковица тюльпăна тюльпăн
пÿçĕ; две лÿковицы йкĕ пуç сухăн
лукбшко (-а) сущ. сред.; множ. лукбшки (-шек, -шкам) кунтăк, пурăк, пĕрне; лукбшко для Ягод çырлă пурăкĕ
лунЯ и ЛунЯ (-Ы) сущ. жен.; множ.
лÿны (лун, лÿнам) ÿйăх, У'йăх; пблная лунă туллй ÿйăх; свет луны ÿйăх
çутй; обрăтная сторонă Луны У йăхăн
тĕпĕр енĕ (пире курăнманни)
лÿпа (-ы) сущ. жен. лÿпа (авйр
лартнă пысăклатакан кĕленче); рассмăтривать в лÿпу лупăпă тинкĕр
луч (-ă) сущ. муж. пайăркă; лучй
сблнца хĕвел пайăркисем; рентгеновские лучй рентген пайăркисĕм *
луч надĕжды шăнчăк паллй
лучше 1. (сравн. ст. от прил. хо-

рбший и нареч. хорошб) лайăхрăх,
аванрăх; учиться лÿчше лайăхрăх
вĕрен 2. вводн. сл. и частица аванрăх пÿлĕ, тен; Говори, йли лÿчше я
расскажÿ Калă, е Эпĕ хам каласă
парсăн аванрăх пÿлĕ * как нельзЯ
лÿчше лайăхрăн лăйăх
лÿчший прил. чи лайăххй, чи аваннй; лÿчшие товăры чи лăйăх таварсем * в лÿчшем слÿчае чи авăн пулсăн та
льЬки (лыж, лЫжам) сущ. множ.;
един. льЬка (-и) жен. йĕ'лтĕр; кат^ться на льгжах йĕлтĕрпе ярăн
льЬкник (-а) сущ. муж., льЬкница
(-ы) жен. йĕ'лтĕрçĕ; состязăния
лыжников йĕлтĕрçĕсен ă'мăртăвĕ
льЬкный прил. йĕ'лтĕр -ĕ; йĕ'лтĕрçĕ -ĕ; лыжный спорт йĕ'лтĕр спбрчĕ;
льЬкный костюм йĕ 'лтĕрçĕ тÿмĕ
лысина (-ы) сущ. жен. (син. плешь)
кукшă
лысый (кратк. ф. лыс, лысă, лЫсо, множ. лЫсы; сравн. ст. лысее,
лысĕй; превосх. ст. не употр.) прил.
1. (син. плешИвый) кукшă; лысый
старйк кукшă старйк 2. (син. гблый)
çарă, якă; лысая гора çарă сăрт
львĕнок (-нка) сущ. муж.; множ.
львята (львят) арăслăн çурй
львйца (-ы) сущ. жен. арăслăн амй
льгбта (-ы) сущ. жен. льгбта,
çă'мăллăх; льгбты, предоставляемые
ветеранам ветерансене паракăн çăмăллăхсем
льготный ирил. льгбтăллă, çă'мăллăхлă; кредИт на льгбтных услбвиях
льгбтăллă кивçен панй
льдИна (-ы) сущ. жен. пăр кăтăкĕ,
пăр катрăмĕ
любИмый прил. юрăтнă, сăвнă; килĕштерекĕн; любимая раббта юрăтнă
ĕç; любимая дйвушка сăвнă хĕр; прощăться с любимым савнипе сыв пуллăш
любйть (наст. люблю", лк5бишь,

люббй местоим. кир^к мĕнле, к и рек хăш; кир^к епле; в люббе вр^мя кирĕк хăш вăхăтрă; в люббм случае кирек мĕнле пулсăн та
любопытный прил. 1. (син. любознăтельный) кă'сăклă; кăсăкланакăн, пĕлме тăрăшакăн 2. (син. интересный) кă'сăк, интереслĕ; любопытные сведения к ă с ă к хыпар-

лк5бят; нрич. действ. наст. лкЗбящий,
прош. любйвший; прич. страд. наст.
любимый; деепр. любя) глаг. несов.,
кого-что 1. (ант. ненавйдеть) юрат,
сав; любйть девушку хĕрĕ сав; любйть рбдину тăвăн çĕршывă юрăт 2.
юрăт, кăмăллă, килĕштер; любИть
спорт спортă килĕштер; любймый
мнбю писăтель Зпĕ кăмăллакăн çырăвçă
любовăться (наст. любУюсь, любуешься, любÿются; иовел. ф. любÿйся, любÿйтесь; прич. действ. наст.
любÿющийся, прош. любовăвшийся;
деепр. любÿясь) глаг. несов., кем-чем
и на кого-что пăхсă сăвăн, курсă
килĕн; любовăться картинами на
выставке выставкăрИ ÿкерчĕксене
пăхсă савăн
люббвь (любвй", люббвью) сущ.
жен. (ант. ненависть) юратÿ, савÿ;
юратнй, савнй; матерИнская люббвь
амăшĕн юрăтăвĕ; люббвь к рбдине
тăвăн çĕршывă юратнй

лю"ди (людей, лк5дям, людьмИ, о
людях) сущ. множ. çынсем; молодые лК»ди çăмрăк çынсем, çамрăкс^м * выйти в лк»ди çын шутне кĕр
люк (-а) сущ. муж. люк, ăлăк (карап, танк т. ыт. çинче); закрытъ люк
люкă хупсă ларт
люцерна (-ы) сущ. жен. люцерна
(выльăх апачĕлĕх курăк)
лягăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
глаг. несов., кого-что тап; лбшадь лягает лашă тапăть
лягÿшка (-и) сущ. жен. шапă; лягушки квăкают шапасĕм кваклатăççĕ

мавзолей (-я) сущ. муж. мавзолĕй
(чаплă çын виллине упраса асйнма
лартнă çурт)
магазйн (-а) сущ. муж. 1. магазйн;
продовбльственный магазИн апăтçймĕç магазйнĕ; универсăльный магазйн универсăллă магазйн 2. магазйн (мехашзмăн пĕр йышши пайĕсене вырнаçтармалли арча); дйсковый
магазин дйсклă магазйн; магазйн ружья пăшăл магазИнĕ (патронсем
кĕртсе хумалли)
магнИт (-а) сущ. муж. магнИт ( т и мĕре туртса илекен япала)
магнитофбн (-а) сущ. муж. магнитофбн (сасса магнитлй лента çине çырса калаттармалли прибор)

магнитофбнный прил. магнитофбн
-ĕ; магнитофбнная лĕнта магнитофбн лентИ; магнитофбнные зăписи
магнитофонпă çырсă илнисем
мăзать (наст. мăжу, мăжешь, мăжут; повел. ф. мажь; прич. страд.
прош. мăзанный) глаг. несов., когочто сĕр; сăрлă; мăзать хлеб мăслом
çă'кăр çине çу сĕр; мăзать крйской
дбску хăманă сăрăпă сăрлă
мазÿт (-а и -у) сущ. муж. мазÿт
(нефтĕн çйра юлашки)
мазь (-и) сущ. жен. (син. крем) 1.
маç (ÿте сĕрмелли) 2. маç, крем
(атă-пушмака çутатмалли); сапбжная мазь ăтă мăçĕ
май (мăя) сущ. муж. çу ÿйăхĕ, май

сем

(çулталăкри пиллĕкмĕш уйăх); в концĕ мая çу ÿйăхăн вĕçĕнчĕ
мăйка (-и) сущ. жен. мăйка (çанйсăр, çухасăр кĕпе); ходить в мăйке майкăпă çÿрĕ
майонĕз (-а) сущ. муж. майонез
(тип çупа çăмарта сарринчен тунă
юрма); запрăвить салăт майонĕзом
салатă майонезпă техĕмлет
майбр (-а) сущ. муж. майбр (каштанран аслăрах офицер чинĕ); майбр милйции милйци майбрĕ
маиский прил. май -ĕ; çу уйăхĕнчй,
майрй; мăйские дни май кунĕсем
мак (-а) сущ. муж. мă'кăнь; лепесткй мăка мă'кăнь çеçкй; бÿлочка
с мăком мă'кăньлĕ бÿлка
макарбны (-бн) сущ. множ. макарбн (чустаран тунă çинçе кĕпçе пек
çимĕç); отварИть макарбны макарбн
пĕçĕр; на вторбе - котлбты с макарбнами йккĕмĕш апатă - макаронпă котлет
макбт (-а) сущ. муж. макĕт (япалан кăтартмалйх тĕслĕхĕ); макĕт
здăния çурт макечĕ
макияж (-а) сущ. муж. писев, писевлĕх (сйн-пите кремсемпе, сăрăсемпе илемлетни)
мăклер (-а) сущ. муж. мăклер (тавар, çурт-йĕр сутма, илме пулăшакан специалист); торгбвый мăклер
суту-илÿ' мăклерĕ
макраме сущ. нескл. сред. макраме
(хулăн çипсенчен явса тунă илемлĕ
япала)
максимăльный прил. (ант. минимăльный), максимăльно нареч. чи
пЫсăк, чи вă'йлă; чи нумăй; максимăльный зăработок чи пысăк ĕç
укçй; морбз достйгнет максимăльно
тридцатй грăдусов сйвĕ чи нумăй
вă'тăр градусă çитĕт
мăксимум (-а) сущ. муж. (ант. мйнимум) чи нумаййй, чи пысăккй;
температÿрный мăксимум чи пысăк

температÿра (ăшă е сивĕ); зта вещь
стбит максимум сто рублĕй ку япалă чи нумăй çĕр тĕнкĕ тăрăть
макулатÿра (-ы) сущ. жен. кйвĕ
хут; шкбльники собирăют макулатÿру
шкул ачисем кИвĕ хут пуçтарăççă
макÿшка (-и) сущ. жен. 1. тă'рă,
тăррй, тÿпĕ; макÿшка дбрева йывăç
тăррИ 2. пуç тупИ; шăпка на макÿшке çĕ'лĕк пуç тÿпинчĕ
мăленький (сравн. ст. мĕньше) ирил.
(син. небольшбй; ант. большбй) пĕ'чĕк; маленькая девочка пĕ'чĕк хĕр
ачă; мăленькнй дбмик пĕчĕкçĕç çурт
малĕнько нареч. (син. немнбжко;
ант. мнбго) кăшт, кăштăх, пăртăк;
Подождите менЯ малĕнько! Манă
кăштăх кĕ'тĕр-ха!
малина (-ы) сущ. жен. хăмлă çырлИ; леснăя малИна вăрмăн хăмлă
çырлй; собирăть малйну хăмлă çырлй пуçтăр
малиновый прил. 1. хăмлă çырлй
-ĕ; малйновое варĕнье хăмлă çырлй
варăнийĕ 2. шупкă хĕ'рлĕ; малйновое плăтье шупкă хĕ'рлĕ кĕпĕ
мăло 1. (сравн. ст. мĕньше) нареч.
(ант. мнбго) сахăл; çитĕлĕксĕр, çитмĕст; я мăло егб знăю ăпĕ ăнă сахăл пăлĕтĕп; емÿ все мăло дĕнег ăнă
укçă çаплăх çитмĕст 2. числит. неопред. сахăл; мăло кто читăл ăту кнйгу ку кĕнекенĕ вулăнă çын сахăл ^
мăло тогб вводн. сл. çитменнинĕ; ку
çеç те мар-ха
малогрăмотный прил. сахăл вĕрĕннĕ, сахăл пĕлÿ'ллĕ
мăло-помăлу нареч. (син. понемнбгу) пĕ'чĕккĕн, майăпĕн, пĕ'чĕккĕнмайĕпĕн; мăло-помăлу больнбй стал
выздорăвливать чйрлĕ çын майĕпĕн
сывалмă пуçлăрĕ
малосбльный прил. кăшт тăварлăнă,
тăвăр кастармăн; малосбльные огурцы кăшт тăварлăнă хăяр
мăлый (кратк. ф. мал, малă, мă-

ло и малб, множ. мăлы и малЫ;
рукбй кă 'чăк турт; манйть щенкă
сравн. ст. меньше и меньший; ирейЫтă çурине йЫхăр; манйть кур зервосх. ст. малейший) ирил. пĕ'чĕк,
нбм чăхсенĕ тырăпă йлĕрт 2. (син.
сахăл; мăлыми сйлами пĕ'чĕк вăйпă;
привлекăть) турт, йлĕрт, ăмсантăр;
с мăлых лет мĕн пĕчĕкрен; сапогй
меня мăнит музыка Чайкбвского мамне малы ăтă манă тă'вăр; д^ти у
нă Чайкбвский музыкй илĕртĕт
них мал малă меньше вĕсĕн ачимăнный прил. мăнна -ĕ; мăнная
с^м пĕринчен тепрИ пĕ'чĕк Ф с^крупă мăнна кĕрпй; варить мăнную
мое мăлое сахалтăн та; без малого
кашу с молокбм сĕтпе мăнна пăттй
яхăнăх
пĕçбр
мăльчик (-а) сущ. муж. (ант. д^марафбн (-а) сущ. муж. марафбн
вочка) ачă, арçЫн ачă, ывăл ачă;
(42 км та 195 м тăршшĕ дистанцие
мăльчики любят игрăть в футббл
чупса ăмăртни; вăрйм дистанцире
арçын ачас^м футболлă вылямă
ăмăртни); лыжный марафбн йĕлюратăççĕ; у них родИлся мăльчик
тĕрçĕсен марафбнĕ
вĕсĕн Ывăл ачă çурăлнă
марафбнский ирил. марафбн -ĕ; мамалЯр (-ă) сущ. муж. маляр (стерафонский бег марафбн чупăвĕ, мана-урай сăрлакан); бригăда малярдв
рафбн чупнИ
малярсен бригади
мăри сущ. нескл. един. и множ.,
малярйя (-и) сущ. жен. сив чир;
муж. и жен. мăри, марисем (финнболеть малярИей сив чирпе чирлĕ
угрсен йăхне кĕрекен халйх)
мăма (-ы) сущ. жен. (ант. пăпа):
марйец (-йца) сущ. муж., марийка
моя (нăша) мăма аннĕ; твоя (вăша)
(-и) жен.; множ. марййцы (-дев) мамăма аннÿ'; егб (ее, их) мăма ăмăшĕ;
рисĕм; горные марийцы туçй марисем;
Передăй твоĕй мăме привĕт! Аннÿлуговые марййцы йă'лăм марисĕм; воне салăм калă!
стбчные мариицы тухăçрй марисем
мăмонт (-а) сущ. муж. мăмонт
марИйский ирил. мăри -ĕ; марИй(ĕлĕк-авал пурăннй слон евĕр чĕр чун); ский язык мăри чĕлхи; исторйческлыкИ мăмонта мăмонт асавĕсĕм
кие марййско-чувăшские свЯзи мамандарин (-а) сущ. муж. мандарйн
рисемпе чăвашсен историрй çыхă(цитрус йышши çимĕç, унăн йывăççи); нăвĕсем
купить килогрăмм мандарИнов пĕр
маринăд (-а) сущ. муж. маринăд
килогрăмм мандарИн туян
(тип çуиа уксус, техĕмлĕхсем хушса
мандăт (-а) сущ. муж. мандăт
тунă соус); рыба под маринăдом ма{ĕнентерÿ докуменчĕ); мандăт депуринăдлă пулă
т^та депутăт мандăчĕ
мариновăть (наст. -нÿю, -нÿешь,
мандолйна (-ы) сущ. жен. мандо-нÿют; иовел. ф. -нÿй; ирич. страд.
лйна (хĕлĕхсене чĕпĕтсе каламалли прош. -нбванный) глаг. несов., что
инструмент); игрăть на мандолйне
маринадлă; маринбванные грибы мамандолйна калă
ринадлăнă кăмпă
манИть (наст. машб, мăнишь, мăмăрка (-и) сущ. жен. 1. мăрка (коннят; ирич. действ. наст. манящий,
верт çине çыпăçтараканни); почтбирош. манйвший; прич. страд. прош. вая мăрка пбчта маркй; коллекциомăненный и манĕнный; деепр. манировать мăрки мăрка пух 2. (сик.
ня) глаг. несов., кого 1. (син. подзы- клеймб) пăллă, тăмхă, клеме (тавăть) йЫхăр, чĕн, йлĕрт; манйть
вар çине çапаканни); фабричная мăр-

ка фăбрика маркИ 3. мăрка (Германире, Финляндире т. ыт. хăш-пĕр çĕршывсенче пулнă укçа)
мăрля (-и) сущ. жен. мăрля (çÿхе
пусма)
мармелăд (-а) сущ. муж. мармелăд (улма-çырларан пĕçерсе тунă пылак çимĕç); Яблочный мармелăд пан
улмй мармелăчĕ
март (-а) сущ. муж. пуш ÿйăхĕ,
март (çулталăкри виççĕмĕш уйăх);
Восьмое мăрта Мăртăн сăккăрмĕшĕ
(хĕрарăмсен уявĕ)
мăртовский лрил. март -ĕ; пуш уйăхĕнчй, мартрй; мăртовская капĕль
пуш уйăхĕнче тумлă юхнй
мартышка (-и) сущ. жен. мартЫшка (пĕчĕк упăте ăрачĕ)
марш (-а) сущ. муж. 1. марш (салтаксем стройпа утни) 2. марш
(стройпа утнă чух калакан ритмлă
кĕвĕ); оркбстр игрăет марш орк^стр
марш калăть * Шăгом марш! Утмă
пÿçлăр! (команда пани); Марш отсн5да! Тасăлăр кунтăн!
мăршал (-а) сущ. муж. мăршал (чи
аслă çар чинĕ); мăршал авиăции авиăци мăршалĕ
маршрÿт (-а) сущ. муж. маршрут
(палăртса хунă çул); двИгаться по
заданному маршрÿту палăртсă пăнă
маршрутпă куçсă пыр
мăска (-и) сущ. жен. мăска, пйтлĕх (пите хуплакан çыхă е сăнар
ĕлки); мăска зăйца мулкăч маскй;
надеть маску мăска тă'хăн Ф кислорбдная мăска кислорбд маскй
(чирлисене сывлаттармалли); мăска
хоккĕйного вратаря хокк^й хапхаçИн пуç хÿ'тлĕхĕ
маскарăд (-а) сущ. муж. маскарăд (маскăллă уяв); новогбдний маскарăд Çĕ'нĕ çул маскарăчĕ
маскировăть (наст. -рÿю, -рÿешь,
-рÿют; ярич. страд. прош. -рбванный) глаг. несов., кого-что маски-

ровкăлă, маскирбвка ту, курăнмаллă
мар ту; маскировăть орÿдия тупăсене курăнмаллă мар ту
мăсленица (-ы) сущ. жен. çăварнй (хĕле ăсатнй май ирттерекен халăх уявĕ)
мăсло (-а) сущ. сред. 1. çу; слйвочное масло услăм çу; топленое мăсло
шăрăтнă çу, сар çу; растительное
масло ÿсен-тăрăн çă'вĕ; есть хлеб с
маслом çупă çă'кăр çи 2. çÿллă сă'рă;
писать картйну мăслом çÿллă сăрăпă
картйна ÿк^р
маслЯта (-ят) сущ. множ.; един.
масленок (-нка) муж. маслă кăмпй;
мариновать маслЯта маслă кăмпи
маринадлă
мăсса (-ы) сущ. жен. I. (син. вес)
мăсса, йЫвăрăш, виçе, тăйăм; мăсса Землй Çĕр тăйăмĕ 2. (син. смесь)
хÿтăш, çă'рăм, чустă; цементная мăсса цемент хÿтăшĕ 3. кого-чего (син.
мнбжество) каплăнчăк, йьпллăх, нумăйлăх; на ÿлицах мăсса нарбду урамсенче хăлăх шÿтсăр нумăй
массăж (-а) сущ. муж. массăж (ÿттире сĕркелесе, лутйркаса çемçетни,
сиплени); делать массăж массăж ту
мăссовый прил. мăссăллă, йЫшлă,
нумăй, ăнлă; мăссовое спортйвное
движение мăссăллă спорт юхăмĕ;
мăссовое произвбдство товăров таварă нумайшăр тусă кăларнИ; кнИга
йздана мăссовым тиражбм кĕнекене пЫсăк тиражпă кăлăрнă
мăстер (-а) сущ. муж.; множ. мастерă (-бв), мастерйца (-ы) жен. 1.
ăстă, ăстăçă, мăçтăр; мăстер столЯрного дела сĕтел-пукăн ăстй; Кăтя мастерйца вышивăть Кăтя - тĕ'рĕ
ăстй 2. мăстер (производствăри специалист); смĕнный мăстер смĕна
мăстерĕ 3. мăстер (спортри пусăм);
мăстер спбрта по лыжам спорт мăстерĕ - йĕ'лтĕрçĕ; кандидăт в мастерă спбрта спорт мăстерĕн канди-

дăчĕ Ф мăстер на все рÿки пур ĕçĕ
те ăстă
мастерить (наст. - р ю , -ришь,
-рят) глаг. несов., что ту, ăсталă,
хайлă, маçтăрлă; мастерйть глиняную посÿду тăм сăвăт-сапă ту; мастерйть игрÿшки теттесĕм ăсталă
мастерскăя (-бй) сущ. жен. 1. мастерскбй (предприяти); мастерскйя по
рембнту мĕбели сĕтĕл-пукăн юсакăн
мастерскбй 2. (син. студия) мастерскбй (пултару ĕçĕн пÿлĕмĕ); мастерская скÿльптора скÿльптор мастерскбйĕ
мастерскбй ирил. (син. искусный),
мастерски нареч. ăстă, пахă, чăгшă;
мастерски сдĕланная вещь ăстă тунă
япалă
мастерствб (-ă) сущ. сред. (син. искусство) ăстăлăх, хайлă, мăçтăрлăх;
мастерствб худбжника худбжник
ăстăлăхĕ; повышăть профессионăльное мастерствб профĕсси ăсталăхнĕ
ÿст^р
масть (-и) сущ. жен.; множ. масти
(-ей) 1. тĕс (лашан); лбшадь гнедбй
мăсти çÿрĕн ут 2. масть (карт тĕсĕ);
бубнбвая масть бÿбнă масть
масштăб (-а) сущ. муж. 1. масштăб (карттă виçи вырăн вăрăмăшĕпе
шайлашса тăни); масштăб - двăдцать киломĕтров в сантимĕтре масштăб - сантиметртă çйрĕм киломĕтр 2. (син. размăх) виçĕ, пЫсăкăш;
масштăбы бедствия инкĕк пЫсăкăшĕ
* в масштăбах всей страны пĕ'тĕм
çĕршывĕпĕ илсĕн
масштăбный прил. 1. масштăб -ă;
масштăбная линĕйка масштăб линейкИ 2. (син. грандибзный) пЫсăк,
ăнлă; масштăбное произведĕние пЫсăк хайлăв
мат (-а) сущ. муж. мат (шахматра - короле хÿтĕлеме май килмен
пирки парăнни); мат в три хбда вйççĕ
çÿресе мат тунй

матемăтика (-и) сущ. жен. матемăтика (япаласен хисеп çыхăнăвĕсемпе калăпăш формисене тĕпчекен
ăслăлăх); высшая матемăтика ăслă
матемăтика; шкбльная матемăтика
шкул математикй
математйческий прил. матемăтика
-ĕ; математйческие задăчи матемăтика задачисĕм
материăл (-а) сущ. муж. 1. пусмă,
материăл; шерстянбй материăл çăм
пусмă; купИть материăл на плăтье
кĕпĕ çĕлемĕлĕх материăл туян 2. материăл (ĕçре усă курмалли япаласем);
стройтельные материăлы строительство материалĕсĕм; собирăть материăлы для кнИги кĕнекĕ валлй материăл пуçтăр 3. множ. материăлы
(-ов) материалсем, сведенисĕм, документсем; служĕбные материăлы
слÿжба докуменчĕсĕм; материăлы
слĕдствия слĕдстви материалĕсĕм
материализм (-а) сущ. муж. (ант.
идеалйзм) материализм (çут тĕнчере мĕн пуррин пуçламăшĕ ăс-тăн мар,
матери иккенне çирĕплетекен философи вĕрентĕвĕ)
материалистический (ант. идеалистйческий) прил. материалйзм -ĕ; материалйзмлă; материалистйческое
мировоззрĕние материалйзмлă тĕнчĕ
кÿрăм
материăльный прил. (ант. духбвный), материăльно нареч. 1. матĕри
-ĕ; материăльный мир матĕри тĕнчй
2. пÿрлăх -ĕ; пÿрлăх-Ырлăх -ĕ; материăльное положĕние пÿрлăх-Ырлăх
тă'рăмĕ; помогăть материăльно пÿрлăх тĕлĕшĕнчĕн пÿлăш
материк (-ă) сущ. муж. (син. континĕнт) матерйк (тавраллах океан хупăрласа тăракан пысăк çĕр); африкăнский матерйк А'фрика матерИкĕ
материнский прил. ăмăшĕн -ĕ; матерйнская люббвь ăмăшĕн юрăтăвĕ
магĕрия (-и) сущ. жен. 1. матĕри

(çут тĕнчере мĕн пурри) 2. пусмă,
мăчеха (-и) сущ. жен. амă çурй
матери; шелковая матĕрия пÿрçăн
(ачасен тăван мар амăшĕ)
пусмă
мачта (-ы) сущ. жен. мăчта, юпă;
мăтовый прил. (ант. блестящий,
мăчты корабля карăп мачтисĕм; мăчглянцевый) тĕ'ксĕм, çутă мар, ялта антĕнны антенна юпй
тăртатмăн; мăтовое стеклб ялтăртатмашИна (-ы) сущ. жен. 1. машИна
мăн кĕленче
(кăткăс механизм); швĕйная машйна çĕ 'вĕ машинй; вычислйтельная
матрăс (-а) и матрăн (-а) сущ.
машина шутлăв машинй 2. машймуж. матрăс, тÿшбк; пружинный матна, автомобйль; личная машйна хăррăц пружинăллă матрăс
пăр машинИ
матрешка (-и) сущ. жен. матрĕшка
(вырăс тетти- пĕр-пĕрин ăшне кĕрт- машинИст (-а) сущ. муж. машисе лартакан хĕр кĕлеткисем)
нИст; машинист локомотйва локомотИв машинйсчĕ
матриархăт (-а) сущ. муж. (ант.
патриархăт) матриархăт (ăру пуçĕнмашйнка (-и) сущ. жен. машйнка
че хĕрарăм тăнă авалхи йĕрке)
(пĕчĕк механизм); пишущая машйнка пичетлекен машйнка
матрбс (-а) сущ. муж. матрбс (карап çинче ĕçлекен)
маЯк (-ă) сущ. муж. маяк (карапмăтушка (-и) сущ. жен. 1. аннĕ, ансене çул кăтартакан вăйлă çуткăç);
неçĕм (ачашласа, хисеплесе калани) 2. морскбй маЯк тйнĕс маякĕ
мăтăшкă (пуп арймне чĕнсе калани)
мĕбель (-и) сущ. жен. сĕтел-пуматч (-а) сущ. муж. (син. состязăкăн; мЯгкая мĕбель çемçе сĕтел-пуние) матч, ăмăртÿ; футббльный матч
кăн; детская мĕбель ачă-пăчă сĕтĕлфутббл мăтчĕ
пукăнĕ; бфисная мĕбель кантур сĕтел-пукăнĕ
мать (мăтери, мăтерью) сущ. жен.;
множ. мăтери (матерĕй, матерям,
мĕбельный прил. сĕтел-пукăн -ĕ;
матерями, о матерях): моя (нăша)
мĕбельный магазйн сĕтел-пукăн мамать анне; твоЯ (вăша) мать аннÿ';
газйнĕ; мĕбельный гарнитур сĕтелегб (ее, их) мать ăмăшĕ; многодетпукăн пуххИ (иĕр пÿлĕмре е хваттерная мать нумăй ачă ăмăшĕ; матьте лартмалли)
одинбчка мă'шăрсăр ачă ăмăшĕ; мы
мегафбн (-а) сущ. муж. (син. рÿговорили о твоĕй мăтери эпйр сан
пор) мегафбн (сасса вăйлатмалли
аннÿ' çинчен калăçрăмăр * в чем
хатĕр); давăть комăнды в мегафбн
мать родилă çаппă-çарамăс
мегафонпа комăнда пар
мать-и-мăчеха (мать-и-мăчехи)
медалйст (-а) сущ. муж., медасущ. жен. шапă хупаххи, çыр хупахлйстка (-и) жен. медалйст, медăльçă;
хй (курăк)
абитуриĕнты-медалисты медăльлĕ
абитуриентсем
махăть (наст. машÿ, мăшешь, мăшут и махăю, махăешь, махăют; помедăль (-и) сущ. жен. медăль (тавел. ф. машй; ирич. действ. наст. ва тивĕçлĕ ĕçшĕн паракан паллă); бомăшущий и махăющий; прич. страд. евăя медăль çар медăлĕ; он окбнчил
прош. махăвший; деепр. махăя) глаг. шкблу с золотбй медăлью вăл шкунесов., чем сул, суллă, сĕлт, варкăш- лă Ылтăн медальпе пĕтернĕ
тăр, вĕлкĕштер; махăть флăгом ялăв
медвĕдица (-ы) сущ. жен. упă амй,
вĕлкĕштер; махăть рукбй на прощăамă упă * Болыпăя Медвĕдица А'лние сыв пуллашсă ăлă сул
тăр çă'лтăр

медвĕдь (-я) сущ. муж. упă; белый
медведь шУрă упă; бÿрый медведь
хă 'мăр упă; берлбга медведя упă
шă'тăкĕ, упă йĕннй
медвежий лрил. упă -ĕ; медвежьи
лăпы упă урисем 4 медвежий угол
тĕ'ттĕм кĕтĕс
медвежбнок (-нка) сущ. муж. упă
ÇУРЙ
медикаме^нты (-ов) сущ. множ.;
един. медикамент (-а) муж. эмĕл таврăшĕ
медицИна (-ы) сущ. жен. медицйна (çынсен сывлăхне сыхлас, чирчĕртен сыватас ĕç тата ăслăлăх)
медицинский прил. медицйна -ĕ; медицйнские учреждения медицйна учрежденийĕсĕм; учйться на медицинском факультете медицйна факультетĕнчĕ вĕрĕн; пройтй медицйнский
осмбтр медицйна тĕрĕслевĕнче пул
медленный прил. (ант. бЫстрый),
медленно нареч. вăрăх; хуллен, майĕпен, ерипен, вăрăххăн; медленное
выздоровление майĕлĕн сывалсă пынй; врĕмя тЯнется медленно вă'хăт
вăрăххăн ирт^т
мĕдный прил. пă'хăр ...; пă'хăр -ĕ;
мĕдная прбволока пă 'хăр пралÿк;
мĕдная рудă пă'хăр рудй
медбвый прил. пыл -ĕ; пЫллă; медбвый вкус пыл тутй; медбвое пйво
пыллă сăрă 4 медбвый месяц чупчÿп ÿйăхĕ (мăшăрланнă хыççăнхи)
медь (-и) сущ. жен. пă'хăр; выплавлЯть медь пă'хăр шăрăт
междометие (-я) сущ. сред. междомети (кăмăл-туйăма палăртакан
сăмах, сăм., вырăсла: ах, ой, ура)
мбжду предлог с род. п. хушăрă,
хушшинче, хутлăхĕнче, хушшипе;
между деревней и лесом ялпă вăрмăн
хушшинче; тропйнка вьĕтся между
деревьями сукмăк йывăçсем хушшипе явăнсă выртăть; между нăмн нет
секретов пйрĕн хушăрă вă'рттăнлăх

çук ^ между прбчим вводн. сл. сăмăх
май каласăн
междугорбдный (жен. -ная, сред.
-ное) и междугорбдний (жен. -няя,
сред. -нее) прил. хуласем хушшинчИ; междугорбдный автббус хуласем
хушшинчИ автббус; междугорбдняя
связь хуласĕм хушшинчй телефбн
çЫхăнăвĕ
международиыУ! прил. тăлчери, халăхсĕм хушшинчй, çăршывсĕм хушшинчй; междунарбдный конгресс
тĕнчерй конгресс; междунарбдная
обстанбвка тĕнчерй ларÿ-тăрÿ; развйтие междунарбдных свЯзей çĕршывсем хушшинчИ çыхăнусем аталаннй
мел (мĕла и мелу, о мĕле, в мелÿ) сущ. муж. пÿрă, пур; писăть м^лом на доске доскă çинĕ мелпă çыр
мелиоратИвный ирил. мелиорăци
-ĕ; мелиоратйвные раббты мелиорăци ĕçĕсĕм
мелиорăция (-и) сущ. жен. мелиорăци (çĕрсене лайăхлатма шурлйхсене типĕтни е шăвармалла туни)
мелкий (кратк. ф. мелок, мелкă,
мĕлко, множ. мĕлки и мелкй; сравн.
ст. мĕльче; превосх. ст. мельчăйший)
прил., мелко нареч. 1. (ант. крÿпный)
вĕ'тĕ, вăкă, вак; мĕлкий песбк вĕ'тĕ
хă'йăр; мелкие деньги вак укçă;
картбфель ньшче мĕлок çĕр улми
кăçăл вĕ'тĕ 2. (ант. крÿпный, мбщный) пĕ 'чĕк, вăкă, вă 'йсăр; мблкие фирмы пĕ'чĕк фирмăсĕм; мелкие производйтели вак производительсĕм 3. (ант. глубокий) ă'шăх;
мĕлкий пруд ă'шăх пĕвĕ * мĕлкий
рогăтый скот сÿрăх-качакă; мелкий
чинбвник пĕ'чĕк ĕçрй чинбвник; мелкий рембнт кăшт-кăшт юсани; он
мĕлко плăвает ÿнăн хевтй сахăл; мелкая душбнка пархатăрсăр чун
мелодйчный прил. (син. благозвÿчный), мелодйчно нареч. кĕ 'вĕллĕ,

янăрăвлă, çепĕç, çĕмĕллĕ; мелодйчная речь янăрăвлă пуплĕв
мелбдия (-и) сущ. жен. (син. напев) кĕ'вĕ, ç^мĕ; мелбдия пĕсни к5рă
кĕввй; танцевăть под мелбдию вăльса
вальс çеммипе ташлă
мелочь (-и) сущ. жен.; множ. мĕлочи (-ей) 1. вак-тĕвек; купйть м^лочи по хозЯйству хуçалăхрă кйрлĕ
вак-тĕвек туян 2. собир. вак укçă; пять
рублей мелочью пИлĕк тĕнкĕ вак
укçă Ф размĕниваться на мелочи
вак-тĕвĕк ĕçпе айкăш
мель (мĕли, о мĕли, на мелИ)
сущ. жен. ă'шăх вырăн, ă'шăх; кăтер сел на мель кăтер ăшăхă лăрнă
мелькăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
глаг. несов. 1. вĕлтлĕт, вĕлтлетсе ирт;
в вагбнном окне мелькăют столбы
вагбн чÿречинчен юпасĕм вĕлтлетсе иртеççĕ 2. мĕлтлет, ялтлăт, çуталсă ил; вдалй мелькăют огоньки и н çетре çутăсем мăлтлетеççĕ
мĕльник (-а) сущ. муж. мельник,
армăнçă
мĕльница (-ы) сущ. жен. арман;
водянăя мĕльница шыв армăнĕ; ветрянăя мельница çил армăнĕ; молбть
мукÿ на мĕльнице армантă çă'нăх
ăвăрт
мемориăльный прил. (син. пăмятный) асăнÿ -ĕ; асăнмăлăх; мемориăльная доскă асăнÿ хăмИ
мемуăры (-ов) сущ. множ. (син.
юспоминăния) асаилÿсем; книга мемуăров асаилÿ' кĕнекй
мĕнеджер (-а) сущ. муж. мĕнеджер
(предприятисене ертсе пырас ĕçĕн
специалисчĕ)
мĕнее (сравн. ст. опг нареч. мăло)
сахалрăх, каярăх; прошлб менее трĕх
мĕсяцев вă'хăт вйçĕ уйăхрăн та сахалрăх йртнĕ * тем не мĕнее союз
аплă пулйн те
мĕньше 1. (сравн. ст. от прил. мăленький и мăлый) пĕчĕкрех; Кбля

мĕньше Пети Кбля Петьăрăн пĕчĕкр^х 2. (сравн. ст. от нареч. мăло) сахалрăх, катăкрăх; здесь меньше ста рублĕй кунтă çĕр тенкĕрен
сахалрăх
мĕньший ирил. 1. (ант. ббльший)
каярăх, сахалрăх, пĕчĕкрех; нужны
ботинки мĕньшего размĕра пĕчăкрех
разм^р пушмăк кйрлĕ 2. (син. млăдш и й ; ант. стăрший) кĕ 'çĕн; их
мĕньший сын вĕсĕн кĕ'çĕн Ывăлĕ
меньшинствб (-ă) сущ. сред. (ант.
болыдинствб) сахалрăхăшă; остăться в меныпинстве сахалрахăшĕнче
юл
меню сущ. нескл. сред. мешб (хатĕр
апатсем тата вĕсене çырнă хут);
ресторăнное менк> ресторăн менк5вĕ
менЯть (наст. -яю, -яешь, -яют)
глаг. несов., кого-что 1. улăштăр, ылмаштăр; менять раббту ĕçĕ улăштăр;
менЯть машйну на дăчу машинăнă
дачăпă улăштăр 2. улăштăр, урăхлăт;
менЯть гблос при разговбре сассă
урăхлатсă калăç
меняться (наст. -яюсь, -яешься,
-яются; повел. ф. -яйся, -яйтесь;
прич. действ. наст. -яющийся, прош.
-явшийся; деепр. -яясь) глаг. несов.
1. чем с кем улăштăр, ылмаштăр
(пĕр-пĕринпе); менЯться кнйгами кĕнекĕ ылмаштăр 2. ÿлшăн, урăхлăн,
расналăн; жизнь быстро менЯется
пÿрнăç хă'вăрт улшăнсă пырăть
м^ра (-ы) сущ. жен. 1. виçе; мĕры
длины вă 'рăмăш виçисем 2. чикĕ,
виçĕ; знать мбру виçене пĕл, виçерĕн ан тух 3. мĕра, ĕç, тă'вăм; принять нÿжные мĕры кИрлĕ ĕçсене ту
Ф в пблной м^ре туллйн, туллй виçепе; по крăйней мбре сахалтăн та
мĕрин (-а) сущ. муж. кастăрнă
ă'йăр
мĕрить (наст. м^рю, мĕришь, мерят и мĕряю, меряешь, мĕряют; повел. ф. мерь и меряй; прич. действ.

наст. мерящий и меряющий, ирош.
калă; на местах вырăнсенче (центрмеривший; ирич. страд. наст. мĕри- тан инçетре)
мый и меряемый, прош. меренный;
местоимĕние (-я) сущ. сред. местодеепр. мĕря и мĕряя) глаг. несов., кого- имени (ят сăмахсем вырăнне çÿречто виç, шайлă, виçсе пĕл; мерить
кен пуплев пайĕ); личные местоименлбщадь сăда сад лаптăкăшне виç;
ния сăпăт местоименийĕсем
мерить шлЯпу шлепке виçсе пăх
месть (-и) сущ. жен. тавăрÿ; тавăрнИ; месть за предательство сÿтăнмесИть (наст. мешÿ, месишь, мĕнăшăн тавăрнИ
сят; лрич. страд. прош. мешенный)
глаг. несов. çăр; месйть тесто чустă
месяц (-а) сущ. муж.; множ. м^çăр; месйть грязь пьшчăк çăрсă ут
сяцы (-ев) 1. ÿйăх (çулталăкăн вун
иккĕмĕш пайĕ); весенние мĕсяцы çурместй (наст. метÿ, метĕшь, метут;
прош. мĕл, мелă, мелб, мелй; повел. хИ уйăхс^м; в течение месяца ÿйăх
хушшинче 2. ÿйăх (тÿпери); пблный
ф. метй; прич. действ. наст. метÿмесяц туллИ ÿйăх; молодой мĕсяц
щий, прош. мĕтший; прич. страд.
çурлă ÿйăх
прош. метĕнный; деепр. метя) глаг.
метăлл (-а) сущ. муж. метăлл;
несов., что 1. шăл, шăлсă тасăт; мечĕрные метăллы хурă металсем ( т и стй пол урăй шăл; местй метлбй
мĕр, хурçă, чугун); драгоцĕнные мешăпăрпă шăл 2. 1 и 2 л. не употр.
тăллы хăклă йышшй металсем (ыл~
вĕçтĕр, салăт; ветер метет сухйе
тăн, кĕмĕл, платина)
лИстья çил тйпĕ çулçăсенĕ вĕçтеметăфора (-ы) сущ. жен. метăфорĕт; метель метет çил-тăмăн вĕçра (икĕ япала пĕрешкел пулнипе пĕрин
терĕт
ятне тепри çине куçарни, сăм., тилĕ
местность (-и) сущ. жен. вЫрăн,
«чĕр чун» — тилĕ «чее çын»)
çĕр, çĕр-шЫв; болбтистая местность
метĕль (-и), метелица (-ы) сущ.
шÿрлăхлă çĕр; гбристая местность
жен. тăмăн, çил-тăмăн, кусăркă; месă 'ртлă-тÿллă çĕр-шЫв; сельская
т^ль замелă дорбги çил-тăмăн çулместность яллă вЫрăн
сене юр хывсă кăйнă; неожйданно
местный прил. вырăнтй, кунтИ;
поднялăсь метель кĕтм^н çĕртен тăместное население вырăнтИ хăлăх;
мăн тÿхрĕ
мĕстные гбворы языкă чĕлхен выметебр (-а) сущ. муж. метебр (тĕнрăнтй калаçăвĕсем
че уçлăхĕнчен сывлăша вĕçсе кĕнĕ пĕместо (-а) сущ. сред.; множ. месчĕк татăк хăвăрт çунса кайни)
та (мест, местăм) 1. вЫрăн, çĕр, тĕл;
хÿтлăх; открытое место ÿçă вЫрăн;
метеорйт (-а) сущ. муж. метеорИт
положить вещь на мĕсто япаланă
(тĕнче уçлăхĕнчен Çĕр çине ÿкнĕ япала)
вырăнне хур 2. (син. дблжность)
метеоролбгия (-и) сущ. жен. мевЫрăн, ĕç; вакăнтное место пÿшă
теоролбги (Çĕр атмосферинчи улшăвЫрăн (ĕçре) 3. пÿсăм, вЫрăн; занусене тĕпчекен ăслăлăх)
нЯть пĕрвое мĕсто в соревновăнии
метйс (-а) сущ. муж., метйска (-и)
ăмăртурă пĕррĕмĕш вЫрăн йЫшăн 4.
жен. 1. метйс (тĕрлĕраса çыннисенместăми в знач. нареч. (син. кбе-где)
чен çуралнă çын) 2. (син. пбмесь) мевЫрăн-вырăн, тĕл-тĕ ' л ; местами
тйс (тĕрлĕ ăратсен хутăшĕ)
пройдут дождИ вЫрăн-вЫрăн çÿмăр
метжий прил., метко нареч. тĕ'ллĕ,
çусă ирт^т * место в вагоне вагонм^ркĕн, тĕл перекен; он стрелЯет
тИ вЫрăн; сказăть к мбсту вырăнлă
метко вăл тĕл перет

метла (-Ы) сущ. жен.; множ. мĕтлы
мечта (-Ы) сущ. жеи.; множ. меч(мĕтел, мĕтлам) шă 'пăр, çÿлăк;
ты (в знач. род. п. мсчтймий, дат. п.
местй двор метлбй кил хушшине
мечтăм) ĕ'мĕт, тÿртăм, ăнтăлÿ; мечçулăкпă шăл
та о счастье телĕйшбн бмвтлснни;
метод (-а) сущ. муж. ăслăй, месмечта осуществйлась 6'мбт мурмăçлет; нбвые мĕтоды лечĕния рăка раклăнчĕ
рăн сыватмаллИ çĕ'нĕ меслетсĕм
мечтать (наст. -ăю, -ăешь, -йют)
глаг. несов., о ком-чем и с пеопр. ф.
метбдика (-и) сущ. жен. ăслăйлăх,
ĕмĕтлен, тÿртăн, ă'нтăл; он с дбтмеслетлĕх; ăслайсем, меслетсем; мества мечтăл стать артйстом вăл мви
тбдика преподавăния языкă чслхĕ
ачарăн артйст пулмă ĕмĕтленнĕ
вĕрентес ĕç меслечĕсем
мешать1 (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
метонимия (-и) сущ. жен. метонйми (икĕ япала тачă çыхăннипе пĕрин глаг. несов., кому-чему и с неопр. ф.
ятне тепри çине куçарни, сăм., кĕре- (ант. помогăть) кансĕрле, чăрманке «пÿртри чыслă вырăн» - кĕреке тăр, чăрмăв кÿр, чар; вы мешăете
нам раббтать эсйр пире ĕçлеме чăр«сĕтел çинчи апат-çимĕç»)
мантарăтăр * не мешăло бы к5рĕччĕ,
метр (-а) сущ. муж. 1. метр (вăпă'смĕччĕ
рăмăш виçи - 100 см); два м^тра
мешйть2 (наст. -ăю, -ăешь, -ăют;
йкĕ метр; полторă м^тра метр çÿрă;
прич. страд. наст. -ăемый, прош. мĕквадрăтный метр тăваткăл метр 2.
шанный) глаг. несов. 1. что пăтрăт,
метр (линейка); складнбй метр хуçпăлхăт; мешăгь кăшу в кастрн5ле каланакăн метр
стрюльтй пăттă пăтрăт 2. что с чем
метрика (-и) сущ. жен. мĕтрика
хутăштăр; мешăть вбду с молокбм
(çурални çинчен панă хут)
шывпă сĕт хутăштăр
метрйческий прил. мĕтрлă, вÿнмешбк (мешкă) сущ. муж. мИхĕ,
нăллă; метрическая система мер вимишÿк; мешбк из-под сăхара сăхăр
çесен мĕтрлă йĕркй (унти кашни
виçе вунна пайланать е хутланатъ) миххИ; мешбк овсЯ пĕр мйхĕ сĕ'лĕ
* сиăльный мешбк çывăрмаллИ миметрб сущ. нескл. сред. метрб (хулара çĕр айĕнче хывнă чугун çул); стăн-шÿк (ăшă тытакан, тачă хупăнакан кипке)
ции метрб метрб станцийĕсем; езмед (мĕда и мĕду, о мĕде, в медÿ
дить на метрб метропă çÿре
и в мĕде, на медÿ) сущ. муж. пыл;
мех (м^ха, о м^хе, на мехÿ) сущ.
липовый мĕд çăкă пЫлĕ; мед в сбтах
муж.; множ. меха (мехбв) тир, мăпьЬшă карăс; пить чай с медом пылмăк тир; лйсий мех тйлĕ тйрĕ
пă чей ĕç
механИзм (-а) сущ. муж. 1. мехамĕрзнуть (наст. -ну, -нешь, -нут;
нИзм (машинăн шалти тытăмĕ); мепрош. мĕрз и мĕрзнул, -ла, -ло,
ханизм часбв сех^т механйзмĕ 2.
множ. -ли; повел. ф. - н и ; ярич.
тытăм; госудăрственный механизм
действ. наст. -нущий, прош. -нувший
патшăлăх механИзмĕ
и -ший; деепр. не употр.) глаг. немеховбй прил. тир -ĕ, мăмăк тир
сов. 1. шăн, шăнсă лар, шăнсă хыт;
-ĕ; меховбй воротнйк мăмăк тир çухă
меч (-ă) сущ. муж. хĕç (авалхи сал- вода в ведрĕ мĕрзнет витрерй шыв
шăнсă ларăть 2. (син. зябнуть) шăн,
таксен)
кут, ĕнтĕрке, шăнсă кай, шăнсă кÿт;
мечеть (-и) сущ. жен. мйчĕт (мурÿки мĕрзнут без вăрежек алсИшсĕр
сульмансен кĕлĕ çурчĕ)

ăлă шăнăть; мерзнуть на ветрÿ çил
милИция (-и) сущ. жен. милйци
çинче ĕнтĕрке
(законлăха, обществăри йĕркелĕхе
мертвый (кратк. ф. мĕртв, мертсыхлакан орган)
вă, мĕртво и мертвб, множ. мĕртвы
миллиăрд (-а) сущ муж. миллии мертвЫ; сравн. ст. мертвее, мертăрд (пин миллионпа танлашакан хивей; превосх. ст. не употр) прш.
сеп); три миллиăрда рублей вйçĕ
(ант. живбй) вйлĕ, вйлнĕ, чунсăр;
миллиăрд т^нкĕ
мĕртвое тело вйлĕ ÿт; хоронйть
миллигрăмм (-а) сущ. муж.; множ.
мертвых вилнисене пытăр * мертмиллигрăммы (-грăммов и -грамм)
вый капитăл ÿсă кÿмен мул; мертмиллигрăмм (йывăрйш виçи - гравый час канÿ сехечĕ (кăнтăрла апачĕ мăн пинмĕш пайĕ)
хыççăнхи); мертвая тишинă тулли
миллиметр (-а) сущ. муж. миллишă'плăх; сдвйнуть с мертвой тбчки
м^тр (вăрăмăш виçи - метрăн пинĕçе хускатсă яр; спать мертвым сном
мĕш пайĕ)
ним туймй çывăр
миллибн (-а) сущ. муж. миллибн
миг (-а) сущ. муж. (син. мгнове(иин хут пинпе танлашакан хисеп);
ние, момент) самăнт; в одйн миг
сто миллибнов рубл^й çĕр миллибн
пĕр самантрă
тенкĕ
мигăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
миллионер (-а) сущ. муж. миллиглаг. несов. куçă мăчлаттăр; куçă хĕссе онĕр, миллибнçă (миллионлă мул хуçи)
ил (систерсе)
мИмо 1. нареч. çумрăн, çÿммăн,
мигом нареч. (син. бьютро) самантюнашăр; мИмо проехала автомаширă, хă'вăрт, часăх, йăпăртăх; я мйна юнашăр автомашйна иртсе кăйрĕ
гом схожÿ туда Зпĕ унтă йăпăртăх
2. кого-чего, предлог с род. п. çумĕнкайсă килетбп
чен, çумĕпе, патĕнчен, çывăхĕнчен;
мизИнец (-нца) сущ. муж. качă
дорбга прохбдит мИмо лĕса çул вăрпÿрне; тблько с мизйнец качă пÿрне
мăн çумĕпĕ иртсе каять
пЫсăкăш çеç
мимохбдом нареч. çулă май; зайтИ
микрбб (-а) сущ. муж. микрбб (чи
мимохбдом к товарищу юлтăш патвĕтĕ организм); болезнетвбрные мик- не çулă май кĕрсе тух
рббы чир ертекен микробсем
мйна (-ы) сущ. жен. мйна (çĕр айне
микрбн (-а) сущ. муж. микрбн
е шыва пытарса лартакан снаряд);
(вăрăмăш виçи - сантиметрăн пин- противотăнковая мИна танксенĕ пĕмĕш пайĕ)
термеллИ мйна; машИна подорвамикроскбп (-а) сущ. муж. микрол^сь на мине машйна минăпă арскбп (питĕ вĕтĕ япаласене пысйккăннă
латса кăтартакан хатĕр); электрбнный минерал (-а) сущ. муж. минерăл
микроскбп электрбнлă микроскбп;
(хими тытăмĕпе пĕрешкел тăпрари
наблюдăть в микроскбп микроскопкапламĕ); образцы минерăлов минепă сăнă
ралсен тĕслĕхĕсем
минерăльный прил. минерăл -ĕ; мимикрофбн (-а) сущ. муж. микрофбн (сасса çырса илме, радиопа пама нерăллă; минерăльная вода минерăллă шыв
йышăнакан хатĕр); говорИть в микрофбн микрофбн умĕнчĕ калă
минимальный прил. (ант. максимăльный), минимăльно нареч. чи
милиционер (-а) сущ. муж. милипĕ 'чĕк, чи сахăл, чи вă 'йсăр; миционер (милицире ĕçлекен)

нимальный размĕр оплăты трудă ĕç
укçйн чи пĕ 'чĕк виçи; минимăльная пĕнсия чи пĕ'чĕк пенси
мйнимум (-а) сущ. муж. (ант. мăксимум) чи пĕчĕккй, чи сахаллй; на
это уйдет мйнимум дбсять дней ку
ĕçе тумă сахалтăн та вунă кун каять
министерство (-а) сущ. сред. министерство; министерство внÿтренних дел шалтй ĕçсен министерствй;
министерство культуры и по делăм
национальностей культурăпă национăльноçсен ĕçĕсен министерствй
минИстр (-а) сущ. муж. минйстр;
минйстр финăнсов финăнс минйстрĕ; заместйтель министра минйстр çумĕ
миномет (-а) сущ. муж. миномĕт;
вестй огбнь из миномĕтов миномĕтсенчен пер
минус (-а) сущ. муж. (ант. плюс)
мйнус («-» паялă, унпа кăларнине,
çуклă хисепе е сивве палăртаççĕ); сегбдня минус двăдцать грăдусов паян çйрĕм грăдус сйвĕ
мИнусовый прил. мйнус -ĕ; мйнуслă; мИнусовая температÿра мйнуслă температÿра (ноль градусран
сивĕрех)
минута (-ы) сущ. жен. минÿт (вăхăт виçи - сехетĕн утмăлмĕш пайĕ,
утмăл çеккунт); пять минÿт седьмбго ÿлттă иртнй пйлĕк минут; без десятй минÿт три вйççĕ çитессй вÿнă
минÿт 4 с минÿты на минÿту кĕçвĕ'ç; на минÿту йăпăртлăхă; сгаб минÿту хал^х; помбчь в трÿдную минÿту йЫвăр самантрă пÿлăш
мир1 (-а) сущ. муж.; множ. миры
(-бв) 1. (син. вселенная) тĕнче, çут
тĕнчĕ; происхождĕние мира çут тĕнчĕ
пулсă кайнй 2. (син. Земля) Çĕр,
тĕнче; нарбды мйра тĕнчерй халăхсбм; чемпибн мйра тĕнче чемпибнĕ;
он мнбго поĕздил по мИру вăл нумăй тĕнче кассă çÿренĕ 3. (син. 66-

ласть, сфĕра) тĕнче, хÿтлăх; мир
живбтных чĕр чун тĕнчй; мир растĕний ÿсен-тăрăн тĕнчй; мир звÿков
сасăсĕн хÿтлăхĕ; внÿтренний мир человĕка эт^м чун-чĕрй * всем мйром пĕ'тĕм йышпă; пойти пб миру
çукă ер, кĕлмĕçе т^х; На мирÿ и
смерть краснă посл. Иыш çинчĕ вйлĕм те хăрÿшă мар
мир2 (-а) сущ. муж.; множ. нет
1. (ант. войнă) мир, тă'нăçлăх; заключИть мир мирлеш, мир ту 2. (син.
соглăсие; ант. враждă) килĕшÿ'лĕх,
çураçÿлăх; жить в мйре килĕштерсĕ
пÿрăн
мириться (наст. мирк5сь, мирйшься и мйришься, мирятся и мйрятся; повел. ф. мирйсь, мирйтесь; лрич.
действ. наст. мирящийся, ирош. мирйвшийся; деепр. мирясь) глаг. несов. 1. с кем (ант. ссбриться) мирл^ш, çурăç (хирĕçекенпе) 2. с чем
тÿс, чăт, кйлĕш, çырлăх, тÿссе пÿрăн; мирйться с трÿдностями йывăрлăхсенĕ тÿссĕ пÿрăн
мИрный (кратк. ф. мйрен, мйрна
и мирнă, мйрно, множ. мИрны;
сравн. ст. мирнее, мирней; превосх.
ст. не употр.) прил. мйрлĕ, тă'нăçлă,
çураçÿллă, килĕшÿ'ллĕ; мйрное время мйрлĕ вă'хăт; жить мирно тă'нăçлă пÿрăн
мировоззрĕние (-я) сущ. сред. тĕнче
кÿрăм
мировбй' прил. тĕнчĕ -ĕ; тĕнчерИ;
мировăя войнă тĕнчб вăрçй; завоев^ть мировÿю славу тĕнчипе чапă
тух; он установил мировбй рекбрд
вăл тĕнче рекбрчĕ тÿнă
мировбй2 прил.: мировбй судьЯ мировбй судья (тавлашуллй вак ыйтусене пăхаканни)
миротвбрческий прил. мирлештерÿ'
-ĕ; миротвбрческие сйлы килĕштерÿ'
вăйĕсĕм
миска (-и) сущ. жен. чăшăк, тйрĕк

(пĕчĕкки); эмалирбванная миска
мнбгий 1. лрил. нумăй, чылăй; проэмальленĕ чăшăк
шлй мнбгие гбды нумăй çул Иртрĕ
миссионĕр (-а) сущ. муж., мис2. мнбгое (-ого) сущ. сред. нумăсионĕрка (-и) жен. миссионĕр (чиркÿ
йăшĕ, чылăйăшĕ; мнбгое из задÿманхушса янипе тĕн саракан çын); каного сбылбсь шутласă хунинчен нутолические миссионĕры катблик
мăйăшĕ пурнăçлăнчĕ
тĕ'нĕн миссионерĕсем
мнбго (сравн. ст. ббльше) 1. намитинг (-а) сущ. муж. мйтинг (обреч. и в знач. сказ. нумăй, йЫшлă; в
щество пурнăçĕн çивĕч ыйтăвĕсене пăрке всегда мнбго нарбду паркрă
сÿтсе явма ирттерекен пысăк пуху) яланăх хăлăх нумăй 2. числит. неопр.
нумăй; прошлб мнбго лет нумăй çул
митрополйт (-а) сущ. муж. митройртрĕ * ни мнбго ни мăло шăп та
полИт (архиерейсен хисеплĕ ячĕ)
лăп
миф (-а) сущ. муж. миф, халăп;
мИфы о сотворĕнии мйра çут тĕнченĕ
многодетный прил. нумăй ачăллă;
пултарнй çинчен калакăн мифсĕм
посббия многодĕтным сĕмьям нумăй
мифолбгия (-и) сущ. жен. 1. мифачăллă çемьесенĕ паракăн пулăшÿ
сĕм, халапсем; чувăшская мифолбмноголк5дный прил. йышлă хăлăхлă,
гия чăвăш мифĕс^м 2. мифолбги
йЫшлă; многолн5дное собрăние йЫш(мифсене тĕпчекен ăслăлăх)
лă хăлăхлă пухÿ
мйчман (-а) сущ. муж. мйчман (çар
многонационăльиый прил. нумăй
флотĕнче - офицертан кĕçĕнрех чин)нăциллĕ; многонационăльная респÿбмишĕнь (-и) сущ. жен. мишĕнь
лика нумăй нăциллĕ респÿблика
(тĕд пемелли ÿкерчĕк, ĕлке); крÿглая
многообрăзный прил. (ант. ощломишĕнь çаврă мишĕнь; поразить миобрăзный), многообрăзно нареч. нушень с пĕрвого выстрела пĕррĕ пермăй тĕ'рлĕ; многообрăзные явлĕния
с^х мишенĕ лектер
нумăй тĕ'рлĕ пулăмсĕм
млăдший лрил. (ант. стăрший) 1.
многотбчие (-я) сущ. сред. нумăй
кĕ 'çĕн (çул-ÿсĕмпе); млăдший сын
пă'нчă, виç пă'нчă (чарăну палликĕ 'çĕн Ывăл; мой млăдший брат
...)
мăнăн шă'ллăм; моЯ млăдшая сестмногочИсленный прил. (ант. малорă мăнăн йă'мăк 2. кĕ'çĕн (ĕçри вычйсленный) йЫшлă, нумăй; приверăнпа); млăдший лейтенăнт кĕ'çĕн
сти многочИсленные примĕры нумăй
лейтенăнт; млăдший наÿчный сотрÿдтĕ'слĕх илсе кăтăрт
ник кĕ'çĕн ă'слăлăх ĕçчĕнĕ 3. кĕ'çĕн,
мнбжественньш прил.: мнбжественпуçлăмăш; млăдшие клăссы шкблы
ное числб нумăйлă хисĕп
шкултй пуçлăмăш классĕм
мобилизăция (-и) сущ. жен. 1. (ант.
млекопитăющие (-их) сущ. множ.;
демобилизăция) мобилизăци (çар
един. млекопитăющее (-его) сред. сĕт- çыннисене вăрçă вăрçма пухса хатĕрпе ÿстерекенсĕм
лени); всеббщая мобилизăция пĕтĕмĕшлĕ мобилизăци; провестй момлĕчный прил.: Млечный Путь
Кăйăк хур Çÿлĕ (тÿпере çутă тйрăх билизăцию мобилизăци тусă ирттĕр
2. ĕçĕ янй, ÿсă курнй; мобилизăция
пек курăнакан çăлтăрсен капламĕ)
дĕнежных средств укçă-тенкĕ пухсă
мнĕние (-я) сущ. сред. шÿхăш; выĕçĕ яни
сказать своĕ мнĕние хăрпăр шухăшнĕ калă; обмĕн мнĕниями пĕр-пĕрин
мобилизовăть (наст. и будущ. -зÿю,
шухăшĕсемпĕ паллашнй
-зÿешь, -зуют; прич. страд. прош. -зб-

ванный) глаг. сов. и несов. 1. когомбжно в знач. сказ., с неопр. ф.
что мобилизациле, мобилизăци ту;
юрăть, пулăть, чармăн, чарÿ çук;
мобилизовăть запăсников запасри
здесь мбжно хорошб отдохнÿть кунçар çыннисенĕ мобилизацилĕ 2. явăçтă авăн канмă пулăть; Мбжно войтăр, ĕçе яр, ÿсă кур; мобилизовать
тй? Кĕме юрăть-и?
материальные ресÿрсы пур пек пурмозг (мбзга и мбзгу, о мбзге, в
лăхă ĕçе яр
мбзге и в мозгÿ) сущ. муж.; множ.
мозги (-бв) мимĕ; головнбй мозг пуç
мобильный прил. (син. подвйжный)
мимИ; спиннбй мозг çÿрăм шăмми
куçăмлă; мобйльные войскă кÿçăмлă
мимй; жăреные мозги ăшалăнă миме
çарс^м * мобильный телефбн кĕсьĕ
мозбль (-и) сущ. жен. шыçăнчăк;
телефбнĕ
тир хыттИ, тир хытнй (алăри, урамогила (-ы) сущ. жен. вил тăпрИ,
ри); кровăвая мозбль к5нлă шЫçăнмасăр шă 'тăкĕ; брăтская могила
чăк
ÿшкăнлă вил тăпрй; возложИть цвемой (моегб) муж., моЯ (моей)
ть! на могилу вил тăпрИ çине чежен., мое (моегб) сред.; множ. мой
чексем хур 4 сойти в могйлу вил,
(моИх) местоим. притяжат. ман,
çĕре кĕр
мăнăн; моя книга мăнăн кĕнеке; он
могильный прил. вил тăпрй -ĕ, мамой друг вăл мăнăн тус
сăр -ĕ; могильный крест масăр хĕмбкнуть (наст. -ну, -нешь, -нут;
р^сĕ; могйльный холм вил тăпрй ^
прош. мок и мбкнул, -ла, -ло, множ.
могйльная тишинă туллй шă'плăх
-ли; «рич. действ. наст. -нущий,
могÿчий ирил. (син. мбщный, сйльпрош. -ший и -нувший; дееяр. -нув и
ный) вă'йлă, хăвăтлă, хевтеллĕ,
-ши) глаг. несов. (ант. сбхнуть)
патвăр; могÿчий богатырь хăвăтлă
йĕпен, ислĕн; мбкнуть под дождем
ÿлăп
çумăрпă йĕпĕн
могÿщество (-а) сущ. сред. хăвăт,
мбкрый (кратк. ф. мокр, мокрă,
вăй-хăвăт; могÿщество государства
мбкро, множ. мокрЫ и мбкры; сравн.
растет патшăлăх вăй-хăвăчĕ ÿсĕт
ст. мокрее, мокр^й; превосх. ст.
мбда (-ы) сущ. жен. мбда (халăх
юратакан çĕнĕлĕх, сăм., тумтир, юрă-мокрĕйший) прил. (ант. сухбй) йĕпе, нÿ'рĕ, исленчĕк; мбкрая одежкĕвĕ); войтИ в мбду модăнă кĕр;
да йĕпе тумтйр; мбкрая погбда йĕжурнăл мод модăсен журнăлĕ
пĕ-сапă
модель (-и) сущ. жен. модель,
мбкша (-и) сущ. муж. и жен. мă'кĕлке, тĕ'слĕх; модĕль самолета сашă, мăкшăсем (мордва халăхĕн пĕр
молĕт моделĕ; нбвые модели одежпайĕ); язык мбкша мă 'кшă чĕлхй;
ды тумтйрĕн çĕ'нĕ тĕслĕхĕсем
селĕния мбкши мă'кшă ялĕсем
мбдный (кратк. ф. мбден, моднă
мокшăнин (-а) сущ. муж., мокшăни мбдна, мбдно, множ. мбдны)
прил., мбдно нареч. мбдăллă; мбдная ка (-и) жен.; множ. мокшăне (-ăн)
мăкшăсем
одежда мбдăллă тумтйр; мбдно одемолĕбен (-бна) сущ. муж. кĕскĕ
вăться модăпă килĕшÿ'ллĕн тумлăн
кĕ'лĕ (христиансен)
мбжет вводн. сл. тен; Мбжет, не
стбит егб ждать? Тен, ăнă кĕтме
молекула (-ы) сущ. жен. молĕкукйрлĕ мар?
ла (япалан темиçе атомран тăракан
пĕчĕк пайĕ); молекула кислорбда
можжевельник (-а) сущ. муж. ÿркислорбд молекулй
тăш (чăрйш евĕр йывăç)

молйтва (-ы) сущ. жен. кĕ'лĕ; читйть молйтву кĕ'лĕ вулă
молйться {наст. молк5сь, мблишься, мблятся; повел. ф. молйсь, молйтесь; прич. действ. наст. молящийся, лрош. молйвшийся; деепр. молясь) глаг. несов., кому-чему кĕ 'лĕ
ту, пуççăп; молиться Ббгу Туррă
пуççăп
мблния (-и) сущ. жен. 1. çйçĕм;
сверкнÿла мблния çИçĕм çиçсĕ йлчĕ
2. мблни (тумтире хупмалли); куртка на мблнии мблниллĕ кÿртка
молодĕц (-ддă) сущ. муж. маттÿр; Ты
молодец, Коля! Маттур Зсĕ, Кбля.'
молодежный прил. çăмрăк -ĕ;
молодĕжные организăции çамрăксен
организацийĕсĕм
молодĕжь (-и) сущ. жен. çамрăксбм, яш-кĕ'рĕм; молодĕжь собралЯсь
на дискотĕку çамрăксем дискотекăнă пÿхăннă
молодожĕны (-ов) сущ. множ.;
един. молодожĕн (-а) муж. çăмрăк
мă'шăр, кĕçĕн çынпă упăшкй; поздравлять молодожĕнов çăмрăк мăшăрă саламлă
молодбй {кратк. ф. мблод, молодă, мблодо, множ. мблоды; сравн.
ст. молбже; превосх. ст. не употр.)
прил., мблодо нареч. 1. {ант. стăрый)
çăмрăк, яш; молодбй человек çăмрăк
çын; в молодые гбды яш ÿсĕмрĕ 2.
çăмрăк, çĕ 'нĕ, ешĕл; молодăя листвЯ ĕшĕл çулçăсĕм; молодбй картбфель çĕ 'нĕ çĕр улмИ; молодбе
предприЯтие çĕ'нĕ предприяти *
молодые çăмрăк мă'шăр
мблодость (-и) сущ. жен. (ант.
стăрость) çăмрăклăх, яшлăх; в мблодости çăмрăк чухне; вспоминăть
мблодость яш ĕмĕре асă ил
молбки (-бк) сущ. множ. аçă вăлчă
(пулăсен ар вăрлăхĕ)
молокб (-ă) сущ. сред. сĕт; кбзье
молокб качакă сĕ'чĕ; парнбе молокб

тин сУнă сĕт; кипячĕное молокб
вăрĕтнĕ сĕт; кйслое молокб йÿ'çĕтнĕ
сĕт, тÿрăх; сгущĕнное молокб çăрăтнă сĕт; варйть кăшу с молокбм
сĕ 'тлĕ пă 'тă пăçер * молокб на
губăх не обсбхло тутй çинчĕ сĕт типмăн (çамрăк, айван)
мблот (-а) сущ. муж. 1. мăлатÿк
(пысăкки); кузнĕчный мблот тимĕрçĕ
мăлатÿкĕ 2. мблот (спорт хатĕрĕ);
метăние мблота мблот ывăтни
молотйгь {наст. -очÿ, -отишь, -бтят;
прич. страд. наст. -отимый, прош.
-бченный; деепр. -отя) глаг. несов.,
что çап, ăвăн çап; рăньше хлеб молотИли цепăми ĕ'лĕк тыррă тăпачпă
çăпнă
молотбк (-ткă) сущ. муж. мăлатÿк;
сапбжный молотбк ăтăçă мăлатÿкĕ
молбть {наст. мелкз, мĕлешь, мелют; повел. ф. мелИ; ирич. действ.
наст. мĕлющий, прош. молбвший;
прич. страд. прош. молотый; деепр.
меля) глаг. несов., что ăвăрт, ăвăр;
мбльница мелет армăн авăрăть; молбть зернб тЫрă ăвăрт; мблотый кбфе ăвăртнă кбфе
молбчный прил. 1. сĕ'тлĕ, сĕт паракăн; молбчная корбва сĕ'тлĕ ĕнă
2. сĕт -ĕ; сĕ'тлĕ; молбчная кйша сĕтпе
пĕçернĕ пă'тă 4 молбчные зÿбы
сĕт шăлĕсĕм (ача ÿснĕçем тухса ÿкекеннисем); молбчный телĕнок ăмăш
ай пăрÿ, ĕмĕртекăн пăрÿ
молчаливый лрил., молчалИво нареч. чĕ 'мсĕр; шарламăсăр; молчалйвый человĕк чĕ'мсĕр çын; молчалйво согласйться ним шарламăсăр
кйлĕш
молчăть (наст. -чÿ , -чйшь, -чăт;
деелр. мблча) глаг. несов. ан чĕн, ан
калăç, ан шарлă, шăп пул; Что ты
молчишь? Ма Эсĕ нймĕн те шарламăстăн?
моль (-и) сущ. жен. кĕвĕ; пальтб
изъбдено мблью пальтонă кĕвă çинĕ

момĕнт (-а) сущ. муж. (син. миг,
(монгол, бурят, калмăк чĕлхисем) 2.
мгновение) самăнт; благоприЯтный
Монгбли -ĕ; Монголирй; монгбльмомент мăйлă самăнт; сделать в одйн
ские степи Монгбли çеçĕн хирĕсĕм
момĕнт ĕçĕ пĕр самантрăх ту; в дăнмонета (-ы) сущ. жен. укçă, вак
ный момент хальхй вăхăтрă
укçă; серебряная монета кĕ'мĕл укçă;
моментăльный прил. (син. мтновĕнмонета в десять копĕек вÿнă пÿслăх
ный), моментально нареч. хă 'вăрт;
укçă
самантрăх; он моментăлыю исчез
монитор (-а) сущ. муж. монитбр (ĕç
вăл самангрăх куçрăн çухăлчĕ
мĕнле пынине асăрхаса тăмалли темонăрх (-а) сущ. муж. монăрх (молевидени экранĕ)
нархи пуçлăхĕ: патша, император, ко- моногрăфия (-и) сущ. жен. монороль)
грăфи (иĕр ыйтăва тĕплĕн çутатса
паракан тĕпчев ĕçĕ, кĕнеке)
монархическии ирил. монăрхи -ĕ;
монăрх -ĕ; монархйческие династии
монолбг (-а) сущ. муж. монолбг
монархсĕн нĕсĕл-тăхăмĕсĕм
(пĕр çын ыттисене итлеме е хăй
монăрхия (-и) сущ. жен. монăрхи
тĕлĕшшĕн сăмах калани); сценйчес(нимпе пÿлмен патша влаçĕ; çавăн
кий монолбг сцĕна çинчй монолбг
пек тытăмлă патшалăх); конститумонополист (-а) сущ. муж. 1. моцибнная монăрхия конститÿциллĕ
нополйст (пĕр-пĕр отрасльре мономонăрхи
полипе усă куракан, конкуренцисĕр
монастырский прил. мăнастйр -ĕ;
ĕçлекен); предприятия-монополйсты
монастырское хозяйство мăнастИр
монополйст предприятисем 2. монохуçăлăхĕ; монастырская церковь мăполйст (монополиллĕ капитал преднастир чйркĕвĕ
ставителĕ, пуян капиталист)
монастырь (-я) сущ. муж. мăнасмонополия (-и) сущ. жен. 1. монотйр (тĕне парăннă çынсен пĕрлешĕвĕ, пбли (пĕр-пĕр ĕç, отраслъ пĕтĕмпех
вĕсен çурт-йĕрĕ); мужскбй монастырь пĕр алăра пулни); государственная
арçЫн мăнастИрĕ; огрăда монастымонопблия патшăлăх монопблийĕ 2.
рЯ мăнастйр картй
монопбли (капиталистсен пĕрлемонăх (-а) сущ. муж., монăхиня (-и)
шĕвĕ); финăнсовые монопблии фии монăшенка (-и) жен. манăх (мăнанăнс монополийĕсĕм
стирте ĕçлесе, кĕлĕ туса пурăнакан); монопбльный прил., монопбльно
пострйчься в монăхи манахă кай,
нареч. монопбли -ĕ; монопблиллĕ;
манăх ятнĕ ил
монопбльное прăво монопблиллĕ
монăшеский ирил. манăх -ĕ; монăпрăво
шеское одеЯние манăх тумĕ; монăморăль (-и) сущ. жен. (син. нрăвшеская кĕлья манăх пÿ'лĕмĕ
ственность) морăль, этĕплĕх (çынмонăшество (-а) сущ. сред. масен обществăри тивĕçĕсене палăртанăхлăх, манăх пÿрнăçĕ; принять мокан йĕркесем)
нăшество манахă кай
морăльный прил., морăльно нареч.
монгбл (-а) сущ. муж., монгблка
1. (син. нрăвственный) морăль -ĕ;
(-и) жен.; множ. монгблы (-ов)
этеплĕх -ĕ; морăльные прйнципы
монголсем (тĕрĕксемпе хурăнташлă этеплĕх принципĕсĕм 2. (син. душĕвхалăхсем)
ный) чун-чĕ'м -ĕ; чун хавал -ĕ;
монгбльский прил. 1. монгбл -ĕ;
кă 'мăл; морăльная поддĕржка чун
монп5льские языки монгбл чĕлхисем
хавалă çĕкленИ

мордвИн (-а) и мордбвец (-вца)
сущ. муж., мордвИнка (-и) и мордбвка (-и) жен.; множ. мордвйны (-йн),
мордбвцы (-цев) и собир. мордвă (-Ы)
мордвă, мордвасĕм (финн-угрсен
йышне кĕрекен халăх)
мордбвский прил. мордвă -ĕ; Мордбви -ĕ; МордовирИ; мордбвские
песни мордвă юррис^м; мордбвские
языкИ мордвă чĕлхисем (ирçе тата
мăкшă чĕлхисем); мордбвскне рйкн
МордовирИ юхăн шывсем
мбре (-я) сущ. сред.; множ. морЯ
(-ей) тйнĕс; Срсдизĕмное мбре Вăтă
çĕр тйнĕс; отдыхать на мбре тинĕс
хĕрринче кан
морж (-ă) сущ. муж. морж (çурçĕрти тшĕссенче пурăнакан пысăк
чĕр чун)
моркбвь (-и) сущ. жен. кишĕр;
сеять моркбвь кишĕр ак
мормышка (-и) сущ. жен. мормышка (çутланкă вăлта йĕппи); ловйть
рыбу на мормышку мормышкăпă
пÿлă тыт
морбженое (-ого) сущ. сред. морбженăй (шăнтса тунă пылак çимĕç);
шоколадное морбженое шоколăдлă
морбженăй
морбз (-а) сущ. муж. сивă (хĕллехи)\ трескучий морбз шартламă сйвĕ;
трйдцать грЯдусов морбза вă'тăр фăдус сйвĕ; удăрили морбзы çантăлăк
сивĕтсе пăрăхрĕ
морскбй прил. тйнĕс -ĕ; тинĕсрй;
морскăя вода тинĕс шЫвĕ; морскăя
пехбта тИнĕс пехотй
морфолбгия (-и) сущ. жен. морфолбги (чĕлхе пĕлĕвĕн пуплев пайĕсене тата сăмах тытăмне тĕпчекен уйрăмĕ)
морщИна (-ы) сущ. жен. пĕркелĕнчĕк, карт, хутлăнчăк; лицб все
в морщинах сăн-пит пĕркеленсе
пĕ'тнĕ
мбрщиться {наст. -щусь, -щишь-

ся, -щятся; повел. ф. -ься, -ьтесь;
ирич. действ. наст. -утийся, прош.
-ившийся; деепр. -асы гяаг. несов. 1.
пĕркеле, хутлăт (пите, çамкана) 2.
1 и 2 л. не употр. пĕркелĕн, лÿчĕркĕн, хутлăн (тумтир çинчен)
моряк (-ă) сущ. муж. моряк (флотра службăра тăракан); воĕнные морякй çар морякĕсем
мост (мбста и мостă, по мостÿ и
пб мосту, о мосте, на мостÿ) сущ.
муж.; множ. мосты (-бв) кĕп^р; железнодорбжный мост ч у г ÿ н çул
кĕперĕ; кăменный мост чул кĕтер;
устби мостă кĕпер тĕрекĕсем
мотбк (моткă) сущ. муж. çăмхă,
тĕркĕ; мотбк нИток çип çăмхй; мотбк прбволоки пралÿк тĕркй
мотбр (-а) сущ. муж. мотбр (электричествăпа е горючипе ĕçлекен двигателъ); запустйть мотбр моторă
тапратсă яр
мотбрный прил. 1. мотбр -ĕ; мотбрное тбпливо мотбр топливй 2. мотбрлă; мотбрная лбдка мотбрлă кймĕ
мотоцИкл (-а) сущ. муж. мотоцйкл; мотоцйкл с колЯской сăпкăллă
мотоцйкл; ездить на мотоцйкле мотоциклпă çÿре
мох (мха и мбха, мху и мбху, во
мху и в мбхе) сущ. муж.; множ. мхи
(мхов) мăк; дĕрево оброслб мхом
йывăçă мăк пÿснă
мохнăтый прил. 1. (син. космăтый)
çăмламăс, лапсăрккă; мохнатая собака лапсăрккă йЫтă 2. (син. махрбвый) тĕ 'клĕ; мохнăтое полотĕнце
тĕ'клĕ ал шăллИ
мочăло (-а) сущ. сред. мунчалă, кÿрăс; вить веревку из мочала курăсрăн
вĕрен яв
мочйть (наст. мочÿ, мбчишь, мбчат; ирич. действ. наст. мбчащий,
ирош. мочйвший; ирич. страд. прош.
мбченный; деепр. мочă) глаг. несов.,
что (ант. сушйть) йĕпĕт, ислет, ис-

лентер; мочйть бельĕ перед стиркой
ант. женă) упăшкă, мă'шăр; муж с
çумаллИ кĕпе-йĕме ислентер 4 моженбй упăшкипе ăрăмĕ
чйть яблоки пан улми йÿ'çĕт
мÿжественный прил. (син. хрăбрый,
мочь (наст. могÿ, мбжешь, множ.
отвăжный), мÿжественно нареч. хăмбжем, мбжете, мбгут; прош. мог,
к5ллă, хастăр, хастăрлă, хăрсăр; мÿмоглă, моглб, множ. моглй; повел. жественный вбин хастăр салтăк; мÿф. не употр ) глаг. несов. с неопр.
жественно вестй себЯ хăкбллă пул
ф. пултăр; я могÿ тебе помбчь э"пĕ
мужскбй лрил. (ант. женский) ар
санă пулăшмă пултарăтăп; зтого не
-ĕ, арçын -ĕ; мужскбе пальтб армбжет быть кун пек пулмă пултарайçын пальтбвĕ; мужские ухвăтки армăсть * мбжет бьпъ вводн. сл. тен
çынлă тыткалăрăш (хĕрарăмăн) *
мбщность (-и) сущ. жен. хăвăтлăх,
мужскбй род ар несĕлĕ (грамматихăвăт; произвбдственные мбщности
ка формисен тĕсĕ)
произвбдство хăвачĕсĕм; мбщность
мужчйна (-ы) сущ. муж. (ант. жĕндвигателя - сто лошадйных сил
щина) арçын, ар; пожилбй мужчйдвигатель хăвăтлăхб - çĕр лашă
на çуллăннă арçЫн
вă'йĕ
музбй (-я) сущ. муж. музей (исмбщный ирил. (син. могучий), мбщторипе культура палăкĕсене пухса
но нареч. хăвăтлă, вă'йлă; мбщный халăха кăтартакан учреждени); кратрăктор хăвăтлă трăктор
еведческий музей краевĕдени музĕйĕ;
мрăмор (-а) сущ. муж. мрăмор
худбжественный музей ÿнер музейĕ;
(çурт-йĕр илемлетме, палăксем тума шкбльный музей шкул музĕйĕ
усă куракан илемлĕ чул)
мÿзыка (-и) сущ. жен. мÿзыка,
мрăчный (кратк. ф. -чен, -чнă, -чно, юрă-кĕ'вĕ; эстрăдная мÿзыка эстрăмнож. -чны и -чны) прил. (син. угда музыкй; чувăшская нарбдная мÿрк5мый; ант. весĕлый), мрăчно назыка чăвăш хăлăх юррИ-кĕввй
реч. салхÿ, ă'мăр, тÿнсăхлă, кă'мăлмузыкант (-а) сущ. муж. музысăр; мрăчное лицб кă'мăлсăр сăнкăнт, мÿзыкçă; самодеятельные мупйт
зыкăнты пултарÿлăх музыкçисĕм
мстить {наст. мщу, мстишь,
мÿка (мÿки) сущ. жен.; множ. мÿмстят; прич. действ. наст. мстящий, ки (мук, мÿкам) асăп, терт, хĕнпрош. мстйвший; деепр. мстя) глаг.
хÿр; терпеть мÿки асаплăн, тертлен
несов., кому тăвăр; мстить врагÿ тăшмукă (-й) сущ. жен. çă'нăх; пшеманă тăвăр
ничная мука тÿлă çă'нăхĕ; молбть
мÿдрость (-и) сущ. жен. ăс, ăс-хăл,
мукÿ çă'нăх ăвăрт; просĕивать мукÿ
ă'слăх; нарбдная мÿдрость хăлăх ăсçă'нăх аллă * травянăя мукă кÿрăк
хăлĕ
çă'нăхĕ (витаминлă выльăх апачĕ)
мÿдрый (кратк. ф. мудр, мудрă,
мультфйльм (-а) сущ. муж. (сокр.:
мÿдро, множ. мудры и мÿдры; сравн. мультишшкационный фильм) мультст. мудрее, мудрей; превосх. ст. муд- фйльм; по телевидению демонстрйрейший) прил., мÿдро нареч. ă'слă, ăс- руются мультфйльмы телевиденипе
хăллă, ăсчăх; мÿдрый старец ăс-хăллă
мультфильмсем кăтартăççĕ
старйк; он поступйл мÿдро вăл ă'слă
муниципалитĕт (-а) сущ. муж. мутÿрĕ
ниципалитĕт (вырăнти тытăм органĕ); городскбй муниципалитет хумуж (-а) сущ. муж.; мужьЯ (мулă муниципалитечĕ
жей, мужьям) множ. (син. супрÿг;

муниципăльный ирил. муниципалимÿчиться (наст. мÿчусь, мÿчишьт^т -ĕ; муниципăллă; муниципальное
ся, мÿчатся и мÿчаюсь, мÿчаешьпредприЯтие муниципăллă предприся, мÿчаются; повел. ф. мÿчься и мÿяти; муниципăльная сббственность
чайся) глаг. несов. (син. страдăть)
муниципалитĕт хăрпăрлăхĕ
асаплăн, тертлен, нушалăн, асăп
муравĕй (-вья) сущ. муж.; множ.
кур; мÿчиться от ббли ыратнипе
мурявьй (-вьĕв) кă'ткă; лесные му- асаплăн; мÿчиться от нехвăтки д^равьй вăрмăн кăткй
нег укçă çитменнипе нушалăн
муравейник (-а) сущ. муж. кă'ткă
мучнбй ирил. çă 'нăх -ĕ; мучные
тĕмй, кă'ткă йăвй
блк>да çă'нăх апăчĕ, чустă çймĕçĕ,
мÿскул (-а) сущ. муж. (син. мЫкÿкăль-икерчĕ
шца) мÿскул; мÿскулы рук ăлă мусмчаться (наст. мчусь, мчИшься,
кулĕсем; развивăть мÿскулы мускулмчăтся; повел. ф. мчись; прич. действ.
сенĕ çирĕплет
наст. мчăщийся, ирош. мчăвшийся;
мÿскулистый и мускулйстый ирил.
деепр. мчась) ьггкăн, вĕçтĕр, ыткăнтĕреклĕ, патвăр, çйрĕп мÿскуллă;
сă пыр, вĕçтерсĕ пыр; по ÿлице мчăтмускулйстое т^ло патвăр ÿт-пÿ'
ся машины урампă машинăсем вĕçтерсĕ пырăççĕ
мÿсор (-а) сущ. муж. (син. отбрбсы) çÿп-çăп, ă'пăр-тăпăр; очйстить
мы (нас, нам, нăми, о нас) месдвор от мÿсора кил хушшине çÿптоим. личн. эпйр; мы идем домбй
çапрăн тасăт
эпйр килĕ каятпăр; мы с тоббй ромусульмăнин (-а) сущ. муж., мусульвĕсники эпйр санпă тантăшсĕм;
мăнка (-и) жен. мусульмăн (ислам
Пойдем с нăми! А 'тьăр пирĕнпĕ!
тĕнне тытакан, Аллах турра ĕненекен) мыло (-а) сущ. сред. сÿпăнь; туамусульманство (-а) сущ. сред. (син. лбтное мьшо пит сÿпăнĕ; хозяйственислăм) мусульмăн тĕ'нĕ (халапсем
ное мыло кĕпĕ сÿпăнĕ * конь весь
тăрăх, Магомет е Мухаммед ятлă
в мыле лашă кăпăкă ÿ'кнĕ
çын VII ĕмĕрте пуçарса янă Аллах
мыльный ирил. сÿпăнь -ĕ; сÿпăньтурă тĕнĕ)
лĕ, кă'пăклă; мыльная пена сÿпăнь
мÿтный прил. пăтрăнчăк; тĕтреллĕ; кă'пăкĕ
мÿтная вода пăтрăнчăк шыв
мыс (-а) сущ. муж. сăмсăх; мормÿха (-и) сущ. жен. шăнă; мяснăя
скбй мыс тйнĕс сăмсăхĕ
мÿха сймĕс шăнă Ф дĕлать из мÿхи
мысль (-и) сущ. жен. шухăш, шуслонă ытлашшй ÿст^р
хăшлăв, ăслăв; шухăшланИ, ăсланИ;
мухомбр (-а) сущ. муж. шăнă кăммысль о рбдине тăвăн çĕршыв çинпй (наркăмăшлă кăмпа)
чĕн шухăшланИ; в гблову пришлă
мÿчить (наст. мÿчу, мучишь, мÿмысль пуçă шÿхăш кйлчĕ
чат и мучаю, мÿчаешь, мÿчают; помыть (наст. мбю, мбешь, мбют;
вел. ф. мучь и мучай; ирич. действ. повел. ф. мой; прич. действ. наст.
наст. мучащий и мÿчающий, прош.
м б ю ш и й , прош. мЫвший; прич.
мÿчивший; прич. страд. наст. мÿчи- страд. прош. мьггый; деепр. мбя) глаг.
мый, прош. мÿченный; дееир. мÿчая)
несов., кого-что çу, çусă тасăт; мыть
глаг. несов., кого-что асаплантăр,
рÿки ăлă çу; мыть посÿду сăвăт-сапă
тертлентер, нушалантăр, асăп кÿр;
çу; мбющие средства çăвакăн им-çăм
меня мÿчит зубнăя боль манă шăл
мыться (наст. мбюсь, мбешься,
сурнй асаплантарăть
мбются; повел. ф. мбйся, мбйтесь;

прич. действ. наст. мбющийся, прош.
мЫвшийся; деепр. мбясь) глаг. несов.
çă 'вăн; мыться под дÿшем душрă
çă'вăн; мыться в бане мунчă кĕр
мычăть (наст. мычÿ, мычйшь,
мычăт) глаг. несов. мĕ'кĕр, муклăт;
корбвы мычăт ĕнесем муклатăççĕ
мышлĕние (-я) и мышление (-я)
сущ. сред. шухăшлăв, ăслăв; закбны
мышления шухăшлăв законĕсем
мышбнок (-нка) сущ. муж.; множ.
мышăта (-ăт) шăшй çурИ
мышца (-ы) сущ. жен.; множ. мышцы (мышц, мьгшцам) мЫшца;
сердечная мышца чĕрĕ мышцй; напрЯчь мышцы мышцăсенĕ хытăр
мышь (-и) сущ. жен. шăшй; домăшняя мышь кил шăшИйĕ; полевăя мышь уй шăшййĕ
мягкий (кратк. ф. мйгок, мягкă,
мягко, множ. мягки и мягкй; сравн.
ст. мягче; превосх. ст. мягчăйший)
прил., мягко нареч. 1. (ант. твĕрдый)
çемçĕ, çемçешкĕ, кă 'пăш; мягкая
ткань çемçĕ пусмă; мягкий снег кă'пăш юр 2. (син. приятный, нежный;

ант. грÿбый) çемçе, çĕпĕç; мЯгкий
гблос ç^пĕç сăсă; мЯгкий клИмат
çемçĕ клймат Ф мЯгкая водă çемçĕ
шыв (известь сахалли); мЯгкий знак
çемçелĕх паллй (ь)
мяснбй прил. аш -ĕ, аш-какăй -ĕ;
ăшлă; мяснбй суп аш яшки; мясные
консĕрвы аш-какăй консервĕ
мЯсо (-а) сущ. сред. аш, какăй,
аш-какăй; крбличье мясо крблик
ăшĕ; жареное мясо ăшалăнă аш
мясорÿбка (-и) сущ. жен. мясорÿбка, аш армăнĕ; пропустйть через мясорÿбку аш арманĕпе ăвăрт
мять (наст. мну, мнĕшь, мнут; иовел. ф. мни; ирич. действ. наст. мнÿщий, прош. мявший; прич. страд.
прош. мятый; деепр. не употр.) глаг.
несов., что йăвалă, лÿчĕрке, лутăркă; мйтый платбк лÿчĕркĕнчĕк тутăр
мЯться 1 и 2 л. не употр. (наст.
мнется, мнÿтся) глаг. несов. лÿчĕрк^н, лутăркăн, ван; ^та ткань бчень
мнется ку пусмă пИтĕ лÿчĕркенĕт
мяч (-ă) сущ. муж. м^чĕк, пÿск^;
волейббльный мяч волейббл мечĕкĕ

на1 предлог с род. и предл. п. 1. на
вопрос «где?» çинче, тăрринче; -ра(-ре),
-та(-те), -че; на полÿ урайĕнче; кнйга лежйт на столе кĕнекĕ сĕт^л çинче выртăть 2. на вопрос «куда?» çине,
тăррин^; -а(-е), -на(-не), -алла (-елле); сесть на стул пукăн çине лар;
выйти на ÿлицу урамă тух 3. при об"означении срока, цели -лăх (-лĕх); -а
(-е), -на (-не); заготбвить лес на йзбу пÿ'ртлĕх йывăç хатĕрл^; на другбй день тепĕр кунне; возьмĕм еды
на неделю эрнелĕх апăт йлĕпĕр 4.
ири обозначении деления, умножения
çинĕ; -а (-е), -на(-не); двăдцать раз-

делйть на пять çирĕме пйллĕк çине
пайлă 5. ири обозначении средства
действия -па(-пе); -ла(-ле); говорить
на рÿсском языкĕ вырăслă калăç;
плыть на лбдке кимĕпе иш 4- на всЯкий слÿчай сых ятнĕ; на всем скакÿ
сиккипĕ пьшă чух; говорйть на пймять астÿнă тă'рăх калă; подарйть на
пăмять асăнмăлăх парнелĕ
на2, нăте частица ме, мейĕр, на;
нăте, возьмйте м^йĕр, Илĕр; Дай
мне рÿчку! - На! Рÿчка пар-ха мана! - Ме! * Вот тебб на! Ак япалă!
(тĕлĕнсе калани)
наблюдăтельный лрил. сăнăв -ĕ;

асăрхăв -ĕ; наблюдăтельный пункт
сăнăв пÿнкчĕ
наблюдăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
глаг. несов. 1. кого-что, за кем-чем, с
союзами «что» или «как» сăнă, пăх,
асăрхă; наблюдăть за полетом самолĕта самолĕт вĕçнине сăнă; наблюдăть, что делают д^ти ачасем
мĕн тунине пăхсă тăр 2. за кем-чем
пăх, тимле, асăрхă; наблюдăть за
больными чйрлĕ çынсене пăх
навĕк и навеки нареч. (син. навсегдă) ĕмĕрлĕхе
наверно и наверное 1. нареч. (син. несомнĕнно) паллăх, шанчăклăх; я могу
говорйгь об зтом наверное Зпĕ кун çинчĕн шанчăклăнăх каламă пултарăтăп 2.
вводн. сл. (син. вероятно) тен, пулĕ,
ахăртнех, пулмаллă; наверно, он не
придĕт вăл килмĕст пулмаллă
навернякă 1. нареч. (син. несомненно, обязăтельно) чăнăх, чăнласăх,
чăннипех; он придет навернякă вăл
чăнăх та килĕт 2. нареч. (син. безошйбочно) тĕ 'рĕс, шăнчăклă, йăнăшмăсăр; дĕйствовать навернякă шăнчăклăн ĕçле 3. вводн.сл. (син. конĕчно, несомненно) паллăх; он, навернякă, опЯть опоздает вăл, паллăх,
каллех юлсă килет
навĕрх нареч. (ант. вниз) çÿле, çÿлелле, çиеле; ноднимăться навĕрх
çÿлелле хăпăр; он посмотрел навĕрх
вăл çÿлелле пăхсă йлчĕ
наверхÿ 1. нареч. çÿлтĕ, çиелтĕ; сидеть наверхÿ çÿлтĕ лар 2. чего, предлог с род.п. çийĕнчĕ, тăрринчĕ; наверхÿ горы сăрт тăрринчĕ
навестйть (будущ. -ещÿ, -естйшь,
-естят) глаг. сов., кого-что кайсă
кил, кайсă кур, пырсă кай; мы навестйли родньгх эпйр тăвансенĕ кайсă куртăмăр
наводнĕние (-я) сущ. сред. ейÿ',
шыв илнй; ущ^рб от наводнĕния
шыв илнй к у ' н ĕ шЫрлăх

навбз (-а) сущ. муж. тйслĕк, тйрĕс;
вывозйть в поле навбз уя тйслĕк кăлăр
навдзный прил. тислĕк -ĕ; навбзный жук тйслĕк нăррй
нăволочка (-и) сущ. жен. минтер
çиттй, минтĕр пИчĕ
навсегдă нареч. яланлăхă; расстăться навсегдă яланлăхă уйрăлсă кай
навстречу 1. нареч. хйрĕç, хирĕ-хйрĕç; идтИ навстречу хйрĕç кай 2.
кому-чему, предлог с дат.п. хйрĕç,
хирĕçлĕ; выйти навстречу гостям хăнасене хйрĕç тух
нăвык (-а) сущ. муж. хăнăхÿ, ăслăй; приобрестИ нăвыки плăвания
ишмĕ хă'нăх, ишмĕ вĕрĕн
наглядность (-и) сущ. жен. кÿрăмлăх; испбльзование средств наглядности в учебе вĕренÿре кÿрăмлăх хатĕрĕсемпĕ ÿсă курнй
наглЯдный прил. (син. очевйдный),
наглядно нареч. кÿрăмлăх -ĕ; кĕрĕтлĕх
-ĕ; кÿрăмлă, кăрĕт; наглЯдные посббия кÿрăмлăх хатĕрĕсĕм; показăть
наглядно кĕрĕтĕн кăтартсă пар
нагнÿть (будущ. -нÿ, -нĕшь, -нÿт;
прич. страд. прош. нагнÿтый) глаг.
сов. кого-что ав, авсă антăр; пĕк,
пĕ'шкĕрт, куклентер; нагнуть ветку туратă авсă антăр; нагнÿть гблову пуçă пĕк
нагнÿться (будущ. -нÿсь, -нĕшься,
-нÿтся; повел.ф. -нйсь, -нйтесь; лрич.
действ. прош. -нÿвшийся; деепр. -нувшись) глаг. сов. ăвăн, авăнсă ан,
пĕ'шкĕн, пĕ'кĕрĕл, куклен; ветки
йвы нагнÿлись йăмрă турачĕсем авăнсă ăннă
наготбве нареч. хăтĕр; держăть орÿжие наготбве хĕç-пăшалă хăтĕр тыт
нагрăда (-ы) сущ. жен. парнĕ, нагрăда; нагрăда за успехи в учебе лайăх вĕрĕннĕшĕн пăнă парнĕ
наградигь (будущ. -ажÿ, -адйшь, -адят;
прич. страд. прош. -аждĕнный) глаг.
сов., кого чем парнеле, наградăлă,

парне пар, нагрăда пар; хрăбрый
шан, шансă тăр, шăнăç хур; навбин награжден брденом хастăр салдеяться на пбмощь друзей туссĕм путакă брден пăнă
лăшассă шансă тăр; Надĕюсь, что
нагреть (будущ. -ĕю, -еешь, -ĕют)
встретимся с вами еще! Сирĕнпĕ таглаг. сов., что и чего (ант. остудйть) тăх тĕл пулассă шанăтăп!
ăшăт; нагрĕть воды в чăйнике чейнадежный лрил. (син. вĕрный)
никпе шыв ă'шăт
надĕжно нареч. шăнчăклă, шăнăçлă;
нагреться 1 и 2 л. не употр. (бунадĕжный друг шăнчăклă тус; влодущ. -еется, -еются; прич. действ.
жить дĕньги надежно укçанă шăнăçпрош. -евшийся; деепр. -ĕвшись( глаг. лă ĕçе хыв
сов. ă'шăн, ăшăнсă çит; печка нанăдо в знач. сказ., с неопр. ф., когогрĕлась кăмакă ăшăнсă çИтнĕ
что или чего (син. нÿжно) кйрлĕ; -малнагрузйть (будущ. -ужÿ, -ÿзишь и
ла(-мелле); -ас(-ес) пулăть; нăдо
-узйшь, -узяг; ирич. страд. прош. -ÿжен- спешить васкăс пулăть; нам надо неный и -ужĕнный) глаг. сов. 1. тиĕ,
мнбго денег пирĕ кăштăх укçă кйрлĕ
тиесĕ тултăр, хурсă тултăр; нагру* нЯдо думать, нăдо полагăть вводн.
зйть повбзку картбфелем урапă çинĕ
сл. ахăртнех, пулмаллă
çĕр улмй тие 2. кого чем хушсă тулнадоесть (будущ. -^м, -ĕшь, -ĕст,
тăр, ĕç хуш; нагрузИть рăзиыми помнож. -едйм, -едйте, -едят; прош. -ĕл,
ручĕниями тĕ'рлĕ ĕç хушсă тултăр
-ĕла, -ĕло, -ĕли; ирич. действ. прош.
над, надб кем-чем, предлог с
-ĕвший; деепр. -ĕв) глаг. сов., кому, с
твор.п. 1. (ант. под) çийĕн, çийĕннеопр.ф. йăлăхтăр, йÿтĕт, йĕрĕнтĕр,
чĕ, çийĕпĕ; над селбм пролетĕл верйăлăхтарсă çитĕр; он мне надоĕл свотолет ял çййĕн вертолĕт вĕçсĕ йртрĕ
йми капризами вăл манă хă 'йĕн юн2. -а (-е); -ран (-рен); -па (-пе); ратармăшĕпĕ йăлăхтарсă çитĕрчĕ
ббтать над кнИгой кĕнекепе ĕçлĕ;
надблго нареч. нумайлăхă, вăрахСжальтесь же надб мной! Хĕрхĕнĕр
лăхă; мы приĕхали надблго эпйр нуĕ'нтĕ манă!
майлăхă кИлтĕмĕр
надĕжда (-ы) сущ. жен. шăнчăк,
надуть (будущ. -ÿю, -ÿешь, -ÿют)
шăнăç, сÿнăм; жить надĕждой на
глаг. сов. 1. что вĕрсĕ тултăр; надÿть
победу çĕнтерессе шансă пÿрăн; повоздушный шар сЫвлăш шарнĕ вĕрсе
терЯть надĕжду шанчăкă çухăт; их
тултăр 2. кого (син. обманÿть) ултасын — надĕжда семьИ вĕсĕн Ывăлĕ
лă, ларт; торгбвец надÿл нас сутÿçă
- кил-йыш шăнчăкĕ
пирĕ улталăрĕ * надуть губы тутанадеть (будущ. -ену, -ĕнешь, -ĕнут; нă тăс (кймăлсăррăн)
повел.ф. -ĕнь; прич. действ. прош.
наединĕ нареч. куçă-кÿçăн, йккĕн;
-ĕвший; ирич. страд.прош. -ĕтый)
поговорИть наединĕ куçă-кÿçăн каглаг. сов., что (ант. снять) тă'хăн,
лăç
тăхăнтăрт; надеть шăпку çĕ'лĕк тă'наĕсться (будущ. наĕмся, наĕшься,
хăн; надĕть на пăлец пĕрстень пÿрнĕ
наĕстся, множ. наедймся, наедйçине çĕ'рĕ тăхăнтăрт
тесь, наедятся; прош. наĕлся, нанадĕяться (наст. -ĕюсь, -ĕешься,
ĕлась, наĕлось, наĕлись; повел.ф. на-ĕются; повел.ф. -ĕйся, -ĕйтесь; прич. ĕшься, наĕшьтесь; ирич. действ.
действ. наст. -ĕющийся, прош. -ĕяв- прош. наĕвшийся; деепр. наĕвшись)
шийся; деепр. -еясь) глаг. несов., на глаг. сов., чего (син. насьггиться; ант.
кого-что, с неопр.ф. и с союзом «что» проголодăться) тăрăн, çисĕ тăрăн,

хырăмă тăрăнт; д^ти наĕлись пирогă
ачасем тăраниччĕн кукăль çйрĕç; я
еще не наĕлся мăнăн хЫрăм тăранмăрĕ-ха
наемный прил. тарă...; тарă -ĕ; тарă кĕ'рĕшнĕ; тарă йлнĕ; наемный
труд тарă ĕç; наемная раббчая сйла
тарă ĕç вă'йĕ; наемное помещение
тарă илнĕ çурт
нажăть (будущ. нажмÿ, нажмĕшь,
нажмÿт; повел. ф. нажмй) глаг. сов.
1. что и на кого-что (син. надавйть)
пус, хĕс, пусăр; нажăть кнбпку звонкă шăнкăрăв кнопкинĕ пус; нажăть
на тормознÿю педăль тбрмоз пускăчнĕ пус 2. на кого (син. понудить) хистĕ, пусахлă, пă'вăрт; нажăть на отстающих юлсă пыракансене хистĕ
назăд нареч. 1. (ант. вперĕд) кая,
каяллă, хыçалă; пойтй назăд каяллă
кай 2. (син. рăньше, прĕжде) каяллă, каярăх, ĕлĕкрĕх; зто было сто лет
назăд ку вăл çĕр çул каяллă пÿлнă
назвăние (-я) сущ. сред. ят; назвăние журнăла - «Ялăв» журнăл ячĕ
- «Ялăв»
назвăть (будущ. назовÿ, назовĕшь,
назовÿт; повел. ф. назови; прич.
страд. прош. нăзванный) глаг. сов.,
кого-чего 1. ят пар, ят хур; онй назвăли сына ВИктором вĕсем ывăлнĕ
Вйктор ят хÿнă 2. калă; Назовите вăше ймя! Хă'вăр ятăрă кăлăр-ха!
назнăчить (будущ. -ăчу, -ăчишь,
-ăчат; повел.ф. -ăчь) глаг. сов. 1. что
пăлăрт, палăртсă хур; назнăчить день
выборов суйлăв куннĕ пăлăрт 2. кого
кем ларт, ту, уйăрсă ларт; егб назнăчили бригадиром ăнă бригадйр
пулмă уйăрсă лăртнă
назывăться (наст. -ăюсь, -ăешься,
-ăются; ирич. действ. наст. -ăющийся, прош. -ăвшийся; деепр. -ăясь)
глаг. несов. ... ятлă пул; ... ятпă çÿрĕ;
селб назывăется Ивăново ял Ивăново ятлă

наибблее нареч. (син. осббенно;
ант. наимĕнее) чи; пуринчĕн ытлă;
наибблее удăчное решение задăчи задачăнă чи ă'нăçлă майпă шутланй
наивный прил. (син. простодÿшный), наИвно нареч. айвăн, айванккă; наивный вопрбс айвăн ыйтÿ
наизнăнку нареч. тÿнтерлĕ, тавăрсă; надеть шÿбу наизнăнку кĕрĕкĕ
тавăрсă тă'хăн
наизÿсть нареч. пăхмăсăр, астунипĕ; читăть стихй наизÿсть сăввă пăхмăсăр калă
наилÿчший прил. (ант. наихÿдший)
чи лăйăх; решйть вопрбс наилÿчшим
ббразом ыйтăвă чи лăйăх майпă татсă
пар
наимĕнее нареч. (ант. наибблее)
чи пĕ 'чĕк, чи япăх; пуринчĕн пĕ'чĕк,
пуринчĕн япăх; наимĕнее удăчный
вариăнт чи япăх вариăнт
наискосбк, нăискось нареч. чăлăшшăн, хăяккăн; разрĕзать лист бумăги
наискосбк хут листинĕ чăлăшшăн
кас
найтИ (буо^ущ. найдÿ, найдĕшь,
найдÿт; прош. нашĕл, нашлă, нашлб,
множ. нашлй; повел. ф. найдй; прич.
действ. прош. наше'дший; прич.
страд. прош. нăйденный; деепр. найдя) глаг. сов., кого-что (ант. потерять) туп, шырасă туп; найтй потерянную вещь çухăтнă япаланă шырасă туп; найти решĕние задăчи задăча шутламаллй мел туп
найтйсь (будущ. найдÿсь, найдĕшься, найдÿтся; прош. нашĕлся, нашлăсь, нашлбсь, множ. нашлйсь; повел. ф. найдйсь, найдйтесь; прич.
действ. прош. нашĕдшийся; деепр. найдясь) глаг. сов. тÿпăн; потĕрянная шăпка нашлăсь çухăлнă çĕ 'лĕк тÿпăнчĕ
наказăние (-я) сущ. сред. наказăни (айăпшăн явап тыттарни); подвергнуть наказăнию наказăни пар
наказăть (будущ. -ажÿ, -ăжешь,

-ăжут; повел.ф. -ажИ; прич. страд.
прош. -ăзанный) глаг. сов., кого наказăни пар, явăп тыттăр; наказăть
за провйнность айăпă кĕ 'нĕшĕн явăп
тыттăр
наканÿне 1. нареч. ĕнбр; я прибхал
наканÿне Зпĕ ĕнер кИлнĕ 2. чего,
предлог с род.п. Умĕн, малтăн; -чен;
наканÿне прăздника уяв ÿмĕн
нăкипь (-и) сущ. жен. кăм, хысмă, лĕ'кĕ (савăт тĕпне ларни); очйстить чăйник от нăкипи чейнике
кăмрăн тасăт
накладная (-бй) сущ. жен. накладнбй (çирĕплетÿ докуменчĕ); товăрная
накладнăя тавăр накладнбйĕ
наклонĕние (-я) сущ. сред. наклонени (глагол формисен пĕр тĕсе);
изъявИтельное наклонение кăтартÿ
наклоненийĕ; повелйтельное наклонение хушÿ наклоненийĕ
наклонИть (будущ. -огеб, -бнишь,
-бнят; прич. страд. прош. -онĕнный)
глаг. сов., кого-что тайăлтăр, чалăштăр; тай, пĕк; наклонйть ведро витрене тайăлтăр; наклонИть гблову
пуçă пĕк
наклониться (будущ. -онкэсь, -бнишься, -бнятся; повел.ф. -онйсь, -онйтесь; прич. действ. прош. -онйвшийся; деепр. -онйвшись) глаг. сов. тăйăл, чăлăш, пĕ'кĕрĕл; столб наклонился юпă тайăлсă кăйнă
наковăльня (-и) сущ. жен. сунтăл
(тимĕр туптамалли); бить мблотом
по наковăльне мăлатукпă сунталă
шаккă
наконец нареч. юлашкинчен; наконец он пришĕл юлашкинчен вăл
килсе çйтрĕ
накопление (-я) сущ. сред. перек^т, пÿхнă укçă; у негб есть большйе накоплĕния вăл нумăй укçă перекетлесе пухнă
накормИть (будущ. -млк5, -мишь,
-мят; прич. страд. прош. -мленный)

глаг. сов., кого çитер, тăрантăр,
çитерсе тăрантăр; накормить детĕй
кăшей ачасене пă'тă çит^р; накормйть досыта тăраниччĕн çит^р
накрăпывать 1 и 2 л. не употр.
ÿккеле, пĕ'рĕх, çукалă; накрăпывает дождь çумăр ÿккелет
накрыть (будущ. -рбю, -рбешь, -рбют; повел. ф. -рбй) глаг. сов., когочто хуплă, вит, çинĕ сар; накрыть
яшики брезĕнтом ещĕксене брезентпă
вит * накрыть стол сĕтел пуçтăр,
кĕреке хатĕрле
налăдить (будущ. -ăжу, -ăдишь,
-ăдят; повел. ф. -ăдь; прич. страд.
прош. -ăженный) глаг. сов., что
йĕркелĕ, майлă, йĕркелесе яр; хорошо налăдить раббту ĕçе лăйăх
йĕркелĕ; налăдить гитăру гитарăнă
ĕнерсе майлă
налево нареч. (ант. напрăво) сулахая, сулахаяллă, сулахăй енне; машина свернÿла налĕво машйна сулахаяллă пă'рăнчĕ
нăледь (-и) сущ. жен. пăр, пăрлăк;
дорбга покрьгга наледью çул пăрлаклăннă
налет (-а) сущ. муж. (син. нападение) тапăнÿ; тапăннй; налĕт авиăции авиăци тăпăнăвĕ; бандитский
налĕт вă'рă-хурахсем тапăннй
налйм (-а) сущ. муж. шампă (пулă); налИм нерестйтся зимбй шампă
хĕлле вăлчă сапăть
налИть (будущ. нальк5, нальĕшь,
налыбт; прош. м&шл и налйл, налилă, нăлило и налйло, множ. нăлили и налйли; прич. страд. прош. нăлитый) глаг. сов. яр, тултăр; налйть в
чăйник вбду чейнике шыв тултăр
налбг (-а) сущ. муж. налбг, налÿк;
подохбдный налбг тÿпăш налбгĕ;
платйть налбги налбг тÿле
налбговый лрил. налбг -ĕ; налбговая полйция налбг полИцийĕ; налбговые поступления налогсенчен кĕ-

рекен укçă; налбговые льгбты налбг
наоборбт нареч. 1. хирĕçле, кутăнçăмăллăхĕсĕм
лă, тĕпĕр мăйлă; понЯть наоборбт
намекăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
тĕпĕр мăйлă ăнлăн; он все делает
глаг. несов., на кого-что систĕр, вăлт, наоборбт вăл йăлтăх кутăнлă тăвăть
систерсе калă, тĕксе калă
2. частица, выражает возражение,
намĕтить (будущ. -бчу, -ĕтишь,
противопоставление пачăх урăхлă;
-ĕтят; повел.ф. -еть; прич. страд. прош.Ты сĕрдишься? - Наоборбт! Э с ĕ
-еченный) глаг. сов., кого-что пăçилленĕтĕн-и? - Пачăх урăхлă!
лăрт, палăртсă хур; наметить план
нападĕние (-я) сущ. сред. (ант. зараббты ĕç плăнĕ палăртсă хур
щйта) 1. тапăнÿ; тапăннИ; веролбмнамек (-а) сущ. муж. систерÿ', вăлное нападĕние врагă тăшмăн ултăвлă
тÿ, юптарÿ; систернй, вăлтнй, юпмайпă тапăннй; отразйть нападĕние
тарсă калани; я егб намĕк пбнял Зпĕ
тапăнăвă сирсĕ яр 2. тапăнÿ (спорт
вăл систерсĕ каланине ăнлăнтăм
командинче); игрокИ нападĕния танамнбго нареч. (син. значИтельно)
пăнсă вылякансĕм
чьшăй, нумăй; намнбго ббльше нунапăсть (будущ. -адÿ, -адĕшь, -адмăй ытларăх; намнбго дешевле чыÿт; ловел. ф. -адй; прич. действ. прош.
лăй йÿнĕрĕх
-ăвший; деепр. -ăв) глаг. сов., на когонамбкнуть (будущ. -ну, -нешь,
что 1. (син. брбситься) тăпăн, тă'-нут; лрич. действ. прош. -нувший)
рăн, сиксе ÿк; на ÿлице на нас наглаг. сов. йĕпĕн, ислен, йĕпенсĕ кай; пăли собăки урамрă пирĕ йытăсĕм
пальтб намбкло под дождем пальтб
тăпăнчĕç 2. (син. обнарÿжить) тĕл
çумăрпă йĕпĕннĕ
пул, туп, пырсă тух; напăсть на
намочить (будущ. -очÿ, -бчишь,
грибнбе м^сто кăмпăллă вырăнă
-бчат) глаг. сов., что йĕпет, испырсă тух 4 тоска напăла тÿнсăх
лет, ислентĕр; намочйть полотĕнце
пÿсрĕ
ал шăллине ислентĕр
наперегонкИ и наперегбнки нареч.
нанЯть (будущ. наймÿ, наймĕшь,
ăмăртмаллă, тупăшмаллă; бегать нанаймÿт; прош. нăнял, нанялă, нăняперегонкИ ăмăртмаллă чуп
ло, множ. нăняли; повел. ф. наймй;
наперсток (-тка) сущ. муж. пÿрприч. действ. прош. нанявший; лрич. нескĕ; надеть на пăлец наперсток
страд. прош. нăнятый; деепр. наняв) пÿрне çинĕ пÿрнескĕ тă'хăн
глаг. сов., кого-что тыт, тарă тыт, танапИльник (-а) сущ. муж. йĕкĕв,
рă ил, кĕрĕштĕр; нанЯть плбтников
путпилккă; точйть напИльником пиплатнИк тыт; нанять помещение под
лу путпилккăпă пă'чкă хăйрă
магазин магазйн валлй çурт тарă ил
написăть (будущ. -ишÿ, -йшешь,
нанЯться (будущ. наймÿсь, най-йшут; повел. ф. -ишй) глаг. сов., что
мĕшься, наймутся; прош. нанялся и
çыр, çырсă хур, çырсă яр; написăть
нанялся, нанялăсь, нанялбсь, множ.
другу письмб тус патнĕ çырÿ çырсă
нанялйсь; ловел. ф. наймйсь, найяр
мйтесь; прич. действ. прош. нанявнапИток (-тка) сущ. муж. ĕçмĕ,
шийся; деепр. нанявшись) глаг. сов., шыв; газированные напИтки газлăнă
в кого-что кĕ 'рĕш, тарă кĕ 'рĕш, ĕçĕ
ĕçмесĕм; спиртные напйтки спИртлă
кĕр; плбтники нанялИсь пострбить
ĕçмесĕм, эрĕх таврăшĕ
дом платниксĕм пÿрт лартмă к ĕ ' напйться (будущ. напыбсь, нарĕшрĕç
пьĕшься, напьк5тся; иовел. ф. напĕй-

ся, напейтесь; прич. действ. прош. сно сăлтăвсăр айăплă 2. (син. беспонапйвшийся; деепр. напйвшись) глаг. лезный) ÿсăсăр, кă'лăх, кăлăхăх;
сов. 1. ĕçсе тăрăн, тăраниччен ĕç, ăшă
напрăсные старăния ÿсăсăр тăрăшнй
кантăр (ĕçсе); напйться ключевбй
например вводн. сл. сăмахрăн, тĕсводы çăлкуç шЫвĕ ĕçсе тăрăн 2. ĕçсе
лĕхрен, кăлăпăр; Бÿдем отдыхать,
ÿ'сĕрĕл, ÿсĕрĕличчен ĕç
напримĕр, кататься на лыжах Кăнăнапонть (будущ. -ок5, -оишь, -оят; пăр, сăмахрăн, йĕлтĕрпе ярăнăпăр
прич. страд. прош. -оĕнный) глаг. сов. нанрокăт нареч. прокатлăхă, тарă,
ĕçтер, шăвăр, ĕçтерсе тăрантăр; напрокатă; взять напрокăт автомобиль
поить коней лашасене шăвăр; напоавтомобйль тарă ил
йть детей молокбм ачасене сĕт ĕçтер
напрбтив 1. нареч. хйрĕç, хире-хирĕç, тĕлме-тĕл; он живĕт напрбтив
напблнить (будущ. - н ю , -нишь,
-нят) глаг. сов., что кем-чем тултăр; вăл хйрĕç енчĕ пурăнăть 2. кого-чего,
предлог с род. п. хйрĕç; дом напрбнапблпить ббчку водбй пичкене шыв
тив шкблы шкулă хИрĕç ларакăн
тултăр
çурт 3. вводн. сл. и частица (син. нанапблниться 1 и 2 л. не употр. (буоборбт) пачăх урăхлă; Ты недовбдущ. -ится, -ятся) тул, тулсă лар;
лен? - Напрбтив! Э'сĕ кăмăлсăр
кбмната напблнилась детьмИ пÿлĕме
юлтăн-и? - Пачăх урăхлă!
ачасем кĕрсе тулчĕç
напряжĕнный прил., напряженно
наполовину нареч. çурмаллă, çурнареч. 1. тИмлĕ, тăрăшÿллă; напряри чÿхлĕ; сократйть расхбды напоженно раббтать тимлесе ĕçле, п ĕ ' ловину тăкаксене çуррИ чухлĕ чакăр
тĕм вăйрăн тă'рăш 2. (син. обоснапбмнить (будущ. -ню, -нишь,
-нят) глаг. сов., о ком-чем или кого- трĕнный) çивĕч, йЫвăр, пăтăрмăхлă; напряженная обстанбвка çйвĕч
что асă илтер; напбмнить о прбшлом
ларÿ-тăрÿ
иртнине асă илтер
наравнĕ нареч. 1. пĕр тан, пĕр шай;
напрăвить (будущ. -влю, -вишь,
самолет летĕл наравнĕ с облакăми
-вят; прич. страд. прош. -вленный)
глаг. сов. 1. что (син. устремйть) яр, самолĕт пĕлĕтсемпе пĕр шай вĕçсе
пьшă 2. пĕр пек, пĕр тан, пĕрештĕлле; илсе пыр; напрăвить машину
к^л; дĕти раббтали наравнĕ со взрбск дбму машинăнă çурт патне илсе
лыми ачасем çитĕннисемпе пĕр тан
пыр; напрăвить взгляд куçпă тĕлле,
тĕллесе пăх 2. кого-что яр, хушсă яр; ĕçленĕ
нарбчие' (-я) сущ. сред. калаçÿ (вынапрăвить делегăцию делегăци яр
напрăвиться (будущ. -влюсь, -вишь- рăнти диалектсем); сĕверное нарĕся, -вятся; повел. ф. -вься, -вьтесь; чие рÿсского языкă вЫрăс чĕлхИн
прич. действ. прош. -вившийся; деепр. çурçĕртй калăçăвĕ
-вившись) глаг. сов. кай, тухсă кай,
наречие2 (-я) сущ. сред. наречи (ĕç
тапрăн, çул тыт; дети напрăвились в
паллине кйтартакан пуплев пайĕ);
шкблу ачасем шкулă тухсă кăйрĕç
нарĕчия врĕмени вăхăт наречийĕнапрăво нареч. (ант. налево) сылсĕм; нарĕчия места вЫрăн наречийĕтăмă, сылтăмаллă, сьштăм енне; мас^м
шина повернÿла напрăво машИна
нарисовăть (будущ. -сÿю, -сÿешь,
сылтăмаллă пăрăнсă кăйрĕ
-суют; повел. ф. -сÿй) глаг. сов., когонапрăсный прил., напрăсно нареч.
что ÿкĕр, ÿкерсĕ хур, ÿкерсе пар;
1. сăлтăвсăр; ахалех; обвинять напрăнарисовăть дерево йьшăç ÿк^р; На-

рисÿй ему цветы! Ăнă чечек ÿкерсе
пар!
нарицăтельный прил.: имя нарицăтельное (ант. имя сббственное)
пăйăр мар ят {сйм., çын, хула, кÿлĕ)
наркомăн (-а) сущ. муж., наркомăнка (-и) жен. наркомăн (наркотика хăнăхса чире ернĕ çын)
наркомăния (-и) сущ. жен. наркомăни (çынсем наркомана тухни); борьбă
с наркомăнией наркоманипĕ кĕрешнй
наркбтики (-ов) сущ. множ.; един.
наркбтик (-а) муж. наркотиксĕм
(этемĕн нерв системине витерсе ăна
йĕркерен кăларакан им-çам)
нарбд (-а, -у) сущ. муж. 1. хăлăх
(иĕр çĕршывра пурйнакан çынсем);
америкăнский нарбд Америка хăлăхĕ, С Ш А хăлăхĕ 2. хăлăх (пĕр несĕлтен тухнă, пĕр чĕлхепе калаçакан
çынсем); чувăшский нарбд чăвăш
хăлăхĕ; народы Россйи Раççĕй халăхĕс^м 3. хăлăх, çынсем, йыш; в зăле мнбго нарбду залрă çын нумăй;
дĕлать раббту всем нарбдом ĕçĕ
пĕ 'тĕм йышпă ту
нарбдность (-и) сущ. жен. хăлăх,
йăх-ăрÿ; мăлые нарбдности Сĕвера
Çурçĕртй вак халăхсĕм
нарбдный прил. хăдăх -ĕ; нарбдные
обычаи и обряды хăлăх йăлй-йĕрки;
рÿсские нарбдные песни вЫрăс хăлăх

юррисем
нарбчно (произн. шн) нареч. (син.
умЫшленно) юрИ, ятарласă, ятне;
он нарбчно так сдĕлал вăл юрй çаплă тÿрĕ
нарÿжный прил. (син. внешний;
ант. внÿтренний) тулăш, тулашрй;
нарÿжная стенă тулашрй стенă; нарÿжное лекăрство ÿте сĕрмеллй эмел
нарÿчники (-ов) сущ. множ. ăлă
тăллй, ăлă пăхăвĕ (преступниксене
тăхăнтараканни)
нарÿчный лрил. ăлă -ĕ; алăрй, ăлă
çинчй; нарÿчные часы ăлă сехĕчĕ

нарушĕние (-я) сущ. сред. пăсÿ;
пăснй, пăсăлнй; нарушĕние порядка йĕркенĕ пăснй; нарушĕние кровообращĕния юн çăврăнăшĕ пăсăлнй
нарÿшить (будущ. -ÿшу, -ÿшишь,
-ÿшат; повел. ф. -нарÿшь) глаг. сов.,
что пăс, ан уя, ан пă'хăн; нарÿшить дисциплйну дисциплинăнă пăс;
нарÿшить запрĕт чарнинĕ ан уя
нарцйсс (-а) сущ. муж. нарцйсс
(сарă, шурă çеçкеллĕ пахча чечекĕ)
нăры (нар) сущ. множ. сак, путмăр; спать на нăрах сак çинчĕ çЫвăр
нарыв (-а) сущ. муж. (син. гнойнйк) пÿ'рлĕ шЫçă, çăпăн, шăтăнюхăн; тело в нарывах шăтăн-юхăнлă
ÿт-пÿ'
наряд1 (-а) сущ. муж. (син. одĕжда) тум, тумтйр, çи-пÿç; прăздничный наряд уяв тÿмĕ; спрăвить нбвый наряд çĕ'нĕ тумтйр çĕлĕт
наряд2 (-а) сущ. муж. 1. (син. распоряжĕние) наряд, хушÿ; нарЯд на
погрÿзку вагбнов вагонсенĕ тиемĕ
хушнй; выписать нарЯд наряд çырсă пар 2. наряд (çар çыннисене хушнă
ĕç); дать наряд вне бчереди черĕтсĕр
наряд пар (айăпа кĕнĕшĕн) 3. наряд
(çар çыннисен ушкăнĕ); погранИчный
нарЯд чикĕрй наряд; наряд милиции
милйци нарячĕ
нарядить (будущ. -яжÿ, -ядишь,
-ядят; прич. страд. прош. -яженный)
глаг. сов., кого-что тумлантăр, тăхăнтăр; капăрлă, капăрлантăр; нарядить детей в прăздничную одежду
ачасенĕ уяв тÿмĕ тăхăнтăр; нарядить
елку ĕлка капăрлăт
нарядйться (будущ. -яжÿсь, -ядишься, -ядятся; повел. ф. -ядись,
-ядйтесь; прич. действ. прош. -ядйвшийся; деепр. -ядйвшись) глаг. сов.
тумлăн, тă'хăн; капăрлăн; дĕвушки
нарядились в сарафăны хĕрсĕм сараппăн тă'хăннă
нарЯдный прил., нарЯдно нареч.

кăпăр, шУкăль, ĕлккен, янкăс; на(вилнĕ çынтан юлакан, унăн тăванĕрядная одĕжда ĕлккен тум; нарядсене е çывăх çыннисене куçакан пурная елка кăпăр ĕлка; нарядно оделăх); он получйл в наслĕдство дом
вăться шукăль тумлăн
вăл еткере çурт илсе к5лнă
нарядÿ нареч., с кем-чем 1. (син. нанасмĕшка (-и) сущ. жен. (син.
равне, одинăково) пĕр тан; подрбиздĕвка) мăшкăлăв, тăрăхлăв, кÿстки раббтают нарядÿ со взрбслыми
лăш; говорИть в насмĕшку мăшкăлçамрăксем аслисемпĕ тан ĕçлеççĕ 2.
ласă калă
с кем-чем, предлог с твор.п. (син. вмĕ- нăсморк (-а) сущ. муж. сунăс; у
сте, одновремĕнно) пĕр вăхăтрăх;
менЯ нăсморк манă сунăс ерчĕ
-па(-пе) пĕрлех; нарядÿ с Зтим куннасовсĕм нареч. (син. навсегдă)
пă пĕрлĕх
яланлăхă; отдăть насовсем яланлăхă
пар, памаллипех пар
насĕдка (-и) сущ. жен. кă'лăк
чăххи, пусмă лăрнă чăх, чăп ăмăшĕ
насбс (-а) сущ. муж. насÿс; пожЯрнасекбмое (-ого) сущ. сред.; множ.
ный насбс пушăр насÿсĕ; качăть вбду
насекбмые (-ых) хурт-кăпшăнкă,
насбсом насуспă шыв уçлă
шăнă-пăвăн; насекбмые - вредйтенăспех нареч. (син. поспешно) васли полĕй уй-хирĕ сиенлекен хурткасă, васкăвлăн; хă'пăл-хăпăл; нăскăпшăнкă
пех перекусйть васкасă çырткалă
население (-я) сущ. сред. хăлăх,
настать 1 и 2 л. не употр. (будущ.
çынсем; населĕние гброда хулă çын-ăнет, -ăнут) глаг. сов. (син. настунисĕм; многонационăльное население
пИть) кил, çит, пул, пуçлăн; нанумăй нăциллă хăлăх
стала веснă çуркуннĕ çйтрă; настăнасйльно нареч. вăйпă, пусахласă, ло ÿтро ир пÿлчĕ
ирĕксĕр, çилампă; НасИльно мил не
нăстежь нареч. яриĕх; нăстежь отбÿдешь поса. Çилампă юрăймăн
крьггь дверь алăкă яриĕх уçсă яр
насквбзь нареч. витĕрĕх; мы пронастбйчивый прил. (син. упбрный),
мбкли насквбзь эпйр витĕрех йĕнастбйчиво нареч. хастăр, тймлĕ, тăпентĕмĕр
рăшÿллă, çине тăракăн; настбйчинаслаждăться (наст. -ăюсь, -ăешьвая прбсьба çинĕ тăрсă ыйтнй
ся, -ăются; повел. ф. -ăйся, -ăйтесь;
настбльный прил. сĕтĕл -ĕ; сĕтĕл
прич. действ. наст. -ăющийся, прош. çинчй; настбльные йгры сĕтĕл çин-ăвшийся; деепр. -ăясь) глаг. несов. чи вăйăсĕм; игрăть в настбльный тенкилен, рехетлен, киленĕç кур, ренис сĕт^л çинчИ теннислă вьшя
хĕт кур; наслаждăться Ягодами çырнастоятель (-я) сущ. муж. пÿçлăх
лă çисĕ килен
(арçын мăнастирĕн), настоЯтельнинаслаждĕние (-я) сущ. сред. (син.
ца (-ы) сущ. жен. пÿçлăх (хĕрарăм
удовбльствие) киленĕç; киленÿ',
мăнастирĕн)
рех^т; есть с наслаждĕнием рехетнастояший ирил. 1. (син. пбдлинный;
ленсе çи
ант. поддельный) чăн, чăн-чă ' н ,
наслĕдник (-а) сущ. муж., наследтĕ'рĕс; настоящий корăлл чăн мерница (-ы) жен. еткĕрçĕ, тĕ'пкĕч (етчĕн; он скрыл свою настоЯщую факере пурлăх илсе юлакан); он едйнмйлию вăл хă'йĕн чăн-чă'н хушаственный наслĕдник родйтелей вăл
матнĕ пытăрнă 2. (син. этот, дăнный)
ăшшĕ-ăмăшĕн пĕртен-пĕр еткерçй
çак, ку; хальхй; в настоЯщий момент
наслĕдство (-а) сущ. сред. еткĕр
хальхй вăхăтрă, çак самантрă Ф на-

стоЯщее время хальхИ вă'хăт (грамматикăра)
настроение (-я) сущ. сред. кă'мăл,
кă'мăл-тÿйăм; чун екки; веселое
настроĕние хавăслă кăмăл; жить по
настроению чун еккине ярсă пÿрăн
настрбить (будущ. -6ю, -бишь, -бят;
прич. страд. прош. -бенный) глаг. сов.
1. что ĕнĕр; настрбить гитЯру гитарăнă ĕнĕр 2. что (син. отрегулйровать) майлаштăр, йĕркеле; настрбить станкИ станоксене йĕркелĕ;
приемник настрбен на корбткие в<5лны приĕмникă кĕске хумсене итлеме майлаштăрнă 3. кого кăмăлă
çăвăр, йлĕрт; настрбить на весĕлый
лад кăмăлă çĕкле, хаваслантăр
наступать (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
глаг. несов. 1. (син. блйзиться) кил,
çит, пул, çитсе пыр; наступăет бсень
кĕр çывхарсă килĕт 2. (ант. отступăть) тăпăн, тапăнсă пыр; нăши
войскă наступают пйрĕн çарсем тапăнсă пырăççĕ
наступйть1 1 и 2 л. не употр. (будущ. -ÿпит, -ÿпят) глаг. сов. (син. настăть) кил, çит, пул, килсĕ çит;
наступйл вечер каç пÿлчĕ; зима наступйла рано хĕл час лăрчĕ
наступйть2 (будущ. -уплк5, -ÿпишь,
-ÿпят) глаг. сов., на кого-что пус,
урă пус; наступйть на грязь пьшчăк
çине пус
наступление (-я) сущ. сред. (ант.
отступление) наступлени, тапăнÿ;
тапăнсă пыни; войскă перешлИ в наступление çарс^м тапăнсă çапăçмă
пуçлăнă
насухо нареч. тип-тйпă, типиччен;
вытереть рÿки насухо алăсене типтйпĕ шăл
насчет кого-чего, предлог с род. п.
(син. относйтельно) çинчен, пиркй,
тĕлĕшпĕ; он хбчет узнать насчет
учебы сына вăл хă 'йĕн Ывăлĕ мĕнле
вĕренни çинчен пĕлесшĕн

наткнуться (будущ. -нÿсь, -нĕшься,
-нÿтся; повел. ф. -нИсь, -нИтесь;
прич. действ. прош. -нÿвшийся; деепр. -нÿвшись) глаг. сов., на кого-что
тă'рăн, çăпăн, пырсă тă'рăн, пырсă перĕн; наткнÿться на столб юпанă пырсă çăпăн
натощăк нареч. выçăллă, выç варлă; принЯть лекарство натощăк эмеле выç варлă ĕç
натÿра (-ы) сущ. жен. 1. (син. действйтельность) мĕн пуррИ, таврăлăх, чăн пÿрнăç; худбжник рисÿет с
натÿры худбжник чăн пурнăçă ÿкерĕт 2. (син. харăктер) кă'мăл; ширбкая натÿра ÿçă кă'мăл
натуралйст (-а) сущ. муж., натуралИстка (-и) жен. натуралист (çут
çанталăка тĕпчекен); кружбк юных
натуралИстов çăмрăк натуралистсĕн
кружбкĕ
натюрмбрт (-а) сущ. муж. натюрмбрт (чĕрĕ мар япаласене сăнлакан
ÿкерчĕк)
наÿка (-и) сущ. жен. ă'слăлăх, ă'слăх, наÿка; естественные наÿки çут
çантăлăк ăслăлăхĕсем
научйгь (будущ. -учÿ, -ÿчишь, -ÿчат)
глаг. сов. вĕрент, вĕрентсе çит^р,
хăнăхтăр; научйть ребенка чит^ть
ачанă вуламă вĕрент
научйться (будущ. научÿсь, наÿчишься, наÿчатся, повел. ф. научйсь, научйтесь; прич. действ. прош.
научйвшийся; деепр. научившись)
глаг. сов., чему и с неопр.ф. вĕрĕн,
вĕренсĕ çит, хă'нăх; научИться плавать ишме вĕренсе çит
наÿчный прил. ă'слăлăх -ĕ; ă'слăх
-ĕ; наÿка -ĕ; наÿчные исследования
ă'слăлăх тĕпчевĕсем; наÿчно-исследовательский инститÿт ă 'слăлăх тĕпчĕв инститÿчĕ
находйться (наст. -ожÿсь, -бдишься, -бдятся; повел. ф. -одйсь, -одИтесь; прич. действ. наст. -одящий-

ся, прош. -одИвшийся; деепр. -одясь)
глаг. несов. пул, тăр, вырт, пÿрăн;
он находйлся в бтпуске вăл отпускрă пÿлнă; бумăги находятся в Ящике стола хутс^м сĕтĕл сунтăхĕнче
выртăççĕ
национализăция (-и) сущ. жен.
(ант. приватизăция) национализăци; национализациленИ (уйрăм çынсен пурлăхне патшалăх аллине илни);
национализăция желĕзных дорбг чугун çулсене национализациленй
национализйровать (наст. и будущ.
-рую, -руешь, -руют; лрич. страд.
прош. -рованный) глаг. сов. и несов.,
что (ант. приватизйровать) национализациле, национализăци ту; национализйровать бăнки банксене национализациле
национăльность (-и) сущ. жен. 1.
нăци, хăлăх; в Чувашии дрÿжно живÿт люди рăзных национăльностей
Чăвăш ентĕ тĕ'рлĕ хăлăх çыннисем
тÿслă пурăнăççĕ
национăльный прил. нăци -ĕ; национăльный язык нăци чĕлхИ; Чупăшский национăльный конгрĕсс
Чăвăш нăци конгресĕ (тĕрлĕ çĕрте
пурăнакан чăвашсен обществăлла
пĕрлешĕвĕ)
нăция (-и) сущ. жен. нăци (пĕр
çĕрте тачă çыхăнса, пĕр чĕлхепе калаçса пурăнакан халăх); Организăция
Объединĕнных Нăций Пĕрлешнĕ
Нацисен Организăцийĕ
начăло (-а) сущ. сред. (ант. конец)
пуç, пуçлăмăш; начăло учебного гбда
вĕренÿ' çÿлĕн пуçлăмăшĕ; с начăла
до концă пуçламăшĕнчен вĕçне çитиччен
начăльник (-а) сущ. муж., начăльница (-ы) жен. пÿçлăх, ертÿ'çĕ, начăльник; начăльник управлĕния управлени пÿçлăхĕ
начăльный прил. 1. (ант. конечный)
пуçлăмăш, малтанхй; начăльный пе-

рйод малтанхй тăпхăр 2. пуçлăмăш,
кĕ'çĕн; начăльная шкбла пуçлăмăш
шкул; ученикй начăльных клăссов
кĕ'çĕн классенче вĕренекенсем
начăть (будущ. начнÿ, начнĕшь,
начнÿт; прош. нăчал, началă, нăчало, множ. нăчали; повел. ф. начнй;
прич. действ. прош. начăвший; прич.
страд. прош. нăчатый; деепр. начăв)
глаг. сов., что и с неолр. ф. (ант. кбнчить) пуçлă, тЫтăн, пÿçăн, пикен;
начать раббту ĕçе пÿçăн; дбти начали игрăть ачасем вылямă пуçлăрĕç
начăться 1 и 2 л. не употр. (будущ.
начнĕтся, начнÿтся; прош. начался,
началăсь, началбсь, множ. началйсь;
прич. действ. прош. начăвшийся; деепр. начăвшись) глаг. сов. (ант. кбнчиться) пуçлăн; урбк началсЯ урбк
пуçлăнчĕ; началсЯ дождь çÿмăр çумă
пуçлăрĕ
начинка (-и) сущ. жен. ăш, тултăрмăш; начинка пирогă кÿкăль ă'шĕ;
конфĕты с сбевой начйнкой сбя тултăрнă кансрет
наш (-его) муж., нăша (-ей) жен.,
нăше (-го) сред., нăши (-их) множ.,
местоим. притяжат. пйрĕн; нăша
дерĕвня пйрĕн ял; нăши победили
пирĕннисем çĕнт^рчĕç; ^то нăше
дело ку вăл пйрĕн ĕç
не частица отрицат. ан, мар; -мас
(-мес); -ма(-ме); Не ходйте туда! Ан
кăйăр унтă!; он не лн5бит сладкое
вăл пылăк юратмăсть; не нăдо смеяться над другйм çынрăн кулмă кирлĕ мар
небĕсный ярил. 1. (ант. земнбй)
тÿпе -ĕ; пĕ'лĕт -ĕ; тÿперИ, пĕлĕтрИ;
небĕсные тела тÿперй кĕлеткесем,
çă'лтăр-планĕта 2. (син. голуббй)
сенкер, çÿтă кăвăк
небо (-а) сущ. сред.; множ. небесЯ
(-ес, -есăм) пĕ'лĕт, тÿпе; голуббе
небо сенкер тÿпе; взлететь в небо
пĕлĕте вĕçсе çĕкгюн

неболынбй прил. (син. мăленький)
пЫсăк мар, пысăкăх мар; небольшăя
дерĕвня пЫсăк мар ял
небоскреб (-а) сущ. муж. небоскрĕб (питĕ çÿллĕ çурт)
небрĕжный ирил. (ант. аккурăтный), небрежно нареч. тирпейсĕр,
типгерсĕр, тймсĕр; вăлй-шалй; писăть небрĕжно тирпейсĕр çыркалă
невăжный (кратк. ф. ~лСсН, ~5КН3.
и -жнă, -жно, множ. -жны и -жнЫ)
прил. (син. посредственный, шюхбй;
ант. хорбший) лайăхăх мар, чаплăх
мар; чÿвствую себЯ невăжно хамă
лайăхăх мар туятăп
невдалекĕ нареч. (син. вблизй; ант.
вдалй, вдалекĕ) инçе мар, çывăхрă; он живет невдалекĕ вăл инçе мар
пурăнăть
невежа (-и) сущ. муж. и жен. тÿркк^с, чăртмăх, этепсĕр çын
невежда (-ы) сущ. муж. и жен.
тĕ'тгĕм, вĕренмĕн çын
невежество (-а) сущ. сред. тĕ'ттĕмлĕх, сĕ'мсĕрлĕх, пĕлÿ' çуккй
невероЯтный ирил. 1. (син. неправдоподббный) ĕненмĕ çук, тĕлĕнмеллĕ, пулмă пултараймăн; невероЯтный слÿчай тĕлĕнмелле ĕç 2. (син.
чрезвычăйный) ăкăш-мăкăш, çав
терй; невероятный хблод ăкăш-мăкăш сйвĕ
неверуюпцш ирил. (ант. верующий)
туррă ĕненмен, тĕн тытмăн; невĕрующий человек туррă ĕненмен çын
невесбмость (-и) сущ. жен. виçĕсăрлĕх, сÿлăмсăрлăх, йывăрлăх çуккИ; космонăвты нахбдятся в состоЯнии невесбмости космонавтсем виçесĕрлĕх хутлăхĕнче пулăççĕ
невеста (-ы) сущ. жен. çурăçнă
хăр; невĕста с женихбм встăли под
венĕц çурăçнă хĕрпĕ кĕрÿ' кăччă
венчетĕ тă'чĕç
невĕстка (-и) сущ. жен. кин (ывăл
е шăллăм арăмĕ); инкĕ (пичче арăмĕ)

невзирăя на кого-что, предлог с род.
п. (син. несмотрй, вопрекй) -а (-е)
пăхмăсăр; невзирăя на плохÿю погбду мы трбнулись в путь Япăх çанталăкă пăхмăсăр эпйр çулă тухрăмăр
невИнный ирил., невИнно нареч. 1.
(ант. винбвный) ăйăпсăр; осудйть
невинно ăйăпсăр айăплă 2. (син.
наивный, простодÿшный) айвăн,
айванккă, ачă пек; невИнный ребенок айвăн пепке
невинбвный ирил. ăйăпсăр; суд признăл егб невинбвным суд ăнă ăйăпсăр тесĕ йЫшăннă
невкÿсный ирил., невкÿсно нареч.
тÿтлă мар, тÿтăсăр, невкÿсный суп
тÿтăсăр яшкă
невнимăтельный ирил. (ант. внимăтельный), невнимăтельно нареч.
тймсĕр, тимлемĕсĕр, тинкерÿ'сĕр;
неинимăтельно слÿшать учйтеля
вĕрентекенĕ тимлемесĕр итлĕ
невозмбжный прил., невотбжно
нареч. мăйсăр, май çук, май килмĕн;
в ^то невозмбжно поверить кунă
ĕненме çук
невпопăд нареч. тĕ 'лсĕр, вЫрăнсăр,
тĕллИ-паллйсĕр; сказать невпопăд
вЫрăнсăр каласă яр
невредимый прил. тĕ'рĕс-тĕкел,
аманмăн, сЫвă пуçпă; выйти из ббя
невредИмым çапăçурăн сЫвă пуçпă
тух
неврбз (-а) сущ. муж. неврбз (тĕи
нерв системи сиенленнипе чире кайни)
невыгодный ирил. (ант. вЫгодный), невыгодно нареч. пайтăсăр,
тÿпăшсăр, тăкăклă; невыгодный контрăкт пайтăсăр килĕшÿ'
негатИв (-а) сущ. муж. (ант. позитйв) негатИв (фотографи пленки
çинчи тÿнтерле ÿкерчĕк, унта тĕттĕм вырăнсем çутă, çуттисем тĕттĕм пулаççĕ)
нĕгде нареч. с неопр. ф. 1. ниçтă та
-ма(-ме) çук; негде сесть ниçтă та

лармă çук 2. (син. неоткуда) ниçтăн
та -ма(-ме) çук; негде взять денег
ниçтăн та укçă илме çук
негодяй (-я) сущ. муж., негодЯйка (-и) жен. (син. подлĕц); пÿтсĕр,
йĕ'ксĕк, киревсĕр çын
негр (-а) сущ. муж., негритянка
(-и) жен. негр (хура ÿтлĕ çын); африкăнские негры А'фрика негрĕсем
негрăмотный ирил. (ант. грăмотный), негрăмотно нареч. 1. хут пĕлм^н, вуламă-çырмă пĕлмен; негрăмотный старИк хут пĕлмен вăтă 2.
(син. безгрăмотный) пĕлИ-пĕлми,
йă'нăшлă, тĕ'рĕс мар; неграмотный
чертĕж тĕ'рĕс мар чертĕж; писать
негрЯмотно йă'нăш тусă çыр
недăвно нареч. нумаях пулмăсть;
недăвно прошел дождь нумаях пулмăсть çÿмăр çусă йртрĕ
недалекб и недалеко нареч. инçе
мар, аякрă мар, çывăхрă; недалекб
от гброда хуларăн инçе мар
недаром нареч. ахальтен мар; он
пришел недăром вăл ахальтĕн килмĕн
недвижимый прил. куçмăн, куçмй;
недвижимое имÿщество куçмăн пÿрлăх (çĕр тата çурт-йĕр)
неделя (-и) сущ. жен. эрне; дни
недели эрнерй кунсем; прошдб две
недĕли йкĕ эрнĕ Иртрĕ
недовĕрие (-я) сущ. сред. шанмăнлăх; шанманнй; ĕненменнй; смотрбть с недоверием шанмăсăр пăх
недовĕрчивый прил., недовĕрчиво
нареч. шăнăçсăр, шанмăн, ĕненмĕн;
он недовĕрчиво отнесся к нашему
предложĕнию вăл пИрĕн сĕнĕвĕ
шанмăсăр йЫшăнчĕ
недовбльный прил., недовбльно нареч. кăмăлсăр; остăться недовбльным
кă'мăлсăр юл
недблгий прил., недблго нареч.
кĕскĕ, кăшт, вăрăх мар; недблгий
срок кĕскĕ хÿшă; недблго думая нумăй шухăшласă тăмăсăр

недорогбй прил. (син. дешĕвый),
недброго нареч. хăклă мар, йÿ'нĕ; недорогбй материал хăклă мар пусмăтавăр; нродăть недброго йÿнĕпĕ сут
недоставать (наст. -аĕт, -ак5т)
глаг. безл. несов., кого-чего (ант. хватăть) ан çит, çитсе ан пыр; недостает еще ста рублей татă çĕр
тĕнкĕ çитмест
недостăток (-тка) сущ. муж. 1. (ант.
избЫток) çитмĕнлĕх, кă'рăслăх;
çитменнй; недостаток средств укçăтĕнкĕ çитменнй 2. (син. дефĕкт) çитмĕнлĕх, кă'лтăк, ăйăп; недостатки
в раббте ĕçрИ çитменлĕхсĕм
недостаточный прил. (ант. избЫточный), недостаточно нареч. çитĕлĕксĕр, кă'рăс, йксĕк; он недостаточно подготбвился к экзамену
вăл экзаменă çитĕлĕксĕр хатĕрлĕннĕ;
денег недостаточно для покÿпки шубы укçă кĕ'рĕк туянмă çитмĕст
нĕдра (недр, нĕдрам) сущ. множ.
çĕр ăйĕ; çĕр ă'шĕ; в нĕдрах землй
çĕр айĕнчĕ; разраббтка недр çĕр
айĕнчй пуянлăхсемпĕ ÿсă курнИ
неживбй прил. чĕ'рă мар; неживăя
прирбда чă'рĕ мар çут çантăлăк
нĕжный (кратк. ф. нĕжен, нежнă,
нĕжно, множ. нĕжны и нежны;
сравн. ст. нежнĕе, нежнĕй; превосх.
ст. нежнейший) лрил., нĕжно нареч. (син. лăсковый) 1. ачăш, çепĕç,
ĕвĕк, ĕвĕклĕ; мать нĕжно обнялă
ребĕнка ăмăшĕ ачине ачăшшăн ыталасă йлчĕ 2. ачăш, черчĕнкĕ; нĕжные
лепесткй мака черчĕнкĕ мă'кăнь çеçкй
независимость (-и) сущ. жен. (син.
суверенитет, самостоятельность)
пăхăнмăнлăх, йрĕклăх; политическая
независимость полйтика йрĕклĕхĕ
незавйсимый прил., независимо
нареч. 1. (син. самостоятельный, своббдный) пăхăнмăн, Ирĕклĕ; незавИсимые стрăны пăхăнмăн çĕршывсĕм 2. йрĕк кă'мăллă; он ведет себЯ

незавИсимо вăл хăйне йрĕккĕн тытçук, ерçÿ' çук; Мне нĕкогда бтим
калăть
занимăться Мăнăн унпă аппаланмă
незамĕтный прил., незамĕтно навă'хăт çук
реч. палăрмăн, курăнмăн, сисĕнмен;
некогда2 нареч. (син. давнб, когдăкурмасла, сисмесле; он ушĕл незато) тахçăн ĕ'лĕк, ĕ'лăк-авăл; нĕкогда
метно вăл никăм сисмесле тухсă
здесь шум^л лес тахçăн ĕ'лĕк кунтă
кăйнă; следы почтй незамĕтны йĕрвăрмăн кашласă лăрнă
сĕм кăшт çеç палăрăççĕ
нĕкоторый местоим. неопр. 1. (син.
незнакбмый прил. палламăн, пĕлкакбй-то) темĕнле; некоторым ббм^н; незнакбмый человек палламăн
разом темĕнле майпă 2. (син. отдĕльçын; очутйться в незнакбмом месте
ный) хăш-пĕр, хăш-хăш; в некотопĕлмĕн çĕре пырсă тух
рых селениях хăш-пĕр ялсенче
неизвĕстный прил., неизвестно нанекрасИвый прил., некрасИво нареч. пăллă мар, темĕнле; неизвестреч. 1. илĕмсĕр, нĕ'рсĕр, хитрĕ мар;
ный ăвтор пăллă мар ăвтор; он ненекрасИвое лицб нĕ'рсĕр сăн-пит 2.
известно где вăл таçтă
(син. дурнбй) килĕшÿ'сĕр, йĕркĕсĕр,
ненспрăвный прил. (син. слбманначăр; он ведĕт себЯ некрасИво вăл
ный) юсăвсăр, çĕ 'мрĕк, ĕçлемен,
хăйне килĕшÿ'сĕр тыткалăть
юсăвлă мар; неисправный мотбр
нĕкуда нареч., в знач. сказ., с неопр. ф.
çĕ'мрĕк мотбр
ниçтă -ма (-ме) çук; нĕкуда идтй
нейлбн (-а) сущ. муж. нейлбн (пурçăн ниçтă каймă çук * нам некуда тоевĕр синтетик пусма)
ропИться пйрĕн васкамаллй çук; хÿнейлбновый лрил. нейлбн...; нейже некуда япăхрăн та япăх; лÿчше
лбн -ĕ; нейлбновая кÿртка нейлбн
нĕкуда лайăхрăн та л^йăх
кÿртка
нелĕгкий прил. (син. трÿдный), ненейтралитĕт (-а) сущ. муж. нейт- легкб нареч. йЫвăр, çă'мăл мар; поралитет, нейтрăллăх (кĕрешекен икĕ беда далăсь нелегкб çĕнтермĕ çă'мăл
енрен пĕрин майлă та тăманни, вĕсен пулмăрĕ
хирĕçĕвне хутшăнманни); нридĕржинелбвкий прил., нелбвко нареч. 1.
ваться политики нейтралитета ней(син. неуклюжий) çаврăнăçÿсăр,
тралитет политикй тыт
кăнттăм, мелсĕр; нелбвкие движенейтрăльный прил., нейтрăлыю
ния кăнттăм хусканусем 2. (син. ненареч. нейтрăллă, нейтралитетлă;
удббный, стеснйтельный) авăн мар,
нейтрăльная странă нейтрăллă çĕркă'мăллă мар; я чÿвствую себЯ нешЫв
лбвко йпĕ хамă авăн мар туятăп
нĕкий муж. (нĕкоего, некоему, ненельзя нареч., в знач. сказ., с неопр.
ким, о некоем), нĕкая жен. (некой
ф. (ант. мбжно) юрамăсть, май çук;
и нĕкоей, нĕкую, о нĕкой и о нĕкоей),
-ма (-ме) çук; здесь курить нельзЯ
нĕкое сред. (некоего, некоему, нĕким кунтă туртмă юрамăсть * как нельзя
и некоим, о некоем); множ. нĕкие
лÿчше лайăхрăн та лăйăх; как нельзЯ
(нĕких, нĕким, нĕкими, о неких)
хÿже япăхрăн та япăх
местоим. неопред. (син. какбй-то) тенемăло нареч. (син. мнбго) сахăл
мĕнле, пĕр, пĕрскер, теплескĕр; Темар, нумăй, самăй, самаях, пайтăх;
бя искăл нĕкий мужчина Санă теон немăло стрЯнствовал вăл нумăй
мĕнле арçын шырăтчĕ
çул çÿренĕ
некогда1 нареч., в знач. сказ. вă'хăт
немедленно нареч. (син. србчно,

безотлагăтельно) халĕх, çийĕнчех,
çак самантрăх, вăрахă ямăсăр; о преступлĕнии немĕдленно сообщили в
милицию преступлĕни çинчĕн çийĕнчĕх милицие пĕлтернĕ
нĕмец (немца) сущ. муж., немка
(немки) жен.; множ. нĕмцы (немцев)
нимĕçсем (Германире пурăнакан
халăх)
немĕцкий ирил. нймĕç -ĕ; немецкий язык нимĕç чĕлхИ
немнбго нареч. и в знач. сказ. (син.
слегкă, чуть-чÿть) кăшт, кăштăх,
пăртăк, нумăй мар; мы немнбго отдохнĕм эпйр кăштăх канăтпăр; врбмени остăлось немнбго вă'хăт нумăй
юлмăрĕ
нембй прил. чĕлхĕсĕр (калаçма пултарайман); нембй человĕк чĕлхесĕр
Çын
ненавидеть (наст. -йжу, -йдишь,
-йдят; повел. ф. не употр.) глаг. несов., кого-что (ант. любйть) ан
юрăт, кураймăсăр пÿрăн; я ненавижу обмăнщиков Зпĕ ултавçăсене кураймăстăп
нĕнависть (-и) сущ. жен. (ант. люббвь) кураймăнлăх; испытывать
пĕнависть кураймăсăр пÿрăн, кураймй пул
ненадблго нареч. кĕске вăхăтлăхă,
нумайлăхă мар; он убхал ненадблго
вăл кĕске вăхăтлăхă тухсă кăйнă
ненăстный лрил. (сик. пăсмурный;
ант. ясный) ă 'мăр, пĕ 'лĕтлĕ, уяр
мар; ненăстная погбда ă'мăр çантăлăк
необходимый лрил. (син. нÿжный),
необходймо нареч. кйрлĕ; припастй
необходймые материăлы кирлĕ материалсене хатĕрлесе хур; над Зтим
необходИмо хорошб подумать кун
пиркИ лăйăххăн шухăшлăс пулăть
неодушевлĕнный ирил.: неодушевлĕнные именă существйтельные чĕ'рĕ
мар япалă ячĕсĕм (сăм., вырăсла:
дом, небо, влажность)

неожйданный ирил. (син. внезăпный), неожИданно нареч. кĕтмĕн,
сăрăмсăр; кĕтмĕн çĕрт^н, тăрÿк; неожиданный приĕзд гостей кĕтмĕн çĕртĕн хăнасĕм килнй; неожиданно пошĕл дождь тăрÿк çÿмăр çумă пуçлăрĕ
неопределĕнный прил. (син. нетбчный, неясный), неопределĕнно нареч. пăллă мар, ÿçăмлă мар, ÿçăмсăр;
неопределĕнный ответ ÿçăмсăр хурăв
* неопределĕнная фбрма глагбла
глагблăн пăллă мар формй; неопределĕнные местоимения пăллă мар
местоименисĕм
неофициăльный прил., неофициăльно нареч. официăллă мар; встретиться в неофициăльной обстанбвке официăллă мар ларÿ-тăрурă тĕл
пул
неохбтный прил., неохбтно нареч.
кă'мăлсăр, йрĕксĕр, кă'мăл çукпă;
он согласйлся неохбтно вăл йрĕксĕр
тĕнĕ пек кйлĕшрĕ
неперехбдный прил:. неперехбдные
глагблы куçăмлă мар глаголсем (турĕ дополнени ыйтманнисем, сйм., вырăсла: ходитъ, мечтать, сидетъ)
неплохбй ирил. (син. хорбший), неплбхо нареч. япăх мар, начăр мар,
лăйăх, самăй; нынче урожăй неплохбй кăçăл тыр-пÿл тÿхăçĕ начăр мар;
мы неплбхо отдохнули эпйр лăйăх
кăнтăмăр
непонЯтный ирил. (син. невразумйтельный, неясный), непонятно нареч. ăнланмаллă мар, ăнланмă çук,
ÿçăмсăр; непонЯтный текст ÿçăмсăр
текст; непонЯтно, как ^то случйлось
ку мĕнле пулнинĕ ăнланмă çук
непрерывный прил., непрерывно
нареч. вĕ'çĕмсĕр, тăхтăвсăр, пĕр вĕ'çĕм,
таттй-сыппйсĕр; непрерывный стаж
раббты таттй-сыппйсĕр ĕç стăжĕ; непрерывно идут дождИ пĕр вĕ 'çĕм
çÿмăр çăвăть
непривычный прил., непривычно

нареч. хăнăхмăн, вĕренмен; непривычная раббта хăнăхмăн ĕç
непригбдный лрил. к5рăхсăр, юрăвсăр, юрамăн; непригбдный для строИтельства лес çурт-йĕ'р тумă к5рăхсăр йЫвăç
неприятель (-я) сущ. муж. (син.
протйвник) тăшмăн; войскă неприЯтеля тăшмăн çарĕсем
непрнятный лрил., неприЯтно нареч. Ырă мар, кă'мăллă мар, усăл;
неприЯтный зăпах усăл шă 'ршă; с
ним неприЯтно общăться унпă хутшăнмă кă'мăллă мар
нерăвный ирил. тан мар, тăнсăр;
нерăвные силы тан мар вăйсĕм; вбин
погИб в нерăвном бои5 салтăк тăнсăр
çапăçурă пуçне хÿнă
неразлучный прил. (син. дружный),
неразлÿчно нареч. уйрăлмй, уйрăлмăн, çывăх; онй неразлучные друзья вĕсем уйрăлмй туссĕм
нерв (-а) сущ. муж.; множ. нĕрвы
(-ов) нервсĕм (чĕрĕ организм ĕçне
йĕркелекен клеткăсем); зрйтельные
нĕрвы куç нервĕсем
нĕрвный ирил. 1. нерв -ĕ; нĕрвные
клетки нерв клеткисем; центральная
нĕрвная система тĕп нерв системй
2. нĕрвно нареч. (син. раздражйтельн ы й , беспокбйный) пăлхăнчăк,
шуйхăнчăк, лă'пкă мар; разговăривать нĕрвно пăлхансă калăç
нерест (-а) сущ. муж. пÿлă вăййй,
вăлчă сапнИ; щÿка идĕт на нерест
çăрттăн вăлчă сапмă тухăть
нерестйться 1 и 2 л. не употр.
(наст. -тИтся, -тятся; прич. действ.
наст. -тящийся, ирош. -тИвшийся;
деепр. -тясь) глаг. несов. вăлчă сап;
щука нерестйтся на мелковбдье çăрттăн ă'шăх çĕрте вăлчă сапăть
нерешйтельньш прил. (син. рббкий),
нерешИтельно нареч. хăюсăр, иккĕленчĕк; нерешйтельно спросйть хăк5сăррăн ыйт

нĕсколько числит. неопред. темиçе;
в течение нĕскольких мĕсяцев темиçе
ÿйăх хушшинче
несмотрЯ на кого-что, предлог с
вин. п. (син. вопреки; ант. благодаря) пăхмăсăр, пулйн те, пулсăн та;
несмотрЯ ни на что ниме пăхсă тăмăсăр
несовершеннолĕтний ирил. çул çитмĕн, ÿссĕ çитмен; несовершеннолетние дĕти çул çитмен ачасем
несовершĕнный ярил.: несовершенный вид глагбла глагблăн вĕçленмен
тĕ'сĕ (сăм., вырăсла: ходитъ, болетъ,
нестисъ)
несправедлйвый прил., несправедлйво нареч. тĕ'рĕс мар, тÿ'рĕ мар, тйвĕçсĕр, сăлтăвсăр, йă'нăш; несправедливый человек тÿ'рĕ мар çын; несправедливо обвинять тйвĕçсĕр айăплă
нестй1 (наст. несÿ, несĕшь, несÿт;
ирош. нĕс, неслă, неслб, множ. неслй; прич. действ. наст. несÿщий,
ирош. нĕсший; ирич. страд. прош.
несĕнный; деепр. неся) глаг. несов.,
кого-что 1. (син. перемещăть) йăт,
çĕкле, йăтсă пыр, çĕклесе пыр; нестй дровă в сарăй вуттă сарайне йăт
2. (син. мчать) вĕçт^р; в^тер несĕт
пыль çил тусăн вĕçтерет 4 нестй
потĕри çухату тÿс; нестй ответственность явăп тыт; нестй службу службăрă тăр; несĕт хблодом сйвĕ кĕрет;
нестй вздор пустÿй сÿпĕлтĕт; нестй
убытки тăкăк кур; нестй добрб людям çынсенĕ Ырă ту
нестй2 1 и 2л. не употр. (наст. несĕт, несут; прич. действ. наст. несÿщий, ирош. нĕсший) глаг. несов. (син.
класть) ту (çăмарта); эта курица не
несĕт яйца ку чăх çăмартă тумăсть
нестйсь1 (наст. несÿсь, несĕшься,
несутся; ирош. нĕсся, неслăсь, неслбсь, множ. неслИсь; повел. ф. несИсь, несИтесь; ирич. действ. наст.
несÿщийся, ирош. нĕсшийся; деепр.

несясь) глаг. несов. (син. мчăться)
Ыткăн, вĕçтĕр, вĕçтерсе пыр; по
ÿлице несĕтся автомобИль урампă
автомобйль вĕçтерсе пырăть
нестйсь2 1 и 2 л. не употр. (наст.
несĕтся, несÿтся; прич. действ. наст.
несÿщийся, прош. нĕсшийся) глаг.
несов. çăмартă ту; куры нăчали нестИсь чăхсем çăмартă тумă пуçлăнă
несчастный прил. (син. бĕдственный; ант. счастлИвый) телĕйсĕр,
ăраскăлсăр; несчăстная судьба телейсĕр шăпă * несчăстный слÿчай
инк^к, синкĕр
несчăстье (-я) сущ. сред.; множ. несчăстья (-ий) инкбк, шар, синкер;
случйлось несчастье инкек пÿлчĕ
нет частица отрицат. и в знач.
сказ. çук; у менЯ нет Зтой книги
мăнăн ку кăнеке çук; Вы соглăсны
с нăми? - Нет! Килĕшĕтĕр-и пирĕнпе? - Çук! Идешь йли нет? П ы рăтăн-и е çук-и? * сойтй на нет
вуç^х пĕт; егб нет как нет вăл таçтă
кайсă çухăлчĕ; нет так нет çук пулсăн çук ĕ'нтĕ; нет числă шÿтсăр нумăй, шÿчĕ те çук
нетерпеливый прил., нетерпелйво
нареч. чă'тăмсăр, тÿ'сĕмсĕр; нетерпеливо ждать письмă чăтăмсăррăн
çырÿ кĕт
нетерпение (-я) сущ. сред. чă'тăмсăрлăх, тÿ'сĕмсĕрлĕх; ждать с нетерпением чă'тăмсăррăн кĕт
нетрудоспосббный лрил. ĕçлеймен,
ĕçлемĕ пултараймăн; нетрудоспосббные инвалиды ĕçлеймен инвалидсем
неудачный ирил., неудачно нареч.
ă'нăçсăр, ăнăçÿсăр; неудăчный брак
ă'нăçсăр мăшăрланÿ; он неудăчно
ведет делă вăл ĕçĕ ă'нăçсăр тусă пырăть
неудббный прил., неудббно нареч.
1. кăнсĕр, хă'тсăр, мăйсăр, мĕлсĕр;
неудббная одĕжда хă'тсăр тумтИр;
мебель расстăвлена неудббно сĕтĕл-

пуканă м^лсĕр лартсă тÿхнă 2. (син.
неуместный) авăн мар, вЫрăнсăр,
вырăнлă мар; получйлось неудббно
авăн мар пулсă тÿхрĕ
неудовлетворйтельный ирил. (син.
гшохбй), неудовлетворительно нареч.
йпăх, начăр, çителĕксĕр, тивĕçтермĕн; неудовлетворйтельная подготбвка к зиме хĕлĕ япăх хатĕрленнй
неужели частица вопросит. (син. рăзве) чăнăх-и, нивÿшлĕ; Неужели
Зто прăвда? Ку чăнăх та тĕ 'рĕс-ши?
неутомймый прил. (син. вынбсливый, упбрный), неутомймо нареч.
ывăнă пĕлмй, ырмй-канмй; раббтать неутомимо ырмй-канмй ĕçлĕ
нефть (-и) сущ. жен. нефть; добыча нĕфти нефть кăларнй
нехорбший (кратк. ф. -бш, -ошă,
-ошб, -ошй; сравн. и превосх. ст.
не употр.) прил. (син. плохбй), нехорошб нареч. авăн мар, лăйăх мар,
япăх; нехорошб получилось авăн мар
пулсă тÿхрĕ * нехорбш соббй сă'нĕпйчĕ хитре мар
нечăянный прил. (син. случăйный;
ант. умЫшленный), нечăянно нареч.
ă'нсăрт, кĕтмен, сăрăмсăр; ăнсăртрăн, асăрхамаслă; нечăянная встреча кĕтмĕн тĕлпулÿ; он нечăянно опрокинул стакăн с ч^ем вăл асăрхамаслă чей стаканнĕ тăксă ячĕ
нечего1 (имен. п. не употр., нĕчему, нĕчем, не для чего, нĕ к чему,
нĕ с чем, нĕ о чем) местоим. отрицат., с неопред. ф. нймĕн те; -малли (-мелли) çук; нам не о чем с вЯми говорйть пйрĕн сирĕнпĕ калаçмаллй çук * нечего дĕлать ним те
тăвăймăн; от нечего делать ĕç çукрăн; нечего и говорИть каламаллй те
çук, паллăх ĕ'нтĕ
нечего2 в знан. сказ. с неопр. ф. (син.
не нÿжно) кИрлĕ мар, юрамăсть;
Шчего зря болтăть! Пустÿй сÿпĕлтетмĕ кйрлĕ мар!

нечетный прил. (ант. чĕтный) хăрăх, ытă, мă'шăрсăр; нечĕтные чйсла мă'шăрсăр хисепсем (1, 3, 5 т.
ыт.)
нечто местоим. неопр., только в
имен. и вин. п. (син. чтб-то) тĕмĕн,
темскер; появилось нечто нбвое в
жИзни пурнăçрă т^мĕн çĕнĕскер
тÿпăнчĕ
неясный прил. (ант. отчĕтливый),
неЯсно нареч. ÿçăмсăр, ÿçăмлă мар,
п^ллă мар; неЯсные звÿки ÿçăмлă
мар сасăсĕм
нĕбо (-а) сущ. сред. çăвăр маччи
ни 1. частица усилит. та (те); ни
одйн чсловĕк пĕр çын та; на небе
ни бблачка тÿперĕ пĕр пĕ 'лĕт те çук
2. ни... ни союз повторяющийся ни...
ни; та (те); ни взад ни вперед ни
каяллă ни малаллă; ни тудЯ ни сюда унтă та кунтă та каймă çук
нигде нареч. ниçтă, ниçтă та; егб
нигдĕ нет вăл ниçтă та çук
нйже 1. сравн. ст. от прил. низкий
и нареч. нйзко 2. нареч. (син. дăлее)
аялăрăх, малаллă; об этом скăжем нйже кун çинчен малаллă кăлăпăр 3.
(ант. вьшге) анатарăх (шыв юхăмĕпе);
Казăнь располбжена нйже Чебоксăр
Хусăн Шупашкартăн анатарăх вырнăçнă * раббтать нйже своих возмбжностей пултарнинчен япăхрăх ĕçле
нйжний прил. (ант. вĕрхний) 1. айрй, аялтй; нйжние этажи дбма çÿртăн аялтй хучĕсем 2. анăт...; анатрй;
нйжнее течĕние Вблги Атăлăн анăт
юхăмĕ * нижнее белье аялтй кĕпĕйĕм
низкий (кратк. ф. нйзок, низкă,
нйзко, множ. низкй и низки; сравн.
ст. нйже; превосх. ст. нйзший) прил,
(ант. высбкий), низко нареч. 1. лутрă, аяллă; нИзкий дбмик лутрă пÿрт
2. пĕ'чĕк, пысăк мар; низкая температÿра пĕ 'чĕк температÿра (çын
ÿчĕн); сйвĕ (çанталăк); нИзкие цĕ-

ны йÿ'нĕ хакс^м 3. хÿлăн, мă'нă;
нйзкий гблос хÿлăн сăсă 4. (син. плохбй) япăх, начăр, пахă мар; продÿкция нИзкого качества япăх продÿкци 5. (син. пбдлый) пÿтсĕр, к и рĕвсĕр, чыссăр; низкий постÿпок
киревсĕр хăтлăнăш
нИзменность (-и) сущ. жен. (ант.
возвЫшенность) ăйлăм; болбтистая
низменность шÿрлăхлă айлăм
низменный прил. (ант. возвышенный) 1. ăйлăм, лÿпем; низменный
участок лÿпем лăптăк 2. (син. пбдлый)
пÿтсĕр, чыссăр; нИзменные побуждĕния чЫссăр шÿхăш-ĕ'мĕт
никăк нареч. нимĕнлĕ те, ниепле
те, нимле майпă та; егб никăк не
уговорйть ăнă ниепле те ÿкĕте кĕртмĕ çук
никакбй (-кбго, -кИм, -кбму, ни
у какбго, ни к какбму, ни с какИм, ни о какбм) местоим. отрицат. нимĕшге те, нимле те; пачăх
та; нет никăкой возмбжности нимле
май та çук; ни о какбм соглашении
рбчи не было нимĕнле килăшÿ' çинч^н те сăмăх пулмăн
никогдă нареч. (ант. всегдă) нихăçăн та; я Зто никогда не забÿду эпĕ
çакнă нихăçăн та манăс çук
никотйн (-а) сущ. муж. никотйн
(табакри наркăмăшлă япала)
никтб (никогб, ни у когб, никомÿ, ни к комÿ, никем, ни с кĕм,
ни о кбм) местоим. отрицат. никăм та; егб никтб не вйдел ăнă никăм та курмăн; мы ни с кем об зтом
не говорили эпйр кун çинчĕн никампă та калаçмăн
никудă нареч. ниçтă та; я никудă
отск5да не уйдÿ эпĕ кунтăн ниçтă та
каймăстăп 4 никудă не годйтся нимĕ к5рăхсăр
нискблько 1. нареч. (син. ничÿть)
пĕ'ртте, пĕррĕ те, кăшт та, нймăн
чÿхлĕ те; дĕнег нискблько не остă-

лось укçă кăшт та юлмăн 2. частица,
выражает категорическое отрицаше
кăшт та çук, пачăх та çук; Ты хбчешь есть? - Нискблько! Сан çи^с
килĕт-и? - Пачăх та çук!
нйтка (-и), нить (-и) сущ. жен.
(син. пряжа) çип; вышивальные нйтки тĕ'рĕ çиппй; катушка нИток çип
пушкăрĕ Ф шИто белыми нИтками
ултăвĕ курăнсăх тăрăть; промбкнуть
до нйтки витĕрех йĕпĕн; потерЯть
нить разговбра калаçури çыхăнулăхă çухăт
ничегб 1. род., вин. п. от местоим.
ничтб 2. нареч. (син. снбсно) пырăть,
юрăть, аптрамăсть, начăр мар; он
чÿвствует себЯ ничегб вăл хăйне начăр мар туять
ничĕй муж., ничье сред. (ничьегб,
ничьемÿ, ничьйм, о ничьĕм, ни у
чьегб, ни к чьемÿ, ни с чьим, ни о
чьĕм), ничьЯ жен. (ничьĕй, ничьк5,
о ничьей, ни у чьей), ничьИ множ.
(ничьйх, ничьйм, ничьйми, о ничьйх, ни у чьйх, ни к чьйм, ни с
чьйми, ни о чьйх) местоим. отрицат. никăмăн -ĕ, никăм -ĕ, никăмăн
та мар; зтот щенбк ничей ку ăнчăк
никăмăн та мар; мы не остановились
ни у чьегб дбма эпйр никăм пÿ'рчĕ
патĕнче" те чарăнсă тăмăрăмăр
ничкбм нареч. (ант. нăвзничь) ÿпнĕ; лежЯть ничкбм ÿпнĕ вырт ( ш рăм çине)
ничтб (ничегб, ничемÿ, ничĕм, ни
для чегб, ни у чегб, ни с чĕм, ни
о чĕм) местоим. отрицат. ним те,
нймĕн те; егб ничтб не волнÿет ăнă
ним те хумхантармăсть; мы ни о чем
не договорйлись эпИр нймĕн пирки
те калаçсă татăлаймăрăмăр * ничеп5 подббного пачăх аплă мар
ничьЯ (-ĕй) сущ. жен. çĕнтерÿ'сĕр,
çураçÿллă; шахматИст предложИл сопĕрнику ничыб шăхматçă хйрĕç выляканă çураçмă сĕ'нчĕ

нищетă (-Ы) сущ. жен. (син. бĕд,ность; ант. богăтство) çÿклăх, чÿхăнлăх, кĕ'лмĕçлĕх; жить в нищетĕ
çук пурнăçпă пÿрăн
нйщий 1. (кратк. ф. нищ, нищă,
нйще, множ. нйщи; сравн. и превосх.
ст. не употр.) прил. (син. бĕдный,
неимÿщий; ант. богăтый) чÿхăн,
çук, к5рлă; нищая жизнь çук пÿрнăç,
кĕ'лмĕçлĕх 2. нищий (-его) сущ.
муж., нйщая (-ей) и иищенка (-и)
жен. кĕ 'лмĕç, ыйткалакăн, çук çын
но союз, выражает противопоставление, ограничение анчăх, çапăх
та, пулйн те; ^та вещь хорбшая, но
дорогăя ку япалă авăн, анчăх хăклă;
мы устăли, но все же дошлй вовремя эпйр Ывăнтăмăр, çапăх та вăхăтрă
çйтрĕмĕр
новăтор (-а) сущ. муж. çĕнетÿ'çĕ,
новăтор; новăторы произвбдства
произвбдство çĕнетÿçисĕм
новĕлла (-ы) сущ. жен. новелла
(çивĕч сюжетлă калав)
новизнă (-Ы) сущ. жен. çĕ'нĕлĕх;
новизнă во взглядах шухăщ-кă'мăл
çĕ'нĕлĕхĕ
новИнка (-и) сущ. жен. çĕ'нĕлĕх,
çĕнĕ япалă; кнйжные новйнки çĕ'нĕ
кĕнекесĕм
новогбдний прил. çĕ'нĕ çул -ĕ; Новогодняя ĕлка Çĕ'нĕ çул ĕлкй
новорожденный и новорбжденный
1. прил. тин çурăлнă; новорбжденный
ребенок тин çурăлнă ачă 2. новорожденный (-ого) сущ. муж., новорожденная (-ой) жен. менелнйк тăвакăн, çуралнинĕ уявлакăн
новосĕлье (-я) сущ. сред.; множ.
новосĕлья (-лий) çĕ'нĕ пÿрт уявĕ,
çĕ'нĕ пÿрт ĕçкй
нбвость (-и) сущ. жен. çĕ'нĕ хыпăр; выпуск новостĕй рăдио радиорй çĕ'нĕ хыпарсĕн кăлăрăмĕ; Ты
слышал Зту нбвость? Э'сĕ ку çĕ'нĕ
хыпарă Илтнĕ-и?

нбвый {кратк. ф. нов, новă, нбво, множ. новЫ и нбвы; сравн. ст.
новее, новей; превосх. ст. новĕйший) ярил. çĕ'нĕ; нбвая кнИга çĕ'нĕ
кĕнеке; нбвый урожЯй çĕ'нĕ тЫрă;
ПоздравлЯем с Нбвым гбдом! Ç ĕ н ĕ
çул ячĕпе саламлăтпăр!
нога (ногй, нбгу, ногбй, на ноге) сущ. жен.; множ. нбги (ног, ногăм, ногăми, на ногăх) урă; лĕвая
ногă сулахăй урă; перĕдние нбги лбшади лашăн малтИ урис^м; встать
на ноги урă çине тăр * сбйться с
ног урăсăр пул (чупса çÿресе, тăрмашса); бежăть со всех ног хЫтă
чуп, ыткăнсă пыр; вертеться под
ногăми урă айĕнче пăтрăн (чйрмантарса); ĕле унĕс нбги арăн тарсă
хăтăлнă; однбй ногбй в могйле вилес вĕçне çитнĕ; вверх ногăми пуç
херлĕ; всех нă ноги поднять пурне
те пăлхантарсă яр; Ногй мобй у вас
не буд^т! Урă та ярсă пусмăстăп
сйрĕн патă!; онй живÿт на ширбкую
нбгу вĕсем пуян пурăнăççĕ
ногăец (-йца) сущ. муж., ногăйка
(-и) жен. нухăй; множ. ногăйцы
(-ев) нухайсем (тĕрĕксен йышне
кĕрекен халăх)
ногăйский ирил. нухăй -ĕ; ногайский язык нухăй чĕлхй
нбготь (нбгтя, ногтĕм, о нбгте)
сущ. муж.; множ. нбгти (-^й) чĕрнĕ
(çыннăн); стричь нбгти чĕрне кас;
лак для ногтей чăрне лăкĕ
нож (-ă) сущ. муж. 1. çĕ'çĕ, пекĕ;
перочинный нож пекĕ, пĕ 'чĕк çĕ 'çĕ;
складнбй нож хуçмалли çĕçĕ; резать ножбм çăçĕпе кас 2. çĕ'çĕ,
кăскăч (тĕрлĕ хатĕрсем); нож мясорубки аш армăнĕн кăскăчĕ 4 без ножй рйжет пĕтермеллипех пĕтерет;
онй на ножăх вĕсĕм хЫтă хирĕçеççă
нбжка (-и) сущ. жен. 1. урă, тяппă (ачан) 2. урă (сĕтел-пуканăн); тунă (кăмпан); белый грнб с тблстон

нбжкой тачкă тунăллă шÿрă кăмпă
нбжницы (-иц) сущ. множ. хăчă;
портнбвские нбжницы çĕвĕç хаччй;
садбвые нбжницы сад хаячй
нбздри (-ей) сущ. множ.; един. ноздря (-й) жен. сăмсă шă'тăкĕ
ноль (-я) и нуль (-я) сущ. муж.
ноль (çуклăха пĕлтеракен «0» паллă);
ноль цĕлых три десятых ноль тулли
те вйççĕ вÿннăмĕш
нбмер (-а) сущ. муж.; множ. номера (-бв) 1. нбмер (япалан йĕркери
вырăнне кăтартакан хисеп); Какбв
нбмер вăшего дбма? Сйрĕн çурт нбмерĕ мĕнлă? 2. нбмер (кăларăмăн);
свĕжий нбмер журнăла журнăлăн
çĕ'нĕ нбмерĕ 3. пÿ'лĕм, нбмер;
снять нбмер в гостйнице хăнă килĕнче пÿ'лĕм йЫшăн 4. нбмер (концерт пайĕ); эстрадные номера эстрăда номерĕсем
нора (-Ы, -ÿ) сущ. жен.; множ. нбры (нор, нбрам) шă'тăк, йăвă, й ĕ ' нĕ; мышиные нбры шăшй шăтăкĕсĕм; лйсья нора тйлĕ йăвй
нбрка (-и) сущ. жен. шăшкă, нбрка (паха тирлĕ чĕр чун)
нбрма (-ы) сущ. жен. 1. нбрма,
йĕркĕ; нбрмы поведения хăрпăр
хăйне тыткаламаллй йĕрке 2. нбрма, ĕç виçй; дневнăя нбрма пĕр кун
нормИ; выполнить нбрму нормăнă
пурнăçлă
нормăльный лрил., нормăльио нареч. нбрмăллă, виçеллĕ, йĕркеллĕ,
тИвĕçлĕ; нормăльные услбвия жИзни
пурăнмалли тйвĕçлĕ майсăм; больнбй дышит нормăльно чИрлĕ çын
йĕркеллĕ сывлăть
нос (нбса, нбсу, нбсом, о нбсе,
в носÿ) сущ. муж.; множ. носы (-бв)
1. сăмсă; горбăтый нос курпÿн сăмсă;
приплк>снутый нос лăпчăк сăмсă;
дьпнăть нбсом сăмсапă сывлă 2. (ант.
кормă) сăмсă, вĕç, пуç; нос лбдки
кймĕ сăмсИ; нос самолĕта самолĕт

пÿçĕ * нос повĕсить пуçă ус; зă нос
водйть хайлă, улталă; нос задрăть
сăмсанă кăçăрт; нос совЯть сăмсă
чик, сĕ'кĕн; нбсу не кăжет яхăнне
те пымăсть; прЯмо под нбсом сăмсă
айĕнчĕх; остăвить с нбсом чике
тă'ршшĕ ларт; нос не дорбс сймĕсха, айвăн-ха
носилки (-лок) сущ. множ. наçилккă; рăненого солдăта унеслИ на носйлках амăннă салтакă наçилккапă
илсе кăйрĕç
носйть (наст. ношу, нбсишь, нбсят; прич. действ. наст. носящий,
прош. носйвший; прич. страд. наст.
носймый, прош. нбшенный; деепр.
нося) глаг. несов. 1. кого-что йăт,
çĕклĕ, йăтсă çÿр^; носйть ребенка
на рукЯх ачанă алăрă çĕклесе çÿре
2. что тă'хăн; тăхăнсă çÿре, -па
(-пе) çÿре, носйть шлЯпу шлепкепе çÿрб; носйть военную фбрму çар
тÿмĕ тăхăнсă çÿре 3. что -лă (-лĕ)
пул; -па (-пе) çÿрĕ; он нбсит бброду вăл сухăл ÿстерсĕ янă; онЯ нбсит
фамилию мÿжа вăл упăшкйн хушамачĕпе çÿрĕт
носбк (носкă) сущ. муж.; множ.
носки (-бв) 1. нуски; шерстяные
носкИ çăм нускИ; левый носбк прохудйлся сулахăй нускй çĕ'тĕлнĕ 2.
(ант. пятка) сăмсă; вĕç; носбк ботИнка пушмăк сăмсй; заштбпать носбк и пЯтку чулка чăлхă сăмсипĕ
кĕлинĕ саплă * подняться на носкй чĕрнĕ вĕ 'ççĕн тăр
носорбг (-а) сущ. муж. носорбг
(сăмса çинчи мййракаллă пысăк чĕр
чун)
нбта1 (-ы) сущ. жен. нбта (музыкăра - уйрăм сасă тата ăна çырмалли
паллă); нбта «до» «до» нбта
нбта2 (-ы) сущ. жен. нбта (пĕр çĕршыв правительстви теприне официаялă йĕркепе паракан çыру)
ночевйть (наст. ночÿю, ночÿешь,

ночÿют; повел. ф. ночÿй) глаг. несов.
çĕр каç, çĕр вырт; турйсты ночевали в гостИнице туристсем хăнă к и лĕнчĕ çĕр кăçнă
ночнбй ирил. (ант. дневнбй) çĕрлехИ, каçхй; в ночнбй мгле каçхИ
тĕттĕмрĕ; раббтать в ночнбй смене
çĕрлехи сменăрă ĕçле
ночь (нбчи, нбчью, о нбчи, в ночй) сущ. жен.; нбчи (ночей) множ.
(ант. день) çĕр, çĕрле, каç; темная
ночь тăттĕм каç; наступила ночь
çĕрлĕ пÿлчĕ; он раббтал всю ночь
вăл çĕрĕпĕ ĕçлĕнĕ; Спокбйной нбчи! Ыйхи тÿтлă пÿлтăр!
нбчью нареч. (ант. днем) çĕрлĕ;
днем и нбчью кÿнĕн-çĕ 'рĕн; мы вернÿлись тблько нбчью эпйр çĕрлĕ тин
тăврăнтăмăр
ноябрь (-я) сущ. муж. чÿк ÿйăхĕ,
ноябрь (çулталăкри вун пĕрмĕш
уйăх); в начăле ноябрЯ чÿк ÿиăхĕн
пуçламăшĕнчĕ
ноЯбрьский ирил. ноябрь -ĕ; чÿк
уйăхĕнчй, ноябрьти; ноябрьская погбда чÿк уйăхĕнчй çантăлăк
нрăвиться (наст. -влюсь, -вишься, -вятся; повел. ф. -вься, -вьтесь;
ирич. действ. наст. -вящийся, прош.
-вившийся; деепр. -вясь) глаг. несов.,
кому, с неопр. ф. кйлĕш, кăмăлă кай;
ăтот человбк мне не нрăвится ку çын
манă килĕшмест
нрăвственность (-и) сущ. жен. (син.
^тика, морăль) нрăвственность (çынсен ăс-хакăлпа кăмăл-туйăм тивĕçĕсем, обществăра тыткаламалли
йĕркесем); человĕк высбкой нрЯвственности нрăвственность тĕлĕшĕнчĕн пархатăрлă çын
ну 1. междом., выражает побуждение, удивление, негодование ну; -ха;
Ну, расскажИ, как ты живешь! Мĕнлĕ пурăнăтăн, каласă пăр-ха!; Ну,
насмешил! Ну, култăртăн та! 2. частица, выражает удивление (син. не-

ужели) ну, çапла-и, чăнах-и; Я
выиграл по лотерее. - Ну? Э'пĕ лотерейăпă вылясă йлтĕм. - Чăнăх-и?
* Ну и ну! А к япалă!
нуждă (-ы) сущ. жен.; множ. нÿжды (нужд, нÿждам) 1. (син. недостăток) нуштă, çÿклăх, к5рлăх; иснытăть нужду нуштă тÿссе кур; жить
в нужде çук пурнăçпă пÿрăн 2. (син.
потребность) нушă, кирлĕлĕх; нуждЯ в деньгăх укçă кирлй
нуждаться (наст. -ăюсь, -ăешься,
-ăются; прич. действ. наст. -ăющийся, прош. -ăвшийся; деепр. -ăясь)
нушалăн; кйрлĕ пул; мы нуждаемся
в пбмощи пирĕ пулăшÿ кйрлĕ
нужный прил. (син. необходймый),
нÿжно нареч. кйрлĕ; -малла (-мелле);
-ас (-ес) пулăть; нÿжная мне кнйга
манă кйрлĕ кĕнеке; нÿжно подожд^ть кĕтес пулăть
нынче нареч. 1. (син. сегбдня) паян; нынче хблодно паян сйвĕ 2. (син.
тепĕрь) халь, хăлĕ; ку чухне; нынче жизнь быстро менЯется ку чухнĕ
пÿрнăç хă 'вăрт улшăнăть
нырЯть (наст. -яю, -яешь, -яют;

деепр. -яя) глаг. несов. чăм, шывă
чăм; нырЯть с высбкого берега шывă çÿ 'ллĕ çырантăн чăм
ныть (наст. нбю, нбешь, нбют; повел. ф. ной; прич. действ. наст. нбющий, ирош. нЫвший; деепр. нбя)
глаг. несов. 1. нă'йкăш, юншăхлă;
ребенок все врĕмя нбет ачă пĕрмăй
юншăхлăть 2. 1 и 2 л. не употр. (син.
болеть) ырăт, сур, йăшкă, сăрăлтăт;
зуб нбет шăл сурăть; т^ло нбет от
усталости ывăннипе шăм-шăк сăрăлтатăть; сĕрдце нăчало нытъ чĕрб
йăшкамă пуçлăрĕ
нюхать (наст. -аю, -аешь, -ают)
глаг. несов. шăршлă; нн^хать цветы
чеч^к шăршлă; собăка нк5хает вбздух йытă сЫвлăш шăршлăть
нЯнчить (наст. -чу, -чишь, -чат;
повел. ф. - ч и ; лрич. действ. наст.
-чающий, прош. -чивший; деепр.
-чая) глаг. несов., кого ачă пăх
няня (-и) сущ. жен.; множ. нЯни
(нянь и няней, няням) няня (ача
пăхакан); нЯни дбтских Яслей ачă
яслийĕн нянисем; раббтать няней
няньăрă ĕçлĕ

о, об, обо предлог 1. с вин. п., указывает на соприкосновение с чем-н.
çине; -а (-е), -на (-не); -ран (-рен),
-тан (-тен); удăриться о столб юпанă пырсă çăпăн; опереться о стол
сĕтел çинĕ таян 2. с предл. п., указывает на объект действия çинчĕн,
пирки; -шăн (-шĕн); говорить о нбвой книге çĕ'нĕ кĕнеке çинчен калăç; Обо мне не беспокбйтесь.' Мăншăн ан пăшăрхăнăр!
бба (оббих) муж. и сред., ббе
(обеих) жен., числит.: мы бба (ббе)
Иксĕмĕр те; вы бба (ббе) Иксĕр те;

онй бба (ббе) йккĕшĕ те; онй бба
студенты вĕсĕм Иккĕшĕ те студентс^м * смотреть в бба сыхă пул
обашфбгиться (будущ. -бчусь, -бтишься, -бтятся; лрич. действ. прош.
-бтившийся; дееир. -бтившись) глаг.
сов. банкротă тух; путлăн, пĕтсе лар;
предприятие обанкрбтилось предприяти банкротă тÿхнă
обвинение (-я) сущ. сред. 1. (ант.
оправдăние) айăплăв; айăпланИ,
ăйăп тунИ; предъявйть обвинĕние
ăйăп ту; судйть по обвинĕнию в крăже вăрлăнăшăн айăпласă суд ту 2.

(ант. защйта) айăплăв (судра); свидетели обвинĕния айăплăв свидетелĕсем
обвинйтель (-я) сущ. муж. (ант.
защИтник) айăплăвçă (суда панй çын
айăпне çирĕплетекен юрист); госудăрственный обвинИтель патшăлăх
айăплавçй (прокурор)
обвинйть (будущ. -нк5, -нйшь, -нят;
прич. страд. прош. -нĕнный) глаг.
сов., кого в чем (ант. оправдăть)
айăплă, ăйăп ту; обвинить в убййстве человека çыннă вĕлернĕ тесе
айăплă
обвинЯемый (-ого) сущ. муж., обвинЯемая жен. айăпланакăн; обвиняемому предоставили последнее
слбво айăпланаканă юлашкИ сăмăх
каламă пăнă
обед (-а) сущ. муж. кăнтăрлахй
апăт, кă 'нтăр апăчĕ; магазин закрыт на обед магазинă кă'нтăр апатне хÿпнă
обедать (наст. -аю, -аешь, -ают)
глаг. несов. апатлăн, апăт ту, апăт çи
(кăнтăрла); оббдать в столбвой столовăйрă апатлăн
обеденный прил. апăт -ĕ, кăнтăрлă
-ĕ; обĕденный перерыв кăнтăрлă
тăхтăвĕ; обĕденный стол апăт сĕтелĕ
обедня (-и) сущ. жен.; множ. обедни (-ден) кă'нтăр кĕллй (православи чиркĕвĕнче); свящĕнник служит
обедню пăчăшкă кă'нтăр кĕллй тăвăть
обезббливание (-я) сущ. сред. (син.
анестезйя) ыратнинĕ ирттернй; произвестй обезббливание ыратнине
ирттĕр (эмел парса)
обезьЯна (-ы) сущ. жен. упăтĕ; человекообрăзные обезьЯны этĕм евĕрлĕ упăтесĕм
обелйск (-а) сущ. муж. пăлăк, обелйск (çÿлелле шĕврĕлсе пыракан чул
юпа); обелИск слăвы мухтăв пăлăкĕ
обернуться (будущ. -нÿсь, -нĕшься,

-нÿтся; повел. ф. -нйсь, -нйтесь;
прич. действ. прош. -нÿвшийся; деепр. -нÿвшись) глаг. сов. 1. çаврăнсă
пăх; обернÿться назăд каяллă çаврăнсă пăх 2. (син. съĕздить, сходйть)
кайсă кил, çитсĕ кил; мы обернÿлись в гброд за сутки эпйр хуланă
тăлăк хушшинче çитсĕ кИлтĕмĕр 2.
1 и 2 л. не употр. (син. превратйться) пулсă тух, çаврăнсă тух; небрбжность обернÿлась бедой тимсĕрлĕхе
пулă инк^к сиксĕ тÿхрĕ
обеспечение (-я) сущ. сред. тивĕçтерÿ', тивĕçтернй; материально-технйческое обеспечение пурлăхпă т^хника тивĕçтерĕвă; пенсибнное обеспечение пенсипе тивĕçтернй
обеспечить (будущ. -ечу, -ечишь,
-ечат; повел. ф. -^чь; ирич. страд.
прош. -еченный) глаг. сов., кого-что
чем (син. снабдйть, предостăвить)
тивĕçтĕр, пар, тăрăт, янтăлă; обеспбчить предприятие сыръем предприяти валли чĕр тавăр янтăлă;
обеспечить семыб кил-йЫш ыйтăвĕсенĕ тивĕçтер; обеспеченная старость
нуштăсăр вăтлăх
обессйлеть (будущ. -ею, -еешь, -еют;
лрич. действ. прош. -евший; деепр.
-ев) глаг. сов. вăйсăрлăн, халсăрлăн,
вăйрăн тух, халрăн кай; обессйлеть
от тяжелой раббты йЫвăр ĕçпĕ халрăн кай
обесцениться 1 и 2 л. не употр.
(будущ. -нится, -нятся) глаг. сов.
йÿнĕл, йÿнелсĕ кай, хак çухăт; деньги обесценились укçă хăй хакнĕ
çухăтнă
обещăние (-я) сущ. сред. сăмăх,
сÿнăм; тумă пулнй, сăмăх панй; выполнить обещăние пăнă сăмахă тыт
обещăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют;
прич. страд. прош. обĕщанный) глаг.
сов. и несов., что и с неопр. ф. сăмăх
пар, сун, тумă пул; он обещал помбчь нам вăл пирĕ пулăшмă пÿлчĕ

обжĕчься (будущ. обожгÿсь, обожжĕшься, обожгÿтся; прош. обжĕгся,
обожглăсь, обожглбсь, множ. обожглйсь; повел. ф. обожгйсь, обожгйтесь; прич. действ. прош. обжĕгшийся; деепр. обжĕгшись) глаг. сов.
пиçсĕ кай, пиçтерсĕ яр (харпăр утне); обжеЧься на сблнце хĕвелпе
пиçсе кай
обжбра (-ы) сущ. муж. и жен.
пырăн, çă'ткăн, тăранми пыр, шампă хЫрăм
обзбр (-а) сущ. муж. 1. (с«к. осмбтр) куçлăв, сăнăв, пăхăв; куçланй, сăнанй, пăхнй; обзбр окрбстиостей селă ял таврашне пăхсă çÿренй 2. (син. анăлиз, рассмотрение)
тишкерÿ'; тишкернИ, пăхсă тухнИ;
обзбр событий за недĕлю эрнерй
ĕçсене тишкернй
обйда (-ы) сущ. жен. к у р е н ÿ ' ,
ÿпкев; мă'шкăл, хур; терпетъ обйды мă'шкăл тÿссе пÿрăн; говорйть
с обйдой кÿренсе калăç
обйдеть (будущ. обижу, обИцишь,
обйдят; повел. ф. обйдь, обйдьте;
ирич. страд. прош. обйженный) глаг.
сов., кого кÿрентĕр, хурлантăр, хур
ту; обидеть ни за что сăлтавсăрăх
кÿрентĕр
обИдеться (будущ. обйжусь, обидмшься, обйдятся; повел. ф. обидься, обйдьтесь; прич. действ. прош.
обйдевшийся; деепр. обйдевшись)
глаг. сов., на кого-что (син. оскорбиться) кÿрĕн, хурлăн, ÿпкелĕш;
ÿпкĕв тыт; За что ты на меня обйделся? Э'сĕ манă мĕ'ншĕн курĕнтĕн?
обидный прил. (син. оскорбйтельный), обйдно нареч. кÿрĕнĕçлĕ, кÿренÿ'ллĕ, кÿренмелле; мне обйдно
слышать несправедливые упреки
сăлтăвсăр ÿпкеленй манă кÿрентер^т
обильный прил. (ант. скÿдный, недостăточный), обильно нареч. илпĕк,

тÿлăх, пуян, Ытлă-çйтлĕ; обйльный
урожай вă 'йлă тыр-пÿл; прошли
обИльные дождй çÿмăр ытлă-çйтлĕ
ÇУРĕ
обкбм (-а) сущ. муж. (сокр.: областнбй комитĕт) обкбм; обкбм
нрофсоюза раббтников культÿры
культÿра ĕçченĕсĕн профсок5з обкбмĕ
бблако (-а) сущ. сред.; множ. облака (-бв) 1. пĕ'лĕт; кучевые облака кăтрă пĕлĕтсĕм; дождевые облакЯ çÿмăр пĕлĕчĕсĕм 2. каплăм; бблако пыли тусăн каплăмĕ, тусăн мăкăрланнй
областнбй прил. 1. ббласть -ĕ; областнбй центр ббласть центрĕ 2. (син.
мĕстный) вырăнтИ; областные гбворы -языкă чĕлхен вырăнтй калаçăвĕсĕм
ббласть (-и) сущ. жен. 1. ббласть
(темиçе районтан тăракан администраци-территори единици); Самйрская ббласть Самăр бблаçĕ 2. ен,
çĕр, хÿтлăх, ббласть; ббласть в^чной мерзлоты ĕмĕрхй шăн хÿтлăхĕ;
сĕверные ббласти Еврбпы Еврбпăн
çÿрçĕр ĕнĕ 3. чего (син. бтрасль) пай,
турăт; нбвая ббласть исторйческой
наÿки истбри ă'слăлăхĕн çĕ'нĕ пăйă
бблачный прил. (син. пăсмурный;
ант. ясный) пĕ 'лĕтлĕ, ă 'мăр; бблачная погбда пĕ'лĕтлĕ çантăлăк
облепиха (-и) сущ. жен. сырлăн
(çырла, унйн йĕплĕ тĕмĕ)
облигăция (-и) сущ. жен. облигăци (кивçенле кăларнă, тупăш паракан хут); облигăции государственного зăйма патшăлăх заемĕн облигацийĕсем
облйзьшаться (наст. -аюсь, -аешься, -аются) глаг. несов. çулă, тутанă çулă (чĕлхепе)
облбжка (-и) сущ. жен. хуплашкă,
хÿпă; облбжка кнйги кĕнекĕ хуплашкй

обнять (будущ. обнимÿ, обнймешь,
обнймут; ирош. ббнял и обнял, обнялă, ббняло и обняло, множ. ббняли и обняли; повел. ф. обнимй; ирич.
действ. прош. обнявший; прич. страд.
прош. ббюггый; деепр. обняв) глаг. сов.,
кого-что 1. ыталă, ыталасă ил, çупăрлă; мать нĕжно обнялă ребенка
ăмăшĕ ачине ачăшшăн çупăрлăрĕ
обняться (будущ. обнимÿсь, обнИмешься, обнймутся; прош. обнялся,
обнялăсь, обнялбсь и обнялось,
множ. обнялйсь и обнялись; повел.
ф. обнимись, обнимитесь; прич.
действ. прош. обнявшийся; деепр.
обнявшись) глаг. сов. ыталăш; обÇУК
нЯться с дрÿгом туспă ыталăш; идтй
обмăнщик (-а) сущ. муж., обмăнобнЯвшись ыталашсă ут
щица (-ы) жен. ултăвçă, су^çĕ; раобобщйть (будущ. -шÿ, -щйшь, -щăт;
зоблачйть обмЯнщика ултавçă тă'рă
ирич. страд. прош. -щĕнный) глаг. сов.,
шыв çине кăлăр
что пĕтĕмлĕт, пĕтĕмлетÿ' ту; обобшйть
обмĕн (-а) сущ. муж. улăшÿ, улăнаблюдения сăнавсене пĕтĕмлет
штарÿ; улăшнй, улăштарни; обмен
обогнать (будущ. обгоню, обгбвалюты валк5та улăштарнй Ф обмен
нишь, обгбнят; повел. ф. обгони;
вещĕств япаласен ÿлăшăвĕ (оргаприч. страд. прош. оббгнанный) глаг.
низмри процессем)
обменЯть (будущ. -яю, -яешь, -яют; сов., кого-что иртсе кай, хусă иртсе
прич. страд. прош. обмĕнянный) глаг. кай; ль1жник обогнăл своегб сопйрника йĕ'лтĕрçĕ хăйпе ăмăртаканрăн
сов. улăштăр; обменЯть отдĕльный
иртсĕ кăйрĕ
дом на квартйру ÿйрăм çуртă хватоббз (-а) сущ. муж. оббз, тиевлĕ
терпе улăштăр
лавсем; хлĕбный оббз тЫрă тиенĕ
ббморок (-а) сущ. муж. тă 'нсăр
лавсем
пулнй, тăн çухатнй; упасть в ббмообознăчить (будущ. -ăчу, -ăчишь,
рок тăн çухăт
обмундировăние (-я) сущ. сред. (син. -ăчат; иовел. ф. -ăчь) глаг. сов., что
(син. отметить) пăлăрт, пăллă ту;
одбжда, фбрма) тум, тумтйр; военобознăчить маршрÿт на кăрте кайное обмундировăние çар тÿмĕ
обнарÿжить (будущ. -ÿжу, -ÿжишь, маллИ çулă кăрттă çинче пăлăрт
обозревăтель (-я) сущ. муж., обо-ÿжат; повел. ф. -ÿжь; прич. страд.
прош. -ÿженный) глаг. сов., кого-что зревăтельница (-ы) жен. тишкерÿ'çĕ;
экономический обозревăтель телевй1. (син. найтй, отыскăть) туп, уç,
дения телевиденири эконбмика
тупсă пăлăрт, уçсă пар; обнарÿжить
тишкерÿçй
обмăн ултавă уçсă пар 2. (син. проявйть) кăтăрт, пăлăрт; ребенок обобби (-ев) сущ. множ. шпалбр,
нарÿжил хорбшие музыкăльные дăноббй; мбющиеся обби çумаллй оббй;
ные ачăн мÿзыка пултарÿлăхĕ пуроклĕить стены оббями стенасенĕ
рй пăлăрчĕ
шпалĕр çыпăçтăр

облокотйться {будущ. -очÿсь, -окбтишься и -окотйшься, -окотятся;
деепр. -окотясь) глаг. сов. чавсалăн;
облокотиться о стол сĕтеле чавсалансă лар
облбмок (-мка) сущ. муж. кăтăк,
вăнчăк, тăтăк, хÿçăк; облбмки кирпичЯ кйрпĕч вăнчăкĕ
обмăн (-а) сущ. муж. (син. ложь)
ултăв, суя; улталанй, суйнй; ввестй в обмăн улталă
обманÿть (будущ. -анÿ, -ăнешь, -ăнут) глаг. сов., кого-что улталă, суй,
ларт; обманÿвшему однăжды нет в^ры пĕрре улталăнă çыннă шăнчăк

оборбна (-ы) сущ. жен. 1. (ант. наступлĕние) оборбна, хÿтĕлĕв; хÿтĕленй, хÿтĕленнй; оборбна гброда хуланă хÿтĕлени; прорвăть оборбну
протйвника тăшмăн оборонине çĕмĕрсе кĕр 2. (ант. нападĕние) хÿтĕлев
(спорт вăййинче); игрăгь в оборбне
хÿтĕлевре выля
оборонйтельный прил. хÿтĕлĕв -ĕ;
оборонИтельная лйния хÿтĕлев чиккИ
оборбнный прш. оборбна -ĕ, хÿтĕлĕв
-ĕ; оборбнная промышленность оборбна промЫшленноçĕ
оборонЯть (наст. -яю, -яешь, -яют)
глаг. несов., кого-что хÿтĕле; оборонять крепость крепоçă хÿтĕле
оборонЯться (наст. -яюсь, -яешься, -яются; иовел. ф. -Яйся, -яйтесь;
прич. действ. наст. -яющийся, ирош.
-явшийся; деепр. -яясь) глаг. несов.
хÿтĕлен, оборбна тыт
оборбт (-а) сущ. муж. 1. çаврăнÿ,
çаврă; сделать два оборбта йкĕ çаврă ту, йкĕ хут çаврăнсă ил 2. çăврăнăш; çаврăннй, ăçре пулнй; торгбвый оборбт суту-илÿ' çăврăнăшă
3. тÿнтер, т^пĕр ĕнĕ; оборбт бумăжного листă хут листйн тÿнтер ĕнĕ Ф
оборбт речи сăмăх çăврăнăшĕ; взять в
оборбг хьггă тыткалă, çйрĕп аллă ил
оборбтный прил. 1. (ант. лицевбй)
тÿнт^р; оборбтная сторона тÿнтер
енĕ 2. çăврăнăш -ĕ; çаврăнăшри,
ĕçрй; оборбтные средства çаврăнăшрй укçă-тĕнкĕ
оборÿдование (-я) сущ. сред. оборÿдовани (техника, ĕç хатĕрĕсем); в
цĕхе установйли нбвое оборÿдование
цехрă çĕ'нĕ оборÿдовани вырнаçтарсă лăртнă
обрăдоваться (будущ. -дуюсь, -дуешься, -дуются; иовел. ф. -дуйся,
-дуйтесь; прич. действ. прош. -довавшийся; деепр. -довавшись) глаг. сов.,
кому-чему хĕпĕртесе кай, савăнсă

кай; д^ти обрăдовались Деду Морбзу ачасĕм Хĕл МучИ кИлнĕшĕн
хĕпĕртесă кăйрĕç
ббраз (-а) сущ. муж. 1. (син. бблик)
сăнăр, сăн, сăн-пИт; он пбмнит ббраз матери вăл ăмăшĕн сăнне асрăн ямăсть; ббраз вбина в ромăне
романрй салтăк сăнăрĕ 2. (син. спбсоб) йĕркĕ, мел, май, манĕр; ббраз жизни пÿрнăç йĕрки; ббраз действий ĕç тумаллИ мел 4 глăвным
ббразом тĕпрĕн илсĕн; такйм ббразом çаплă майпă; какйм ббразом?
мĕнле майпă?
образец (-зцă) сущ. муж. (син пример) тĕ'слĕх; образцы нарбдной вЫшивки хăлăх тĕррйн тĕслĕхĕсем; ветерЯн служит образцбм для молодĕжи
ветерăн çамрăксĕмшĕн тĕ'слĕх пулсă
тăрăть
ббразный ирил., ббразно нареч. сăнăрлă; ббразное выражĕние сăнăрлă
пуплĕрĕш
образовăние (-я) сущ. сред. 1. (син.
обучăние, просвещĕние) вĕренÿ',
вĕрентÿ'; вĕреннй, вĕрентнИ, пĕлÿ'
илнй; образовăние и воспитăние молодĕжи çамрăксене вĕрентсĕ воспитăни пани 2. пĕлÿ', пĕлÿ'лĕх; получйть высшее образовăние ăслă пĕлÿ' ил
образовăтельный ирил. вĕренÿ' -ĕ,
вĕрентÿ' -ĕ; образовăтельные учреждĕния вĕренÿ' учрежденийĕсĕм
образцбвый прил., образцбво нареч.
тĕ'слĕх ... кăтартуллă, пИтĕ лăйăх; образцбвое хозяйство кăтартÿллă хуçăлăх; онй образцбво выполнили задăние вĕсем хăйсене хÿшнă ĕçĕ пйтĕ
лăйăх пурнăçлăрĕç
обратйться (будущ. -ащусь,-атишься, -атятся; иовел. ф. -атйсь, -атИтесь) глаг. сов., к кому-чему 1. (син.
повернÿться) çăврăн, пă 'рăн; обратйться лицбм к окнÿ чÿречĕ еннеллĕ çăврăн 2. (син. попросить)

обрЯд (-а) сущ. муж. йăлă, йĕрке,
ыйт, ыйтсă калă, ыйтсă çыр; обрамешехĕ; свăдебные обряды туй йăлйтйться за пбмощью к друзьям тусйĕрки; выполнЯть обрЯд йăлă ту
сенчен пулăшÿ ыйт 4обратйться в
обсерватбрия (-и) сущ. жен. обсербегство тарă пар, тармă пикĕн
ватбри (ăстрономи сăнавĕсем тăваобрăтный прил., обрăтно нареч. 1.
кан е çанталăка тишкерекен ăслăлăх
тăврăнăç, таврăнмаллй, каяллă кайучрежденийĕ); метеорологическая обмаллй; обратный путь тăврăнăç çул;
серватбрия метеоролбги обсерватбвернуться обратно каяллă тăврăн 2.
рийĕ
тÿнтĕр; обрăтная сторонă ткăни пусмăн тÿнт^р ĕнĕ 3. (син. противопообследовать (будущ. -дую, -дуешь,
лбжный) хирĕçлĕ, хйрĕç; обрăтный
-дуют; прич. страд. прош. -довансмысл хирĕçлĕ пĕлтĕрĕш * обратный) глаг. сов. (син. осмотрĕть) пăхсă
ный ăдрес каяллă ăдрес (çыру яракатух, тĕрĕсле, тишкер, тишкерсе тух;
нăн)
обследовать больнбго чйрлĕ çыннă
тишкерсĕ тух; обслбдовать раббту
обращăтъся {наст. -ăюсь, -ăешьшкол шкулсĕн ĕçнĕ тĕрĕслĕ
ся, -ăются; ловел. ф. -ăйся, -ăйтесь;
прич. действ. наст. -ăющийся, прош.
обслуживать (наст. -аю, -аешь, -ают;
-ăвшийся; деепр. -ăясь) глаг. несов. 1. прич. страд. наст. -аемый) глаг. несов
к кому ыйт, калă, чĕнсе калă (ку1. кого-что тивĕçтĕр, пулăшсă тăр;
çăн), çырÿ яр, ыйтсă çыр; обращăтьофициăнт обслуживает посетйтелей
ся в суд с апеллЯцией судă апелляресторăна официăнт ресторанă пьшă
ци çырсă яр 2. с кем-чем тыткалă,
çынсенĕ тивĕçтерĕт 2. ĕçлеттер,
ÿсă кур; умĕть обращăться с орÿжипăхсă тăр; обслÿживать станкй стаем хĕç-пăшалпă ÿсă курмă пĕл 3. 1 и
ноксенĕ ĕçлеттĕр
2 л. не употр. çÿре, çăврăн, çаврăнобстанбвка (-и) сущ. жен. 1. (син.
ăшрă пул; в стране обращăются нбмĕбель, убрăнство) сĕтĕл-пукăн,
вые дĕньги çĕршыврă çĕ 'нĕ укçă
çурт ăш-чйкĕ; роскбшная обстанбвçÿрĕт
ка чăплă сĕтĕл-пукăн 2. (син. полообращĕние (-я) сущ. сред. 1. чĕнсĕ жĕние, ситуăция) тă'рăм, ларÿ-тăрÿ;
каланй, сăмăх хушни; çырÿ янИ,
междунарбдная обстанбвка тĕнчерй
ыйтсă çырни; пйсьменное обращеларÿ-тăрÿ; осложнение обстанбвки
ние в суд судă çырÿ янй; обращĕларÿ-тăрÿ йывăрланни
ние президента к нарбду президент
обстоятельство1 (-а) сущ. сред. 1.
халăхă чĕнсĕ каланй 2. тыткалÿ; тыт(син. услбвие) май, ларÿ-тăрÿ, ускаланй, ÿсă курнй; прăвильное облбви; смотрЯ по обстоятельствам
ращение с приббрами приборсемпĕ
майнĕ курă; при всех обстоЯтельтĕ'рĕс ÿсă курнй 3. çаврăнÿ, çăврăнăш;
ствах кирĕк мĕнлĕ пулсăн та
çаврăннй; обращение товăров тавăр
обстоятельство2 (-а) сущ. сред. обçăврăнăшĕ 4.чĕнÿ" (грамматикăра стоятельство (грамматшăра - предкама та пулин чĕнсе каланă сăмах)
ложенин кĕçĕн членĕсенчен пĕри); обобрыв (-а) сущ. муж. çыр, çырăн,
стоЯтельство времени вă'хăт обстосакăлтă; сорвăться с обрыва сакăлятельстви
тарăн персĕ ан
обсудигь (будущ. -ужу, -ÿдишь, -ÿдят;
лрич. страд. прош. -уждĕнный) глаг.
обрывистый лрил. (син. крутбй)
сов., кого-что (син. разобрăть) сÿтсĕ
чă'нкă, сакăлтă; обрывистый бĕрег
яв, пăхсă тух, тишкерсе тух; обсучă'нкă çырăн

хăлăх -ĕ; обинктвенные объединĕния
дйть вопрбс на собрăнии ыйтăвă пуббщество пĕрлешĕвĕсĕм; учйтывать
хурă сÿтсе яв
общественное мнĕние хăлăх шÿхăшобувнбй прил. ăтă-пушмăк -ĕ; обувкăмăлне шутă ил
нбй магазйн ăтă-пушмăк магазйнĕ
ббувь (-и) сущ. жен. ăтă-пушмăк,
ббщество (-а) сущ. сред.; множ.
урă тумĕ; детская ббувь ачă-пăчă ăтăббщества (ббществ, ббществам) 1.
пушмăкĕ; кбжаная ббувь сăрăн ăтăббщество (пĕр тапхăрта, пĕр-пĕринпушмăк
пе çыхйнса пурăнакан çынсен йышĕ);
феодăльное ббщество феодалИзм обобÿться (будущ. обÿюсь, обÿешься, обÿются; повел. ф. обÿйся, обÿй- ществй 2. (син. объединĕние) пĕртесь; ирич. действ. прош. обÿвшийся; лешÿ'; спортивные ббщества спорт
пĕрлешĕвĕсем; ббщество любителей
деепр. обÿвшись) глаг. сов. тă'хăн,
книги кĕнеке юратакансен пĕрлĕурă тă'хăн, урă сыр; обÿться в сашбвĕ
поги ăтă тă'хăн
ббух (-а) и обух (-ă) сущ. муж.
обществоведение (-я) сущ. сред.
(ант. лĕзвие) тă'ршă, тÿрт, тÿ'ртĕш;
ббщество пĕ'лĕвĕ (общество тытăббух топорЯ пÿртă тăршшй; ббух комĕпе аталанăвне тĕпчекен ăслăлăхсы çавă тÿ'рчĕ
сем); урбк обществоведения ббщеобучаться (наст. -ăюсь, -ăешься,
ство пĕ'лĕвĕн урбкĕ
-ăются; прич. действ. наст. -ăющийббщий (кратк. ф. общ, общă, 66ся) глаг. несов. вĕрен; обучЯться на
ще и общб, множ. ббщи; сравн. и
бухгалтера бухгăлтер ĕçнĕ вĕрĕн;
превосх. ст. не употр.) прил. (син.
Пбтя обучается на третьем курсе инсовмĕстный; ант. отдĕльный) пĕрлеститута Петя инститÿтăн вйççĕмĕш
хй, пĕ 'рлĕхлĕ, пĕ 'тĕм, пĕтĕмĕшлĕ;
курсĕнче вĕренет
ббщий труд пĕ'рлĕхлĕ ĕçлĕв; ббщее
собрăние пĕрлехй пухÿ; ббщее чисобширный ирил 1. (син. прострăнлб пĕ'тĕм хисĕп; ббщие вопрбсы финый) ăнлă, сарлакă, пысăк; обшИрлосбфии филосбфин пĕтĕмĕшлĕ ыйное болбто пысăк шÿрлăх 2. (син.
тăвĕсĕм * в ббщем кĕскĕн каласăн;
большбй) ăнлă, тăрăн, пуян; обшйв ббщем и целом пĕтĕмĕшпĕ илсĕн
рные знăния ăнлă пĕлÿ'лĕх
объединение (-я) сущ. сред. 1.
общежитие (-я) сущ. сред. общепĕрлешнй; пĕрлештернИ; объедижйти; студенческое общежйтие стунĕние мĕлких фирм вак фирмăсенĕ
дентсĕн общежитийĕ; жить в общепĕрлештернИ 2. (син. предприятие,
жИтии общежитирĕ пÿрăн
организăция) пĕрлешÿ"; произвбдобщеобразовăтельный прил. пĕтĕственное объединение произвбдство
мĕшле пĕлÿ'-ĕ, пĕтĕмĕшле вĕренÿ'
пĕрлĕшĕвĕ; твбрческие объединĕния
-ĕ; общеобразовăтельная шкбла пĕпултарÿлăх пĕрлешĕвĕсĕм
тĕмĕшле вĕренÿ' шкÿлĕ, общеобразовăтельные нредметы пĕтĕмĕшле пĕобъединить (будущ. -нк5, -нишь,
лÿ' предмечĕсем
-нят; прич. страд. прош. -нĕнный)
глаг. сов., кого-что пĕрлештĕр; объеобщественность (-и) сущ. жен. обдинйть усйлия пĕрлĕ вăй хур, вăйсещественность (обществăн чи ăнланĕ пĕрлештĕр
нуллă, малта пыракан пайĕ); мировăя общественность тĕнчерй общестобъединйться (будущ. -нк5сь, -нИвенность
шься, -нятся; повел. ф. -нись, -нИтесь; прич. действ. прош. -нИвшийобщественный прил. ббщество -ĕ,

ся; дееир. -нйвшись) пĕрлеш; раббчие объединйлись в профсон5з рабочисем профсоюзă пĕрлешнĕ
объĕкт (-а) сущ. муж. 1. объект
(тĕпчекен, пăхса тухакан япала, пулăм); объбкт спбра тавлашу сăлтăвĕ
2. объбкт {предприяти, çурт); военный объбкт çар объĕкчĕ; стройтельный объбкт тăвакăн çурт
объектйв (-а) сущ. муж. объектйв
(оптика приборĕн çутй пайăркисене
пуçтаракан пайĕ); объектйв фотоапнарăта фотоаппарăт объектйвĕ
объективный лрил. 1. объектИвлă,
чăн пур; объективная реăльность
тĕнчерĕ чăн пуррй 2. (син. беспристрăстный; ант. субъективный) объектйвлă, чăн, тĕ'рĕс; объективная характерИстика тĕ'рĕс характерйстика
объĕм (-а) сущ. муж. кăлăпăш,
хапă, пЫсăкăш; объем здăния çурт
пЫсăкăшĕ; объем легких ÿпке кăлăпăшĕ
объявИть (будущ. -явлк5, -явишь,
-явят; прич. страд. прош. -явленный)
глаг. сов. пĕлтер, хыпарлă; объявИть
войнÿ вă'рçă пуçланй çинчен пĕлтĕр
4 объявйть благодăрность тав ту;
объявИть выговор вЫговор пар
объявлĕние (-я) сущ. сред. 1. (син.
извещение) пĕлтерÿ'; доскă объявлĕний пĕлтерÿ' хăмИ; дать объявлĕние в газĕту хаçăт ÿрлă пĕлтер,
хаçатрă пĕлтерÿ' пичетле 2. пĕлтер ÿ ' , хыпарлăв; пĕлтернй, хыпарланй; объявлĕние дня свăдьбы туй
куннĕ пĕлтернй
объяснить (будущ. -шб, -нйшь, -нят;
ирич. страд. прош. -нĕнный) глаг.
сов., что ăнлантăр, ăнлантарсă пар;
объяснИть арифметИческое прăвило
арифмĕтика правилинĕ ăнлантарсă
пар
обыкновĕнный прил., обыкновĕнно нареч. 1. (син. обЫчный, постоянный) яланхи пек, кулленхи; обык-

новĕнный день яланхи пек кун 2.
(син. заурядный) ахăлъ, вăтăм, нимпĕ те палăрмăн; он обыкновĕнный
шофер вăл ахăль шофер кăнă
ббыск (-а) сущ. муж. ббыск, ухтарÿ, шырăв (милици тăваканни);
произвестИ ббыск в квартйре хваттерĕ ухтарсă шырă
обыскăть (будущ. обыщÿ, обЫщешь, обЫщут; повел. ф. обыщй;
ирич. страд. прош. обЫсканный) глаг.
сов., кого-что ухтăр, шырă, ббыск
ту; обыскăть задĕржанных престÿпников ярсă тЫтнă преступниксенĕ
ухтăр
обычай (-я) сущ. муж.; множ.
обычаи (-ев, -ями) йăлă, йăлă-йĕркĕ; нарбдные обычаи хăлăх йăлййĕркй; соблюдăть обычаи йăлă тытсă пÿрăн
обьгчньш прил. 1. (син. постоянный,
привЫчный) яланхй, хă'нăхнă, хăнăхăвă кĕ 'нĕ; в обычном порядке
яланхй йĕркепĕ 2. обычно нареч. ялăн
тĕнĕ пекĕх, ытларăх чухнĕ; как обычно яланхй пекĕх; по вечерйм он
обычно бывăет дбма каç-кăç вăл
ялăн тĕнĕ пекĕх килтĕ пулăть
обЯзанность (-и) сущ. жен. (син.
долг) тИвĕç; граждăнская обЯзанность грăждан тИвĕçĕ; выполнЯть
служĕбные обЯзанности службăрй
тивĕçĕ пурнăçлă
обязăтельный ирил. (син. непремĕнный), обязăтельно нареч. обязăтельнăй,
тумаллй, тумă тйвĕçлĕ; в обязăтельном порйдке обязăтельнăй йĕркепĕ; он
обязăтельно придет вăл килетĕх
обязăтельство (-а) сущ. сред. обязăтельство, шантарÿ; шантарнй, сăмăх панй; взять обязăтельство шантăр, сăмăх пар; выполнить обязăтельство сăмахă тыт, шантарнинĕ ту
овĕс (овсă) сущ. муж. сĕ ' л ĕ ;
метĕлки овса сĕ'лĕ шерепй; задăть
лошадЯм овсă лашасенĕ сĕ'лĕ пар

овощевбдство (-а) сущ. сред. пахчă ĕ'çĕ; пахчă çймĕç ÿстернй
бвощи (-ей) сущ. множ.; един. бвощ
(-а) муж. пахчă çймĕç; вырăщивать
бвощи пахчă çймбç ÿстерсе ту
овощнбй прил. пахчă çИмĕç -ĕ;
овощнбй магазин пахчă çймĕç магазйнĕ
оврăг (-а) сущ. муж. çырмă, вар;
глуббкий оврăг тăрăн çырмă; сухбй
оврăг тип вар
овцă (-ы) сущ. жен.; множ. бвцы
(овĕц, бвцам) сÿрăх; стăдо овец сÿрăх кĕ'тĕвĕ
овчăрка (-и) сущ. жен. овчăрка
(хурал йыттин ăрачĕ); немецкая овчăрка нимĕç овчаркй; кавкăзская
овчăрка Кавкăз овчаркй
овчИна (-ы) сущ. жен. сÿрăх тйрĕ;
выделанная овчйна тунă сÿрăх тИрĕ;
шÿба из овчйны сÿрăх тир кĕ'рĕкĕ
оглббля (-и) сущ. жен.; множ. оглббли (-бель) туртă; оглббли саней
çунă турти; оглббля сломăлась туртă хÿçăлнă
оглянуться (будущ. -янÿсь, -янешься, -янутся; повел. ф. -янИсь, -янйтесь; ирич. действ. прош. -янÿвшийся; деепр. -янÿвшись) глаг. сов. çаврăнсă пăх, каяллă пăхсă ил ^ оглянÿться не успел куç хупмă ĕлкĕриччĕн (питĕ хăвăрт)
огнетушитель (-я) сущ. муж. сÿнт^ркĕч (çулăма кăпăк пĕрĕхтерсе
сÿнтермелли хатĕр)
огбнь (огня) сущ. муж.; множ. огнй (огнĕй, огням) 1. (син. плăмя)
çÿлăм, вут, вут-çÿлăм, вут-хĕ ' м ;
огбнь кострă кăвăйт çÿлăмĕ; огбнь
сйльно разгорелся вут-çÿлăм вăйлăнчĕ 2. (син. свет) çÿтă; вдалИ видны огнй гброда инçетре хулă çутис^м курăнăççĕ 3. (син. стрельбă) пер ÿ ' ; пенй (пăшал-тупăран); вестй
огбнь из пулеметов пулемĕтсенчен пер
4 вечный огбнь ĕ'мĕрлĕх вут-çÿлăм

(вăрçă паттйрĕсене чысласа вĕсен вил
тăпри çинче çутни); игра с огнĕм
вутпă вылянй (теветкеллĕ хăтланăш
çинчен); днĕм с огнем не сыщешь
шырасăн та тупмă çук
огорбд (-а) сущ. муж. пахчă, çймĕç
пахчй; огорбд при дбме пÿрт çумĕнчй пахчă
огорбдный прил. пахчă -ĕ; огорбдные растения пахчă ÿсен-тăрăнĕ
огорчйть (будущ. -чÿ, -чйшь, -чăт;
прич. страд. прош. -чĕнный) глаг. сов.,
кого кÿрентер, хурлантăр, кăмăлсăрлантăр; ^то известие огорчйло
менЯ ку хыпăр манă хурлантăрчĕ
огрăда (-ы) сущ. жен. (син. заббр)
картă, хÿме; решетчатая огрăда решетке, шăтăрнăк; возвести огрăду
картă тыт
огрбмный прил. (син. величăйший)
мă'нă, капмăр, питĕ пЫсăк; огрбмное здăние капмăр çурт; огрбмный
усп^х пйтĕ пЫсăк çитĕнÿ'
огурбц (-рцă) сущ. муж. хăяр; свăжие огурцы чă'рĕ хăяр; солĕные огурцы тăварлăнă хăяр; вырăщивать огурць! в теплйце теплицăрă хăяр ÿстер
одарĕнный прил. (син. талăнтливый) пултарÿллă; музыкально одарĕнный ребĕнок мÿзыка енĕпе пултарÿллă ачă
одевăться (наст. -ăюсь, -ăешься,
-ăются; повел. ф. -ăйся, -ăйтесь;
прич. действ. наст. -ăющийся, прош.
-ăвшийся; деепр. -ăясь) глаг. несов.
тумлăн, тă'хăн; тумлансă çÿрĕ; одевăться мбдно мбдăллă тум тумлăн,
мбдăллă тумпă çÿре
одежда (-ы) сущ. жен. тум, тумтйр, çи-пÿç; зймняя одежда хĕллехй
тумтйр; прăздничная одежда уяв тÿмĕ
одеколбн (-а) сущ. муж. одеколбн
(ырă шăршăллă им-çам); цветбчный
одеколбн чечĕк одеколбнĕ; освежиться одеколбном одеколбн пĕрĕхтерсе ÿçăл

одеть (будущ. одену, оденешь, оденут; повел. ф. одĕнь; прич. действ.
прош. одевший; прич. страд. прош.
одетый; деепр. одев) глаг. сов., когочто во что тумлантăр, тăхăнтăрт;
одеть ребĕнка потеплее ачанă ăшăрăх
тумлантăр
одеться (будущ. одĕнусь, одĕнешъся, оденутся; повел. ф. одĕнься,
одĕньтесь; ирич. действ. прош. одĕвшийся; деепр. одевшись) глаг. сов.
тумлăн, тă'хăн, тăхăнсă яр; одеться
теплб ă'шă тум тă'хăн
одеЯло (-а) сущ. сред. утиял; ватное одеЯло вăткăллă утиял; верблк5жье одеяло тĕвĕ çăм утиялĕ; укрьпъся одеялом утиял вйтĕн
одйн муж., однб сред. (одногб),
однă (однбй) жен.; множ. однй (однйх) 1. числит. колич. пĕр, пĕрр^;
один стул пĕр пукăн; одйн раз пĕр
хут; одйн да одйн бÿдет два пĕрре
çумне пĕрре хушсăн Иккĕ пулăть 2.
местоим. неопред. (син. нĕкий, какбй-то) пĕр, темле, темĕнле; тебя
искăл одйн человек санă пĕр çын
шырăтчĕ 3. прил. (син. одинбкий)
пĕччĕн; он остăлся совсĕм одйн вăл
пĕр-пĕччен тăрсă к5лнă 4. местоим.
определит. кăнă, çеç; в классе однй
дĕвочки класрă хĕр ачасем кăнă 5.
прил. (син. едйный) пĕр пĕ'тĕм, пĕ'рлĕхлĕ; племенă слйлись в одйн народ
йăх-ăрусĕм пĕр пĕ'тĕм халăхă пĕрлешрĕç Ф одйн за другйм пĕрйн хЫççăн тепрй; все до одногб пĕр çын
юлмй, пÿрте; ни одйн никăм та;
одйн на одйн куçă-кÿçăн; однб из
двух иккĕшĕнчĕн пĕрй
одинăковый прил. (син. идентйчный; ант. рăзный), одинăково нареч. пĕрешкĕл, пĕр пек, пĕр ĕвĕрлĕ;
одинăковые домă пĕр ĕвĕрлĕ çуртс^м; одевăться одинăково пĕр пек
тумлăн
одйннадцать (-и) числит. колич.

вун пĕр; уже одйннадцать часбв вун
пĕр сехет çйтнĕ ĕ'нтĕ
одинбкий прил., одинбко нареч.
пĕччĕн, хăрăх; одинбкое дерево пĕчч^н ларакăн йЫвăç; помогăть одинбким старикăм пĕччĕн ватăсене
пÿлăш
однăжды нареч. пĕррехинчĕ, пĕррĕ;
однăжды веснбй пĕрре çуркуннĕ; однăжды мы с ним встретились пĕррехинчĕ эпйр унпă тĕл пÿлтăмăр
однăко союз противит. (син. но)
анчăх, çапăх, аплă пулйн те; он уже
стар, однăко продолжăет раббтать
вăл вăтă ĕ'нтĕ, анчăх ĕçлеме пăрахмăсть
одновремĕнный и одноврĕменный
прил., одновременно и одноврĕменно нареч. пĕр вăхăтрй; пĕр вăхăтрă,
пĕр çĕрлĕ, пăрлĕ; два одновремĕнных явлĕния пĕр вăхăтрй йкĕ пулăм;
одновремĕнно с ^тим çавăнпă пĕрл^х
однокбмнатный прил. пĕр пÿ'лĕмлĕ;
однокбмнатная квартира пĕр пÿ'лĕмлĕ хваттĕр
однообрăзный прил., однообрăзно
нареч. пĕрешкĕл, пĕр ĕвĕрлĕ, пĕр тĕ'рлĕ, пĕр тĕ'слĕ; однообрăзный ландшăфт пĕр ĕвĕрлĕ çĕр пйчĕ
однорăзовый прил. пĕр хÿтлăх,
пĕррĕлĕх; однорăзовый шприц пĕррблĕх шприц
односельчăнин (-а) сущ. муж., односельчăнка (-и) жен.; множ. односельчăне (-ăн) пĕр ялсем; мы с
ним односельчăне эпйр унпă пĕр ялсĕм
однослбжный прил. 1. пĕр сьшăклă;
однослбжные словă пĕр сыпăклă
сăмахсĕм 2. (син. лаконйчный, корбткий) кĕскĕ; однослбжный ответ
кĕскĕ хурăв
одноэтăжный прил. пĕр хÿтлă; одноэтăжный дом пĕр хÿтлă çурт
одббрить (будущ. -рю, -ришь, -рят;
прич. страд. прош. -ренный) глаг.

сов., кого-что ырлă, ырласă йЫшăн;
одббрить предложение сĕнĕве ырласă
йЫшăн
одолжйть {будущ. -жÿ, -жйшь, -жăт;
прич. страд. прош. одблженный)
глаг. сов., что кому кивçен пар, кĕтесле пар; Одолжй мне, пожăлуйста,
тькячу рублей! Манă пин тенкĕ к и вçĕн пăр-ха!
одувăнчик (-а) сущ. муж. кукшă
пуç (çум курăк)
одышка (-и) сущ. жен. сывлăш
пÿлĕннй; пÿлĕнсе сывланй
ожерăлье (-я) сущ. сред.; множ.
ожерĕлья (-лий) мăя, амă, мăй çыххй; ожерелье из монĕт шÿлкемĕ
ожидăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют;
прич. страд. наст. -ăемый) глаг. несов., кого-что кĕт, кĕтсе тăр, кĕтсе
лар; мы ожидăем гостей эпир хăнă
кĕтетпĕр
бзеро (-а) сущ. сред.; множ. озера
(озĕр, озĕрам) кÿ'лĕ; леснбе бзеро
вăрмăн кÿллй; рыбăчить на бзере
кÿлĕрĕ пулă тыт
озИмый прил. (ант. яровбй) 1. кĕр
-ĕ; кĕрхй; озимая пшенйца кĕрхи
тÿлă 2. озИмые (-ых) сущ. множ. кĕр
тыррй; всхбды озИмых кĕр калчй
озбн (-а) сущ. муж. озбн (аслатиллĕ çумйр вăхăтĕнче пулакан уçă
шăршăллă газ)
озорнИк (-ă) сущ. муж., озорнИца
(-ы) жен. ăшкăнчăк, алхасмă; Кбля
болынбй озорнйк Кбля пйтĕ ăшкăнчăк ачă
озорничăть (наст. -ăю, -ăешъ, -ăют)
глаг. несов. ăшкăн, алхăс
оказăть (будущ. окажУ, окăжешь,
окăжут; повел. ф. окажй) глаг. сов.,
что кÿр, ту, пар; оказăть пбмощь
пулăшÿ пар; оказăть доверие шăнăç
ту; оказăть влияние витĕм кÿр
оказăться (будущ. окажУсь, окăжешься, окăжутся; повел. ф. окажйсь, окажй"тесь) глаг. сов. пул,

пулсă тух; в дбме никогб не оказăлось килте никăм та пулмăрĕ
окăзывается вводн. сл. иккен; -мĕн;
окăзывается, посзд прихбдит с опоздăнием пбезд кая юлсă килет иккĕн
бкать (наст. бкаю, бкаешь, бкают) глаг. несов. олăт, олатсă калăç
(çурçĕререх пурăнакан вырăссен «о»
сасса уçăмлă, вăйсăрлатмасăр калас
пуплев йĕрки; сăм., литература чĕлхинче - «гăлава» теççĕ, çурçĕр калаçăвĕсенче - «голова»)
океăн (-а) сущ. муж. океăн (материксем хушшинчи шыв талккăшĕ);
Атлантический океăн Атлăнтика океăнĕ
океăнский прил. океăн -ĕ; океантй; океăнские течения океантИ
юхăмсем; океăнский лăйнер океăн
карăпĕ
оккупăнт (-а) сущ. муж. оккупăнт
(оккупаци тăвакан)
оккупăция (-и) сущ. жен. оккупăци (ют çĕре ярса илни, çарпа йышăнни)
оккупйровать (наст. и будущ. -рую,
-руешь, -руют; прич. страд. прош. -рованный) глаг. сов. и несов., что оккупацилĕ, оккупăци ту, ярсă ил; оккупйрованные врагбм территбрии тăшмăн ярсă йлнĕ çĕрс^м
окнб (-ă) сущ. сред.; множ. бкна
(бкон, бкнам) чÿрече, кăнтăк; бкна кбмнаты пÿ'лĕм кантăкĕсем; чердăчное окнб маччă чÿречй; смотреть
в окнб кантăкрăн пăх
окблица (-ы) сущ. жен. укăлчă,
униче картй; за окблицей дĕвушки
и пăрни вбдят хоровбды укăлчарă
яш-кă'рĕм вă'йă вылять
бколо 1. нареч. (син. поблйзости,
рядом) çывăхрă, юнашăр; сесть
бколо юнашăр лар; бколо никогб не
видно çывăхрă никăм та курăнмăсть
2. кого-чего, предлог с род. п. патĕнчĕ, çывăхĕнчб, юнашăр; бколо дб-

ма стойт машИна пÿрт патĕнче машйна тăрăть 3. чего, предлог с род. п.
(син. приблизйтельно) яхăн, патнелл^; мне с тебя причитается бколо
тькячи рублей сан манă пин тенкĕ
яхăн памаллă
окончăние (-я) сущ. сред. 1. (син.
завершĕние; ант. начăло) вĕç, пĕ'тмĕш; вĕçленИ, пĕтернй; окончание
раббты ĕçĕ вĕçленй; окончăние романа ромăн вĕ'çĕ 2. вĕç; окончăние
слбва сăмăх вĕ'çĕ (сăм., вырăс чĕлхинче: голов-а, голов-ы, голов-ой)
окончăтельный прил. (син. послĕдний, итбговый), окончăтельно нареч. тăтăклă, улшăнмй; окончательное решение тăтăклă йышăнÿ
окбнчить (будущ. -чу, -чишь, -чат;
повел. ф. - ч и ; лрич. действ. прош.
-чивший; прич. страд. прош. -ченный) глаг. сов., что 1. (сик. завершйть;
ант. начать) вĕçлĕ, пĕтĕр; окбнчить
раббту вбвремя ĕçĕ вăхăтрă вĕçле 2.
(син. вЫучиться; ант. поступйть)
вĕренсе тух, пĕтĕр; он окбнчил шкблу с золотбй медăлью вăл шкулă
Ылтăн медальпĕ пĕтĕрнĕ
окбнчиться 1 и 2 л. не употр. (будущ. -ится, -атся; прич. действ. прош.
-ившийся; деепр. -ившись) глаг. сов.
(син. завершйться; ант. начăться)
вĕçлĕн; собрăние окбнчилось пбздно
вĕчером пухÿ каçă юлсă вĕçленчĕ
окбп (-а) сущ. муж. окбп; солдăты
рбют окбпы салтаксĕм окбп чавăççĕ
бкорок (-а) сущ. муж.; множ. окорока (-бв) бкорок, пĕ 'çĕ; свинбй
бкорок сыснă пĕççй; копченый бкорок тĕтĕмлĕнĕ бкорок
окрăина (-ы) сущ. жен. (ант.
центр) хĕ'рĕ, хĕррй; окрăины гброда хулă хĕррисĕм
окрăстность (-и) сущ. жен. таврă,
таврăлăх; в окрестностях села ял
таврашĕнчĕ
окрбшка (-и) сущ. жен. окрбшка,

турăм апăчĕ (квас çине тĕрлĕ çимĕç
тураса туни)
бкруг (-а) сущ. муж.; множ. округă (-бв) бкруг (пĕр-пĕр паллăпа уйăрса çирĕплетнĕ территори); автонбмный бкруг автонбмиллĕ бкруг; федерăльный бкруг федерăллă бкруг;
военный бкруг çар бкругĕ; избирăтельный бкруг суйлăв бкругĕ
окружить (будущ. -жÿ, -жишь, -жăт;
прич. страд. прош. -жĕнный) глаг.
сов., кого-что çавăрсă ил; окружИть
войскă протйвника тăшмăн çарĕсене çавăрсă ил * окружйть внимăнием тймлĕ пул, тимлесĕ пăх
окрÿжность (-и) сущ. жен. çаврă,
çаврăкăш; окрÿжность <5зера - пять
киломĕтров кÿ'лĕ çаврăкăшĕ - пйлĕк киломĕтр
октЯбрь (-я) сущ. муж. юпă уйăхĕ,
октябрь (çулталăкри вуннăмĕш уйăх)
октябрьский прил. октябрь -ĕ; юпă
уйăхĕнчй, октябрьтй; октябрьские
зăморозки юпă уйăхĕнчй шăнсĕм
бкунь (-я) сущ. муж.; множ. бкуни (-ей) улăнкă; морскбй бкунь
тйнĕс уланки; ловйть бкуня на малька уланкă вĕ'тĕ пулăпă тыт
окÿрок (-рка) сущ. муж. чĕ'лĕм тĕ'пĕ (сигаретăн, пирусăн юлашки)
олăдья (-и) сущ. жен.; множ. оладьи (-дий) икĕрчĕ, çатмă икерчИ;
печь олăдьи çатмă икерчй пĕçĕр
олень (-я) сущ. муж. пăлăн; северный олĕнь çÿрçĕр пăлăнĕ; рога оленя пăлăн мăйраки
олимпиăда (-ы) сущ. жен. олимпиăда (нумай енлĕ спорт ăмăртăвĕ);
олимпиада шкбльников шкул ачисĕн
олимпиадй
олимпийский прил. Олймп -ĕ;
Олимпийские игры Олймп вăййисĕм
(тйватă çулта пĕрре ирттерекен
тĕнчери ăмăртусем)
блово (-а) сущ. сред. тăхлăн; изделия из блова тăхлăн япаласĕм

ольхă (-й) сущ. жен.; множ. бльхи (ольх, бльхам) çйрĕк (шыв хĕрринче ÿсекен йывăç); зăросли ольхИ
çйрĕклбх
омет (-а) сущ. муж. капăн, урă;
омет солбмы ÿлăм урй
омл^т (-а) сущ. муж. çăмартă хăпартнИ, хăпарту
омбн (-а) сущ. муж. (сокр.: отряд
милйции осббого назначения) омбн
(мшшцин ятарлă отрячĕ)
омбним (-а) сущ. муж. омбним
(пĕр пек сасăсенчен тйракан, анчах
пĕлтерĕшĕпе пачах ăрасна сймахсенчен пĕри, тĕслĕхрен: çĕр «земля» çĕр «сто» - çĕр «гнить»)
бмут (-а) сущ. муж.; множ. бмуты
(-ов) и омута (-бв) ăвăр, лăкăм
(юхакан шыври тарăн вырйн)
он муж., онб сред. (егб и без негб, емÿ и к немÿ, егб и на негб; им
и с ним, о нĕм), онЯ жен. (еĕ и без
неĕ, ей и к ней, еĕ и на неĕ, ей и
ĕю, к ней, о ней), множ. онй (их и
без них, им и к ним, йми и с нйми, о них) местоим. личн. 3 л. вăл,
вĕсбм; я с ним дружÿ эпйр унпă тÿслă;
он скбро придет вăл часăх килет; о
них ничегб не сльшгао вĕсем çинчен
ним сас-хурă та çук * Вот онб что!
А'кă епле иккен!; Так онб и вьпнло!
Шăпăх çаплă пулсă тÿхрĕ те!
опасăться (наст. -аюсь, -ăешься,
-ăются; прич. действ. наст. -ăющийся, прош. -ăвшийся; деепр. -ăясь)
глаг. несов., кого-чего или с неопр. ф.
шиклен, хăракалă; мы опасăемся,
что погбда испбртится эпИр çантăлăк
пăсăласрăн шикленетпĕр
опăсность (-и) сущ. жен. хăрÿшлăх, синкĕрлĕх; опăсность эпидĕмии
ерекен чир сарăлăс хăрÿшлăх
опăсный прил., опăсно нареч. хăрÿшă, синкĕрлĕ, шИклĕ, хăрамаллă; опăсный преступник хăрÿшă престÿпник; ехать по плохой дорбге

опăсно начăр çулпă çÿреме хăрамаллă
бпера (-ы) сущ. жен. бпера (юрласа, ташласа лартакан драма хайлавĕ); те^тр бперы и балĕта оперăпă балет теăтрĕ; петь в бпере оперăрă
юрлă
оперăтор (-а) сущ. муж. 1. оперăтор (кăткйс механизм ĕçне йĕркелесе пыракан); оперăтор компыбтерной
тĕхники компыбтер техникИн оперăторĕ 2. оперăтор (кино е телефильм
ÿкерекен)
оперăция1 (-и) сущ. жен. оперăци
(ÿте касса сиплени); сделать оперăцию на сердце чĕрене кассă оперăци ту
оперăция2 (-и) сущ. жен. 1. оперăци (çарсем тăшмана хирĕç килĕшÿллĕн çапăçни); наступательная оперăция тапăнÿ оперăцийĕ 2. оперăци,
ĕç, тă'вăм; бăнковские оперăции банк
операцийĕсĕм; Зкспортные оперăции
Зкспорт ĕçĕсĕм
оперетта (-ы) сущ. жен. оперĕтга
(çăмăл сюжетлă кулăшла опера); в
театре постăвили оперетту театртă
оперетта лăртнă
бперный прил. бпера -ĕ; бперный
те^тр бпера теăтрб; бперный певец
бпера юрăçй
опечăтка (-и) сущ. жен. пичет йă'нăшĕ (сас паллисем пăтрашни); в текст
вкрăлась опечăтка текстă пичĕт йă 'нăшĕ кĕрсе кăйнă
опĕнок (-нка) сущ. муж.; множ.
опЯта (опят) уплюнккă, тункатă
кăмпй; лбжные опята суя уплюнккă (сывлăхшăн сиенли)
опИлки (-лок) сущ. множ. пă'чкă
кĕрпИ
оплата (-ы) сущ. жен. тÿлев; тÿленИ; оплăта труда ĕç укçй, ĕ 'çшĕн
тÿленй
оплатить (будущ. -ачÿ, -ăтишь, -ăтят; прич. страд. прош. -ăченный)

тÿле, саплă; оплатить раббту ĕ'çшĕн
тÿлĕ; оплатить командирбвочные
расхбды командирбвка тăкакĕсене
саплă; оплатить счет счĕт тă'рăх тÿлĕ
опоздăть (будущ. -ăю, -ăешь, -ăют;
прич. действ. прош. -ăвший) кая юл,
юлсă пыр, юлсă çит; пбезд опоздăл
на час пбезд пĕр сехĕт юлсă çйтрĕ
опбра (-ы) сущ. жен. 1. тĕрĕк,
тĕрĕв; опбры мостă кĕпĕр тĕрекĕс^м 2. (син. подцержка) тĕрĕк, нйкĕс;
сын - опбра семьй ывăл - килйЫш тĕр^кĕ
оппозйция (-и) сущ. жен. оппозИци (хирĕç тăракан вăй, ушкăн); парлăментская оппозиция парламентрй
оппозйци
оправдăть (будущ. -ăю, -ăешь,
-ăют; ирич. страд. прош. -ăвданный)
глаг. сов., кого-что (ант. обвинйть)
тÿррĕ кăлăр, айăпă сир, ан айăплă;
суд оправдăл обвинЯемого суд айăпланакăн çыннă тÿррĕ кăлăрчĕ
оправдăться (будущ. -ăюсь, -ăешься, -ăются) глаг. сов. 1. тÿрре тух,
айăпсăрă тух, айăпă сир; мы оправдăлись пĕред друзьЯми эпИр тусс^м
умĕнчĕ тÿррĕ тухрăмăр 2. 1 и 2 л. не
употр. (син. окупйться) саплăн, хакне кăлăр; затрăты оправдăлись тăкаксĕн хăкĕ тухрĕ
определĕние1 (-я) сущ. сред. (син.
объяснение) палăртÿ; палăртнй; определĕние значĕния слбва сăмăх пĕлтерĕшнĕ палăртнй
определение2 (-я) сущ. сред. определени (грамматикăра - предложенин кĕçĕн членĕ, ят сăмахăн паллине
кăтартакан сăмах)
определĕнный прил., определенно
нареч. пăллă, тăтăклă, ÿçăмлă; ответить определенно ÿçăмлă хуравлă
опровергнуть (будущ. -вергну, -вĕргнешь, -вĕргнут; прош. -верг и -ĕргнул, -ĕргла, -ĕргло, множ. -ĕргли)
глаг. сов., что (ант. доказăть) сир,

сирсе яр; опровергнуть лбжные слухи
суя сас-хуранă сирсĕ яр
опрокинуть (будущ. -йну, -йнешь,
-йнут; повел. ф. -йнь; прич. страд.
прош. -йнутый) глаг. сов., кого-что
тÿнтĕр, йăвантăр, ÿпĕнтĕр, çавăрсă
пăрăх; корыто опрокйнуто валашканă ÿпĕнтерсĕ пăрăхнă
опрокйнуться (будущ. -нусь, -нешься, -нутся) глаг. сов. тÿн, йăвăн,
ÿ"пĕн, тÿнсе кай, йăвансă кай; ведрб
опрокИнулось витрĕ тÿнсĕ кăйрĕ
опрЯтный прил. (син. чистоплбтный, аккурăтный; ант. неряшливый), опрЯтно нареч. типтĕрлĕ, тирпĕйлĕ; опрЯтно одевăться тирпейлĕ
тумлăн
оптимизм (-а) сущ. муж. (ант.
пессимйзм) хастăрлăх, шăнчăклăх,
çĕкленÿ', хавхаланÿ; с оптимйзмом
смотреть в бÿдущее малашлăхă шăнчăклăн пăх
оптимйст (-а) сущ. муж. (ант. пессимйст), оптимИстка (-и) жен. хастăр çын, шăнăçлă çын, çĕклĕнчĕк
çын
оптбвый ярил. кÿртгăм; оптбвая цена курттăм хак; оптбвая и рбзничная торгбвля кÿрттăм татă вак сутуилÿ'
опустйть (будущ. -ущÿ, -ÿстишь,
-ÿстят; прич. страд. прош. -ÿщенный) глаг. сов. 1. кого-что (ант. поднять) антăр; тай, пĕк; опустйть
флаг ялавă антăр; опустйть гблову
пуçă пĕк; опустйть гроб в могйлу тупăкă масăр шăтăкнĕ антăр 2. (син. исключИть) сиктерсĕ хăвăр, кăларсă
пăрăх; при чтении опустйть нĕсколько строк темиçĕ йĕркене вуламăсăр
хăвăр * как в вбду опущенный йăлтăх аптрасă ÿ'кнĕ
опустнться (будущ. опущÿсь, опÿстишься, опÿстятся; повел. ф. опустйсь, опустйтесь; ирич. действ. прош.
опустйвшийся; деепр. опустйвшись)

глаг. сов. 1. {ант. подняться) ан, ансă кай, ансă лар; опустйться на стул
пукăн çине лар; самолет опустйлся
на аэродрбм самолĕт аэродромă ансă лăрчĕ 2. (син. разложиться) пă'сăл,
чысрăн тух; опустйвшийся человек
чысрăн тÿхнă çын
бпухоль (-и) сущ. жен. шыçă; злокăчественная бпухоль сиенлĕ шЫçă
(рак чирне ертме пултараканни)
опÿшка (-и) сущ. жен. уçлăнкă,
вăрмăн хĕррй; молодежь вбдит хоровбды на опÿшке леса яш-кĕ'рĕм
вăрмăн хĕрринче вă'йă вылЯть
бпыт (-а) сущ. муж. 1. (син. нăвык и , умение) бпыт, пĕлÿ', хăнăхÿ;
жизненный бпыт пурнăçă пĕлни;
приобрестИ бпыт пĕлÿ'-хăнăхÿ туян;
обмен бпытом раббты пĕр-пĕрйн ĕç
опычĕпе паллашнй 2. (син. эксперимĕнт) бпыт, сăнăв, тишкерÿ'; сăнанй, тишкернй; химйческий бпыт хими бпычĕ; произвести бпыт сăнăв ту
бпытный лрил. 1. (син. знăющий)
ăстă, бпытлă, пĕлÿ 'ллĕ; бпытный
июкенĕр ăстă инженĕр 2. (син. экспериментăльный) сăнăвлă, тишкерÿ'ллĕ, сăнăвлăх; бпытное леснбе хозяйство сăнăвлăх вăрмăн хуçăлăхĕ
опЯть нареч. (син. снбва) каллех,
татăх, тепре; опЯть пошел дождь
каллĕх çÿмăр çумă пуçлăрĕ
орангутăн (-а) и орангутăнг (-а)
сущ. муж. орангутăн (эшем евĕрлĕ
пысăк упăте)
орăнжевый прил. хĕ 'рлĕ сăрă,
апельсин тĕ'слĕ; орăнжевый закăт
хĕ'рлĕ сăрă ăнăç
оранжерея (-и) сущ. жен. оранжерĕя (ăшша юратакан çимĕçсем ÿстермелли кĕленчеллĕ çурт)
орăтор (-а) сущ. муж. орăтор,
сăмăх калакăн; орăтор на мйтинге
митингрă сăмăх калакăн
орăть (наст. орÿ, орĕшь, орÿт; по~
вел. ф. орй; ирич. действ. наст. орÿ-

щий, прош. орăвший) глаг. несов.
(син. кричăть) кă'шкăр, çÿхăр; Что
ты орешь на всех? Мĕн ^сĕ пурйн
çинĕ те кăшкăрăтăн?
орбита (-ы) сущ. жен. орбйта
(тĕнче уçлăхĕнчи кĕлеткесен çаврăну çулĕ); земнăя орбИта Çĕр орбитй;
спÿтник выведен на околозĕмную орбнту спутникă Çĕр таврашĕнчи орбитăнă кăлăрнă
орбитăльный прил. орбйта -ĕ; орбитăрй; орбитăльный полĕт орбитăрй вĕç^в
брган (-а) сущ. муж. 1. брган, пай
(ÿт-пĕвĕн); брганы дыхăния сывлăв
органĕсĕм; брганы р^чи пуплĕв
органăсем; брганы растĕний ÿсентăрăн пайĕсем 2. (син. организăция)
брган; брганы влăсти власть органĕсем; брганы здравоохранения сывлăх сыхлăв органĕсем 3. (син. издăние) брган, кăлăрăм; брганы печЯти хаçăт-журнăл
организăция (-и) сущ. жен. 1.
йĕркелÿ'; йĕркелени; организăция
детского бтдыха ачă-пăчă канăвне
йĕркелени 2. (син. объединĕние, учреждение) организăци, пĕрлешÿ';
общественные организăции ббщество
пĕрлешĕвĕсĕм; строительная организăция стройтельство организăцийĕ
организм (-а) сущ. муж. органйзм,
ÿт; растИтельные органйзмы йЫвăçкÿрăк; живбтные органйзмы чĕр чунсĕм, янаварсĕм
организовăть (наст. и будущ. -зÿю,
-зÿешь, -зÿют; иовел. ф. -зÿй; прич.
действ. наст. -зÿющий, прош. -зовăвший; лрнч. страд. наст. -зÿемый,
прош. -збванный; деепр. -зÿя) глаг.
сов. и несов., кого-что йĕркелĕ, организацилĕ; организовăть кружбк кружбк йĕркелĕ
оргăника (-и) сущ. жен. оргăника (ÿсен-тăранпа чĕр чунсен каяшĕнчен пулакан удобрени)

органИческий нрил. оргăника -ĕ,
организм -ĕ; оргăникăллă; органйческий мир организмсĕн тĕнчй (ÿсентăран, чĕр чун хутлăхĕ); органйческая химия оргăника хймийĕ; органйческие н минерăльные удобрения
оргăникăллă татă минерăллă удобренисĕм
брден (-а) сущ. муж.; множ. ордена (-бв) брден (кăкăр çине çакмалли хисеп палли); наградить брденом
брден пар; кавалер брдена брден
йлнĕ çын
брдер (-а) сущ. муж.; множ. ордера (-бв) брдер (пĕр-пĕр ĕç тума хушакан е ирĕк паракан документ); брдер на квартиру хваттĕр брдерĕ; брдер на ббыск ухтармаллй брдер
орбх (-а) сущ. муж. мă'йăр; орĕхи
лещины шĕ 'шкĕ мă 'йăрĕ; грĕцкие
орĕхи Аçтăрхăн мă'йăрĕ; ядрб ореха мă'йăр тĕшшИ
орĕховый прил. мă'йăр -ĕ; мă'йăрлă;
орĕховое дĕрево мă'йăр йЫвăçĕ; орбховый торт мă'йăрлă торт
орĕшник (-а) сущ. муж. (син. лещИна) шĕ 'шкĕ; зăросли орĕшника
шĕ'шкĕлĕх
орел (орлă) сущ. муж.; множ. орлы (орлбв) ă'мăрт кăйăк
оригинăл (-а) сущ. муж. 1. (син.
пбдлинник; ант. кбпия) оригинăл
(документăн, хайлавăн малтанхи тĕп
экземплярĕ); оригинăл картины ÿкĕрчĕк оригинăлĕ 2. (син. чудăк) хăйне
мăйлă çын, тĕлĕнтĕрмĕш çын
оригинăльный нрил 1. (син. своеобрăзный, необЫчный), оригинăльно
нареч. хăйне мăйлă, хăйне евĕрлĕ;
оригинЯльный худбжник хăйнĕ евĕрлĕ худбжник 2. (син. пбдлинный)
тĕп, чăн; оригинăл ...; оригинăльный текст оригинăл текст
ориентир (-а) сущ. муж. ориентйр, вЫрăн паллй, тĕп паллй (вырăна ăнкарма пулăшакан, лаййх курă-

накан япала, сăм., уйрăм йывăç, сăрт
тÿпи, маяк т. ыт.)
оркĕстр (-а) сущ. муж. оркĕстр
(музыка инструменчĕсемпе калакансен ушкăнĕ); симфонический оркĕстр
симфбни оркестрĕ; оркĕстр нарбдньгх инструментов хăлăх инструменчĕсĕн оркĕстрĕ
орленок (-нка) сущ. муж.; множ.
орлЯта (-Ят) ă'мăрт кăйăк чĕппй
орнăмент (-а) сущ. муж. эрĕш, тĕ'рĕ
(геометри кĕлеткисенчен майлаштарса туни); орнăмент чувăшской
вышивки чăвăш тĕррйн эрĕшĕ
орошĕние (-я) сущ. сред. (син. полйв; ант. осушение) шăварÿ; çĕр
шăварнй; орошĕние полĕй уй-хирĕ
шăварнй
орудие (-я) сущ. сред. 1. хăтĕр,
кăрăл; орÿдия трудă ĕç хатĕрĕсĕм 2.
(син. пушка) тÿпă; орÿдия крÿпного
калИбра пЫсăк кĕпçеллĕ тупăс^м
орÿжие (-я) сущ. сред. хĕç-пăшăл;
стрелкбвое орÿжие пăшăл-пулемĕт;
артиллерийское орÿжие тÿпă таврăшĕ; ракĕтное орÿжие ракетăллă
хĕç-пăшăл; орÿжие массового уничтожĕния халăхă йЫшлăн пĕтерекĕн
хĕç-пăшăл
орфографйческий прил. орфогрăфи
-ĕ; орфографические прăвила орфогрăфи правилисĕм; орфографический словăрь орфогрăфи словăрĕ
орфогрăфия (-и) сущ. жен. орфогрăфи (сăмахсене тĕрĕс çырмалли
йĕркесем)
орфоэпйческий прил. орфойпи -ĕ;
орфоэпйческие нбрмы языкă чĕлхĕн
орфойпи нормисем
орфоэпия (-и) сущ. жен. орфоЗпи
(сăмахсене тĕрĕс каламалли йĕркесем)
оса (осы) сущ. жен.; множ. бсы
(ос, бсам) сăпсă; ребенка ужăлила
оса ачанă сăпсă сă'хнă
осăдки (-ов) сущ. множ. юр-çÿмăр;

юр (хĕлле), çÿмăр (çулла); сегбдня
лă ил, вĕренсе çит; ĕçе кĕрт; освбить
осăдков не ожидается паян юр (е
профĕссию профессие аллă ил; осçÿмăр) пулмаллă мар
воено мнбго нбвых земăль çĕ'нĕ çĕросветйть (будущ. -ещÿ, -етйшь,
сем нумăй ĕçĕ кĕ'ртнĕ
-етят; ирич. страд. прош. -ещĕнный)
оседлый ирил. (ант. кочевбй), оседглаг. сов. 1. кого-что çутăт, çÿтă пар; ло нареч. куçмăн, тĕпленчĕк; тĕпленосветйть фонарем дорбгу çулă хунарсе пурăнакăн; жить оседло тĕпленпа çутăт 2. что (син. разъяснйть)
се пÿрăн
çутатсă пар, уçсă пар, ăнлантăр; пооселбк (-лкă) сущ. муж. (син. брунбвому осветйть вопрбс ыйтăвă çĕнĕлсбк) пĕлĕв, хăйрă; точйть нож на
лĕ уçсă пар
оселке çĕççе пĕлевпе хăйрă
освешĕние (-я) сущ. сред. 1. çÿтă,
осенний прил. (ант. весĕнний) кĕр
çутатÿ; çутатнИ, çÿтă панИ; Яркое
-ĕ, кĕркунне -ĕ; кĕрхи, кĕркуннеосвещение вă'йлă çÿтă; провестй в
хй; осеннее ненастье кĕрхй йĕпе-садомă электрйческое освещение çуртпă
сене электрйчество çутй кĕрт 2. (син.
бсень (-и) сущ. жен. (ант. веснă)
разъяснение, истолковăние) ăнланкĕр, кĕркунне; золотăя бсень Ылтăн
тарÿ; уçсă панИ, çутатсă панй; гакĕркуннĕ (çулçăсем саралнă вăхăт);
зсты даю"т ширбкое освеш^ние собсень настунйла кĕр çитрĕ
бытий в странĕ хаçатсем çĕршыврй
бсенью нареч. (ант. веснбй) кĕрĕçсене анлă'н çутатсă парăççĕ
кунне; бсенью мнбгие птицы улетают
освободИть (будущ. -ожÿ, -одйшь,
на юг кĕркунне нумăй кайăксем
-одят; прич. страд. прош. -ожкăнтăраллă вĕçсĕ каяççĕ
дĕнный) глаг. сов. 1. кого-что ирĕкосетйн (-а) сущ. муж., осетйнка
лентер, çăлсă кăлăр, ирĕке кăлăр;
(-и) жен.; множ. осетйны (-йн) осеосвободйть солдЯт из плена салтактинсем (Кавказра пурăнакан, иран
сене тыткăнрăн çăлсă кăлăр 2. кого
халйхĕсен йышне кĕрекен халăх)
(син. увблить; ант. принять) хăтăр,
осетйнский прил. осетИн -ĕ; Осекăлăр; освободйть от раббты ĕçрен
тирй; осетйнский язьш осетйн чĕлхй;
кăлăр 3. что пушăт, тасăт; освобоосетйнские гбры ОсетирИ сăрт-тÿ
дйть кбмнату пÿлĕмĕ пушăт
осел (ослă) сущ. муж.; множ. ососвободйгься (будущ. -ожÿсь, -одй- лЫ (-бв) ашăк; дйкий осел кăйăк
шься, -одйтся; иовел. ф. -одйсь, -одйашăк; домăшний осĕл килтИ ашăк
тесь; прич. действ. прош. -одйвшийосетр (осетрă) сущ. муж.; множ.
ся; деепр. -одйвшись) глаг. сов. 1.
осетры (-бв) осĕтр (паха йышши
ирĕке тух, хă'тăл, çă'лăн; освобошултра пулă); икра осетра осĕтр
диться от предрассÿдков тĕшмĕшвăлчй
сенчен хă'тăл 2. ирĕклен, ерç; я ососина (-ы) сущ. жен. ă 'вăс; лйвобожусь через час Зпĕ т^пĕр сехетстья осины ă'вăс çулçИ
р^н ирĕкленĕтĕп 3. от чего (син. очйосинник (-а) сущ. муж. ă'вăслăх,
ститься) тасăл, пушăн; небо освоă'вăс вăрмăнĕ
бодйлось от туч тÿпе пĕлĕтсенчен
осйновый ирил. ă'вăс -ĕ; осиновые
тасăлчĕ
дровă ă'вăс вуттй
оскблок (-лка) сущ. муж. кăтăк,
освбить (будущ. -бю, -бишь, -бят;
повел. ф. -6й; прич. страд. прош. -бен- вăнчăк; оскблки гранăты гранăта
ванчăкĕсем
ный) глаг. сов. (син. овладеть) ал-

оскорбйть {будущ. -блк5, -бйшь,
тăршшИ 3. (ант. окончăние) тĕп
-бят; прич. сгпрад. прош. -блĕнный) (грамматикăра - сăмах тымарĕ
глаг. сов., кого-что (син. унИзить)
тата сăмах тăвакан аффикссем,
кÿрентер, хур ту; оскорбить недотĕсл. вырăсла: раз-вед-чик-у, кунта
вĕрием шанманнипе кÿрентер
«у» сăмах вĕçĕ, ытти - сăмах тĕпĕ)
оскорбление (-я) сущ. сред. (син.
основăние (-я) сущ. сред.; множ.
унижение) кÿрентерÿ'; кÿрентернй,
основЯния (-ий) 1. чего (син. начăхур тунй; нанестй оскорблĕние хур ту
ло, учреждĕние) никĕслĕв, йĕркелу',
ослабеть (будущ. -ĕю, -ĕешь, -йот; пуçлăмăш; никĕсленй, йĕркеленй,
прич. действ. прош. -евший) глаг. сов.пуçласă янИ, хывнй; основăние унивăйсăрлан, халсăрлăн, хавшă; вăйверситета университет йĕркеленй 2.
рăн кай, халтăн кай, вăя çухăт; ос(син. опбра, фундăмент) нИкĕс, тĕп;
лабеть от гблода выçăпă вăйсăрлăн
дом стойт на кăменном основăнии
çурт чул нИкĕс çинче ларăть 3. (син.
ослăбить (будущ. -блю, -бишь,
причйна) сăлтăв, йÿ 'тĕм; основă-бят; прич. страд. прош. -бленный)
глаг. сов. 1. кого-что (ант. укрепйть) ние для ареста тытсă хупмаллй сăлтăв * на ббщих основаниях ыттивăйсăрлăт, халсăрлăт, хавшăт; вăйсемпĕ тан тусă; разрÿшить до оснорăн яр, халтăн яр; болезнь ослăбивăния тĕ'пĕ-йĕрĕпе аркăт
ла органйзм чир ÿт-пĕве хавшăтрĕ
основăтельный прил., основăтель2. что (ант. подтянÿгь) ггушăт, лă'нчă
но нареч. 1. (син. крĕпкий, прбчный)
яр; ослăбить вбжжи тилхепенĕ лă'нчă
тĕреклĕ, çйрĕп, тăн-тă'н; основăяр; дисциплйна ослăблена дисциптельное здăние çйрĕп çурт 2. (син. вĕлйна япăхлăннă
ский) вйтĕмлĕ, ĕнентерÿ 'ллĕ; ососленок (-нка) сущ. муж.; множ.
новăтельные дбводы вйтĕмлĕ шухăшослЯта (-ят) ашăк тихИ
сĕм 3. (син. дĕльный) тĕ'плĕ, ĕ'çлĕ,
осмелиться (будущ. -люсь, -лишься, -лятся; повел. ф. -лься, -льтесь; типтерлĕ; раббта сдĕлана основăприч. действ. прош. -лившийся; де- тельно ĕçĕ тĕ'плĕ тунă
основăть (будущ. оснук5, оснуĕшь,
епр. -лившись) глаг. сов., на что и с
оснук5т; иовел. ф. не употр.; прич.
неопр. ф. (син. решйться) хăй, хăк5
страд. прош. оснбванный) глаг. сов.,
çитĕр; он не осмелился возражăть
что (син. начăть, учредйть) никĕсначальнику вăл пуçлăхă хирăçлеме
лĕ, хыв, йĕркелĕ, пуçласă яр; осхăймăрĕ
осмотреть (будущ. -отрк5, -бтришь, новăть нбвую фйрму çĕ 'нĕ фирма
йĕркеле
-бтрят; ирич. страд. прош. -бтренный) глаг. сов., кого-что пăхсă тух,
основнбй прил. (син. глăвный, важпăхсă çÿрб, тишкĕр; осмотреть вь1нĕйший; ант. второстепĕнный) тĕп,
ставку выставкăнă пăхсă тух; врач
чи кйрлĕ, чи пахă; основнăя осбосмотрел больнбго тухтăр чйрлĕ çынбенность чи пахă ÿйрăмлăх; основнă тишкĕрнĕ
нбе место раббты тĕп ĕç вЫрăнĕ *
в основнбм тĕпрĕн илсĕн
оснбва (-ы) сущ. жен. 1. (син. опбра, фундăмент) нИкĕс, тĕрĕк, тĕп;
осббенность (-и) сущ. жен. (син.
железобетбнная оснбва сооружения
спецИфика) ÿйрăмлăх, раснăлăх,
хурăлтăн тймĕр-бетбн тĕр^кĕ; оснбпăйăр пăллă; осббенности местного
вы знăний пĕлÿ 'лĕх никĕсĕсĕм 2.
климата вырăнтй çантăлăк уйрăмлă(ант. утбк) кумă, пир куммй, пир
хĕсĕм * в осббенности уйрăмăх

осббенный 1. лрил. (син. специфйческий; ант. обыкновĕнный) ÿйрăм, раснă, пăйăр; хăйне мăйлă; он
отличается осббенной добротбй вăл
хă'йĕн Ырă кăмăлĕпе палăрсă тăрăть
2. осббенно нареч. уйрăмăх; осббенно жăрко в шбле утă уйăхĕнче уйрăмăх шă'рăх * не осббенно питех мар;
ничегб осббенного темех мар, чаплăхмар
осббый ирил., осббо нареч. ÿйрăм,
раснă, пăйăр; хăйне мăйлă; осббые
правă пăйăр правăсем; Зтот вопрбс
рассмбтрим осббо ку ыйтăвă ÿйрăммăн пăхсă тухăпăр
осбка (-и) сущ. жен. хăях (шурлăх
курăкĕ)
осбт (-а) сущ. муж. пиçен (çум
курăк); грЯдки зарослй осбтом йăрансене пиçен пуссă йлнĕ
бспа (-ы) сущ. жен. чечче, шатрă
чИрĕ; привйвка прбтив бспы шатрă
чирĕнчен привйвка тунй
остăвить (будущ. -влю, -вишь,
-вят; лрич. действ. прош. -вивший;
прич. страд. прош. -вленный) глаг.
сов. 1. кого-что (ант. взять) хăвăр,
ан ил; оставить кнйгу в клăссе кĕнекене класрă мансă хăвăр; оставить
детбй у бăбушки ачасене" аслăмăшĕ
(е кукăмăшĕ) патĕнче хăвăр 2. (син.
приберечь) хăвăр, янтăлă; остăвить
пирбг на ÿжин кукăле каçхй апăт
валлй хăвăр 3. кого-что (син. сохранИть) хăвăр, ан тив, ан улăштăр;
решĕние остăвлено в сйле йышăнăвă вăйрă хăвăрнă 4 остăвить в покбе ан чăрмантăр, хăп; остăвить
след в наÿке ăслăлăхрă палăрсă юл;
остăвить наслĕдство своемÿ сыну еткерĕ хăрпăр ывăлне халаллă; оставить семыб кил-йышă пăрахсă кай;
остăвить надежды шанмă пăрăх,
шанчăкă çухăт; остăвить в дуракăх
чике тă'ршшĕ ларт; силы остăвили
егб вăл вăйрăн кăйнă

остальнбй ирил. (син. прбчий) ыттй, юлашкИ; остальные деньги отд^м потбм ыттй укçине кайрăн
пăрăп
остановйть (будущ. -овлк5, -бвишь,
-бвят; прич. страд. прош. -бвленный)
глаг. сов., кого-что чар, тăрăт, чарсă ларт; остановить машйну машинăнă тăрăт; остановить шалунбв ашкăнчăксенĕ чар * остановйть взгляд
тинкерсе пăх; остановйть внимăние
тимле, тимлесе тишкер
остановиться (будущ. -овлк5сь,
-бвишься, -бвятся; повел. ф. -овйсь,
-овйтесь; прич. действ. прош. -овившийся; деепр. -овИвшись) глаг. сов.
1. (ант. трбнуться) чăрăн, тăр;
пбезд остановился пйезд чарăнсă
тă'чĕ; часы остановйлись сехĕт çÿреме пăрăхнă 2. (син. поселиться) вырнăç, пурăнмă кĕр; турйсты остановИлись в гостИнице туристсем хăнă
килне вырнăçрĕç 3. (син. рассмотр^ть) чарăнсă тăр, пăхсă тух, тишкер; доклăдчик остановИлся на мнбгих вопрбсах доклăдçă нумăй ыйтусене пăхсă тÿхрĕ
останбвка (-и) сущ. жен. 1. чарăнÿ, тăрÿ; чарăнсă тăнИ; останбвка
конвĕйера конвĕйер чарăнсă тăни 2.
чарăнÿ (вырăн); останбвка троллейбуса троллейбус чăрăнăвĕ
остаток (-тка) сущ. муж. 1. (син.
и з л и ш е к , избьГток) ытлашшИ,
юлашкИ, мĕн юлнй; остаток денег
к5лнă пек укçă 2. (син. отхбды)
юлашкИ, каяш; остатки пищи апăт
юлашкИ, çИйĕнчĕк
остаться (будущ. -ăнусь, -ăнешься, -ăнутся; повел. ф. -ăнься, -ăньтесь; прич. действ. прош. -ăвшийся;
деепр. -ăвшись) глаг. сов. 1. (ант. уйтй, уехать) юл, ан кай; остаться
дбма килтб юл; Кбля остăлся в клăссе на вторбй год Кбля класрă Иккĕмĕш çулă к5лнă 2. (син. сохранйть-

ся) юл, сыхлансă юл, пур пул; от
обеда остăлись котлеты кăнтăрлахй
апатрăн котлет к5лнă; денег совсбм
не остăлось укçă пачăх та юлмăн 3.
(син. оказăться) пул, пулсă юл; ост^ться в долгÿ пăрăмлă пул * остăться при своем мнении хăрпăр шухăшне ан улăштăр; остăться ни с чем
нИмсĕр тăрсă юл
остеклйть (будущ. -лк5, -лйшь, -лят;
прич. действ. прош. -лĕнный) глаг.
сов., что кĕленчеле, кĕленче ларт,
кăнтăк ларт; остекленная верăнда
кăнтăк лăртнă верăнда
остерегаться (наст. -ăюсь, -ăешься, -ăются; ловел. ф. -ăйся, -ăйтесь;
ярич. действ. наст. -ăющийся, прош.
-ăвшийся; деепр. -ăясь) глаг. несов.,
кого-чего и без доп. (син. беречься,
предохраняться) асăрхăн, сыхлăн,
сЫхă пул; остерегаться простÿды
шăнсă пăсăласрăн сыхлăн
бстов (-а) сущ. муж. (син. каркăс)
кăшкăр; бстов лбдки кймĕ кăшкăрĕ
осторбжность (-и) сущ. жен. (син.
осмотрИтельность; ант. опрометчиврсть) асăрханÿлăх, сЫхăлăх, сыхланÿлăх; проявлЯть осторбжность
асăрханÿллă пул
осторбжный прил. (син. осмотрйтельный; ант. опрометчивый), осторбжно нареч. асăрханÿллă, сЫхă,
сыхланÿллă; осторбжный человек
асăрханÿллă çын; осторбжно двИгаться в темнотĕ тĕттĕмрĕ сыхлансă ут
бстров (-а) сущ. муж.; множ. острова (-бв) утрăв; морскбй бстров
тИнĕс утрăвĕ; необитăемые островă
çын пурăнмăн утравсем
остроÿмный прил., остроÿмно нареч. хайлăллă, çйвĕч ă'слă; остроÿмный человек çИвĕч ă'слă çын
бстрый (кратк. ф. остр и остĕр,
острă, бстро и острб, множ. бстры
и острЫ; сравн. ст. острее, острĕй;
превосх. ст. острейший) прил., бст-

ро нареч. 1. (ант. тупбй) çИвĕч,
вИчкĕн; бстрый нож çйвĕч çĕ'çĕ 2.
(ант. тупбй) шĕ'вĕр, шĕврекб; бстрый нос шĕ'вĕр сăмсă 3. (син. проницăтельный) çйвĕч ă'слă, вИчкĕн,
вИтĕр; бстрый ум çйвĕч ăс 4. (син.
ĕдкий) хаяр, йÿ 'çĕ, çиекен; бстрый пĕрец хаяр пă'рăç; бстрый зăпах çиекен шă'ршă Ф бстрый ÿгол
шĕ'вĕр кĕтес (90 градусран каяраххи); бстрая боль чиксе ыратнИ; бстрая ситуация йЫвăр ларÿ-тăрÿ; остĕр
на язык чĕлхИ касăть кăнă
остыть и остынуть (будущ. -ыну,
-Ынешь, -Ынут; прош. -Ыл, -Ыла,
-Ыло, множ. -Ыли; повел. ф. -Ынь;
прич. действ. прош. -ывший; деепр.
-Ыв и -ынув) глаг. сов. 1. (ант. нагреться) сИвĕн, сивĕнсе кай; чай
совсем остыл чей сивĕнсех кăйнă 2.
к кому-чему (син. охладеть) сйвĕн,
пис, к5тшăн; остьпъ к тăнцам ташăсенчен пис; он остыл к прежним
друзьЯм вăл ĕлĕкхИ тусĕсенчен к5тшăнчĕ 3. (син. успокбиться; ант. разгорячйться) лăплăн, тамăл, сĕ 'вĕрĕл, пÿсăрăн; егб гнев остьи ÿнăн
çиллй тамăлчĕ
осудйть (будущ. осужÿ, осÿдишь,
осÿдят; прич. страд. прош. осуждĕнный) глаг. сов. 1. кого-что (ант.
одббрить) сивле, хурлă, питле; ребят осудИли за шăлость ачасене
ăшкăннăшăн сивлерĕç 2. (син. приговорИть; ант. оправдăть) айăплă
(судра приговор йышăнса); осужденный пбдал апеллЯцию айăплăнă
çын апелляци пăнă 3. кого-что на
что (син. обречь) пÿр, çыр; тив; он
осужден на мÿки ăнă асăп курмă пÿ'рнĕ
^ Не осудйте! Каçарсăмăр! Айăп ан
тă'вăр!
осушение (-я) сущ. сред. (ант.
орошение, полИв) типĕтÿ'; типĕтнИ; осушение болбт шурлăхсенĕ типĕтнй

осушИтельный прил. (ант. оросйтельный) типĕтÿ' -ĕ; çĕр типĕтмелли; осушйтельные раббты çĕр типĕтĕс ĕçс^м
осушйть (будущ. осушÿ, осÿшишь,
осÿшат; прич. страд. прош. осÿшенный) глаг. сов. (ант. увлажнИть,
оросйть) тйпĕт, тйпĕ ту; осушить
болбто шурлăхă тйпĕт; осушйть глазă
куçă шăлсă типĕт, макăрмă пăрăх
осуществйть (будущ. -влю, -вйшь,
-вят; ирич. действ. прош. -вйвший;
ирич. страд. прош. -влĕнный) глаг.
сов. (син. испблнить) пурнăçлă, ту,
пурнăçă кĕрт; осуществленная мечтă пурнăçлăннă ĕ'мĕт
осуществйться 1 и 2 л. не употр.
(будущ. -вйтся, -вятся; прич. действ.
прош. -вИвшийся; деепр. -вившись)
глаг. сов. (син. испблниться) пурнăçлăн, пурнăçă кĕр; нăши плăны осуществились пйрĕн плансем пурнăçă
кĕ'чĕç
осьшаться 1 и 2 л. не употр. (будущ. -пется, -пятся; лрич. действ.
прош. -павшийся; деепр. -павшись)
глаг. сов. (син. опăсть) тă'кăн, ÿк;
Яблоки осыпались пан улмИ çĕре
тă'кăннă
ось (осИ и бси, бсью, на оси)
сущ. жен.; множ. б~си (осей) тĕ'нĕл;
перĕдняя ось телеги урапăн малтй
тĕ'нĕлĕ; ось сломăлась тĕ'нĕл хÿçăлнă
осьминбг (-а) сущ. муж. осьминбг
(ура евĕр сакăр юплĕ тинĕс чĕр чунĕ)
от, ото предлог с род. п. 1. указывает на исходную точку чего-либо
(ант. к, ко) патĕнчен, çумĕнчен;
-ран (-рен); -тан (-тен); лбдка отплыла от берега кИмĕ çырăн патĕнч^н ишсе кăйрĕ; от Канашă до Чебоксар Канашрăн Шупашкарă çитй
2. указывает на источник чего-либо
-ран (-рен), -тан (-тен); узнăть от
товăрища юлташрăн пĕл 3. указывает на целое, которому принадле-

жит частъ: отрезать лбмоть от каравăя çăкăртăн пĕр чĕ'лĕ кассă ил;
Зто пÿговица от пальтб ку вăл пальтб тÿмй 4. указывает на причину
чего-либо пиркй; -па (-пе); петь от
рăдости савăннипе юрлă 5. указывает на противопоставление предметов -ран (-рен), -тан (-тен); отличăть добрб от зла ыррине усаллинчĕн ÿйăр * врĕмя от врĕмени хушăрăн; день ото дня кунрăн-кун; газета от вчерăшнего числă ĕнерхй хаçăт; лекăрство от грИппа грипп эмелĕ
отббрный прил. (син. лÿчший) чи
лăйăх, суйлăнă; отббрные Яблоки чи
лăйăх пан улмИ
отвăга (-и) сущ. жен. (син. хрăбрость; ант. трÿсость) хăю"лăх, хăрсăрлăх, хастăрлăх; вбин проявйл отвăгу в бон5 салтăк çапăçурă хăк5лăх
кăтăртнă
отвăжный прил. (син. хрăбрый; ант.
труслйвый), отвăжно нареч. хăюллă,
хăрсăр, хастăр; отвăжно биться с
врагбм тăшманпă хăк5ллăн çăпăç
отвезтй (будущ. -езÿ, -езĕшь, -езÿт;
прош. -ĕз, -езлă, -езлб, множ. -езлй; ирич. действ. прош. -ĕзший; ирич.
страд. прош. -езĕнный; деепр. -езя)
глаг. сов., кого-что леçсе пар, çитер;
çитерсе хăвăр (транспортпа); отвезтй дровă на автомашИне автомашинăпă вÿтă леçсе пар
отвернуться (будущ. -нÿсь, -нĕшься, -нутся; иовел. ф. -нИсь, -нИтесь;
ирич. действ. прош. -нÿвшийся; деепр. -нÿвшись) глаг. сов., от когочего пă'рăн, пăрăнсă тăр, çаврăнсă
тăр; он отвернулся от друзей вăл тусĕсенчен пă'рăнчĕ
отверстие (-я) сущ. сред. (син. дырă, сквăжина) шă 'тăк; продĕлать
отверстие в доске хăманă шăтăр
отвестй (будущ. -едÿ, -едĕшь, -едÿт; иовел. ф. -едй; прич. действ. прош.
-ĕдший; прич. страд. прош. -едĕн-

ный; деепр. -едя) глаг. сов. 1. когочто илсе кай, çавăтсă кай, леçсĕ
хăвăр; отвестй ребенка в ясли ачанă
яслине леçсе хăвăр 2. что (син. предотвратить) сир, сирсĕ яр, ан
йышăн; отвестй опăсность хăрушлăхă
сир; егб~ предложĕние было отведено" ÿнăн сĕнĕвне йышăнмăрĕç 4
отвестй взгляд куçă тарт; нельзя отвестй глаз пăхсă тăранмă çук; отвестй земĕльный участок çĕр уйăрсă
пар
ответ (-а) сущ. муж. (ант. вопрбс) хурăв, ответ; дать отвбт хуравлă, хурăв пар * держать отвбт явăп
тыт; призвăть к отв^ту явăп тыттăр
ответить (будущ. -^чу, -ĕтишь,
-^тят; повел. ф. -ĕть; прич. страд.
прош. -еченный) глаг. сов. 1. на что
или чем (ант. спросИть) хуравлă,
ответле, хурăв пар, ответ пар; отвбтить на вопрбс ыйтăвă хуравлă 2.
за кого-что явăп тыт, отвĕт тыт; ответить за преступления пĕред судбм
преступлени тÿнăшăн суд умĕнчĕ
явăп тыт
ответственность (-и) сущ. жен.
явăп, явăплăх, ответлăх; чувство ответственности явăплăх туйăмĕ; нестй ответственность явăп тыт, явăплă пул; привлечь к ответственности
явăп тыттăр, отвĕт тыттăр
ответственный ирил., ответственно нареч. явăплă, ответлă; ответственный за порядок человĕк йĕркешĕн явăплă çын; ответственный
редактор газеты хаçăтăн явăплă редăкторĕ
отвечЯть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
глаг. несов. 1. (ант. спрăшивать) хуравлă, ответлĕ, хурăв пар, отвĕт
пар; отвечЯть на письма çырусене
хурăв яр 2. за кого-что явăп тыт,
отвĕт тыт, явăплă пул, отвĕтлă пул;
кăждый дблжен отвечать за свой поступки кашнИ çын хăй мĕн тунйшĕн

явăплă пулмаллă 3. (син. соотвĕтствовать) тивĕçтер; товăр отвечает совремĕнным трĕбованиям тавăр хальхй ыйтусенĕ тивĕçтерĕт
отвертка (-и) сущ. жен. отвĕртка,
пă'ркăч (шурупсене, винтсене пйрмапли хатĕр); крестовИдная отвĕртка
хĕрĕслĕ отвĕртка
отвратйтельный прил., отвратйтельно нареч. (син. сквĕрный, гăдкий) усăл, кирĕвсĕр, йĕ 'рĕнчĕк,
йĕ 'ксĕк; отвратйтельньш зăпах усăл
шă'ршă; он отвратИтельно ведет се6Я вăл хăйнĕ кирĕвсĕр тыткалăть
отвЫкнуть (будущ. -ыкну, -Ыкнешь, -Ыкнут; прош. -ык, -Ыкла,
-ыкло, множ. -ыкли; ирич. действ.
прош. -Ыкший; деепр. -Ыкнув) глаг.
сов., от чего и с неопр. ф. (ант. привЫкнуть) пăрăх, сйвĕн, ман, пис;
он отвык от курĕния вăл туртмă
пăрăхнă; отвыкнуть от друзĕй туссенчĕн сйвĕн
отвязать (будущ. -яжÿ, -яжешь,
-яжут; повел. ф. -яжИ; ирич. страд.
прош. -язанный) глаг. сов. (ант. привязăть) салт, вĕçĕрт, салтсă яр; отвязăть собăку йыттă вĕçертсе яр
отдаленный ирил. (ант. блИзкий)
инçĕ, инçетрй, аякрй; отдаленные
места инçетрй вырăнсĕм; отдаленное
родствб аякрй тăвăнлăх
отдать (будущ. отдăм, отдăшь, отдăст, отдадут; ирош. отдăл и бтдал,
отдалă, отдăло, множ. отдăли; иовел. ф. отдăй; ирич. страд. прош. бтданный; деепр. отдăв, отдăвши) глаг.
сов. 1. кого-что (син. возвратйть; ант.
взять) тăвăр, тат, пар, тавăрсă пар;
отдăть долг пăрăм тат 2. кого-что яр,
пар, вырнаçтăр; отдать ребенка в
Ясли ачанă яслинĕ вырнаçтăр 3. пар,
тыттăр, парсă яр; он отдăл зарплăту женĕ вăл ĕç укçине арăмне пăнă
* отдЯть за бесценок йÿ'нĕ хакпă
сут; отдйть распоряже'ние хушÿ

кăлăр; отдать честь саламлă (çар
çыннисем çинчен); отдЯть жизнь пурнăçă пар (çапăçса); отдать себя делу парăнсă ĕçле, ĕçе пăрăн
отдĕл (-а) сущ. муж. (син. часть,
подразделĕние) пай, ÿйрăм; отдел
кадров кадрсен пăйĕ; обувнбй отдел
магазина магазйнăн ăтă-пушмăк ÿйрăмĕ
отделение (-я) сущ. сред. 1. (ант.
соединение) уйăрÿ; уйăрнй; отделение церкви от государства чиркăвĕ патшалăхрăн уйăрнй 2. пай, ÿйрăм
(учрежденин); отделение бăнка банк
ÿйрăмĕ 3. пай (концертйн); концĕрт
в трех отделениях вйçĕ пăйлă концĕрт 4. отделĕни (салтаксен ушкăне);
командИр отделения отделĕни командйрĕ
отделйть (будущ. -елк5, -ĕлишь,
-елят; прич. страд. прош. -елĕнный)
глаг. сов. (син. разъединйть) ÿйăр,
уйăрсă яр; отделйть глăвное от второстепенного чи кирлинĕ кирлĕх
марринчĕн ÿйăр
отдельный лрил. (син. обосббленный; ант. ббщий, совмĕстный), отдельно нареч. ÿйрăм, раснă; жить в
отдельной квартйре ÿйрăм хваттертĕ пÿрăн; идтй отдельно от другйх
ыттисенчен ÿйрăм утсă пыр
бтдых (-а) сущ. муж. канÿ; каннй;
бтдых на мбре тйнĕс хĕрринче каннй; дом бтдыха канÿ çÿрчă
отдыхăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
глаг. несов. кан; отдыхйть пбсле раббты ĕç хыççăн кан
отель (-я) сущ. муж. (син. гостИница) отель, хăнă кйлĕ; пятизвездочный отель пйлĕк çă'лтăрлă отĕль
(чи чапли, чи хакли)
отец (отцă) сущ. муж.; множ. отцы (отцбв): мой (наш) отбц аттĕ;
твой (ваш) отец аçÿ; егб (ее, их)
отец ăшшĕ; отец с сыном ашшĕпĕ
ывăлĕ; нăши отцы пйрĕн аттесĕм

отечественный прил. тăвăн ...; тăвăн
çĕршыв -ĕ, хăмăр çĕршыв -ĕ; от^чественные товăры хăмăр çĕршЫв
таварĕсĕм; отăчественная войнă тăвăн çĕршЫв вăрçй
отечество (-а) сущ. муж. (син. рбдина) тăвăн çĕршьге; жить вдалй от
отечества тăвăн çĕршыврăн инçетрĕ пÿрăн
бтзыв (-а) сущ. муж. (син. мнĕние, оцĕнка) хаклăв; хак пани; 6тзыв на кнйгу кĕнекенĕ хак панй
отзыв (-а) сущ. муж. чĕнсĕ илнй (каялла); огзыв депутата депутатă чĕнсĕ
илнй (унăн прависене пăрахйçлани)
отказăться (будущ. -ажÿсь, -ăжешься, -ăжутся; повел. ф. -ажись, -ажйтесь; прич. дейсшв. прош. -азăвшийся; деепр. -азăвшись) глаг. сов., от
чего и с неопр. ф. тун, ан килĕш, ан
йЫшăн; отказăться от сотрÿдничества пĕрлĕ ĕçлеме ан кйлĕш; он отказăлся от свойх слов вăл хăй каланине тÿнчĕ
откровĕнный прил. (син. Искренний), откровĕнно нареч. ÿçă, тÿ'рĕ,
кĕрĕт; пытармăн; откровĕнная ложь
кĕрĕт суя; говорить откровĕнно ним
пытармăсăр калă * говорЯ откровĕнно вводн. сл. тÿ 'ррĕн каласăн,
тĕрăссипĕ каласăн
открытие (-я) сущ. сред. 1. (син.
начăло; ант. закрытие) пуçлăмăш;
пуçланй, уçнй; открытие выставки
выставкăнă уçнй 2. открЫти (çĕннине тĕпчесе пĕлни); нбвое открытие
фйзиков физиксĕн çĕ'нĕ открытийĕ;
сделать открытие открЫти ту
открьгтка (-и) сущ. жен. открЫтка, ÿçă çырÿ, худбжественная открыгка
ÿкĕрчĕклĕ открЫтка; альббм для открыток открЫтка альббмĕ
открытый прил., открЫто нареч. 1.
(ант. закрьГтый) ÿçă, уçсă янă; открытая нăстежь дверь ярй уçсă янă
ăлăк 2. (син. явный) ÿçă, тÿ 'рĕ,

кĕр^т, пытарÿсăр; открыто выскăзывать свой мысли хăрпăр шухăшне пытармăсăр калă * открытая
степь тасă çеçен хир; открытый урбк
ÿçă урбк (кăмăл тăвакансем итлемелли); открытый харăктер таравăт
кă'мăл; открытый вопрбс татăлмăн
ыйтÿ; открытое письмб* ÿçă çырÿ (хаçатра пичетлени); на открытом вбздухе ÿçă сывлăшрă
открьпъ (будущ. -рбю, -рбешь, -рбют;
повел. ф. -рбй; прич. страд. прош.
-рЫтый) глаг. сов., что 1. (ант. закры'ть) уç, чар, кар, уçсă яр, уçсă
хур; открыть окнб чÿречĕ уç; широкб открыть рот çăварă карсă пăрăх
2. (син. задействовать) уç, хыв, пуçлă, йĕркелб; открыть фирму фйрма
йĕркеле; открыть движение автббусов автббус çÿретме пуçлă 3. уç, пĕл,
туп, уçсă пар, открЫти ту; астронбмы открыли нбвую звездÿ астрономсем çĕ'нĕ çă'лтăр тÿпнă *
открыть прăвду чăннинĕ уçсă калă; открыты нбвые возмбжности çĕ 'нĕ
майсем пăлăрчĕç
открыться (будущ. -рбюсь, -рбешься, -рбются; повел. ф. -рбйся, -рбйтесь; прич. действ. порш. -рЫвшийся; деепр. -рЫвшись) глаг. сов., 1 и 2
л. не употр. 1. (ант. закрьггься) ÿçăл,
уçăлсă кай; дверь открылась ăлăк
ÿçăлчĕ 2. (син. начăться) пуçлăн,
ÿçăл; открылось движĕние судбв по
Вблге А'тăл тă'рăх карапсйм çÿреме пуçлăрĕç
откÿда нареч. и союзн. сл. ăçтăн,
хăш тĕлтĕ"н; Откÿда вы пришлй?
Ăçтăн кйлтĕр эсир? * откÿда мне
знать ăçтăн пĕлбм-ха ăпĕ; откÿда ни
возьмйсь таçтăн сиксĕ тÿхрĕ
откÿда-лйбо, откÿда-нибÿдь нареч.
ăçтăн та пулйн
откÿда-то нареч. таçтăн; откÿда-то
с востбка таçтăн тухăçрăн
откусйгь (будущ. -ушÿ, -ÿсишь, -ÿсят;

прич. страд. прош. -ÿшенный) глаг.
сов. çыртсă ил, çыртсă тат; откусйть
хлеба çă'кăр çыртсă ил
отлйв (-а) сущ. муж. (ант. прилйв) тйнĕс чакнй (Уййх туртймĕпе тинĕс шывĕ çырантан чакни)
отличăться (наст. -ăюсь, -ăешься,
-ăются; повел. ф. -ăйся, -ăйтесь;
ирич. действ. наст. -ăющийся, прош.
-ăвшийся; деепр. -ăясь) глаг. несов.,
чем (син. выделяться) пăлăр, палăрсă
тăр, уйрăлсă тăр; Пбтя отличăется
своей сйлой Петя хă'йĕн вăйспе палăрсă тăрăть
отлйчник (-а) сущ. муж., отлйчница (-ы) жен. отличник (вĕренÿре
питĕ лайăх ĕлкĕрсе пыракан)
отлйчный прил., отлйчно нареч. 1.
от кого-чего (син. инбй; ант. схбдный) урăхлă, раснă; отлИчное от
прежнего решĕние малтанхинчĕн
раснă йышăнÿ 2. (син. превосхбдный;
ант. плохбй) чăплă, хÿ'хĕм, сблĕм,
пИтĕ лăйăх; отличная погбда пйтă
лăйăх çантăлăк 3. отлйчно сущ. нескл.
сред. отлйчно, пйтĕ лăйăх (вĕренÿри
хаклав пусăмĕ); у негб в дневнике
тблько «отлйчно» ÿнăн дневникрă
«пиллĕксĕм» кăнă 4. отлйчно частица,
выражает согласие, одобрение юрăть,
пйтĕ авăн; Пойдĕм на концерт? Отлйчно! Концертă' каяр-и? Юрăть!
бтмель (-и) сущ. жен. ă'шăх вЫрăн, ă'шăх; песчăная бтмель ă'шăх
хă'йăрлăх
отменйть (будущ. -еню, -енишь,
-ĕыят; прич. страд. прош. -енĕнный)
глаг. сов., что (син. упразднйть) пăрахăçлă, пăрăхăç ту; вăйрăн кăлăр; отмененный прикăз вăйрăн кăлăрнă
прикăз
отметить (будущ. -ĕчу, -етишь, -етят;
повел. ф. -еть, -етьте; прич. страд.
прош. -еченный) глаг. сов., кого-что
1. (син. обознăчить) пăлăрт, пăллă

ту, пăллă ларт; отметить в журнăле
отсутствующих кам çуккинĕ журналтă пăллă ту 2. пăлăрт, уя; отметить
заслÿги ветерăнов ветерансĕн тавă
тивĕçлĕ ĕçĕсене пăлăрт 3. (син. отпрăздновать) пăлăрт, уявлă; отметить день рождĕния çурăлнă кунă
пăлăрт
отмĕтка (-и) сущ. жен. 1. (син. оцбнка) хаклăв, отмĕтка (вĕренÿри);
выставить четвертные отметки вĕрен ÿ ' чĕ'рĕкĕшĕн отметкăсем лартсă
тух 2. (син. знак) пăллă, палăрту; сдблать отметку в вĕдомости ведомоçрă пăллă ту
отнестй (будущ. -есÿ, -есĕшь, -есÿт,
прош. -ĕс, -еслă, -еслб, множ. -еслИ; ирич. действ. прош. -ĕсший;
прич. страд. прош. -есĕнный; деепр.
-еся) глаг. сов., кого-что (ант. принестИ) леç, леçсе пар, çĕклесе кай,
йăтсă кай, кайсă пар; отнестй ведра
в сарăй витресенĕ сарайне кайсă хур
огнять (будущ. отнимÿ, отнймешь,
отнймут; прош. бтнял и отнял, отнялă, бтняло и отняло, множ. <5тняли и отняли; иовел. ф. отнимй;
ирич. действ. прош. отнявший; прич.
страд. прош. бтнятый; деепр. отняв)
глаг. сов. 1. кого-что тытсă ил, туртсă ил; отнять из рук алăрăн туртсă
ил 2. что (син. потребовать) ыйт,
кай, пĕт^р, кйрлĕ пул; раббта отнялă мнбго времени ĕçе тумă вă'хăт
нумăй кăйрĕ 3. что от чего (син. вЫчесть; ант. прибăвить) кăлăр, кат;
от десятй отнять пять вуннăрăн
пйллĕк кăлăр 4 отиять жизнь вĕлĕр,
пурнăçрăн ÿйăр; отнЯть надежду
шанчăкă пĕтер; отнЯть рăненую нбгу амăннă уранă кассă пăрăх; отнЯть
ребĕнка от грудй ачанă чĕ'чĕ пăрахтăр
отобрать (будущ. отберÿ, отберĕшь,
отберÿт; повел. ф. отбери; ирич.
страд. прош. отббранный) глаг. сов.,

кого-что 1. (син. отнять) тытсă ил,
туртсă ил; отобрать орÿжие у пленных тыткăнă лекнисен хĕç-пăшалнĕ туртсă ил 2. суйласă ил; отобрăть
нужные кнйги кирлĕ кĕнекесенĕ суйласă ил
отовсн5ду нареч. пур çĕртĕн те, таçтăн та; гбсти съĕхались отовсн5ду
хăнасĕм таçтăн та кйлчĕç
отойти (будущ. отойдÿ, отойдĕшь, отойдÿт; ирош. отошĕл, отошлă, отошлб, множ. отошлй; повел. ф. отойдИ; прич. действ. прош.
отошĕдший; деепр. отойдя) глаг. сов.,
от кого-чего 1. (син. удалйться) кай,
куç, пă'рăн, тапрăн; отойти в стброну айккине пăрăнсă тăр; пбезд
отошел по расписăнию пбезд расписанипĕ тапрансă кăйрĕ 2. (син. отступИть) ÿйрăл, ман, пис; отойтй
от прĕжних взглядов малтанхИ шухăшсенĕ ман 3. 1 и 2 л. не употр.
(син. отделИться) хă'йпăн, сĕ'вĕн,
ÿйрăл; обби отошлй от стены шпалĕр стенарăн хă'йпăннă
отопление (-я) сущ. сред. ăшăтÿ;
ăшăтнй, хутнй, хутсă ăшăтнй; печнбе отопление кăмакă хутсă ăшăтнй
оторвать (будущ. -вÿ, -вĕшь, -вÿт;
ирич. страд. прош. отбрванный) глаг.
сов., кого-что 1. тат, татсă пăрăх, татсă ил; оторвать листбк календарЯ
календăрь листинĕ татсă ил 2. от
кого-чего ÿйăр, уйăрсă яр; оторвăть
от раббты ĕçрĕн ÿйăр * нельзЯ глаз
оторвЯть пăхсă тăранмă çук
оторваться (будущ. -вÿсь, -вĕшься,
-вÿтся; прош. -вăлся, -валăсь, -валбсь и -вăлось, множ. -вались и
-вăлись; повел. ф. -вись, -витесь;
ирич. действ. прош. -вăвшийся; деепр. -вăвшись) глаг. сов. 1. 1 и 2 л.
не употр., от кого-чего (син. отделйться) тăтăл, татăлсă ÿк; лист оторвался от вĕтки çÿлçă туратрăн татăлсă ÿ'кнĕ 2. от кого-чего ÿйрăл, пис,

çыхăнÿ çухăт; оторваться от рбдины
тăвăн çĕршыврăн ÿйрăл 3. от чего
ÿйрăл, пăрăх; от Зтой книги невозмбжно оторваться ку кĕнекене алăрăн пăрахмă çук
отпереть (будущ. отопрÿ, отопрĕшь, отопрÿт; прош. бтпер, отперлă, бтперло, множ. бтперли; повел.
ф. отопрй; прич. страд. прош. бтпертый) глаг. сов., что (ант. запереть)
уç (питĕрнине); отпереть ключбм
дверь алăкă çăраççипе уç
отпбр (-а) сущ. муж. хйрĕç тăнй,
хйрĕç çапнй; дать отпбр врагу тăшманă хйрĕç çап
отправить (будущ. -влю, -вишь, -вят;
прич. действ. прош. -вивший; прич.
страд. прош. -вленный) глаг. сов.,
кого-что (син. послăть) яр, ярсă пар;
отпрăвить дĕньги пбчтой укçанă почтăпă ярсă пар
отпрăвиться (будущ. -влюсь, -вишься, -вятся; повел. ф. -вься, -вьтесь;
прич. действ. прош. -вившийся; деепр. -вившись) глаг. сов. кай, тапрăн, тухсă кай, çулă тух; онй отнрăвились на бтдьгх вĕсем канмă тухсă кăйнă
бтпуск (-а, в бтпуске и в отпускÿ) сущ. муж.; множ. отпуска (-бв)
бтпуск (ĕçлекене канма паракан вăхăт); очереднбй бтпуск черетлĕ бтпуск; оплăчиваемый бтпуск тÿлевлĕ
бтпуск; он сейчас нахбдится в бтпуске вăл хăлĕ отпускрă
отпустйть (будущ. -ущÿ, -ÿстишь,
-ÿстят; прич. страд. прош. -ÿщенный) глаг. сов. 1. кого (син. освободйть) яр, кăларсă яр, ирĕке яр; отпустйть детей игрăть ачасене вылямă кăларсă яр 2. (син. продăть) пар,
сут, туянтăр; отпустйть покупăтелю
мукÿ тавăр илекене çă'нăх парсă яр
* боль отпустйла ыратнй иртсĕ
кăйрĕ; отпустйть ремйнь пиçиххинĕ
пушăт; отпустИть бброду сухăл

ÿстерсе яр; отпустйть шутку шÿт ту,
шÿтлесĕ калă
отравйть (будущ. -авлк5, -ăвишь,
-ăвят; прич. страд. прош. -ăвленный)
глаг. сов., кого-что наркăмăшлă, наркăмăшпă чирлеттер, наркăмăшпă
вĕлер
отравиться (будущ. -авлк5сь, -ăвишься, -ăвятся; прич. действ. прош.
-авйвшийся; деепр. -авйвшись) глаг.
сов. наркăмăшлăн, наркăмăшпă аптăрă; отравйться грибами кăмпă çисе наркăмăшлăн
отразйть (будущ. -ажÿ, -азйшь, -азят;
прич. страд. прош. -ажĕнный) глаг.
сов., кого-что 1. (син. отбйть, защитйться) сирсе яр, хйрĕç тăр; отразйть нападĕние врагă тăшмăн тапăннине сирсе яр 2. (син. воспроизвестй) сăнарлă, ÿкер, сăнласă пар;
худбжник отразйл исторйческие события худбжник историре пулсă
иртнине сăнласă пăнă
бтрасль (-и) сущ. жен. бтрасль
(хуçалăхăн, ăслйлăхăн пысăк уйрăмĕ); нбвые бтрасли промышленности промышленноçăн çĕ'нĕ отраслĕс^м
отрезать (будущ. -ĕжу, -ежешь, -ежут;
повел. ф. -ĕжь; ирич. страд. прош.
-ĕзанный) глаг. сов., что кас, кассă
ил, кассă тат, кассă пăрăх; отрезать
кусбк картбна картбн тăтăкĕ кассă
ил * отрезать языкбм пат татсă
калă
отрицăтельный прил., отрицăтельно нареч. 1. (ант. утвердительный)
хирĕçле, килĕшмен; ответить отрицйтельно килĕшмĕсĕр хуравлă 2. (син.
плохбй; ант. положйтельный) япăх,
начăр; отрицăтельные черты харăктера çын кă'мăлĕн япăх енĕсем *
отрицăтельный пблюс çÿклă пблюс
(физикăра); отрицăтельные частицы
çÿклă татăкс^м (грамматикăра)
отрицăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)

глаг. несов., что тун, çуклăт, хирĕçле, ан йЫшăн; он отрицăет свон5 винÿ вăл хă'йĕн айăпне йышăнмăсть
бтруби (-ĕй) сущ. множ. сă 'сăл,
хЫвăх (тырă авăртсан юлни); хлеб
с отрубями хЫвăхлă çă'кăр
отрывок (-вка) сущ. муж. пай,
тăтăк; отрывок ромăна ромăн сьшăкĕ
отряд (-а) сущ. муж. отряд (пĕр
тÿмевпе пĕрлешнĕ ушкăн); партизăнский отрЯд партизăн отрячĕ; отрЯд
геблогов геологсĕн отрячĕ; командИр
отряда отряд пÿçлăхĕ
отстăвка (-и) сущ. жен. (син. увольнение) отстăвка, ĕçлеме пăрахнИ,
службăрăн кăларни (çар çыннисене е
патшалăх службинчи çынсене); под4ть в отставку отставкăнă тух
отставнбй прил. отставкăрй; отставнбй полкбвник отставкăри полк<5вник
отстăть (будущ. -ăну, -ăнешь, -ăнут;
повел. ф. -ăнь) глаг. сов. 1. от когочего (ант. опередйть) юл, кая юл,
тăрсă юл; щл отстăли от поезда эпйр
поездрăн тăрсă к5лтăмăр 2. кая юл,
япăх вĕрен, ĕлкĕрсе ан пыр; он отстăл в учĕбе из-за болезни вăл чирленĕ пирки вĕренÿре кая к5лнă 3. 1
и 2 л. не употр. юл, кая юл, юлсă
çÿр^; часы отстали на полчасЯ сехет çур сех^т кая к5лнă 4. 1 и 2л. не
употр. (син. отделИться) хă 'йпăн,
хă 'пăн, сĕвĕнсе ÿк, уйрăлсă кай;
подбшва ботйнка отстала пушмăк
тĕ'пĕ хă'пăннă 5. от кого хăп, кай;
Отстăнь от менЯ! Хăп ман çумрăн!
отступйть (будущ. -уплю, -ÿпишь,
-упят) глаг. сов. 1. (син. отойтй) чак,
каяллă чак; враг отступил под нăтиском нăших войск тăшмăн пйрĕн çарс^м хĕснипе каяллă чăкрĕ 2. от чего
(син. отказăться) чак, пăрăх, тун; он
не отстÿпнт от своих нлăнов вăл
хă'йĕн шÿхăш-ĕмĕтне пăрахăс çук
отступление (-я) сущ. сред. (ант.

наступление) чаку; чакнй, каяллă
чакнй; беспорадочное отступление
войск çарс^м ним йĕрк^сĕр чакнй
отсутствовать (наст. -твую, -твуешь, -твуют; повел. ф. -твуй) глаг.
несов. (ант. присÿтствовать, иметься) ан пул, çук пул; в клăссе отсÿтствуют три ученикă класрă виçă вĕренекен çук
отск5да нареч. (ант. сюдă) кунтăн,
çакăнтăн, çак вырăнтăн; отск5да хорошб вйден гброд кунтăн хулă авăн
курăнăть
оттенок (-нка) сущ. муж. сĕм; оттенки сйнего цвĕта кăвăк тĕс сĕмĕсем
бттепель (-и) сущ. жен. ăшăтÿ;
ăшăтсă пăрахнИ (хĕллехи вăхăтрă);
наступнла бттепель çантăлăк ăшăтсă
пăрăхрĕ
оттогй нареч. и союзн. сл. (син. потомÿ) çавăнпă, çăвăн пиркй, çавнă пулă; Он устăл, оттогб сердйт
Вăл Ывăннă, çавăнпă кă'мăлсăр
оттÿда нареч. (ант. тудă) унтăн,
çавăнтăн, лерен; оттÿда до нас недалекб унтăн пйрĕн патă çитме инçе
мар
отцбвский ярил. атте -ĕ; аçÿ -ĕ;
ăшшĕ -ĕ; он выполняет отцбвский
накăз вăл ăшшĕ хушсă хăварнине
пурнăçлăть
отчăсти нареч. (ант. пблностью)
хăш-пĕ'р тарăн; ты отчăсти прав ^сĕ
хăш-пĕ'р тарăн тĕрĕссине калăтăн
отчаянный прил., отчăянно нареч.
1. (син. безрассÿдный) пÿçсăр, хăрсăр, теветкеллĕ; отчăянно брбситься на врагă тăшмăн çине пуçсăрлансă Ыткăн 2. (син. тяжелейший, безвЫходный) пйтĕ йЫвăр, хăрушлă,
шăнчăксăр; попăсть в отчаянное положение пйтĕ йЫвăр ларÿ-тăрăвă лек
отчегб 1. нареч. и союзн. сл. (син.
почемÿ) мĕ'ншĕн, ма, мăн пиркИ;
Отчегб ты невесел? Мă'ншĕн салхÿ
э'сĕ?; Я не знăю, отчегб он не при-

шел Вăл мĕн пиркй килменнине йпĕ
пĕлмĕстĕп 2. союз çавăнпă, çăвăн
пиркИ; Кбля заболĕл, отчегб не пришел в шкблу Кбля чирлбнĕ, çавăнпă шкулă килмĕн
отчегб-лйбо, отчегб-нибÿдь нареч.
(син. почемÿ-лйбо, почемÿ-нибÿдь)
мĕ'ншĕн те пулйн
отчегб-то нареч. (син. почемÿ-то)
темшĕн, тем пирки; отчегб-то головЯ болит т^мшĕн пуç ыратăть
бтчество (-а) сущ. сред. ăшшĕ ячĕ
(сăм., Иванович, Ивановна); звать по
имени и бтчеству ятпă татă ăшшĕ
ячĕпе чĕн
отчет (-а) сущ. муж. отчĕт (ĕç çинчен пĕтĕмлетсе пĕлтерни); годовбй
отчет çултăлăк отчĕчĕ; сделать отчет
отчĕт ту Ф отдавăть себе отчет ăнлансă ил, чухлă
бтчим (-а) сущ. муж. аçă çурИ,
Иккĕмĕш ашшĕ (тăван марри)
бфис (-а) сущ. муж. (син. контбра) бфис, кантÿр; бфис фирмы фйрма кантÿрĕ
офицер (-а) сущ. муж. офицер
(çарти командир); стăршие офицеры ăслă офицерсĕ"м; он офицĕр налбговой полиции вăл налбг полйцийĕн офицерĕ
официăльный прил., официăльно
нареч. официăллă; ĕç йĕркйллĕ; ответить в официăльном порЯдке официăллă йĕркепе хуравлă
официăнт (-а) сущ. муж., офицăнтка (-и) жен. официăнт; раббтать
официăнтом ресторăна ресторăн
официантĕнче ĕçле
охăпка (-и) сущ. жен. çĕклĕм,
ытăм; охăпка сена пĕр çĕклем ÿтă;
взять в охăпку ытамласă ил
бхать (наст. бхаю, бхаешь, бхаЮт) глаг. несов. ахлăт, айлăт (ыратнипе, тĕлĕннипе, шелтнипе)
охладĕть (будущ. -6ю, -ĕешь, -^ют)
глаг. сов., к кому-чему сИвĕн, пис,

к5тшăн; охладĕть к мÿзыке музыкăрăн пис; он охладел к друзьЯм вăл
тусĕсенчен сйвĕнчĕ
охладить (будущ. -ажÿ, -адйшь, -адят;
прич. страд. прош. -аждĕнный) глаг.
сов., что сйвĕт (вĕри япалана); охладйть кипятбк вĕретнĕ шывă сйвĕт
охбта1 (-ы) сущ. жен. сунăр, ухатă; охбта на зăйцев мулкăч сунăрĕ;
ходИть на охбту сунарă çÿрĕ
охбта2 (-ы) сущ. жен. 1. к чему
или с неопр. ф. (син. желание,
страсть) кă 'мăл, тÿртăм, сÿнăм;
охбта к чтению вулăс тÿртăм 2. в
знач. сказ., кому, с неопр. ф. -ас (-ес)
килет; ребенку охбта пить ачăн ĕç^с

килет
охбтиться (наст. охбчусь, охбтишься, охбтятся; повел. ф. охбться, охбтьтесь; прич. действ. наст.
охбтящийся, прош. охбтившийся;
деепр. охбтясь) глаг. несов., на кого
или за кем сунарă çÿре, кайăкă çÿре,
тытмă çÿр^; охбтиться на лис тйлĕ
тытмă çÿре
охбтник (-а) сущ. муж., охбтница (-ы) жен. сунăрçă, ухатнйк; охбтник на зăйцев мулкăч сунарçй
охбтничий прил. сунăр -ĕ; сунăрçă
-ĕ; охбтничья собăка сунар йыттй;
охбтничий дбмик сунăрçă пÿ'рчĕ
охбтно нареч. хаваспă, кăмăлпă; он
охбтно согласйлся помбчь нам вăл
пире пулăшмă хаваспăх кйлĕшрĕ
охрăна (-ы) сущ. жен. 1. (син. защйта) хураллăв, сыхлăв; хураллани, сыхланй; охрăна гранйц чикĕсене сыхланй 2. хурăл; военизированная охрăна хĕç-пăшăллă хурăл;
выставить охрăну хурăл тăрăт
охранЯть (наст. -яю, -яешь, -яют;
ирич. страд. наст. -яемый) глаг. несов., кого-что (син. стерĕчь) хураллă, сыхлă; охранЯть прирбду çут çанталăкă сыхлă; охранЯть склад складă хураллă

оценйгь (будущ. -ешб, -ĕнишь, -енят;
прич. страд. прош. -енĕнный) глаг.
сов., кого-что 1. хаклă, хак хур, хак
ту; оценить автомашИну автомашйна хакнĕ хур 2. хаклă, пахалă, хакласă калă, хак пар; твбрчество писателя высокб оцененб çырăвçă пултарулăхне пЫсăк хак пăнă
оцĕнка (-и) сущ. жен. 1. хаклăв;
хакланй, хак панй; оцĕнка имÿщества пурлăхă хакланй; дать высбкую
оценку пЫсăк хак пар 2. (син. отмĕтка) хаклăв, пăллă, отмĕтка (вĕренÿри); поставить хорбшую оценку за
диктЯнт диктăнтшăн лăйăх пăллă
ларт
оцепить (будущ. оцеплк5, оцепишь,
оцĕпят; прич. страд. прош. оцепленный) глаг. сов., кого-что çавăрсă ил
(çарпа, милиципе); оцепйть мбсто
авăрии инкĕк пулнă вырăнă çавăрсă ил
оч^г (-ă) сущ. муж.; множ. очаги
(-бв) 1. вучăх; очăг рÿсской пĕчи çă'кăр
кăмакйн вучăхĕ 2. вучăх, кил-йыш,
тăвăн кил
бчень нареч. (син. чрезвычăйно)
пйтĕ, питĕх те, çав терй; бчень хорошб пйтĕ авăн; сегбдня бчень хблодно паян пйтĕ сйвĕ
очереднбй ирил. черĕтлĕ; очереднбй
нбмер газеты хаçăтăн черĕтлĕ нбмерĕ
бчередь (-и) сущ. жен.; множ. бчереди (-ĕй) черĕт; стоять в бчереди
черĕт тăр; Входйте по бчереди! Черетпĕ кĕ'рĕр!
бчерк (-а) сущ. муж. бчерк; газетный бчерк хаçăт бчеркĕ; документăльный бчерк докумĕнтлă бчерк; он
раббтает в жăнре бчерка вăл очерксĕм çырăть
очкй (-бв) сущ. множ. куçлăх; солнцезащИтные очкй хĕвелтен хÿтĕленмеллй кÿçлăх; ходйгь в очкăх куçлăхпă çÿрĕ
очкб (-ă) сущ. сред.; множ. очкй

(-бв) очкб (вăйăри виçе, шут); вьшграть лИшнее очкб пĕр очкб ытларăх
вылясă ил 4- втирăть очки куç пăв,
улталă
бчный прил. кĕрĕт, куçа-кÿç; бчное и забчное обучение кĕр^т татă
кĕр^т мар вĕренÿ'; устрбить бчную
стăвку куçа-кÿç тĕл пултăр
очутйться 1 л. не употр. (будущ.
очÿтишься, очÿтится, очÿтятся; прич.
действ. прош. очутйвшийся; деепр.
очутйвшись) глаг. сов. (син. попăсть,
оказăться) лек, çит, пул, пырсă
тух, çитсе тăр, кĕрсĕ ÿк; мы очутйлись в незнакбмом мбсте эпйр пĕлмĕн çĕрĕ пырсă тÿхрăмăр
ошĕйник (-а) сущ. муж. мă'йкăч,
мăй çыххи (выльăхсене тăхăнтараканни); надĕть на соб^ку ошĕйник
йыггă мă'йкăч тăхăнтăр
ошибйться (будущ. ошибÿсь, ошибĕшься, ошибутся; прош. ошибся,
ошйблась, ошйблось, множ. ошйблись; повел. ф. ошибйсь, ошибИтесь;
ирич. действ. прош. ошйбшийся; деепр. ошйбшись) глаг. сов. йă'нăш ту,
йă'нăш; ошибИться в расчетах шутлăнă чухнĕ йă'нăш ту
ошибка (-и) сущ. жен. йă 'нăш;
совершйть ошИбку йă'нăш ту; испрăвить ошйбки в диктанте диктантрй йăнăшсенĕ тÿрлĕт
ошибочный лрил. (син. непрăвильный; ант. прăвильный), ошИбочно
нареч. йă'нăш, тĕ'рĕс мар; ăдрес напйсан ошибочно адресă тĕ'рĕс мар
çырнă
ощутйть (будущ. ощущÿ, ощутйшь,
ощутят; прич. страд. прош. ощущĕнный) глаг. сов., кого-что (син.
почÿвствовать) туй, сис, пĕл, туйсă ил; ощутйть зăпах бензИна бензйн шăршинĕ туйсă ил
ощущĕиие (-я) сущ. сред. тÿйăм,
сйсĕм, сисÿ'; туйнй, сиснИ; ощущĕние опăсности хăрушлăхă туйнй

хĕр, тăвăн мар хĕр (ашшĕшĕн е амăпавильбн (-а) сущ. муж. павильбн
{сутă тумалли е выставка ирттер- шĕшĕн)
паек (пайкă) сущ. муж. паĕк, пай,
мелли çурт); Ярмарочные павильбвăлĕ (çирĕплетнĕ йĕркепе уйăрса паны ярмăрккă павильонĕсĕм
павлйн (-а) сущ. муж. павлин, турт- раканни); продовбльственный паек
апăт-çймĕç паĕкĕ; держăть на гокăш (вăрăм хитре хуреллĕ кайăк)
лбдном пайкĕ выçăллă-тутăллă успăводок (-дка) сущ. муж. е й ÿ ' ,
рă
шыв тулнй, шыв илнй; весенний пăпаз (-а, о пăзе, в пазÿ) сущ. муж.;
водок çурхи ейÿ'
множ. пазы (-6в) хÿшă, хушăк, ш ă ' пăдалица (-ы) сущ. жен. ÿ ' к н ĕ
тăк, çÿрăк; законопатить пазы хуçимĕç, ÿ ' к н ĕ улмă-çырлă; собирăть
шăксене мăклă
падалицу ÿ'кнĕ çимĕçе пуçтăр
пăзуха (-и) сущ. жен. хĕв (утпе кĕпăдаль (-и) сущ. жен. (син. труп(
пе хушши); положйть за пЯзуху хĕве
виле, вйлĕ чĕр чун
чик
пăдать (наст. -аю, -аешь, -ают)
пай (пăя) сущ. муж.; множ. пай
глаг. несов. 1. ÿк, йăвăн, тÿн; тă'кăн,
(паĕв, паями) пай, вăлĕ; вносйть
татăлсă ан; яблоки пăдают с дерева
плату паЯми пăйăн-пăйăн тÿле
пан улмй йЫвăç çинчен тăкăнăть; я
пакет (-а) сущ. муж. 1. (син. свĕрпадаю от усталости ывăннипе урат о к , мешо'чек) çы'хă, тĕрке',
рăн ÿкетĕп 2. 1 и 2л. не употр. (син.
чĕркĕм (хутпа чĕркени е хутаçа
приходйться) тив, кил, ÿк, тиен,
хуни); пакĕт с крупбй кĕрпе хутăçĕ
тÿр кил; ударение падает на первый
2. (син. конвĕрт) пакĕт, конвĕрт; заслог слбва пÿсăм сăмăхăн пĕрремĕш
печатать пак^т сургучбм пакетă
сыпăкне ÿкĕт; глăвная нагрÿзка п^сăркăчлă
дает на нас тĕп ĕç пирĕ тиенет 3.
пăкля (-и) сущ. жен. сÿс, чÿ'пĕк;
I и 2 л. не употр. чак, кăтăл, пĕзаконопатить сруб паклей пуранă
чĕклен; цĕны пăдают хаксем чаксă
сÿспе мăклă
пырăççĕ * снег падает хлбпьями
пакт (-а) сущ. муж. (син. договбр)
лапкă-лапкă юр çăвăть; скот пăдает
пакт, килĕшÿ' (çĕршывсем хушшинвЫльăх вилсе пырăть; настроение
чи); пакт о ненападении тапăнмăспадает кă'мăл пăсăлăть; вблосы п^лăх килĕшĕвĕ
дают çÿç тăкăнăть; пăдающая звездă
палăс (-а) сущ. муж. палăс (икĕ енÿкекен çă'лтăр, метебр
лĕ, тĕксĕр кавир)
падеж (-ă) сущ. муж. падеж, ÿ'кпалата1 (-ы) сущ. жен. 1. палăта
См (ят сăмахсен форми); имени(парламент пайĕ); вĕрхняя палăта
тельный падеж ят падежĕ (вырăс
ăслă палăта (Раççейра - Федераци
чĕлхинче); основнбй надеж тĕп паКанашĕ); нижняя палăта кĕ'çĕн падеж (чăваш чĕлхинче); падежи сулăта (Раççейра - Патшалăх Думи)
ществИтельных япалă ячĕсĕн паде2. палăта (учреждени); торгбвая пажĕсĕм
л^та сутÿ-илÿ' палатй; книжная пападсжпый лрил. падеж -ĕ; падежл^та кĕнеке палатИ
пые фбрмы падеж формисĕм
палата2 (-ы) сущ. жен. палăта,
пăдчерица (-ы) сущ. жен. амă çурй
II*

пÿ"лĕм (больницăра); трĕхместная
палăта вйçĕ çынлăх палăта
палăтка (-и) сущ. жен. 1. палăтка,
чăтăр; туристйческая палăтка туристсен палаткй; разбйть палăтку чăтăр кар 2. палăтка (сутă тумалли
пĕчĕк çурт)
пăлец (пăльца) сущ. муж.; множ.
пăльцы (-цев) пÿрне"; пăльцы рук
ăлă пÿрнисем; большбй пăлец пас
пÿрнĕ; указăтельный пăлец шĕвĕр
пурнĕ; срĕдний пăлец вăтă пÿрне; безымянный пăлец ятсăр пÿрне Ф обвестй вокрÿг пăльца чикĕ тă'ршшĕ
ларт; мбжно по пăльцам перечесть
пурнепĕ шутламăлăх кăнă; смотреть
сквозь пăльцы пÿрнĕ вйтĕр пăх, курмăш пул; пăлец о пйлец не удăрит
йă'шăлт та тумăсть; знăет как свой
пять пăльцев вйтĕр пăлĕт; емÿ пальца
в рот не клади ăнă шанмă çук; из
пăльца высосать çуккинĕ пур тусă
кăтăрт
палйтра (-ы) сущ. жен. 1. палйтра
(художник сăрăсене хутăштаракан
пĕчĕк хăма) 2. тĕс-сĕм (художникăн
илемлĕх мелĕсем); богăтая палитра
тĕ'с-сĕм пуянлăхĕ
пăлка (-и) сущ. жен. патăк; туя;
сухйе пăлки тйпĕ патаксем; привязăть флаг на пăлку патăк çумнĕ ялăв
çыхсă ларт; идти, опирăясь на пăлку туя туяласă ут * пăлка о двух
концăх патăкăн вĕ 'çĕ йккĕ (апла та,
капла та пулма пултаратъ); ставить
пăлки в колеса урă хур, такăнтарсă
пыр; раббта из-под пăлки пусахланипĕ ĕçленй
пăлуба (-ы) сущ. жен. пăлуба, урăй
(карапйн, самолетăн)
пăльма (-ы) сущ. жен. пăльма (кăнтăрта ÿсекен йывăç); кокбсовая
пăльма кокбс пальмй
пальтб сущ. нескл. сред. пальтб; зймнее пальтб хĕллехй пальтб; носйть
пальтб пальтопă çÿрĕ

пăмятник (-а) сущ. муж. пăлăк; пăмятник Чапăеву Чапăев пăлăкĕ; воздвИгнуть пăмятник пăлăк ларт
пăмять (-и) сущ. жен. ас, тăн,
ăстăвăм; хранить в пăмяти асрă тыт;
пришлб на пăмять асă килчĕ; подарйть на пăмять асăнмăлăх парнелб;
лишйться пăмяти тăнă çухăт * Клшга
Памяти А'стăвăм Кĕнекй (сăм., вăрçйра вилнисен ячĕсене çырса хуни);
компыбтерная пăмять компьк5тер ăстăвăмĕ (информацие йышăнса, пухса
упракан хатĕрсем)
панихйда (-ы) сущ. жен. тлб
кĕллй, пытарÿ кĕллй; священник
отслужйл панихйду пăчăшкă пытарÿ кĕллй тÿрĕ 4 граждăнская панихйда ăсатÿ пÿхăвĕ, пытарÿ пÿхăвĕ
(вилнĕ çынна пытарас умĕн ирттерекенни)
пантера (-ы) сущ. жен. пантера
(кушак йышши пысăк тискер кайăк)
пăнцирь (-я) сущ. муж. 1. тймĕр тум
(ĕлĕкхи салтаксен) 2. хÿпă, вйтĕ,
вйтĕм (хйш-пĕр чĕр чунсен); пăнцирь
черепăхи тймĕр шапă хуппй
пăпа1 (-ы) сущ. муж.; множ. пăпы
(пап, пăпам): мой (наш) папа аттĕ;
твой (ваш) ш!па аçÿ; егб (еĕ, их)
пăпа ăшшĕ; я знăю вăшего пăпу Зпĕ
сйрĕн аçăрă пĕлетĕп
пăпа2 (-ы) сущ. муж. пăпа (католик чиркĕвĕн пуçлăхĕ); папа рймский Римрй пăпа
папирбса (-ы) сущ. жен. пирÿс; пăчка
папирос пирÿс пачкй; курить папирбсы пирÿс турт
пăпка (-и) сущ. жен. пăпка (çыхăллă хуплашка); пăпка с докумĕнтами
ĕç хучĕсен папкй
пăпоротник (-а) сущ. муж. упă саррй (вйрман курăкĕ)
пар1 (-а, о пăре, в парÿ) сущ.
муж.; множ. пары (-бв) пăс; водяные пары шыв пă'сĕ; поддăть пăру
в бăне мунчарă ăшшй пар Ф мчăться

на всех парăх ыткăнсă пыр; С
лĕгким пăром! Мунчă ăшшй сывлăхă пÿлтăр!
пар2 (-а) сущ. муж. çĕртме, парлăк; землЯ под пăром çĕртме пуссй;
поднимăть пар çĕртме ту
пăра (-ы) сущ. жен. 1. мă'шăр; пăра сапбг пĕр мă'шăр ăтă 2. мă'шăр
(упăшкипе арăмĕ); счастлИвая пара
телĕйлĕ мă'шăр; без пăры мă'шăрсăр, хăрăх 3. (син. два) йкĕ, йккĕ,
мă'шăр; пара тетрадей йкĕ тетрăдь;
запрячь пăру лошадей пар лашă кÿл
* пара пустякбв ним те мар; два
сапогă пăра çÿпçипе хупăлчй; позвăть
на пăру слов пĕр-йкĕ сăмăх калаçсă
илмĕ чĕн
парăграф (-а) сущ. муж. парăграф
(текст сыпăкĕ тата ăна уййрса
кăтартакан «§» паллă); парăграф
закбна закбн парăграфĕ
парăд (-а) сущ. муж. парДд (çар çыниисем е спортсменсем урампа чаплăн
иртни); воĕнный парăд çар парăчĕ;
комăндовать парăдом парадă ертсĕ
пыр
парăдный ирил. 1. (син. прăздничный) парăд -ĕ; уяв -ĕ; парăдная фбрма уяв тумĕ 2. (ст. глăвный) тăп,
чăплă; парăдный ход тĕп ăлăк
паралйч (-ă) сущ. муж. шăлкăм çапнИ, хускалмИ пулнй; паралич ног
урас^м хускалмй пулнй
параллĕльный прил., параллельно
нареч. 1. (ант. перпендикулярный)
параллельлĕ (юнашар тăсйлса выртакан); параллельные лйнии параллельлĕ йĕрс^м 2. (син. одновременный, сопÿтствующий) пĕрлехй, пĕр
вăхăтрй; параллельно со стройтельством домбв ведется их газификăция çуртсене лартнипе пĕрл^х вĕсене
газ кĕрт^ççĕ
параипбт (-а) сущ. муж. параппбт
(самолет çинчен çĕре сиксе анмалли
хатĕр); прыгать с парапнбтом пара-

шютпă сик; паранпбт раскрылся парашк5т ÿçăлчĕ
парашютйст (-а) сущ. муж., парашютИстка (-и) жен. парашютйст,
парашк5тçă; спортсмены-парашютйсты парашютйст спортсменсем
пăрень (пăрня) сущ. муж.; множ.
пăрни (-ей, -ями) кăччă, йĕ'кĕт;
деревĕнский пăрень ял каччИ
парИк (-ă) сущ. муж.; множ. парикй (-бв) парик, хушмă çÿç (калпак
пек пуç çине тăхйнмалли); театрăльный парик теăтр парИкĕ; ходить в
парике парикпă çÿрĕ
парикмăхер (-а) сущ. муж. парикмăхер; А'ня раббтает парикмăхером
А'ня парикмахертă ĕçлĕт
парикмăхерская (-ой) сущ. жен.
парикмăхерски; стричься в парикмăхерской парикмахерскинчĕ çÿç кастăр
пăрить (наст. пăрю, пăришь, пăрят; повел. ф. парь; прич. действ.
наст. пăрящий, прош. пăривший;
ирич. страд. прош. пăренный; деепр.
пăря) глаг. несов. 1. что пăслă, пăслантăр, пăспă ислентер; пăрить
белье кĕпе-йĕме пăспă ислентер
(çума хатĕрлесĕ) 2. кого çап (милĕкпе), çапсă яр
парйть (наст. парк5, парйшь, парят; яовел. ф. парй; прич. действ. наст.
парящий, прош. парйвший; деепр. паря) глаг. несов. вĕç, ярăнсă вĕç; орĕл
парИт в небе тÿпере ă'мăрт кăйăк
ярăнсă вĕçет
пăриться (наст. пăрюсь, пăришься, пăрятся; повел. ф. пăрься, пăрьтесь; лрич. действ. наст. пăрящийся, прош. пăрившийся; деепр. пăрясь)
глаг. несов. çăпăн (мунчара); пăриться березовыми вĕниками хурăн милĕкĕпе çăпăн
парк1 (-а) сущ. муж. парк, пахчă
(канмалли, уçăлмалш); городскои парк
хулă пăркĕ; разбйть парк парк хыв

парк2 (-а) сущ. муж. 1. парк {транс- ние на коньках конькипĕ мă'шăррăн
порт тăратмалли предприяти);
ярăнни
троллейбусный парк троллĕйбус
паровбз (-а) сущ. муж. паровбз,
пăркĕ 2. парк {машинйсен йышĕ);
пăравÿс (иăс двигателĕпе ĕçлекен лостанбчный парк завбда завбдăн стакомотив)
нбк пăркб
парбм (-а) сущ. муж. парбм {çынпаркĕт (-а) сущ. муж. паркет {йысене, транспорта шыв урлă каçармалвăç шакмаксене эрешлесе витнĕ
ли карап); морскбй парбм тйнĕс паурай); дуббвый паркбт юмăн парк^т;
рбмĕ; перепрăвиться через Вблгу на
натереть паркет паркетă якатсă
парбме А'тăл урлă паромпă каç
çутăт
парохбд (-а) сущ. муж. парохбд,
паркетный прил. паркĕт ...; паркет
пăрахут {пăс двигателĕпе ĕçлекен ка-ĕ; паркĕтный пол паркĕт урăй;
рап)
паркетные дощечки парк^т шакмапЯрта (-ы) сущ. жен. пăрта; шкблькĕсĕм
ная пЯрта шкул партй; сидеть за пЯрпарлЯмент (-а) сущ. муж. парлăтой пăрта хушшинче лар
мент {халйх законсем кйларма суйпартĕр (-а) сущ. муж. партер {теланă аслă орган); парлЯмент страны
атр залĕн аялти этажĕ)
çĕршьш парлăменчĕ; депутаты парпартизЯн (-а) сущ. муж., партизЯлЯмента парлăмент депутачĕсем
нка (-и) жен. партизăн {тăшмана
парламентЯрий (-я) сущ. муж. пархирĕç унăн тылĕнче кĕрешекен)
ламентăри, парлăмент членĕ
партийный ирил. пăрти -ĕ; партййпарламентĕр (-а) сущ. муж. парланый билет пăрти билечĕ; партИйный
ментĕр, Злчĕ {тăшмансенчен пĕри
съезд пăрти съезчĕ
теприн патне калаçу ирттерме янă
пЯртия (-и) сущ. жен. 1. пăрти {поçын)
литика организацийĕ); социЯл-депарлЯментский прил. парлăмент -ĕ;
мократИческая пЯртия социăл-денарлăментские выборы парлăмент
мократсĕн пăртийĕ; либерЯльно-десуйлăвĕ; парлăментская неприкосномократйческая пЯртия либерăл-девенность парлăмент тĕкĕнменлĕхĕ
мократсен пăртийĕ; коммунистйчес{депутатсене судпа айăплама юра- кая пЯртия коммунистсен пăртийĕ
манни)
2. пăрти, ÿшкăн {пĕр ĕçри çынсен
парнйк (-ă) сущ. муж. парнйк {çимĕç пĕрлешĕвĕ); поискбвая пЯртия шыÿстермелли витнĕ йăран, панча)
рăв ушкăнĕ; партия спасателей çăлавçăпарникбвый прил. парник -ĕ; парсен ÿшкăнĕ 3. ÿшкăн; поступйла нбникрй; парникбвые бвощи парниквая пЯртия товЯров тавăрăн ç ĕ н ĕ
рă ÿстĕрнĕ пахчă çймĕç * парниÿшкăнĕ килсе çйтрĕ 4. пăрти, вă'йă;
кбвый эффект парнйк мăйлă пÿлăм
сыгрЯть пЯртию в шЯхматы шахматлă
(этем атмосферăна вараланă пирпĕр вă'йă выля 5. пăрти, роль; пЯрки çанталăк ăшăнса пыни)
тия скрйпки сĕрме кÿпăс пăртийĕ;
спеть пЯртию Онегина Онеган ропарнбй ирил. ă'шă, тин сунă (сĕт);
лĕнче юрлă
тин пуснă (аш); пить парнбе молокб тин сÿнă сĕт ĕç
пăрус (-а) сущ. муж.; множ. парусЯ (-бв) пăрăс; поднять пЯрус пăрăс
пЯрный прил. (ант. одинбчный)
кар; лбдка идет под пЯрусом кймĕ
мă'шăр, йĕ'кĕр, мă'шăрлă; пăрный
парăспă ишсе пырăть
орех й ĕ к ĕ р мă'йăр; пăрное катЯ-

иăрусный прил. пăрăс -ĕ; пăрăслă;
пăрусные суда пăрăслă карапсем
парфюмерия (-и) сущ. жен. парфюмĕри (духи-одеколон, крем, писев
йышши таварсем)
пăсека (-и) сущ. жен. утăр (вĕлле
хурчĕсем тытакан вырăн); леснăя
пăсека вăрмантй утăр
пăсмурный лрил., пăсмурно нареч.
1. (син. хмурый, сÿмрачный; ант. ясный) ă'мăр, пĕ'лĕтлĕ; пăсмурная
погбда ă'мăр çантăлăк 2. (син. мрăчный, невесĕлый) салху, кич^м, сÿ'рĕк; пасмурное настроĕние салхÿ
кă'мăл
пăспорт (-а) сущ. муж.; множ. паспортă (-бв) 1. пăспорт (çыннăн ĕнентерÿ докуменчĕ); заграничный паспорт ют çĕршывă каймаллй пăспорт
2. пăспорт (машинăсен, таварсен уйрăмлăхне, ятне кăтартнă хут); пй.спорт автомобиля автомобйль пăспорчĕ
пассажир (-а) сущ. муж., пассажйрка (-и) жен. пассажир (транспортпа ларса çÿрекен); пассажИры пбезда пбезд пассажирĕсем
пассажирский ирил. пассажИр -ĕ;
пассажйрский пбезд пассажйр пбезчĕ
пассИвный прил. (ант. актйвный),
пассИвно нареч. сÿ'рĕк, тймсĕр, пуçарÿсăр; пассИвно относиться к раббте ĕçре сÿ'рĕк пул Ф пассйвный
балăнс тăкăклă шайлашÿ (тăкак
тупăшран ытларах пулни)
пăста (-ы) сущ. жен. пăста (чуста
пек апат, им-çам); зубная пăста шăл
пастй; шоколăдная пăста шоколăдлă
пăста; положить в суп томăтную пăсту яшканă томăт пастй яр
пастИ (наст. пасÿ, пасĕшь, пасÿт;
ироил пас, паслă, паслб, множ. паслй; ирич. действ. наст. пасÿщий,
прош. пăсший; деепр. пăсши, пася)
глаг. несов., кого-что кĕт, кĕтсĕ çÿрĕ,
çитерсĕ çÿрĕ; пастй стăдо кĕтÿ' кĕт;

пастй теленка пăрÿ çитерсĕ çÿрĕ
пастИсь 1 и 2 л. не употр. (наст.
пасĕтся, пасÿтся; прош. пăсся, паслăсь, паслбсь, паслйсь; повел. ф. не
употр.; прич. действ. наст. пасÿщийся, прош. пăсшийся; деепр. пасясь)
глаг. несов. çÿре (кĕтÿре), çис^ çÿр^;
бвцы пасÿтся на лугÿ сурăхсĕм улăхрă çисе çÿреççĕ
пастух (-ă) сущ. муж., пастÿшка
(-и) жен. кĕтÿ'çĕ; нанЯть пастухă
кĕтÿ'çĕ тыт
пасть (-и) сущ. жен. (син. зев, рот)
çăвăр (чĕр чунсен); львиная пасть арăслăн çăвăрĕ
пăсха (-и) сущ. жен. 1. Пăсха Мăнкÿн (христиансен тĕп уявĕ); справлЯть Пăсху Мăнкÿн уявлă 2. Мăнкÿн
çИмĕçĕ (ăна тăпăрчăран пĕçереççĕ)
пасхăльный ирил. Мăнкÿн -ĕ; пасхăльная неделя Мăнкÿн эрнй
пăсынок (-нка) сущ. муж. амă çурй
Ывăл, тăвăн мар Ывăл (ашшĕшĕн е
амăшĕшĕн)
пат (-а) сущ. муж. пат (шахмат
вăййинче - мĕнле çÿресен те короле шах пулакан тăрăм; ун пек чухне
вăйă никам та çĕнтерейменнипе вĕçленет)
патент (-а) сущ. муж. 1. патĕнт
(изобретатель прависене çирĕплете
кен документ) 2. патент (пĕр-пĕр ĕç
ĕçлеме е суту-илÿ тума право паракан документ); получйть патент на
торгбвлю сутÿ-илÿ' тумă патент ил
патриăрх (-а) сущ. муж. патриăрх
(христиан чиркĕвĕн аслă пуçлăхĕ);
Патриăрх Москбвский и ВсеЯ РусИ
Мускавпă Пĕ 'тĕм Раççей Патриăрхĕ
патриархăльный ирил. 1. патриархăт
-ĕ; патриархăльная эпбха патриархăт тăпхăрĕ 2. (син. старозавĕтный)
авалхилле, кивĕлле; патриархăльные
обычаи авалхилле йăлă-йĕркĕ
патриархăт (-а) сущ. муж. патриархăт (ййх-ăрура арçын пуç пулса

тăрас йĕрке, вăл матриархат хыççăн çирĕпленнĕ)
патрибт (-а) сущ. муж., патрибтка
(-и) жен. патрибт (тйван çĕре юратакан, уншăн тăрăшакан çын);
патрибты Россйи Раççей патриочĕ-

кăлăр; шă'ршă кĕр; пăхнет бензйном бензйн шăршй кĕр^т
пациĕнт (-а) сущ. муж., пациентка (-и) жен. пациент (врач е больница сиплекен чирлĕ çын); пациенты
райбнной больнИцы райбн больницйн пациенчĕсĕм
сем
пăчка (-и) сущ. жен. çЫхă, тĕрке,
патриотизм (-а) сущ. муж. патрипăчка; пăчка книг кĕнеке çыххй; пăбтлăх, парăнÿ; парăнсă тăнй; чÿвчка сигарет сигарет пачкй
ство патриотизма патрибтлăх туйăмĕ
пăчкать (наст. -аю, -аешь, -ают;
патрбн (-а) сущ. муж. патрбн; руприч. страд. прош. -анный) глаг. нежейный патрбн пăшăл патрбнĕ; хосов., кого-что (син. грязнйть) варалостбй патрбн пУльăсăр патрбн; болă, пылчăклă, лапăртă, хурăт; пачевбй патрбн пульăллă патрбн
кать рÿки грязью аллă пылчăклă; пăчпатруль (-я) сущ. муж. патрÿль, хукать дбброе ймя Ырă ятă варалă
рăл (куçса çурекенни); милицĕйский
пăчкаться (наст. -аюсь, -аешься,
патрÿль милйци патрÿлĕ; патрÿль за-аются; повел. ф. -айся, -айтесь;
держăл нарушйтелей порЯдка патприч. действ. наст. -ающийся, ирош.
рÿль йĕркенй пăсакансенĕ тытсă
-авшийся; деепр. -аясь) глаг. несов.
чăрнă
(син. грязнйться) варалăн, пылчăкпатрÿльный прил. патрÿль -ĕ; хурăл
лăн, лапăртăн, хурăл; пăчкаться
-ĕ; патрÿльная слÿжба патрÿль служкрăсками сăрăпă варалăн
бй; патрÿльная машина хурăл машипăшня (-и) сущ. жен.; множ. пăнй
пăуза (-ы) сущ. жен. (син. перерыв, шни (пăшен) анă, пÿсă (сухалани);
яровăя пăшня çуртрй пусси; пăшни
приостанбвка) чарăнÿ, тăхтăв; сдби покбсы ана-çарăн
лать пăузу в речи калаçура чарăпаштбт (-а) сущ. муж. паштет (вĕнÿ ту
тетнĕ ашран, пулăран тунă нимĕр
паÿк (-ă) сущ. муж. эрешмбн; папек апат); паштет из печени пĕвер
ÿк пойм^л мÿху эрешмĕн шăнă
паштечĕ
тЫтнă
паять (наст. паяю, паяешь, паяют;
паутйна (-ы) сущ. жен. эрешмен
повел. ф. паяй; прич. страд. прош.
картИ; паÿк плетĕт свок5 паутйну
пăянный; деепр. паяя) глаг. несов.
эрешмен хă'йĕн картинб карăть
шăратсă çыпăçтăр (металл япаласене)
пахăть (наст. пашÿ, пăшешь, пăпевец (певцă) сущ. муж., певйца
шут; повел. ф. пашй; прич. действ.
(-ы) жен. кЗрăçă; бперный певĕц бпенаст. пăшущий, прош. пахăвший;
ра юрăçй; певец эстрăды эстрăда
прич. страд. прош. пăханный; деепр.
юрăçй
не употр.) глаг. несов., что сухалă,
пбгий прил. (син. пятнйстый) улă;
сухă ту; пахăть з^млю под пар çĕртпегая лбшадь улă лашă
ме сухИ ту
педагбг (-а) сущ. муж. педагбг,
пăхнуть (наст. -ну, -нешь, -нут;
вĕрентÿ 'çĕ, вĕрентекен; педагбги
прош. -нул и пах, -ла, -ло, множ.
-ли; повел. ф. не употр.; прич. действ. высшей шкблы ăслă шкултă вĕреннаст. -нущий, ирош. -нувший; деепр. текенсĕм; ученый-педагбг педагбг
ă'слăхçă
не употр.) глаг. несов., чем шă'ршă

педагбгика (-и) сущ. жен. педагбонĕрка (-и) жен. пенсионер, пенси
гика (вĕрентсе воспитани парасси- илекен
не тĕпчекен йслăлăх) * нарбдная
пенсибнный прил. пĕнси -ĕ; пенпедагбгика хăлăх педагогикй (çамрăксибнный фонд пенси фбнчĕ; достйгсене ăс парса ÿстермелли халйхра
нуть пенсибнного вбзраста пĕнси
авалтан çирĕпленнĕ йĕркесемпе мел- çулне çит
сем)
пĕнсия (-и) сущ. жен. пенси (ватпедагогйческий прил., педагогйчеслăхра е сыв мар пирки паракан
ки нареч. педагбгика -ĕ, вĕрентÿ' -ĕ; укçа); пĕнсия по стăрости вăтлăх пенпедагогйческий университĕт педагбсийĕ; пĕнсия по инвалйдности и н гика университечĕ; педагогйческое
валйддăх пенсийĕ
мастерствб вĕрентÿ' ĕçĕнчй ăстăлăх
пень (пня) сущ. муж.; множ. пни
педăль (-и) сущ. жен. пÿскăч, пе(пней) тункатă; дуббвый пень юмăн
дăль; педăли велосипĕда велосипед
тункати; корчевăть пни тункатă кăкпускăчĕсем; тормознăя педăль тбрлă, кăк кăклă
моз педăлĕ
пĕпел (пепла) сущ. муж. кĕл; вулпейзăж (-а) сущ. муж. 1. (син. вид)
канический пĕпел вулкăн кĕ'лĕ; препейзăж, сă'нлăх (çут çанталйк илевратйться в пĕпел кĕллен, çунсă кай
мĕпе палăрса тйракан вырăн); вб~лпĕпельница (-ы) сущ. жен. кĕ'ллĕх,
жские пейзăжи А'тăл сăнлăхĕсĕм 2.
кĕл чашăккй (чĕлĕм туртакансем
пейзăж (çут çанталăка сйнлакан
валли лартаканни)
ÿкерчĕк); акварельные пейзăжи акпервичный прил. 1. (син. исхбдный)
варельпĕ ÿкернĕ пейзажсем
малтанхй, пирвайхй, пуçлăмăш;
неленăть (наст. -енăю, -енăешь,
первичный период болĕзни чИрĕн
-енăют; прич. страд. прош. -ĕнатый
малтанхй тăпхăрĕ 2. (син. начăльньш,
и -ĕнутый) глаг. несов., кого пиеле,
низовбй) пуçлăмăш, чи кĕ'çĕн; секипкелĕ, кипкепĕ чĕрк^; пеленăть
мьЯ - первичная ячĕйка ббщества
ребенка ачанă пиеле
çемьĕ - ббществăн чи кĕ ' ç ĕ н
пелĕнка (-и) сущ. жен. ачă кипсыпăкĕ; первичные организăции
кй, пиев (пĕчĕк ачана чĕркемелли) профсок)за профсок5зăн пуçлăмăш
* знать с пеленок мĕн ачаранпăх пĕл
организацийĕсĕм
пельмĕни (-ей) сущ. множ.; един.
первобьггный прил. 1. (син. древнейпельмĕнь (-я) муж. пельмень, хурăн
ший) авалхй, сĕм авалхй; первобьггкуклй
ный человек авалхй çын 2. (син. дйпена (-ы) сущ. жен. кă'пăк; мылький, некультурный) тĕ'ттĕм, сĕ'мная пĕна супăнь кă'пăкĕ; конь весь
сĕр, тискер; первобытные нрăвы
в пене лашă кăпăкă ÿ 'кнĕ (хытă
тискер йăласем
хăваланипе)
пĕрвый числит. 1. пĕрр^мĕш; пĕрпенăл (-а) сущ. муж. пенăл (ручвое сентября ăвăн уйăхĕн пĕрремĕшĕ;
ка-кăранташ арчи)
нĕрвое врĕмя малтанăх; в пĕрвый раз
пĕние (-я) сущ. сред. к5рă, юрлăв;
пĕрремĕш хут, пуçласă; товăр пбрюрланй; пĕние соловьЯ шă'пчăк юрвого сбрта пĕрремĕш сорт тавăр 2.
рй; хоровбе пĕние хорпă юрланй
пĕрвое (-ого) сущ. сред. пĕрремĕш
пĕнка (-и) сущ. жен. хăймă (вĕренĕ апăт, яшкă таврăшĕ; сегбдня на пбрвое - щи паян пĕрр^мĕш апăт сĕтĕн); хысмă (варенин т.ыт.)
купăстă яшки * пĕрвым дĕлом, в
пенсионĕр (-а) сущ. муж., пенси-

первую бчередь чи малтăн, нимрĕн
малтан
перебежйть (будущ. -егу, -ежйшь,
-егут; повел. ф. -егй) глаг. сов., что и
через что чупсă каç; перебежăть ч^рез ÿлицу урăм урлă чупсă каç
перевăривать (наст. -аю, -аешь,
-ают) глаг. несов., что (син. усвбить)
ирĕлтĕр, шăрăт (çинĕ апата);
ăнлăн, ăсă хыв (мĕн вуланине) * я
егб не перевăриваю Зпĕ ăнă чăтмă
пултараймăстăп
перевернÿть (будущ. -ернÿ, -ернĕшь, -ернÿт; ирич. страд. прош. -ĕрнутый) глаг. сов., кого-что çăвăр,
çавăрсă пăрăх, ÿпĕнтер; перевернÿть
лбдку кимме ÿпĕнтĕр; перевернÿть
странйцу кнИги кĕнеке страницине
уç * перевернÿть все вверх дном
йăлтăх тустарсă пĕтĕр; расскăз перевернÿл дÿнгу калăв чунă хускăтрĕ
перевести (будущ. -ведÿ, -ведĕшь,
-ведÿт; прош. -вĕл, -велă, -велб,
множ. -вели; повел. ф. -ведИ; ирич.
действ. прош. -ведший; ярич. страд.
прош. -ведĕнный) глаг. сов. 1. кого
çавăтсă каçăр; каçарсă яр; перевестй дет^й ч^рез ÿлицу ачасене урăм
ÿрлă каçарсă яр 2. что куçăр; перевестИ расскăз с англИйского языкă
на рÿсский калава акăлчанларăн
вырăслă куçăр 3. кого-что хускăт,
куç^р; перевестй стрелки часбв сехет йĕпписене куçăр; перевести учреждĕние в нбвое здăнис учреждение çĕ'нĕ çуртă куçăр; Пĕтя переведĕн в пятый класс Петьăнă пйллĕкмĕш класă куçăрнă
перевбд (-а) сущ. муж. 1. (син. перемещение) куçарÿ; куçарнй (вырăнтан вырăна); перевбд на нбвую
дблжность çĕ'нĕ должноçă куçарнй
2. куçарÿ; куçарнй (чĕлхерен чĕлхене); ÿстный перевбд сăмăх вĕ 'ççĕн
куçарнй; сделать перевбд куçăр
перевбдный прил. куçарÿ -ĕ; ку-

çăрнă; перевбдный ромăн куçăрнă
ромăн
перевбдчик (-а) сущ. муж., перевбдчица (-ы) жен. куçарÿçă, тăлмăч;
учйться на перевбдчика куçарÿçă
ĕçнĕ вĕрен
переворбт (-а) сущ. муж. улшăнÿ,
пăтăрмăх; революцибнный переворбт
револк5ци пăтăрмăхĕ; совершен госудЯрственный переворбт патшăлăх
влаçне улăштăрнă
перевыборы (-ов) сущ. множ. çĕ'нĕ
суйлăв; перевыборы профсоюзного
комитета профсок5з комитĕчĕн çĕ'нĕ
суйлăвĕ
перевьшолнить (будущ. -ню, -нишь,
-нят; прич. страд. прош. -ненный)
глаг. сов., что ирттерсĕ тултăр; бригăда перевыполнила план бригăда
планă ирттерсе тултăрнă
перевязăть (будущ. -яжÿ, -яжешь,
-яжут; повел. ф. -яжИ; прич. страд.
прош. -язанный) глаг. сов., кого-что
çыхсă яр (суранă); чĕркесĕ çых (яяаланă); рăненых перевязăли на пбле
ббя аманнисен суранĕсене çăпăçнă
çĕрте çыхсă янă
перегнăть (будущ. -гонкЗ, -гбнишь,
-гбнят; ирош. -гнăл, -гналă, -гнăло,
множ. -гнăли; повел. ф. -гонИ) глаг.
сов., кого-что иртсĕ кай, хăваласă
ирт; лыжник перегнăл соперников
йĕ 'лтĕрçĕ хăйпе ăмăртакансенчен
иртсе кăйрĕ
перегнбй (-6я) сущ. муж. çĕ 'рнĕ
тйслĕк, çĕ'рĕк тăпрй
переговбры (-ов) сущ. множ. калаçÿ; калаçнй; дипломатИческие переговбры дипломăти калаçăвĕсĕм;
вести переговбры калаçусĕм ирттер
перегорбдка (-и) сущ. жен. пÿлме,
пÿлмелĕх; разделйть кбмнату перегорбдкой ггÿлĕмĕ пÿлсе ÿиăр
перед, передо предлог с твор. и. умрă, умĕнче, умăнтă; умă, умнĕ, умнă; пĕред дбмом çурт умĕнчĕ; оста-

новиться пĕред дбмом çурт умĕнче
чарăнсă тăр
передăть (будущ. передăм, передăшь, передадÿт; прош. передал и
передăл, передалă, передало и передăло, множ. передăли; повел. ф. передăй; ярич. страд прош. переданный) глаг. сов. 1. кого-что пĕлтер,
çитĕр, калă; передăть привет салăм
калă 2. пар, çитĕр; передăть дело в
суд ĕçе судă пар 3. пар, передăча ту;
передăть концерт по рăдио радиопă
концерт пар
передача (-и) сущ. жен. 1. парÿ;
панй; перадăча имÿщества по акту
пурлăхă актпă панй 2. передăча (радио, телевидени панисем); детские
передачи рăдио радиорй ачă-пăчă
передачисем
переделать (будущ. -аю, -аешь, -аюг;
прич. страд. прош. -анный) глаг. сов.,
кого-что улăштăр, улшăнтăр, çĕнĕт, çĕнĕлле ту; передĕлать пиджăк
пиншакă пăссă çĕле
передний прил. (ант. зăдний) малтй, умрй, умĕнчй; перĕдние колĕса
телеги урапăн малтй кустăрмисем
нерĕдник (-а) сущ. муж. (син. фăртук) саппÿн, чĕр çиттй
передовица (-ы) сущ. жен. ум статья; передовйца газĕты хаçăт ум
статйй
передовбй прил. малтй, малтă пыракăн; передовăя техника малтă пыракăн тĕхника; передовăя статьЯ ум
статья
переехать (будущ. -еду, -едешь, -ĕдут; повел. ф. -езжăй) глаг. сов. куç,
куçсă кай; онИ переĕхали в гброд
вĕсем хуланă куçсă кăйнă
переживăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
глаг. несов., за кого-что (син. волновăться, беспокбиться) пăшăрхăн,
хумхăн; нереживăть за здорбвье детей ачасен сЫвлăхĕшĕн пăшăрхăн
перейтИ (будущ. перейдÿ, перей-

дĕшь, перейдÿт; прош. перешĕл, перешлă, перешлб, множ. перешли;
ловел. ф. перейдй; ярич. действ. прош.
перешĕдший; ирич. страд. прош.
перейдĕнный; деепр. перейдя) глаг.
сов. 1. что и через что каç, каçсă
кай; перейтИ чбрез оврăг çырмă ÿрлă
каç 2. куç, куçсă кай; перейтй в соседнюю кбмнату юнашăр пÿлĕме
куç; перейти на нбвую раббту çĕ'нĕ
ĕçĕ куç; перейтИ от слов к дблу сăмахрăн ĕçе куç
перекресток (-тка) сущ. муж. çул
тăваткăлĕ, урăм тăваткăлĕ, хĕрĕслĕ
урăм (икĕ çул, урам хĕресленнĕ вырăн)
перемĕна (-ы) сущ. жен. 1. улшăнÿ, улăшÿ; улшăнни; перемĕна в
настроĕнии кă'мăл улшăннй 2. (син.
перерЫв) тăхтăв; шкбльники вышли на перемĕну шкул ачисĕм тăхтавă тÿхрĕç
перенестИ (будущ. -несÿ, -несĕшь,
-несÿт; прош. -нĕс, -неслă, -неслб,
множ. -неслй; прич. действ. прош. -нĕсший; прич. страд. прош. -несĕнный;
деепр. -неся) глаг. сов. 1. кого-что
çĕклесе каçăр, йăтсă каçăр; перенести ребенка чбрез ручей ачанă çырмă ÿрлă йăтсă каç 2. что куçăр; собрăпие перспесенб на слĕдующий
день пухăвă тепĕр кунă куçăрнă 3. что
(син. испытăть) тÿс, чăт, чăтсă ирттер, тÿссе кур; он перенес мнбго
страдăний вăл нумăй хĕн-хÿр тÿ'снĕ
перенбсный и переноснбй прил. 1.
кÿçăмлă, куçмаллă, куçармаллă;
переноснăя лăмпа куçармаллă лăмпа 2. (ант. прямбй) кÿçăмлă, ытăрлă; перенбсные значĕния слбва сăмăхăн кÿçăмлă пĕлтерĕшĕсем
переодĕться (будущ. -енусь, -ĕнешься, -ĕнутся; повел. ф. -ĕнься, -ĕньтесь; ирич. действ. прош. -ĕвшийся; деепр. -ĕвшись) глаг. сов. хывсă тă'хăн;
переодĕться в сухÿю одежду тИпĕ
тумтйр тă'хăн (йĕпине хывса)

перепел (-а) сущ. муж., перепелка
çумă пăрăхрĕ; Перестаньте шуметь,
(-и) жен. путене (уйра пурăнакан
д^ти! Ачасĕм, шавламă чăрăнăр!
кайăк)
переÿлок (-лка) сущ. муж. тă'кăрпереписăть (будущ. -ишÿ, -йшешь, лăк, пралук, ÿрлă урăм; ÿзкий пе-йшут; повел. ф. -ишй; прич. страд. реÿлок ăнсăр тă'кăрлăк
прош. -йсанный) глаг. сов. 1, что (син. пĕрец (-рца) сущ. муж. пă'рăç; крăсскопйровать) куçарсă çыр, çĕнĕрен
ный пĕрец хĕ 'рлĕ пă 'рăç; слăдкий
çыр; переписăть с черновикă на бепĕрец пылăк пă'рăç; стручбк пĕрца
ловйк малтăн çырнине тасаллă купă'рăç хутаççй
çарсă çыр 2. кого-что çырсă тух; пеперед (пĕреда, пĕредом) сущ.
реписăть явйвшихся на собрăние пумуж.; множ. передă (-бв) ум, пит,
хăвă килнисене çырсă тух
мал ен; пуç; перĕд плăтья кĕпĕ ÿмĕ;
перед санĕй çунă пÿçĕ; встать переперепйска (-и) сущ. жен. 1. çырÿ
дом к зĕркалу тĕ'кĕр умне питпĕ тăр
çÿретнй; вести перепйску çырÿ çÿр^т
2. çырусем, çырÿ пуххй; издăть пеперила (-йл) сущ. множ. кăрлăк;
реписку худбжника худбжник çыперила мостă кĕпĕр кăрлăкĕ; верăнрăвĕсене пичетлесе кăлăр
да с резными перилами эрĕш кăрперепйсываться (наст. -аюсь, -аелăклă верăнда
шься,-аются; повел. ф. -айся, -айперйна (-ы) сущ. жен. тĕк тÿшек;
тесь; прич. действ. наст. -ающийся, пухбвая перйна мăмăк тÿшек
ирош. -авшийся; деепр. -аясь) глаг.
период (-а) сущ. муж. тăпхăр, вă'несов. çырÿ çÿрбт, çырÿ яр; мы с ним хăт, хÿшă; послевоĕнный период вă'рдавнб переписываемся эпйр унпă тахçă хыççăнхй тăпхăр; пĕрвый пернод
çантанпăх çырÿ çÿрететпĕр
хоккĕйной встрĕчи хоккей вăйййн
перепись (-и) сущ. жен. перепись,
пĕрремĕш тăпхăрĕ
çырсă тухнй; пĕрепись населĕния
периодйческий прил., периодйчесхăлăх пĕрепиçĕ; яерепись жилбго
ки нареч. 1. тăпхăрлă; вă'хăт-вă'хăт,
фбнда çурт-йĕре çырсă тухнй
тăпхăр-тăпхăр; периодйческие прйступереплĕт (-а) сущ. муж. (син. обпы болĕзни чир вă'хăт-вă'хăт вăйланлбжка) хуплашкă; твĕрдый переплĕт
нй 2.: периодИческая печать хаçăткнИги кĕнекен хытă хуплашкй
журнăл (паллă вăхăтран тухакан
переплыть (будущ. -ывÿ, -ывĕшь,
кăларăмсем)
-ывÿт) глаг. сов., что и через что иш- перлбвый лрил. урпă -ĕ; перлбвая
сĕ каç; переплыть через Вблгу А'тăл
крупă урпă кĕрпИ (шултăри)
ÿрлă ишсĕ каç
перб (-ă) сущ. сред.; множ. пĕрья
перепбнка (-и) сущ. жен. çурхăх;
(-ьев) 1. тĕк (кайăксен); гусйное перб
барабăнная перепбнка хăлхă çурхăхĕ
хур тĕ'кĕ, хур шăммй; щипăть пĕперепрăва (-ы) сущ. жен. кăçă, каçрья тĕк тат (пуснă кайăкăнне) 2. пемă; понтбнная перепрăва понтбн
рб (çырмалли); плакăтные пĕрья плакăçă
кăт перисĕм
перочинный прил.: перочинный
перерыв (-а) сущ. муж. тăхтăв;
нож хуçмаллă çĕ'çĕ, п^кĕ
обĕденный перерыв апăт тăхтăвĕ; сдĕперпендикулярный ирил. (ант. палать перерыв в раббте ĕçре тăхтăв ту
раллельный), перпендикулЯрно наперестать (будущ. -ăну, -ăнешь,
реч. перпендикулярлă (тÿрĕ кĕтес
-ăнут; повел. ф. -ăнь) глаг. сов. чăтăвакан йĕрсем çинчен)
рăн, пăрăх; дождь перестăл çÿмăр

перрбн (-а) сущ. муж. перрбн (станцире - поезд пырса тăракан тикĕс
вырăн); пассажиры ждут пбезда на
перрбне пассажирсем перронтă пбезд
кĕтсе тăрăççĕ
пĕрсик (-а) сущ. муж. персик (иан
улми евĕр çимĕç)
перспектйва (-ы) сущ. жен. (син.
бÿдущее) малăшлăх, пулăслăх; завбд
имĕет хорбшие перспектйвы завбдăн
малăшлăхĕ лăйăх
пĕрстень (-тня) сущ. муж.; множ.
перстни (-ей и -6Щ çĕ 'рĕ, кÿçлă
çĕ'рĕ; пĕрстень с бриллиăнтом кевбр кÿçлă çĕ'рĕ
перчăтки (-ток) сущ. множ.; един.
перчăтка (-и) жен. перчетке; кбжаные перчăтки сăрăн перчеткĕ
песец (песцă) сущ. муж. песец,
çÿрçĕр тиллй; шăпка из мĕха песцă
песĕц тир çĕ'лĕкĕ
пескăрь (-я) сущ. муж. ырăш пăтрй
(вĕтĕ пулă)
песня (-и) сущ. жен.; множ. песни
(песен) к5рă; чувăшские нарбдные
пĕсни чăвăш хăлăх юррисем; петь
песню к5рă юрлă
песбк (пескă и пескУ) сущ. муж.
1. хă'йăр; речнбй песбк юхăн шыв
хă'йăрĕ 2. пессÿк; сăхарный песбк
сăхăр пессукĕ, вĕ'тĕ сăхăр
пессимйзм (-а) сущ. муж. (ант.
оптимйзм) пессимйзм, пÿсăрăнчăклăх, шăнăçсăрлăх
пессимист (-а) сущ. муж., пессимйстка (-и) жен. пессимйст (пусăрăнчйк кăмйллă, шанйçсăр çын)
пĕтля (-и) и петлЯ (-й) сущ. жен.;
множ. пĕтли (петель и петель, петлям) 1. йă'лă, йăлмăк, кăсмăк; сд^лать пĕтлю на конце верĕвки вĕрен
вĕçĕнчĕ йăлмăк ту 2. йă'лă (тумтир
çухинчи, аркинчи); пĕтли для пÿговиц тÿме йăллисем 3. тăпсă, петле;
двернăя петля ăлăк тăпсй
петрÿшка (-и) сущ. жен. петрÿшка

(апата хушакан ырă шйршăллй курăк); грядка с петрÿшкой петрÿшка
йăрăнĕ
петÿх (-ă) сущ. муж. автăн; петÿх
кукарекает автăн авăтăть
петь (наст. пок5, поĕшь, пок5т; иовел. ф. пой; прич. действ. наст. пок5щий, прош. певший; ирич. страд.
прош. петый; деепр. не употр.) глаг.
несов., что юрлă; петь в хбре хортă
юрлă; соловей поĕт шă 'пчăк юрлăть
пехбта (-ы) сущ. жен. пехбта, çурăн çар; морскăя пехбта тйнĕс пехогй
печăль (-и) сущ. жен. (син. грусть,
скорбь) салхÿ, хÿйхă, хÿрлăх; говорить с печăлью хурлансă калăç
печăльный ирил. (син. гбрестный,
скбрбный), печăльно нареч. салхÿ,
салхÿллă, хÿйхăллă, хÿрлăхлă, хурлăнчăк; печăльное известие хÿйхăллă
хыпăр; говорИть печăльным гблосом
хурлăнчăк сасăпă калăç
печăтать (наст. -аю, -аешь, -ают;
ирич. страд. наст. -аемый, прош.
-анный) глаг. несов., что пичетле,
çап; печăтать книгу кĕнеке пичетлĕ; печăтать на машинке машинкăпăçап
печăтный ирил. 1. пичĕт -ĕ; пичетлекен, пичетлемеллй; печăтный
станбк пичĕт станбкĕ 2. (ант. рукопИсный) пичетленĕ, пичетлĕннĕ;
печăтные трудь! исслĕдователя тĕпчевçĕн пичетленнĕ ĕçĕсĕм Ф печăтные бÿквы пичĕт сас паллийĕсĕм
(тăваткал ÿкерсе çырнисем)
печăть (-и) сущ. жен. 1. пичĕт (документа çирĕплетмелли); гербовая
печăть гĕрблă пичĕт; постăвить на
спрăвке печăть спрăвка çинĕ пичет
ларт 2. пичĕт (кĕнекесем, хаçат-журнал); раббтники печăти пичĕт ĕçченĕсем
печень (-и) сущ. жен. пĕвĕр; болĕзнь печени пĕвĕр чйрĕ

печĕнье (-я) сущ. сред. печени; пач- улă-чăлă; пĕстрая кÿрица чăпăр чăх
ка печенья пĕр пăчка печени; пить
пианИно сущ. нескл. сред. пианйно
чай с печеньем печенипе чей ĕç
(пускăчлă музыка инструменчĕ); игпечĕнка (-и) сущ. жен. пĕвĕр (иĕрать на пианИно пианйно калă
çерни); паштет из печĕнки пĕвер
пианйст (-а) сущ. муж., пианйстпаштечĕ
ка (-и) жен. пианйст (пианино, ропечка (-и) сущ. жен. кăмакă; жеяль калакан музыкант)
лезная пĕчка тймĕр кăмакă; пе"чкапивнбй ирил. сăрă -ĕ; пивнăя ббчкăменка мунчă кăмакй (ăшши пака сăрă пичкИ; пивнбй бар сăрă бăрĕ
малли)
пйво (-а) сущ. сред. сăрă; разливпечник (-ă) сущ. муж. кăмакăçă,
нбе пйво пичкĕ сăрИ; пйво в бăнках
кăмакă ăстй
бăнкăллă сăрă; варить пйво сăрă ту
печь1 (наст. пеку, печĕшь, пекÿт;
пиджăк (-ă) сущ. муж. пиншăк;
прош. пĕк, пеклă, пеклб, множ. пекмужскбй пиджăк арçЫн пиншăкĕ;
лй; повел. ф. пекй; прич. действ. наст. носИть кбжаный пиджăк сăрăн пинпекÿщий, ирош. пĕкший; ирич. страд. шакпă çÿре
прош. печĕнный; деепр. не употр.)
пижăма (-ы) сущ. жен. пижăма (килглаг. несов. 1. что пĕçĕр (кăмака
те тăхăнмалли çемçе костюм)
тĕпне е çатма çине хывса); печь пипик (-а) сущ. муж. 1. (син. вершйрогй в духбвке духовкăрă кÿкăль
на) тă 'рă, тÿпĕ, шĕврешкĕ (сăрт
пĕç^р; печенный на костре картбтăррин) 2. хĕрÿ' тăпхăр, ĕç çййĕ;
фель кăвăйт çинче пĕçĕрнĕ çĕр улчась! пик на транспорте трăнспорт
мй 2. 1 и 2 л. не употр. çунтăр,
ĕçĕнчи хĕрÿ' тăпхăр
пĕçерт, хĕрт; сблнце сИльно печет
пике сущ. нескл. сред. пикĕ (самохĕвбл хытă пĕçертет
лет çĕрелле вирхĕнсе анни)
печь2 (п^чи, о печи, в печй) сущ.
пикĕт (-а) сущ. муж. 1. хурăл ÿшжен.; множ. п^чи (печĕй) кăмакă;
кăнĕ 2. пикĕт (хăйсем ыйтнине пуррÿсская печь çă'кăр кăмакй; топйть
нăçлама çине тйракансен ушкăнĕ);
печь вутă хут * дбменная печь дбмзабастбвщики выставили пикĕт зана кăмакИ (металл шйратса кăларбастбвка тăвакансĕм пикĕт тăрăтнă
малли)
пйки (пик, пйкам) сущ. множ. пйпĕший ирил. çурăн; двИгаться в пĕк и , курăк (карт вйййинчи пĕр тĕс);
шем строн5 çурăн стройпă пыр
десятка пик курăк вÿннă
пĕшка (-и) сущ. жен. пĕшка (шахпила (-Ы) сущ. жен.; множ. пилы
матри кĕçĕн кĕлетке)
(пил, пилам) пă 'чкă; ручная пилă
пешкбм нареч. çурăн; отпрăвиться
ăлă пăчкИ; понерĕчная пила каскă
в гброд пешкбм хуланă çурăн кай
пăчкй (икĕ авăрли); пилйть дровă
нещĕра (-ы) сущ. жен. çĕр хă'вăлĕ;
пилбй пăчкăпă вÿтă тат
пещеры в гор^х сăрт-турП çĕр хăвăпилить (наст. пилк5, пйлишь, пйлĕсем
лят; ирич. действ. наст. пйлящий,
пес (пса) сущ. муж. йЫтă, ăнчăк;
ирош. пилйвщий; ирич. страд. прош.
цепнбй пĕс сăнчăртй йЫтă * пĕс егб
пилĕнный; дееир. пиля) глаг. несов.
знает мур пĕл^т ăнă
1. что тат, çур, кас (пăчкăпа); пипĕстрый (кратк. ф. пĕстр, пестрă,
лйть дбски хăмă çур 2. кого (син. извопĕстро и пестрб, множ. пĕстры и пестдйть, попрекăть) çи, тă'рăн, ÿпкелĕ
рЫ) ирил., пĕстро нареч. чăпăр, улă,
пилбт (-а) сущ. муж. пилбт, лĕт-

чик, вĕçевçĕ; пилбт вертолĕта вертолĕт пилбчĕ
пилбтка (-и) сущ. жен. пилбтка
(тăрхала формăмй çймăл калпак);
воĕнная пилбтка çар пилоткй
пинăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
глаг. несов. тап, тапсă яр; пинăть ногбй урапă тап
пингвйн (-а) сущ. муж. пингвйн
(Антарктикăра пурăнакан вĕçмен
каййк)
пибн (-а) сущ. муж. пибн (пахча
чечекĕ)
пионер (-а) сущ. муж., пионĕрка
(-и) жен. 1. пуçарÿçă, çĕ 'нĕлĕхçĕ
(çĕнĕ ĕçе пуринчен малтан пуçйнакан) 2. пионер (ача-пăча организацийĕнче тăракан)
пионерский прил. пионер -ĕ; пионерский отряд пионер отрячĕ
пирăт (-а) сущ. муж. пирăт, тйнĕс
хурăхĕ
пирăтский прил. пирăт -ĕ; пиратский корăбль пиратсĕн карăпĕ
пирбг (-ă) сущ. муж.; множ. пирогй (-бв) кÿкăль; начинка пирогă
кукăль ă'шĕ; Яблочный пирбг пан улмй куклй; печь пирога кукăль пĕçбр
пирбжное (-ого) сущ. сред. п и рбжнăй (пылак чустапа, кремпа тунă çимĕç)
писăтель (-я) сущ. муж., писательница (-ы) жен. çырăвçă; нарбдный
писăтель Чувăшии чăвăш хăлăх çыравçй; детские писăтели ачă-пăчă
çыравçисĕм; мастерствб писăтеля
çырăвçă ăстăлăхĕ
писăть (наст. пишÿ, пйшешь, пйшут; прич. действ. наст. пишущий,
прош. писăвший; прич. страд. прош.
пйсанный) глаг. несов., что 1. çыр;
писăть карандашбм кăранташпă çыр;
писăть письмб çырÿ çыр; шкбльники пйшут диктăнт шкул ачисем диктăнт çырăççĕ 2. (син. создавăть) çыр,
хыв, хайлă; композИтор пишет пес-

ни композйтор юрăс^м хывăть 3. о
ком-чем (син. сообщйть) çыр, хыпарлă, пĕлтер; об Зтом писăли газе^ты к у н
çинчен
хаçатсем
пĕлтернĕччĕ * писăть картйну м^слом çÿллă сăрăпă ÿк^рчĕк хайлă
пистолет (-а) сущ. муж. пистолет;
стрелять из пистолета пистолетрăн
пер
пИсьменность (-и) сущ. жен. çырÿлăх; создăние чувăшской пИсьменности чăвăш çырулăхне пуçарсă янй
нйсьменный лрил. (ант. ÿстный),
пйсьменно нареч. çырÿ -ĕ; çырÿллă;
письменные принадлĕжности çырÿ
хатĕрĕсем; пИсьменный текст çырÿллă текст; изложить прбсьбу пйсьменно мĕн ыйтнине çырсă пар
письмб (-ă) сущ. сред.; множ. письма (пйсем, пйсьмам) 1. çырÿ (çын
патне яни); написăть письмб дрÿгу
тус патнĕ çырÿ çыр 2. çырÿ, çырÿлăх; звÿко-бÿквенное письмб сас
паллйллĕ çырÿлăх (сăм., вырăс, латин
алфавичĕсен); иероглифическое
письмб иербглиф çЫрăвĕ (сăм., Китайра, Японире)
питăться (наст. -ăюсь, -ăешься,
-ăются; повел. ф. -ăйся, -ăйтесь; прич.
действ. наст. -ăющийся, ирош. -ăвшийся; деепр. -ăясь) глаг. несов., чем
тăрансă пÿрăн, çисе пÿрăн, апатлăн; питăться в столбвой столовăйрă апатлăн; бвцы питăются травбй
сурăхс^м курăкпă тăрансă пурăнăççĕ
питбмник (-а) сущ. муж. усрăв, усрăвлăх, питбмник; питбмник фруктбвых деревьев çймĕç йывăççйн питбмникĕ
пить (наст. пью, пьĕшь, пьют;
ирош. пил, пилă, пйло, множ. пйли;
повел. ф. пей; прич. действ. наст. пыб
щий; прош. пйвший; прич. страд.
прош. пйтый; кратк. ф. пит, питă и
пйта, пйто, множ. пйты; деепр. не
употр.) глаг. несов., что ĕç; пить вб-

ду шыв ĕç; хбчется пить ĕçбс килет
пища (-и) сущ. жен. апăт, çиме,
çимеллй, апăт-çймĕç; вкÿсная пйща тутлă апăт-çймĕç; горЯчая пИща
вĕрй апăт
пищăть (наст. пищу, пищйшь, пищăт; прич. действ. наст. пищăщий,
ирош. пищăвший; деепр. пищă) глаг.
несов. нăйл^т, чăйлăт, нă ' й к ă ш ;
птенцы пищăт кăйăк чĕпписем чăйлатăççĕ
пищеварение (-я) сущ. сред. апăт
шăранни; расстрбйство пищеварĕния
вар пăсăлнй, вар виттИ
пиявка (-и) сущ. жен. сĕ'лĕх; к телу
пристăли пиЯвки ÿте сĕлĕхсем çЫпçăннă
плăвание (-я) сущ. сред. ишÿ'; ишнй; соревновăния по плăванию ишессипе ăмăртнй
плăвать (наст. -аю, -аешь, -ают)
глаг. несов. иш, ишсĕ çÿр^; учйться
плăвать ишме вĕрен; дĕти плăвают
в прудÿ ачасем пĕвере ишсе çÿр^ççĕ
* м^лко плăвает хевти çитмест,
пултараймăсть
плăвки (-вок) сущ. множ. плăвки
(шыва кĕмелли кĕске йĕм)
плавнйк (-ă) сущ. муж. çунăт,
йшкĕч; плавникй рыбы пÿлă çуначĕсĕм; спиннбй плавнйк бкуня улăнкăн çÿрăм йшкĕчĕ
плăвный прил. (син. мерный; ант.
резкий), плăвно нареч. тйкĕс, м^ллĕ, виçеллĕ, ярăнчăк; плăвный тăнец ярăнчăк тăшă; идтй плăвно пĕр
тйкĕс утсă пыр
плагиăт (-а) сущ. муж. плагиăт (çын
çырнине вăрласа пичетлени)
плакăт (-а) сущ. муж. плакăт (агитаци ÿкерчĕкĕ); предвыборный плакăт суйлăв умĕнхй плакăт
плăкать (наст. плăчу, плăчешь,
плăчут; повел. ф. плачь; прич. действ.
наст. плăчущий, прош. плăкавший;
деепр. плăча) глаг. несов. мăкăр, йĕр;

плăкать всхлипывая ĕсĕклесĕ мăкăр;
плăкать навзрыд уласă йĕр * плăкали нăши дĕнежки пйрĕн укçă харăм пулчĕ
плăменный прил., плăменно нареч.
1. (син. бгненный) çÿлăмлă, вутлă,
вут-çÿлăмлă, вут-хĕ'млĕ; плăменный
хвост ракеты ракетăн вÿтлă хÿри
2. хĕрÿ', хĕрÿ'ллĕ; Вам всем плăменный привĕт! Сире пурнĕ те хĕрÿ'ллĕ
салăм!
плăмя (-мени, -менем) сущ. сред.
çÿлăм, вут, вут-çÿлăм, вÿт-хĕм;
плăмя кострă кăвăйт çÿлăмĕ; плăмя
охватйло дом пÿрте вут хыпсă йлчĕ
план (-а) сущ. муж. 1. (син. чертĕж)
план, ÿкĕрчĕк; план гброда хулă
плăнĕ 2. план (тумалли ĕçсене палăртса хуни); годовбй план çултăлăк
плăнĕ; выполнить план планă тултăр; раббта идĕт по плăну ĕç план
тă'рăх пулсă пырăть
планета (-ы) сущ. жен. планĕта
(çăлтăр тавра çаврăнса тăракан
пысăк кĕлетке); планеты Сблнечной
систĕмы Хĕвбл системинчй планетăсем
планировать (наст. -рую, -руешь,
-руют) глаг. несов., что планлă,
пăлăрт, палăртсă хур, план ту; планировать раббту на мĕсяц ÿйăхлăх ĕç
плăнĕ ту
плăнка (-и) сущ. жен. плăнка,
шакмăк, шакăлчă; деревЯнная плăнка
йЫвăç шакăлчă (ансăр хăма татăкĕ); брденские плăнки брден планкисем
плăновый прил., плăново нареч.
план -ĕ; плăнлă; плăновые показăтели план кăтартăвĕсем; плăновое
хозяйство плăнлă хуçăлăх
пласт (-а) сущ. муж.; множ. пласты (-бв, -ăми) си, сий; пласты пбчвы тăпрă сийĕсем; газонбсные пласты гăзлă сийсĕм (çĕр айĕнче) Ф
лежăть пластбм тапранмăсăр вырт

плăстик (-а) сущ. муж. плăстик,
пластмăсса
плăстиковый ирил. гшăстик ...; гшăстик -ĕ; плăстиковое ведрб плăстик
витре
пластилИн (-а) сущ. муж. пластилйн (ăвăспа çйрнă çемçе тăм); корббка пластилйна пластилйн арчй
пластмăсса (-ы) сущ. жен. (сокр.:
пластйческая мăсса) пластмăсса
(вĕрилле тĕрлĕ япала шăратса тума
меллĕ материал)
пластмăссовый ирил. гшастмăсса...;
пластмăсса -ĕ; пластмăссовая посÿда пластмăсса сăвăт-сапă
плăстырь (-я) сущ. муж. плăстырь
(ÿте сиплемелли çыпçăнчйк пусма
татйкĕ); залепИть рăнку плăстырем
суранă плăстырь çыпăçтăр
плăта (-ы) сущ. жен. тÿлĕв; тÿленй; плăта за газ газ тÿлевĕ; зăработная плăта ĕç укçй, ĕ'çшĕн тÿленй;
внести квартИрную плату хваттер
укçИ тÿле
платеж (-ежă) сущ. муж. тÿл^в
укçИ, тÿлев; тÿленй; своеврĕменный
платĕж вăхăтрă тÿленй; внестй платежИ тÿле, тÿлесĕ тат
плăтина (-ы) сущ. жен. плăтина
(шурă тĕслĕ паха металл)
платйть (наст. плачÿ, плăтишь,
плăтят; прич. действ. наст. платящий, прош. платйвший; прич. страд.
прош. плăченный; деепр. платя) глаг.
несов. 1. что тÿле, тÿлесĕ тат; платйть за товăр тавăршăн тÿлĕ; платйть налбги налбг тÿлĕ 2. чем за что
тăвăр, саплă; платйть добрбм за добрб ыррйшĕн ыррипĕ саплă; платйть неблагодăрностью пархатăрсăр
пул
плăтный ирил., плăтно нареч. тÿлевлĕ; плăтное обучение тÿлевлĕ
вĕренÿ'
платбк (-ткă) сущ. муж. тÿтăр,
явлăк; пухбвый платбк мăмăк тутăр;

носовбй платбк сăмсă тутрй; повязать платбк тÿтăр çых
платфбрма (-ы) сущ. жен. 1. платфбрма (чугун çул станцийĕнче поезд
патне пымалли площадка) 2. платфбрма (хула çывйхĕнче çÿрекен
поездсем чарăнакан вырăн) 3. платфбрма, ÿçă вагбн; платфбрмы с
углем кă'мрăк тиенĕ платформăсем
4. платфбрма (политика ĕçĕн тĕллевĕсем, программи); предвыборная
платфбрма пăртии пăртин суйлăв
умĕнхи платформй
плăтье (-я) сущ. сред.; множ. плăтья (-ьев, -ьями) 1. (син. одежда)
тум, тумтйр, çи-пÿç; вĕрхнее платье çиелтй тумтИр (пальто, кĕрĕк
таврашĕ); 2. кĕпе (хĕрарăмсен);
шелковое плăтье пÿрçăн кĕпĕ; подвенĕчное плăтье венчĕт кĕпй
плач (-а) сущ. муж. макăрÿ, йĕрÿ';
макăрнй, йĕни; слышен плач ребĕнка ачă макăрнй илтĕнет
плашмя нареч. лаппипĕ, лаптăк енĕп^; упасть плашмЯ лап сарăлсă ÿк
плащ (-ă) сущ. муж. плащ; брезентовый плащ брезĕнт плащ; ходйть
в плаще плащпă çÿрĕ
плевăть (наст. плкнб, плюешь, плюют; иовел. ф. штай; ирич. действ. наст.
плкйбщий, ирош. плевăвший; ирич.
страд. прош. плĕванный; деепр. плюя)
глаг. несов. 1. сур, сÿрчăк сур 2. на кого-что сур, ан хисеплĕ, ан уя * плевăть в потолбк кахалă пер, ĕ'çсĕр вырт
плĕйер (-а) сущ. муж. плĕйер (магнит ленти çине çырнине калаттармалли хатĕр)
племеннбй ирил. 1. йăх -ĕ, ăрÿ -ĕ,
йăх-ăрÿ -ĕ; племеннбе делĕние нарбда хăлăх йăх-ăрăвă пайланнй 2.
ăрăт -ĕ; ăрăтлă; племеннбй скот
ăрăтлă вьшьăх
плĕмя (-мени) сущ. сред.; множ.
племенă (-мĕн, -менăм) йăх, ăрÿ;
вождь плĕмени ăрÿ пÿçĕ

племЯнник (-а) сущ. муж. тăвăн
Ывăлĕ
племЯнница (-ы) сущ. жен. тăвăн
хĕ'рĕ
плен (плена, о плене, в пленÿ)
сущ. муж. тыткăн; нопăсть в плен
тыткăнă лек; освободйть из плĕна
тыткăнрăн хăтăр
плĕнный ирил. тыткăнрй; плĕнный
солд4т тыткăнрй салтăк
пленум (-а) сущ. муж. пленум (суйлавлă органăн пĕрлехи пухăвĕ); пле~
нум центрăльного комитета пăртии
пăртин тĕп комитĕчĕн пленумĕ
плĕсень (-и) сущ. жен. пă 'нтăх,
кăмăскă, кăвăкăш; твброг покрыт
плĕсенью тăпăрчă кăмăскă пуснă
плескăть (наст. плещÿ, плĕщешь,
плĕщут и плескăю, плескăешь,
плескăют; повел. ф. плещИ и плескăй; прич. действ. наст. плещущий
и плескăющий; ирич. страд. прош.
плĕсканный; деепр. плескăя) глаг.
несов. 1. çап, чăмпăлтаттăр, чăпăлтаттăр; вблны плещут о берег хумсем
çыранă çапăççĕ 2. что, чем (син. брЫзгать) сап, сйрпĕт, тăк; плескăть
вбду на пол урайне шыв сап
плĕсневеть 1 и 2л. не употр. (наст.
-еет, -еют) пă'нтăх, кăвакăр; шăркалăн, кăмăскалăн; хлеб плесневеет çă'кăр кăвакарăть
плестй (наст. плетÿ, плетĕшь, плетÿт; прош. плĕл, плелă, плелб, множ.
плелй; повел. ф. плетй; ирич. действ.
наст. плетÿщий, прош. плĕтший;
ирич. страд. прош. плетĕнный; деепр.
плетя) ав, хуç, çых; авсă ту, çыхсă
ту; плести корзину карçинккă ав (хулăран); плестй венбк из цветбв чечĕк кă'шăлĕ çых ^ плестй небылИцы пулманă пÿлнăн кăтăрт; плестй
интрйги кавăр ту
плеть (-и) сущ. жен. 1. (син. кнут)
пÿшă, чăпăрккă; пастÿшья плеть
кĕтÿ'çĕ пушшй, вă'рăм пÿшă 2. (син.

стĕбель) ăвăр, хунăв, путрăнкă;
плети хмеля хăмлă путранкй
плечб (-ă) сущ. сред.; множ. плĕчи
(плеч, плечăм) хулпуççй; прăвое
плечб сЫлтăм хулпуççИ; ширбкие
плечи сарлакă хулпуççй * с плеч
долбй алрăн кăйтăр; д^ло по плечу
ал çеммй ĕç, вăй çеммй ĕç; идтй
плечбм к плечÿ аллă-ăллăн пыр;
имĕть гблову на плечах пуçă ан çухăт
плешйвый ирил. (син. лЫсый) кукшă; плешивая головă кукшă пуç
пленка (-и) сущ. жен. 1. çурхăх; вйтĕм; пленка на мясе аш çурхахĕсĕм
2. плĕнка (фото, кино ĕçĕнче) 3. плĕнка, çурхăх (теплица витмелли); вырăщивание овощĕй под плĕнкой пахчă
çимĕçе плĕнка айĕнчĕ ÿстернй
плита (-Ы) сущ. жен.; множ. плйты (плит, плйтам) 1. плитă, хăмă
(чултан, металран туни); мрăморная
плитă мрăмор плитă 2. плитă (аиат
пĕçермелли); газовая плитă газ плитй
плИтка (-и) сущ. жен. 1. плйтка
(лаптак япала); плИтка шоколăда
шоколăд плиткй; кăфельные плйтки кăфель плиткисĕм (стена витмелли) 2. плИтка; готбвить пйщу на
электрйческой плитке электричество плиткй çинче апăт пĕçбр
плов (-а) сущ. муж. плов (риспа аш
апачĕ); готбвить плов плов пĕçер
пловĕц (-вцă) сущ. муж., пловчйха (-и) жен. ишÿ'çĕ, ишекĕн; соревновăния пловцбв ишÿçĕсĕн ă'мăртăвĕ
плод (-а) сущ. муж. çИмĕç; Яблоня началă давăть плоды улмуççй
çймĕç тумă пуçлăнă * плоды уч^ния вĕреннйн уссй
плодиться 1 и 2л. не употр. (наст.
-йтся, -ятся) глаг. несов. ĕрче, хунă; крблики быстро плодйтся кроликс^м хă'вăрт ĕрчĕççĕ
плодбвый ирил. çймĕç -ĕ; плодбвые
дерĕвья çймĕç йывăççисем

плодорбдный прил. пÿлăхлă, пуян,
илпек; плодорбдная землЯ пулăхлă
çĕр; плодорбдный край илпек çĕршЫв
плбмба (-ы) сущ. жен. 1. плбмба
(чарнине, тытма юраманнине палăртса хуракан пичет); наложить
плбмбу на дверь алăкă пломбăпă
пйтĕр 2. плбмба (шăл хăвăлне питĕрни); поставить плбмбу плбмба ларт
плбский (кратк. ф. -сок, -скă и
-ска, -ско, множ. -ски; сравн. ст.
плбще) ирил. лаптăк, лăпчăк; тйкĕс,
тÿр^м; плбская повĕрхность тÿрĕм
çи; здăние с плбской крышей лаптăк тă'рăллă çурт * плбское блн5до ă 'шăх чăшăк; плбская шÿтка
кăнттăм шÿт
плоскогбрье (-я) сущ. сред. тÿрĕм
сă'ртлăх
плоскогÿбцы (-ев) сущ. множ. лаптăк хĕ'скĕч
плот (-ă) сущ. муж. сÿлă (иĕренесенчен çыхни); сплавлЯть по реке
плоты юхăн шывпă сÿлă юхтăр
плотвă (-Ы) сущ. жен. хĕ'рлĕ куç,
чапăк (иулă); ловйть плотвÿ на ÿдочку вăлтапă хĕ'рлĕ куç тыт
плотИна (-ы) сущ. жен. пĕве; плотйна Чебоксăрской ГЭС Шупашкăр
ГЭСĕн пĕвй; землянăя плотИна тăпрă пĕве; возвести плотйну пĕве пĕвелĕ, пĕве ту
плбтник (-а) сущ. муж. платнйк;
плбтники стрбят дом платниксĕм
пÿрт лартăççĕ
плбтничий, плбтничный и плбтницкий ирил. платнйк -ĕ; плбтничные инструменты платнйк хатĕрĕсĕм; плбтничьи раббты платник
ĕçĕсем
плбтность (-и) сущ. жен. 1. тăчăлăх, çăрăлăх; плбтность воды шыв
тăчăлăхĕ 2. йЫшлăх; плбтность населĕния хăлăх йЫшлăхĕ
плотный (кратк. ф. -тен, -тнă, -тно,

множ. -тнЫ и -тны) прил., плбтно
нареч. 1. тăчă, пИтĕ, çă 'тă, çăрă;
плбтный холст çă'тă пир; дверь плбтно закрьгга алăкă тăчă хупсă лăртнă
2. (син. густбй) йă'вă, йЫшлă; плбтно посадить капÿсту купăстанă йă'вă
ларт 3. (син. коренăстый) кĕрнеклĕ,
патвăр, тапчăм; человек плбтного
сложĕния тапчăм ÿт-пÿ'ллĕ çын *
плбтно поесть тăраниччен çи, апăт
çисе тултăр
плохбй (кратк. ф. плох, плохă,
плбхо, множ. плбхи и плохй; сравн.
ст. хÿже; превосх. ст. хÿдший) ирил.
(ант. хорбший), плбхо нареч. япăх,
начăр, усăл; плохбй товăр япăх тавăр; плохбе здорбвье начăр сЫвлăх;
ученйк плбхо подготбвил урбк вĕренекен урокă япăх хатĕрленнĕ 4 хÿже некуда япăхрăн та япăх
площăдка (-и) сущ. жен. площăдка, вЫрăн, лăптăк; спортивная площăдка спорт площадки; посăдочная
площăдка для вертолĕтов вертолĕтсĕм лармаллй вЫрăн
плбщадь (-и) сущ. жен. 1. плбщадь
(хулари уçă вырăн); Крăсная плбщадь
в Москве Мускаврй Хĕ'рлĕ плбщадь
2. лăптăк, лăптăкăш; измĕрить плбщадь л^са вăрмăн лаптăкăшне виçсĕ пĕл * посевные плбщади акă-сухă
çĕрĕсĕм; жилăя плбщадь пурăнмаллй вЫрăн, кил-çÿрт
плуг (-а) сущ. муж.; множ. плугй
(-бв, -ăми) плуг, акă пуç; тракторный плуг трăктор плÿгĕ; навеснбй
плуг çакмă плуг, çĕклемеллй плуг;
пахать зĕмлю плÿгом çĕре плугпă
сухалă
плыть (наст. плывÿ, плывĕшь,
плывут; ирош. пльш, плылă, плыло,
множ. пльши) глаг. несов. 1. иш, ишсĕ пыр; плыть на спинĕ месерлĕ иш;
плыть своббдным стйлем Ирĕклĕ
мелпĕ иш 2. (син. двИгаться) куç,
юх, шу; по небу плывÿт облакă

тÿпере пĕлĕтсем шусă иртĕççĕ Ф все
плывĕт перед глазăми куç алчăрасă
кăйрĕ; самб плывĕт в рÿки хăех аллă кăрĕт (вăй хумасйр)
плюс (-а) сущ. муж. плюс (паллă,
унпа хушнине, пурлă хисепе е ăшша
палăртаççĕ); два плюс три - пять
йккĕ çумне вйççĕ хушсăн пйллĕк
пулăть; температÿра вбздуха плюс
двăдцать грăдусов сЫвлăш температурй çйрĕм грăдус ă'шă *• взвесить
все шпбсы и мйнусы лăйăх енĕсемпе çитменлĕхсене пĕтĕмпех тишкĕр;
плюс к томÿ çийĕнчен татă, Унсăр
пуçне
плясăть (наст. пляшÿ, пляшешь,
пляшут; ловел. ф. пляшй; лрич. действ.
наст. пляшущий, ирош. плясăвший)
глаг. несов. ташлă; плясăть пăрами
мă 'шăрăн ташлă; пăрень пляшет
вприсядку кăччă урă хуçсă ташлăть
плЯска (-и) сущ. жен. тăшă; пĕсни
н пляскп ь5рă-тăшă
по предлог, употр. с разными падежами 1. при указании на место действия тă'рăх, çинче; -ра (-ре); -па
(-пе); гулять по саду садрă уçăлсă
çÿре; идтй по дорбге çулпă пыр 2.
при указании на вид деятельности
енĕпĕ, тĕлĕшпе; -па (-пе); проводйть занятия по мÿзыке мÿзыка занятийĕсем ирттĕр 3. лри указании на
средство действия тă'рăх; -па (-пе);
передавăть по рăдио радиопă пар 4.
лри указании на количество распределяемых предметов -шар (-шер);
выдать по тысяче рублĕй пĕрер пин
тĕнкĕ аллă пар 5. лри указании на время действия -сан (-сен); -чен; -серен; по вечерăм каçсерен; по десЯтое
тбня çĕртмĕ ÿйăхĕн вуннăмĕшĕччĕн;
по возвращĕнии домбй килĕ таврăнсăн ^ дел по гбрло ĕç мăй тарăн;
по веснĕ çуркуннĕ; зто не по мне ку
манă юрамăсть; стало не по себе лăйăх мар пулсă кăйрĕ, кă'мăл пă'сăлчĕ

побег1 (-а) сущ. муж. тарÿ; тарнй;
он совершИл побĕг из тюрьмы вăл
тĕрмерĕн тухсă тăрнă
побег2 (-а) сущ. муж. хунăв; побеги вИшни чиĕ хунавĕсĕм
побĕда (-ы) сущ. жен. (ант. поражĕние) çĕнтерÿ'; çĕнтернй; побĕда
в бою" çапăçурă çĕнтернй; одержăть
победу çĕнтерÿ' ту; День Побĕды
Çĕнтерÿ ' кÿнĕ (Майăн 9-мĕшĕ Тăван çĕршывăн аслă вăрçинче çĕнтернине уявлани)
победйтель (-я) сущ. муж., победительница жен. çĕнтерÿ'çĕ, çĕнтерекĕн; победйтелям соревновăний
вручйли призы ăмăртурă çĕнтернисене парнесĕм пăчĕç
побĕдный ирил. çĕнтерÿ' -ĕ; çĕнтерÿ'ллĕ; сражăться до победного
концă пĕтĕмпех çĕнтериччĕн çăпăç
побежăть (будущ. -егÿ, -ежйшь, -егут; иовел. ф. -егй) глаг. сов. чуп, чуптăр, чупсă кай; чупă пар; дĕти побежăли домбй ачас^м килеллĕ чÿпрĕç
побелка (-и) сущ. жен. шуратУ; шуратнй; побелка стен дбма пÿрт стенисенĕ шуратнй
поберĕжье (-я) сущ. сред. тИнĕс
хĕррй; поберĕжье Чĕрного мбря Хурă тйнĕс хĕррй
побить (будущ. побьк5, побьĕшь,
побьк5т; повел. ф. побĕй; ирич.
страд. прош. побИтый) глаг. сов. 1.
хĕнĕ, ват, хĕнесĕ пĕтĕр; егб сйльно побйли ăнă хь!тă хĕнĕнĕ 2. (син.
разбИть) ват, çĕ 'мĕр, çĕмĕрсĕ пĕтĕр; посÿда вся побИта сăвăт-сапанă çĕмĕрсĕ пĕтĕрнĕ * побить рекбрд рекордрăн ирттĕр; хлеба побйло грăдом тыррă пăр çапсă кăйнă
поблизости 1. нареч. (син. неподалĕку, вблизй) çывăхрă, юнашăр,
инçĕх мар; поблизости послышался
чбй-то крик инçĕх мар такăм кăшкăрнй илтĕнсĕ кăйрĕ 2. от кого-чего

предлог с род. и. çывăхĕнче; -па (-пе) суд повесткй; вручйть повестку йыхюнашăр; поблИзости от бзера ку'лĕ
рăв хÿчĕ пар
çывăхĕнчĕ
пбвесть (-и) сущ. жен. пбвесть
пбвар (-а) сущ. муж., повариха
(прозăпа çырнă, романран пĕчĕкрех
(-и) жен.; множ. поварă (-бв) пбвар;
хайлав); нбвая пбвесть писăтеля çыпбвар по пĕрвым блюдам пĕрр^мĕш
рăвçăн çĕ'нĕ пбвеçĕ
апатсен пбварĕ
по-вйдимому (син. вероятно) 1 .
поведение (-я) сущ. сред. тыткавводн. сл. ăхăр, ахăртнех; -тăр (-тĕр);
лăрăш, тыткаланй (харпăр хăйне);
зимă, по-вйдимому, бÿдет холбдная
примĕрное поведение ученикЯ вĕреахăртнех, хĕл сйвĕ пулăть 2. частинекĕн хăйне лăйăх тыткаланй
ца пÿлĕ, пулмаллă; Ты простудйлся? - По-вйдимому Э 'сĕ шăнсă
повелИтельный ирил. хушуллă, çйпă'сăлнă-им? - Çаплă пулмаллă
рĕп, вйтĕмлĕ; говорИть повелйтельным тбном çйрĕп хушсă калăç * поповИдло (-а) сущ. сред. повйдло
велйтельное наклонение хуигу на(улма-çырла çимĕçĕ); яблочное
клоненийĕ (глаголсен хушу пĕлповидло пан улмй повидлй; печь ваттерĕшлĕ формисем, сăм., вырăсла: иди,
рÿшки с повйдлом повйдло пÿречитай, играйте; чйвашла: кай, вула, м^чĕ пĕç^р
выльăр)
повиновăться (наст. -нÿюсь, - н ÿ поверить (будущ. ~ерю, -еришь,
ешься, -нÿются; иовел. ф. -нÿйся,
-ерят; повел. ф. -^рь) глаг. сов., кому- -нÿйтесь; ирич. действ. наст. -нÿючему, во что ĕнен, шан; я не повĕщийся, прош. -новăвшийся; деепр.
рил егб словăм Зпĕ вăл каланине
-нÿясь) глаг. сов., прош. также неĕненмерĕм
сов., кому-чему (син. подчиняться) пă
повернÿть (будущ. -нÿ, -нĕшь, -нут; '-хăн, итле, хушнине ту; повиноприч. страд. прош. повĕрнутый) глаг. вăться прикăзу начăльника пÿçлăх
сов., кого-что 1. çăвăр, пăр, пăрăнтăр; хушнине ту
повернÿть руль руле пăр 2. çăврăн,
пбвод1 (-а) сущ. муж.; множ. пбводы
пă'рăн; повернÿть напрăво сылтă(-ов) (син. причйна) сăлтăв, йÿ'тĕм;
маллă пă'рăн
пбвод для ссбры харкашÿ сăлтăвĕ;
повернÿться (будущ. -нÿсь, -нĕшь- дать пбвод для слÿхов сас-хурă сарся, -нÿтся; иовел. ф. -нйсь, -нйтесь;
мă йÿ'тĕм пар ^ ио поводу когоирич. действ. прош. -нÿвшийся; дееир. чего, предлог с род. п. (син. относй-нÿвшись) глаг. сов. çăврăн, пă'рăн; тельно, насчет) пиркй, тĕлĕшпе;
повернÿться в стброну айккинеллĕ
идÿт разговбры по пбводу повышĕçаврăнсă пăх
ния зарплăты ĕç укçй ÿстерессй пирповĕрхность (-и) сущ. жен. çи, çий,
кй сас-хурă çÿрĕт
пит, тулăш; поверхность воды шыв
пбвод2 (-а, о пбводе, на поводÿ)
çййĕ; поверхность землй çĕр пйчĕ
сущ. муж.; множ. повбдья (-ьев,
повесить (будущ. -ĕшусь, -есишь-ьями) чĕ'лпĕр, йĕвен аврй; вестй
ся, -ĕсятся; повел. ф. -бсъ; прич.
конЯ на поводÿ лашанă чĕлпĕрпе
страд. прош. -ĕшенный) глаг. сов., çавăтсă пыр
кого-что çак, çаксă яр; Повĕсь шÿбу
поворбт (-а) сущ. муж. 1. çаврăна гвоздь! Кĕрĕке пăтарăн çаксă яр!
н ÿ , пăрăнÿ; çаврăннИ, пăрăнни;
повестка (-и) сущ. жен. повестка,
совершйть поворбт на девянбсто
чĕнÿ', йыхрăв хÿчĕ; повĕстка в суд
грăдусов тă'хăр вÿнă градусă çăврăн

2. пă'рăнăç, çăврăнăç, çул куркИ;
дом на поворбте дорбги çул кукринчй çурт
повседнĕвный ирил. (син. всегдăшний), повседневно нареч. кулленхй,
кашнй кунхй; повседневные заббты
кулленхй ĕç-хĕ'л
повс|бду нареч. (син. вездĕ) пур çĕрте те; повабду цветут цветы пур çĕрте те чечексĕм ешерĕççĕ
повторелше (-я) сущ. сред. асă илÿ';
асă илнй; ăсрă çĕнетнй; урбк повторения асă илмеллИ урбк (малтан вĕреннине)
повторйть {будущ. -рк5, -рйшь, -рят;
прич. страд. прош. повторĕнный и
повтбренный) глаг. сов., что 1. тепре ту, тепре калă; повторйть фрăзу
за учйтелем пуплевĕ вĕрентекĕн хыççăн калă 2. асă ил, ăсрă çĕнет
(вĕреннине); повторИть правила правилăсене асă ил
повЯзка (-и) сущ. жен. çЫхă; повЯзка дежурного дежÿрнăй çыххй;
наложить повязку на р^ну суранă
çыхсă яр
погасйть (будущ. -ашÿ, -ăсишь, -ăсят; прич. страд. прош. -ăшенный) глаг.
сов., что (син. потушйть) сÿнтер;
погасйть лăмпу лампăнă" сÿнтĕр
погаснуть (будущ. -ну, -нешь, -нут)
глаг. сов. (син. потухнуть) сÿн, сÿнсĕ
лар; костер погăс кăвăйт сÿ'ннĕ
погИбнуть (будущ. -бну, -бнешь,
-бнут; прош. погйб и -бнул, -бла, -бло,
множ. -бли; ирич. действ. прош. -бший;
деепр. -бнув) глаг. сов. вил, пĕт, тĕп
пул; погйбнуть в бок5 çапăçурă вил;
Яблони погИбли от морбза улмуççисĕм сивĕпĕ пĕ'трĕç
погнăться (будущ. погонк5сь, погбнишься, погбнятся; повел. ф.
погонИсь, погонитесъ; прош. -ăлся,
-алăсь, -албсь и -ăлось, множ. -ăлись;
ирич. действ. прош. -ăвшийся; деепр.
-ăвшись) глаг. сов., за кем-чем хăва-

ласă кай, хăваламă пуçлă; собăки погнăлись за зăйцем йытăсем мулкачă
хăваласă кăйрĕç * погнăться за длйнным рублĕм çă'мăл укçă шырă
поговбрка (-и) сущ. жен. калăрăш,
пуплĕрĕш, хăлăх сăмăхĕ
погбда (-ы) сущ. жен. çантăлăк;
теплая погбда ă'шă çантăлăк; осенняя погбда переменчива кĕрхИ çантăлăк ÿлшăнчăк
погбдный прил. çантăлăк -6; погбдные услбвия çантăлăк уловийĕсем
погбны (-бн) сущ. множ.; един.
погбн (-а) муж. пакун; офицерские
погбны офипер пакÿнĕ
пограничник (-а) сущ. муж. пофанйчник, чйкĕ хуралçй; он был в ăрмии погранИчником вăл çартă чйкĕ
хуралçй пÿлнă
пограничный ирил. чйкĕ -ĕ; чикĕрИ; чИкĕ хуралĕнчИ; пограничная
слÿжба чйкĕ хуралĕнчИ слÿжба; погранИчные войскă чикĕри çарсĕм;
пограничный столб чйкĕ юпИ; на
пограничной застăве объявИли тревбгу чИкĕ заставинче тревбга тÿнă
пбгреб (-а) сущ. муж. нÿхрĕп; вырыть пбгреб нÿхреп чав; бвощи хранЯтся в пбгребе пахчă çймĕç нÿхрепре упранăть
погрузйть (буо^ущ. -ужу, -узИшь и
-ÿзишь, -ÿзят; ирич. страд. прош.
-ужĕнный) глаг. сов., кого-что 1. тие,
тиесĕ хур; погрузйть картбфель в машйны çĕр улминĕ машинăсене тиĕ
2. во что (син. опустйть) чик, путăр,
антăр; погрузить весла в вбду кĕсменсенĕ шывă чик
под1 (-а, о пбде, на подÿ) сущ.
муж. тĕп, кăмакă тĕ'пĕ
под 2 , пбдо предлог с вин. и твор.
п. 1. на вопросы «где?» и «куда?» (ант.
над) ăйĕн, айпĕ, айĕнчĕ; под водбй шыв айĕнчĕ; под вбду шыв айнĕ; пройтй под мостбм кĕпĕр ăйĕн
ирт 2. ири указании на положение, со-

стояние айне, айĕнче; попасть под
дождь çÿмăр айне пул; отд^ть под
суд судă пар 3. ÿмĕн, çитеспе; под
вечер каç пуласпă; под ÿтро ире хйрĕç Ф петь под гитару гитăра çеммипе юрлă; взять пбд руку хулрăн
çăвăт; не под сйлу вăй çеммй мар,
вăй çитмбст; под ббком ăлă айĕнч^х, юнашарăх; салат под майонезом майонĕзлă салăт; постăвить под
угрбзу хăрÿшлăх кăларсă тăрăт; взять
под защйту хÿтĕле, хÿнтă ту; получйть дĕньги под распйску распискăпă укçă ил
подарИть (будущ. -арк5, -ăришь,
-ăрят; ирич. страд. прош. -ăренный)
глаг. сов., кому кого-что парнеле, парне пар; подарИть кнИгу кĕнеке парнелĕ
подăрок (-рка) сущ. муж. парне,
кучченĕç; вручйть подăрок парне
пар
подберезовик (-а) сущ. муж. хÿрăн
кăмпй; жăрить подберезовики хÿрăн
кăмпй ăшалă
подборбдок (-дка) сущ. муж. янăх;
двойнбй подборбдок йĕ'кĕр янăх
подвăл (-а) сущ. муж. путвăл; заложИть в подвăл картбфель путвалă
çĕр улмй хыв
пбдвиг (-а) сущ. муж. пăттăрлăх,
пăттăр ĕç; вбин совершил пбдвиг в
бок5 салтăк çапăçурă пăттăрлăх кăтăртнă
подвижный лрил. 1. кÿçăмлă, куçакăн; подвижная грÿппа войск çарсен кÿçăмлă ÿшкăнĕ 2. (син. живби)
чĕ'рĕ, çйвĕч, йă'рă, вăр-вăр; подвйжный ребĕнок йă'рă ачă
подвбда (-ы) сущ. жен. (син. повбзка) лав, урапă; погрузйть дбски на
подвбду хăмасене лав çинĕ тие
подвбдный прил. шыв айĕнчй, шыв
ай -ĕ; подвбдная лбдка шыв ай киммИ; подвбдная съемка шыв айĕнче
ÿкернИ {киноаппаратпа)

подготбвить (будущ. -влю, -вишь,
-вят; прич. страд. прош. -вленный)
глаг. сов., кого-что хатĕрле, хатĕрлесĕ хур, хатĕрлесе çитĕр; подготбвить детей к шкбле ачасене шкулă каймă хатĕрле; нужные документы подготбвлены кИрлĕ документсене хатĕрлесе хÿнă
подготбвиться (будущ. -влюсь, -вишься, -вятся; повел. ф. -вься, -вьтесь;
лрич. действ. прош. -вившийся; деепр. -вившись) глаг. сов. хатĕрлен,
хатĕрленсе çит; подготбвиться к экзамену экзаменă хатĕрлен
поддержăть (будущ. -ержÿ, -ĕржишь,
-ержат; ирич. страд. прош. -ержанный) глаг. сов., кого-что 1. тыт, тытсă тăр, ÿкмĕ ан пар; подцержăть старика пбд руку старикă хулрăн тытсă тăр 2. (син. помбчь) пÿлăш, пулăшÿ пар; поддержăть деньгăми укçапă пÿлăш 3. (син. одббрить) хÿтĕле,
хăпăл ту, ырлă; подцержăть выставленную кандидатуру тăрăтнă кандидатă ырлă * поддержăть огбнъ в печИ
кăмаканă вÿтă хушсă хур; поддержăть разговбр калаçăвă хÿтшăн
поджечь (будущ. подожгÿ, подожжĕшь, подожгÿт; прош. поджĕг, подожглă, подожглб, множ. подожглй;
повел. ф. подожгй; лрич. действ. прош.
поджĕгший; прич. страд. прош. подожжĕнный; деепр. поджĕгши) глаг.
сов., что тĕрт, чĕртсе яр, вут тиверт, вут хыптăр; ктб-то поджег сарай такăм сарая вут тивертнĕ
подклăдка (-и) сущ. жен. ăçлăк,
ăш, сÿреткĕ (тумтир йшне хуракан
пусма); подклăдка пиджакă пиншăк
ăçлăкĕ
подкбва (-ы) сущ. жен. такăн; сапогй с подкбвами такăнлă ăтă; конь
потерял подкбву лашăн такăнĕ татăлсă ÿ'кнĕ
подковăть (будущ. -кук5, -куĕшь,
-кук5т; повел. ф. подкÿй; прич. страд.

прош. -кбванный) глаг. сов., кого-что подметка (-и) сущ. жен. тĕп (атăтаканлă, такăн çап; подковăть лбпушмакăн); подбИть подмĕтки тĕп
шадь лашă таканлă
хур, тĕплĕ 4 в подмĕтки не годйтся патне те пымасть, танлаштармă
подкормить (будущ. -ормлк5, -брмишь, -брмят; прич. страд. прош. -бр- та çук
поднбс (-а) сущ. муж. Ывăс, подмленный) глаг. сов. 1. кого апăт хуш,
нбс; постăвить тарелки на поднбс
ытларăх çитер; подкормйть больнбтурилккесенĕ поднбс çинĕ ларт
го чйрлĕ çыннă ытларăх çитĕр 2. что
поднЯть (будущ. поднимÿ, поднйапăл пар, удобрĕни пар; подкормйть
мешь, поднймут; лрош. пбднял и
посĕвы калчанă апăт пар
поднял, поднялă, пбдняло и подподкрăсться (будущ. -адÿсь, -аднЯло, множ. пбдняли и подняли; поĕшься, -адÿгся; ловел. ф. -адйсь, -адйвел. ф. поднимй; ирич. действ. прош.
тесь; прич. действ. прош. -ăвшийся;
деепр. -ăвшись) глаг. сов., к кому-чему поднявший; ирич. страд. прош. пбднятый; деепр. подняв) глаг. сов., когойăшнăнсă пыр, сисмеслĕ пыр; охбтчто 1. çĕклĕ, йăт, ил (çертен); подник подкрăлся к лбсю сунăрçă пăнять кнйгу с пбла кĕнекенĕ урайĕншй патнĕ йăпшăнсă пЫнă
чĕн ил; поднять мешбк картбфеля
подкупйть (будущ. -уплк5, -ÿпишь,
-упят; лрич. страд. прош. -упленный) çĕр улмй миххинĕ çĕклĕ 2. (ант. опустйть, понйзить) хăпăрт, çĕкле, çĕкглаг. сов., кого сутăнтăр, укçапă
лентĕр, çÿллĕрех ту; поднять плоçăвăр; свидĕтеля подкупили свидетйну на два мĕтра пĕвенĕ йкĕ метр
телĕ укçапă çăвăрнă
хăпăрт; ученйк пбднял рÿку вĕренеподлежăщее (-его) сущ. сред. подлежăщи (предложенин тĕп членĕсен- к^н аллине çĕклĕрĕ 3. (сик. увелйчить, повысить) ÿст^р, пысăклăт;
чен пĕри); согласовăть сказÿемое с
поднЯть цену хакă ÿст^р; поднЯть
подлежăнщм сказуемăя подлежащипроизводИтельность трудă ĕç тухăçпе килĕштер
лăхнĕ ÿст^р 4. çĕклĕ, çĕклентер,
подлец (-ă) пÿтсĕр, йĕ'ксĕк
ÿстĕр; поднять настроение кăмăлă
пбдлинник (-а) сущ. муж. (син.
çĕклентĕр; поднЯть авторитет фйроригинăл; ант. кбпия) чăн япалă,
мы фИрма ятне-сумнĕ ÿстĕр *
чăн документ (коии мар); снять кбподнять тревбгу тревбга ту, хавхă
пню с пбдлинника чăн документăн
кăлăр; поднЯть крик кăшкăрашмă
копине ту
тЫтăн; поднЯть вопрбс ыйтÿ ларт;
пбдлый (кратк. ф. подл, подлă,
поднять нă ноги урă çинĕ тăрăт, çĕкпбдло, множ. пбдлы; сравн. ст. подлентĕр; поднЯть нă смех кÿлăш ту;
лбе, подлей; превосх. ст. подлĕйподнЯть целинÿ çерĕм çĕт, çер^м
ший) прил. (син. бесчĕстный; ант.
сухалă
благорбдный), пбдло нареч. пÿтсĕр,
киревсĕр; он поступйл пбдло вăл
поднЯться (будущ. -нимÿсь, -нйкирĕвсĕр ĕç турĕ
мешься, -нймутся; прош. -нялся и
подместй (будущ. -ету, -етĕшь, -ет-нялся, -нялăсь, -нялбсь и - н я ÿг; ловел. ф. -ети; прич. действ. прош. лось, множ. -нялйсь и -нялись; по-ĕтший; прич. страд. прош. -етĕнный; вел. ф. -нимйсь, -нимйтесь; ирич.
деепр. -етя) глаг. сов., что шăл,
действ. прош. -нявшийся; о^ееир. -няшăлсă тух; подместИ пол в избе пÿрт
вшись) глаг. сов. 1. (ант. опустИтьурайне шăл
ся) çĕклĕн, ÿлăх, хăпăр; подняться

по лĕстнице пусмапă хăпăр; поднЯться со стÿла пукăн çинчĕ"н тăр
2. 1 и 2л. не употр. çĕклен, пысăклăн, хушăн, ÿс; водă в рĕчке поднялăсь çырмарă шыв хÿшăнчĕ; роль
бăнков поднялăсь банксен пĕлтĕрĕшĕ
ÿ'срĕ 3. 1 и 2 л. не употр. пуçлăн,
çĕклĕн, тапрăн, тух; поднЯлся вĕтер çил тÿхрĕ Ф поднЯться на борьбÿ кĕрешĕвĕ тух; настроĕние поднялбсь кă'мăл çĕкленчĕ
подббный прил. (син. похбжий),
подббно нареч. пек, ĕвĕрлĕ, манерлĕ; йышшИ; подббный бтому
слÿчай çăкăн бвĕрлĕ тĕ'слĕх; мчăться
подббно метебру метебр пек Ыткăн
4 ничегб подббного пачăх аплă мар
подождгСть (будущ. -дÿ, -дĕшь,
-дÿт; прош. -дăл, -далă, -дăло, множ.
-дăли) глаг. сов. 1. кого-что кĕт,
кĕтсе тăр, кĕтсе ил; подождăть автббус автббус килессе кĕт 2. с чем
и с неопр. ф. тăхтă, ан васкă; подождем с решĕнием ăтого вопрбса
ку ыйтăвă татсă памă тă'хтăпăр
подозрИтельный ирил., подозрИтельно нареч. 1. (син. сомнйтельный)
шăнчăксăр, шйклĕ, иккĕленÿ 'ллĕ,
иккĕлентерекен; подозрительный
шум шйклĕ шăв-шăв 2. (син. недоверчивый) шикленчĕк, иккĕленчĕк,
шанмăн; смотрбть подозрительно
шанмасăртарăх пăх
подойтй (будущ. -ойдÿ, -ойдĕшь,
-ойдÿт; прош. -ошĕл, -ошлă, -ошлб, множ. -ошлй; повел. ф. -ойдй;
прич. действ. прош. -ошедший; деепр. -ойдя) глаг. сов. 1. к кому-чему
(син. приблйзиться) пыр, çывхăр,
патне пыр, пырсă тăр; подойтИ к
столÿ сĕтĕл патне пырсă тăр; подойтй близко çывăхăх пыр 2. комучему юрă, кйлĕш, к5рăхлă пул, мая
кил; зто пальтб мне не подойдĕт ку
пальтб манă килĕшмест
подокбнник (-а) сущ. муж. чÿречĕ

янаххй; на подокбннике стоЯт цветбчные горшкИ чÿрече янаххИ çинче чеч^к чÿлмекĕсем ларăççĕ
подбл (-а) сущ. муж. ăркă, чĕрçй,
кĕпе вĕ'çĕ
подорбжник (-а) сущ. муж. шă'нăр
курăкĕ
подосйновик (-а) сущ. муж. ă'вăс
кăмпи; мариновăть подосиновики
ă'вăс кăмпй маринадлă
подохбднын прил.: подохбдный
налбг тÿпăш налбгĕ, тупăшрăн илек^н налбг
подбнша (-ы) сущ. жен. 1. (син. ступня) тупăн, урă тупăнĕ; порăнить
подбшву ногй урă тупанне суранлă
2. тĕп, патÿш (атă-пушмакăн) *
подбшва горы ту ăйĕ
подпилок (-лка) сущ. муж. (син.
напйльник) путпйлккă
подписăться (будущ. -ишÿсь, -йшешься, -Ишутся; повел. ф. -ишйсь,
-ишйтесь; прич. действ. прош. -исăвшийся; деепр. -исăвшись) глаг. сов.
1. ăлă пус; подписăться под заявлбнием заявление ăлă пус 2. на что
çЫрăн, çырăнсă ил; подписăться на
газету хаçăт çырăнсă ил
подпИска (-и) сущ. жен. çырăнÿ;
çырăннй; объЯвлена подписка на
газĕты и журнăлы хаçăт-журнăл çырăнтармă пуçлăнă
пбдпись (-и) сущ. жен. ăлă пуснИ; постăвить пбдпись ăлă пус; собирăть пбдписи ăлă пустарсă çÿре
пбдпол (-а) сущ. муж., подпблье
(-я) сред. сакăй, тĕп сакăй; сложить
картбфель в пбдпол çĕр улминĕ
сакайне антăр
подполкбвник (-а) сущ. муж. подполкбвник (полковникран кĕçĕнрех
чин)
подпрÿга (-и) сущ. жен. хЫрăм
ăйлăх, хырăмсăлăх (йĕнер е йĕнерчĕк
çирĕплетмелли чĕн)
пбдпуск (-а) сущ. муж. кăрăм (пулă

тытмалли нумай вăлталлă хапгĕр)
подражăние (-я) сущ. жен. евĕрлĕв;
евĕрленй, ... пек тунй; подражăние
пĕнию соловья шă'пчăк юрринĕ евĕрленИ
подражăтельный ирил. евĕрлев -ĕ;
евĕрлĕвлĕ; подражăтельные словă
евĕрлев сăмахĕсем
подражăть (наст. -ăю, - ăешь,
-ăют) глаг. несов., кому-чему евĕрл^; ... пек пул, ... пек ту; -а (-е) хыв;
подражăть извĕстному певцÿ пăллă
юрăçă пек юрлă; мăльчик подражăет
отцÿ ачă ăшшĕ пек пулмă тăрăшăть
подрббный прил. (син. детăльный,
обстоЯтельный), подрббно нареч. тĕ'плĕ, туллй; тĕ'пĕ-йĕрĕпе; рассказăть
подрббно тĕ'пĕ-йĕрĕпĕ каласă пар
подрбсток (-тка) сущ. муж. çăмрăк,
яш ачă, хĕр ачă (12—16 çулсенчи)
подрÿга (~и) сущ. жен. хĕр тăнтăш,
тус хĕр; подрÿги пошли на дискот^ку тус хĕрсем дискотекăнă кăйрĕç
подружйться (будущ. -ужусь, -ÿжишься, -ужатся; повел. ф. -ужйсь, -ужйтесь; прич. действ. прош. -ужйвшийся; деепр. -ужйвшись) глаг. сов., с кемчем туслăш, туслашсă кай; дбти быстро подружились ачасем часăх туслашсă кăйрĕç
подрЯд' (-а) сущ. муж. подряд (ĕç
тумалли килĕшÿ); взять подрЯд на
стройтельство дбма çурт лартмă
пулсă килĕшÿ' ту
подряд2 нареч. йĕркерен, йĕркипех,
ÿмлăн-хЫçлăн; рубйть дерĕвья подряд йывăçсенĕ йĕркипĕх кассă тух
подсвĕчник (-а) сущ. муж. шантăл,
çуртă пăлашки
подснĕжник (-а) сущ. муж. çеçпĕл
(çурхи чечек)
подсблнечник (-а), подсблнух (-а)
сущ. муж. хĕвел çăврăнăш; голбвка
подсблнуха хĕвел çăврăнăш пÿçĕ
подсблнечный прил. хĕвел çăв-

рăнăш -ĕ; подсблнечное масло хĕвĕл
çăврăнăш çă'вĕ
подстрекăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
глаг. несов., кого хĕ'тĕрт, хĕтĕхле,
ĕ'скĕрт; подстрекăть к шăлости ашкăнмă хĕ'тĕрт
подстрбчный прил.: подстрбчный
перевбд тÿртĕн куçарÿ (сăмахăнсăмахăн куçарса пыни)
подсудймый (-ого) сущ. муж.,
подсудймая (-ой) жен. айăпланакăн
(рудра); суд оправдăл подсудймого
суд айăпланаканă тÿрре кăлăрнă
подсчитăть (будущ. -итăю, -итăешь,
-итăют; прич. страд. прош. -йтанный) глаг. сов. шутлă, су, шутласă
пĕл, сусă тух; подсчитăть расхбды
тăкакă шутласă пĕл
подтвердйть (будущ. -ржÿ, -рдйшь,
-рдят; ирич. страд. прош. -рждĕнный) глаг. сов., что (ант. опровергнуть) çирĕплĕт, çирĕплетсĕ калă;
подтвердйть получение письмă çырÿ
илнинĕ çирĕплĕт
подтяжки (-жек) сущ. множ. подтяжка, шăлавăр çаккИ
подÿмать (будущ. -аю, -аешь, -ают)
глаг. сов. шухăшлă, шухăшласă пăх;
Подÿмай, прĕжде чем дать ответ Хуравличчен малтăн шухăшласă пăх *
подÿмаешь вводн. сл. мĕнех варă, темĕх мар; Подÿмать тблько! Шÿхăшлăр-ха! (тĕлĕнсе калани)
подÿшка (-и) сущ. жен. çытăр,
минтĕр; пухбвая подÿшка мăмăк
минтĕр; положйть гблову на подÿшку пуçă çытăр çинĕ хур 4 кислорбдная подÿшка кислорбд минтĕрĕ (медицина хатерĕ)
подхалим (-а) сущ. муж. (син.
льстец) йăпăлтй, çукалăнчăк
подходящий лрил. (син. приемлемый), подходяще нареч. мăйлă,
юрăхлă, юрăвлă, вырăнлă; найти
подходящий материăл на пальтб
пальтблăх юрăвлă пусмă туп

подчăс нареч. (син. иногдă) хушăрăн, хăш чухне, тĕпĕр чухне; подч^с болИт головă хушăрăн пуç ыратăть
подчеркнÿгь (будущ. -ну, -нĕшь, -нут;
ярич. страд. прош. подчĕркнутый)
глаг. сов., что 1. аялтан турт, йĕр туртсă пăлăрт; подчеркнуть нужные словă кирлĕ сăмахсене йĕр туртсă пăлăрт 2. (син. вЫделить) уйрăмăх
пăлăрт, палăртсă калă; подчеркнÿть
слбжность обстанбвки ларÿ-тăрÿ
йывăррине палăртсă калă
подчинĕние (-я) сущ. сред. 1. пăхăнÿ; пăхăннИ; находиться в подчинĕнии пăхăнсă тăр 2. (ант. сочинĕние) пăхăнÿ, пăхăнÿлăх (грамматикăра - пĕр сăмах форми тепринчен
килни)
подчинйтельный ирил. пăхăнÿ -ĕ;
пăхăнÿллă; подчинИтельные союзы
пăхăнÿллă союзсĕм; подчинИтельная
связь пăхăнÿ çЫхăнăвĕ (грамматикăра)
подчинйть (оусущ. -нк5, -нйшь, -нят;
ярич. страд. прош. -нĕнный) глаг.
сов., кого-что пăхăнтăр, итлеттĕр,
пăхăнакăн ту; подчинйть дисциплйне дисциплинăнă пăхăнтăр
подчинйться (будущ. -нк5сь, -нйшься, -нятся; повел. ф. -нйсь, -нйтесь;
прич. действ. прош. -нйвшийся; деепр. -нИвшись) глаг. сов., кому-чему
пă'хăн, итле, хушнине ту; подчиниться приказăнию начăльника пÿçлăх хушнине ту
подъехать (будущ. -ĕду, -ĕдешь, -ĕдут; иовел. ф. -езжăй) глаг. сов. пырсă
çит, çывхăр, патнĕ çит (транспортпа); ктб-то подъсхал к дбму на мотоцикле такăм çурт патнĕ мотоциклпă пырсă çйтрĕ
подъем (-а) сущ. муж. 1. (ант.
спуск) тăваллă çул; дорбга идет на
подъĕм çул тăваллă хăпарăть 2. (син.
развйтие) çĕкленÿ', ÿ'сĕм; подъем

в эконбмике экономикăрй ÿ'сĕм 3.
(син. воодушевлĕние) çĕкленÿ', хавхаланÿ; говорйть с подъемом хавхалансă калăç Ф легок на подъем вăрвăр, аллй-урИ çă'мăл
подъемный прил.: подъемный кран
çĕклемеллй кран
пбезд (-а) сущ. муж.; множ. поезд4 (-бв, -ăм) пбезд; пассажИрский
пбезд пассажйр пбезчĕ; пригородный
пбезд хулă çум пбезчĕ; пбезд пришел
вбвремя пбезд вăхăтрă килсĕ çйтрĕ
поесть (будущ. поĕм, поешь, поĕст; множ. поедйм, поедйте, поедят;
повел. ф. поешь) глаг. сов., что, чего
çи, çисĕ пăх; поесть пĕред дорбгой
çулă тухăс ÿмĕн çикелĕ
поĕхать (будущ. поĕду, поедешь,
поĕдут; повел. ф. поезжăй) глаг. сов.
кай, тухсă кай, çулă тух (транспортпа); мы поехали в Москвÿ на автббусе эпйр Мускавă автобуспă кăйрăмăр
пожалуйста частица, выражает
вежливую просъбу или согласие тархăсшăн; -самăр (-семĕр); -ха; садйтесь, пожалуйста ларсăмăр; Дайте
мне, пожалуйста, хлĕба! Манă çă'кăр
илсĕ пăрăр-ха!
пожăр (-а) сущ. муж. пушăр; в селе вознйк пожăр ялтă пушăр тÿхнă;
тушйть пожăр пушăр сÿнтĕр
пожăрньш 1. ирил. пушăр -ĕ; пожăрная охрăна пушăр хурăлĕ 2. пожăрный (-ого) сущ. муж. пушăр сÿнтерекĕн
пожилбй прил. çуллăннă, ваттă
сÿлăннă; пожилăя жĕнщина çуллăннă хĕрăрăм
позавчерă нареч. вйçĕм кун; позавчерă был дождь вйçĕм кун çÿмăр
çÿнă
позади 1. нареч. (ант. впередй) хыçрă, хыçалтă, кайрă; лес остăлся позадй вăрмăн хыçрă тăрсă н5лчĕ 2.
кого-чего, предлог с род. п. (син. пĕ-

ред; ант. за) хыçĕнче, хЫççăн; плесвЫрăн (çарсем çапйçма йышăнни);
тйсь позадй всех пурйн хыçĕнче сĕпередовые позйции малтй позицитĕрĕнсе пыр
сĕм; прорвăть врăжеские позиции
позапрбшлый прил:. в позапрбштăшмăн позицийĕсене çĕмĕрсе кĕр
лом годÿ вИçĕм çул
2. тă 'рăм; конь занимăет сИльную
позвблить (будущ. -блю, -блишь,
позицию лашă тă'рăмĕ вă'йлă (шах-блят; повел. ф. -бль; прич. страд.
мат вăййинче) 3. (син. мнĕние)
прош. -бленный) глаг. сов., что и с
шÿхăш; отстăивать свои позиции
неопр. ф. (син. разрешИть; ант. запхăрпăр шухăшĕсене хÿтĕле
ретйть) йрĕк пар, ан чар; Позвбльпознакбмиться (будущ. -млюсь,
те спросйть! Ыйтмă Ирĕк парсăмăр!
-мишься, -мятся; повел. ф. -мься,
-мьтесь; прич. действ. прош. -мивпозвонбчник (-а) сущ. муж. çÿрăм
шăммй
шийся; деепр. -мившись) глаг. сов.,
позднĕе и пбзже 1. сравн. ст. к на- с кем-чем 1. паллăш, паллакăн пул;
реч. пбздно 2. нареч. каярахпă, кайРазрешИте познакбмиться! Сирĕнпĕ
рăн; пбзже пришлй и остальные капаллашмă йрĕк парсăмăр! 2. (син. узярахпă ыттисĕм те кйлчĕç 3. когонăть) паллăш, пĕлекен пул; позначего, предлог с род. п. хыççăн, хыкбмиться с докумĕнтами документçĕнчĕн; не позднĕе зăвтрашнего дня
сене пăхсă тух
ырантăн кая юлмăсăр
позбр (-а) сущ. муж. (син. бесчĕпбздний (кратк. ф. не употр.;
стье) нăмăс, хур, мă 'шкăл; клейсравн. ст. позднее, поздней и пбзмйть позбром намăслантăр, нăмăс ту
же; превосх. ст. позднейший) прил.
позбрный ирил. (син. постьщный),
(ант. рăнний) 1. каçхи, çĕрлехи; кая
позбрно нареч. нăмăс, мă'шкăллă,
к5лнă; пбздней нбчью сĕм çĕрлĕ;
нăмăслă; позбрный поступок нăмăс ĕç
пбздняя бсень кĕр вĕ'çĕ, хурă кĕрпбиск (-а) сущ. муж. шырăв; шыкунне 2. кайранхи; поздние цветы
ранИ; пбиски нĕфти нефть шыракайрăн çурăлакăн чечексем; пбздние
нй; наÿчный пбиск ă'слăлăх шырăвĕ
сортă Яблок кайрăн пиçекен пан улпоить (наст. пок5, пбишь и пойшь,
мй сорчĕсем
пбят и поят; прич. действ. наст. попбздно нареч. (сравн. ст. позднее,
ящий, ирош. пойвший; ирич. страд.
поздней и пбзже) кая юлсă, каçă
прош. поĕнный; деепр. поя) глаг. неюлсă; кайрăн; пбздно вĕчером каç
сов., кого шăвăр, ĕçтĕр, ĕçмĕ пар;
пулсăн; груши нынче созрĕли пбздно
поить скот выльăхă шăвăр; поить
грÿша кăçăл кая юлсă пÿлчĕ
детей молокбм ачасене сĕт ĕçт^р
поздравИтельный прил. салăм -ĕ;
пбйма (-ы) сущ. жен. йă 'лăм,
салăмлă; поздравИтельная телегрăме й ÿ ' ÿлăхĕ; вблжская пбйма А'тăл
ма салăмлă телегрăмма
йă'лăмĕ
поздрăвить (будущ. -ăвлю, -ăвишь,
поймăть (будущ. -ăю, -ăешь, -ăют;
-ăвят; иовел. ф. -ăвь) глаг. сов., кого
прич. страд. прош. пбйманный) глаг.
с чем саламлă; поздравить с днем рожсов., кого-что тыт, ярсă тыт; охбтдĕния çурăлнă кун ячĕпĕ саламлă
ник поймăл лисÿ сунăрçă тилĕ тЫтнă
поздравлĕние (-я) сущ. сред. салăм, * Не пбйман - не вор (посл.) Тытсаламлăв; саламланй; поздравлĕние
мăн вă'рă - вă'рă мар
с прăздником уяв салăмĕ
пойти (будущ. пойдÿ, пойдĕшь,
позйция (-и) сущ. жен. 1. позИци,
пойдÿт; прош. пошĕл, пошлă, по-

шлб, множ. пошлй; повел. ф. пойдИ; с отриц. не ходИ; прич. действ.
прош. пошедший; деелр. пойдя) глаг.
сов. 1. ут, уттăр, кай, кайтăр; пойтй
пешкбм çурăн ут; пойтй в лес
вăрманă кай; Пошĕл вон! Кай кунтăн! 2. çумă пуçлă, çумă тытăн;
пошел снег юр çумă пуçлăрĕ 3. (син.
начăть) пуçлă, тЫтăн, тапрăн; парни пошлИ плясăть каччăсем ташшă ячĕç * коль на то пошлб пит
кирлех пулсăн; так не пойдет кун
пек юрамăсть; он пойдет на все ăнă
ним те чарсă тăрăймĕ; сын пошĕл
в отцă Ывăлĕ ашшĕне хЫвнă
пока 1. нареч. хальлĕхе, вăхăтлăхă;
пока я бÿду здесь хальлĕхе Зпĕ кунтă пулăтăп-ха 2. союз -чен; Надо подождăть, пока пройдĕт дождь Çÿмăр
иртсе кайиччĕн кĕтĕс пулăть 3. (син.
до свидăния) СЫвă пÿлăр!, Тепре
куриччĕн! (сывпуллашса калани)
показăть (будущ. -ажÿ, -ăжешь,
-ăжут; повел. ф. -ажй; прич. страд.
прош. -ăзанный) глаг. сов. 1. когочто кому, на кого-что кăтăрт; показ^ть дĕтям картинки ачасене ÿкерчĕксем кăтăрт; показăть рукбй на
нÿжныи дом кирлĕ çуртă алăпă
тĕллесе кăтăрт 2. кого-что (син. обн а р ÿ ж и т ь , проявить) кăта^рт,
пăлăрт; студенты показăли хорбшие
знăния матемăтики студентсем математикăнă лăйăх пĕлнине кăтăртрĕç * Я емÿ покажÿ! Кăтăртăп ак
ăпĕ ăнă! (юнаса калани)
показăться (будущ. -ажÿсь, -ăжешься, -ăжутся; повел. ф. -ажйсь, -ажйтесь; прич. действ. прош. -азăвшийся; деепр. -азăвшись) глаг. сов. 1.
кÿрăн, курăнсă кай; вдалй показăлись гбры инçетрĕ тусĕм курăнсă
кăйрĕç 2. тÿйăн, сĕмлен, туйăнсă
кай; мне показăлось, что он недовблен манă вăл кă'мăлсăр пÿлнăн
тÿйăнчĕ

покйнуть (будущ. -ну, -нешь, -нут;
прич. страд. прош. -нутый) глаг. сов.,
кого-что (син. остăвить, уйтй) пăрăх, хăвăр, тухсă кай, пăрахсă кай;
он покИнул роднбе селб вăл тăвăн
ялĕнчен тухсă кăйнă
поклониться (будущ. -онк5сь, -бнишься, -бнятся; повел. ф. -онйсь,
-онйтесь; прич. действ. прош. -онйвшийся; деепр. -онйвшись) глаг. сов.
пуç тай, саламлă
поколение (-я) сущ. сред. ăрÿ, йăх;
сыпăк; молодбе поколĕние çăмрăк
ăрÿ; нĕсколько поколĕний родствă
тăвăнлăхăн темиçе сЫпăкĕ; переходить из поколĕния в поколение ăрурăн ăрăвă куçсă пыр
покорйть (буоущ. -рк5, -рйшь, -рят;
прич. страд. прош. -рĕнный) глаг.
сов. (син. завоевăть) парăнтăр, çĕнт^р, ярсă ил, аллă ил; человек покорйл кбсмос этĕм тĕнч^ уçлăхнĕ
аллă йлчĕ
покбрный прил. (син. послÿшный,
устÿпчивый) кÿнĕ, итлекен, хирĕçмĕн; он покбрно согласился вăл хирĕçмесĕрех кИлĕшрĕ * Покбрно
благодарн5! Чĕререн тав тăвăтăп!
покбс (-а) сущ. муж. 1. ÿтă çи, ÿтă
вă'хăчĕ; наступйл покбс ÿтă вă'хăчĕ
çйтрĕ 2. çарăн, ÿлăх; лесные покбсы вăрмăн çаранĕсем
покрăсить (будущ. -ăшу, -ăсишь,
-ăсят; ловел. ф. -ăсь; прич. страд. прош.
-ăшенный) глаг. сов., что сăрлă; пĕвĕт;
покрăсить пол урăй сăрлă; покрăсить
пряжу çип пĕвет
покрбв (-а) сущ. муж. 1. вйтĕм,
вИтĕ, пĕркĕв; снĕжный покрбв полей уй-хирсĕн юр вйтĕмĕ 2. Покрбв
(-а) Пукрăв (христиансем юпа уйăхĕн 14-мĕшĕнче палăртакан уяв); В
Покрбв выпал первый снег Пукраврă пуçласă юр çÿрĕ
покрывăло (-а) сущ. сред.; множ.
покрывăла (-ăл, -ăлам) çйтĕ, çит-

тй, вйтĕ, виттй; покрывăло на кровать кравăть çиттй
покрыть (будущ. -рбю, -рбешь,
-рбют; повел. ф. -рбй; лрич. страд.
прош. -рЫтый) глаг. сов., кого-что 1.
вит, хуплă, витсе хур; покрыть кастрк5лю крышкой кастрюле виттипе витсе хур; тÿчи покрыли небо
пĕлĕтсем тÿпене хуплăрĕç 2. (син.
возместйть) саплă, саплаштăр; покрыть расхбды тăкаксене саплă *
покрыть позбром намăс ту; покрыто тăйной пăллă мар, пĕлме

(пол, пблам) ăркă (пиншакăн, палътон); прăвая пола сьштăм ăркă
пблба (-ы) сущ. жен. пăрй; сеять
пблбу пăрй ак
полвека (полувĕка) сущ. муж. çур
ĕ'мĕр; полвĕка томÿ назăд çур ĕ'мĕр
каяллă
полгбда (полугбда) сущ. муж. çур
çул; с тех цор не прошлб и полугбда унтанпă çур çул та иртмен
пблдень (полÿдня и пблдня) сущ.
муж. кăнтăрлă, кă'нтăр вă'хăчĕ; рбвно в пблдень шăп кăнтăрлă; пбсле
ÇУК
полÿдня кăнтăрлă иртсен
покрыться (будущ. -роюсь, -рбешьпблдник (-а) сущ. муж. кахăл апăся, -рбются; повел. ф. -рбйся, -рбй- чĕ, кахйл кăнтăрлй (кăнтăрлахи
тесь; прич. действ. прош. -рьшшийтата каçхи апат хушшинче çикелеся; деепр. -рЫвшись) глаг. сов. вйтĕн, ни)
пĕркен, хуплăн; полЯ покрылись
пбле (-я) сущ. сред.; множ. полЯ
снегом уй-хйр юрпă вйтĕннĕ
(-ей) 1. уй, хир, пÿсă; ржанбе пбле
покупЯтель (-я) сущ. муж., покуырăш пусси; раббтать в пбле уйрă
пăтельница (-ы) жен. тавăр илекен,
ĕçле 2. (син. площăдка) лăптăк, уй;
тавăр туянакăн
футббльное пбле футббл ÿйĕ; летное
покупăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
пбле вĕçев лăптăкĕ (самолетсен) 3.
глаг. несов., что ил, туян; покупать
полЯ (-ĕй) множ. ÿçлăх (тетрадь лисна рьшке картбфель пасартă çĕр ултин хĕрринчи) 4 полЯ шлЯпы шлепмй туян
ке хĕррй; пбле бйтвы çапăçÿ хйрĕ;
покупка (-и) сущ. жен. 1. (син. припопăсть в пбле зрĕния куç тĕлне пул
обретĕние) туянÿ; туяннИ, сÿтăн
полевбй ирил. уй -ĕ, уй-хйр -ĕ; поилнИ; копить дĕньги для покÿпки
левые раббты уй-хИр ĕçĕсем * поавтомашИны автомашйна туянмă
левбй бинбкль çар бинбклĕ; полеукçă пух 2. туяннă япалă; сложйть
вăя пбчта çар почтй
покупку в сÿмку туяннă япаласене
полбзный прил., полезно нареч.
сумкăнă хур
ÿсăллă, кйрлĕ; полезные насекбмые
1
пол (пбла, о пбле, на полÿ) сущ.
ÿсăллă хурт-кăпшăнкă; мед полезен
муж.; множ. полы (полбв, полăм)
для здорбвья пьш сЫвлăхшăн ÿсăллă
урăй; дощăтый пол хăмă урăй; це* полезные ископăемые çĕр айĕнментный пол цемент урăй; мьггь пол
чй пуянлăхсем
урăй çу; кнйга упăла на пол кĕнеке
полĕно (-а) сущ. сред.; множ. поурайне ÿ'крĕ
ленья (-ьев) вÿтă сыппй, пуленке;
пол2 сущ. муж.; множ. пблы (-бв)
подбрбсить в печь пăру полĕньев кăăрлăх, несĕллĕх; признаки пбла
маканă пĕр-йкĕ сЫпă вÿтă пăрăх
ăрлăх паллисĕм; женский пол амă
полететь (будущ. -ечÿ, -етйшь, -етнесĕллĕхĕ; мужскбй пол аçă несĕлят) глаг. сов. 1. вĕçсе кай; птИцы полĕхĕ, ар несĕллĕхĕ
летели к лесу кайăксем вăрманаллă вĕçсе кăйрĕç 2. (син. помчăться)
пола (-ы) сущ. жен.; множ. пблы

Ыткăн, вирхĕн; полететь стрелбй
çĕмрен пек ьггкăн 3. (син. упăсть) ÿк,
персĕ ан; вĕщи с пблки полетели
нă пол япаласем сентре çинчен персе ăнчĕç
полĕт (-а) сущ. муж. вĕçев; вĕçнИ;
полĕт пчелы вĕллĕ хÿрчĕ вĕçнИ;
ночнбй полет çĕрлехй вĕçĕв; первый
полет в кбсмос тăнче уçлăхне пĕррĕмĕш хут вĕçсĕ кайнй
пблзать {наст. -аю, -аешь, -ают)
глаг. несов. упален, шу, шусă çÿрĕ;
пблзать на четвереньках тăвăт урăн
упалĕн; ребĕнок пблзает пб полу пĕ'чĕк ачă урайĕнче шусă çÿрĕт
ползкбм нареч. упаленсĕ, шусă,
тăвăт урăн; двигаться ползкбм упаленсе пыр
ползтИ {наст. -зÿ, -зĕшь, -зÿт; ирич.
действ. наст. -зÿщий, прош. -зший;
деепр. -зя) глаг. несов. шу, упален,
шусă пыр, упаленсĕ пыр; червЯк
ползĕт ăмăн шусă пырăть 2. шу,
срипен куç, хуллен ирт; пбезд еле
нолзĕт пбезд арăн шусă пырăть; врбмя ползĕт медленно вă'хăт ерипен
шăвăть 4 слухи ползÿт сас-хурă сарăлăть
полйв (-а) сущ. муж., поливка (-и)
жен. шăварÿ; шăварнй; поливка рассады помидбров помидбр калчинĕ
шăварнй
полиграфия (-и) сущ. жен. полигрăфи (кĕнеке, хаçат-журнал пичетлекен предприятисем, вĕсен техника
хатĕрĕсем)
поликлИника (-и) сущ. жен. поликлиника (килĕсенчен пыракан çынсене сиплекен, чирлĕ çынсем патне
врачсем яракан больница); детская
поликлиника ачă-пăчă поликлиники
полимĕры (-ов) сущ. множ.; един.
полимер (-а) муж. полимĕр (техникăра анлйн усă куракан хими пĕрлешĕвĕсем)
политехнйческий ирил. политехни-

ка -ĕ; политехнический инститÿт
политехника инститÿчĕ (техникăн
нумай отраслĕсем валли кадрсем хатĕрлекенни)
полИтик (-а) сущ. муж. полИтик;
бпытный полИтик ăстă полйтик
полИтика (-и) сущ. жен. полйтика
(патшалăх е парти хăйĕн тĕллевĕсене тытса пыни); внĕшняя полйтика тулашрй полйтика; внÿтренняя
полйтика шалти полйтика; экономйческая политика госудăрства патшăлăхăн экономикăрй политикй; занимăться полйтикой полйтика ĕçне
хÿтшăн
политИческий прил., политйчески
нареч. полйтика -ĕ; политйческие пăртии полйтика партийĕсĕм; принять
политически вĕрное решĕние полйтика тăлĕшĕнчĕн тĕ'рĕс йышăнÿ ту
полить {будущ. польк5, польĕшь,
полыбт; прош. пблил и полйл, полилă, пблило и полйло, множ. пблили
и полйли; ирич. страд. прош. пблитый и полйтый) глаг. сов. 1. шăвăр,
шыв яр; полИть капÿсту купăстă шăвăр 2. 1 и 2 л. не употр. çумă пуçлă;
полИл сИльный дождь çÿмăр хытă
çумă пуçлăрĕ
полицейский 1. ирил. полйци -ĕ; полицĕйская машина полИци машинй
2. полицĕйский (-ого) сущ. муж. полицăйски (полицире ĕçлекен)
полиция (-и) сущ. жен. полйци
(çĕршывăн шалти йĕркине сыхлакан,
преступниксемпе кĕрешекен орган);
налбговая полиция налбг полИцийĕ;
нарЯд полИции полйци нарячĕ
полк (полкă, о пблке, в полкÿ)
сущ. муж. полк (çар чаçĕ); авиацибнный полк авиăци пблкĕ; полк морскбй пехбты тйнĕс пехотИн пблкĕ;
штаб полкă полк штăбĕ
пблка (-и) сущ. жен. 1. çÿ'лĕк, сентрĕ; кнйжная пблка кĕнекĕ çÿ'лĕкĕ
2. пблка; вĕрхние пблки вагбна ва-

гбнăн çÿлтй полкисĕм * класть зубы
на пблку вЫçă хă'рăн
полкбвник (-а) сущ. муж. полкбвник (чи аслă офицер чинĕ, унран аслăраххи - генерал)
полковбдец (-дца) сущ. муж. полковбдец, çар пÿçĕ; выдакнциеся рÿсские полковбдцы чапă тÿхнă вЫрăс
çар пуçĕсем
пол-литра (полулйтра и пол-лйтра) сущ. муж. çур литр; пол-литра
молокă çур литр сĕт
полмĕсяца (полумесяца и полмĕсяца) сущ. муж. çур ÿйăх; до завершения раббты остăлось полмĕсяца
ĕçе вĕçличчен çур ÿйăх к5лчĕ
полметра (полуметра и полметра)
сущ. муж. çур метр; на коспбм не
хватИло полмĕтра ткăни костк5м çĕлеме çур метр пусмă çитмерĕ
полнолÿние (-я) сущ. сред. туллй
ÿйăх, çаврă ÿйăх
пблностью нареч. (син. совершĕнно) пĕтĕмпех, йăлтăх; я пблностью
с вăми соглăсен ăпĕ сирĕнпе йăлтăх
килĕшетĕп
пблночь (полÿночи, пблночи и полунбчи, полÿночью) сущ. жен. çур
çĕр; пбсле полÿночи çур çĕр иртсен;
рбвно в пблночь шăп çур çĕрте
пблный (кратк. ф. пблон, полнă,
полнб и пблно, множ. полны и пблны; сравн. ст. полнее, полней; иревосх. ст. полнĕйший) лрил. 1. чего и
кем-чем туллй; пблный кувшИн молока кă'кшăм туллй сĕт; в кбмнате
полнб нарбду пÿлĕмрĕ хăлăх туп-туллй; пблное собрăние сочинений çырнисĕн туллй пуххй 2. (син. тблстый;
ант. худбй) тачкă, мă'нтăр, сăмăр,
кÿпшĕк; пблная женщина мă 'нтăр
хĕрăрăм * пблон жИзни хаваслă;
пблный идибт тăр ухмăх; мужчина
в пблном расцвĕте сил вăй питтИ
арçын; раббта идет пблным хбдом
ĕç хĕрсе пырăть

половина (-ы) сущ. жен. çÿрă, çуррй; вăрă, варрй; половИна арбÿза çур
арбÿз; на половИне путй çул варринче, çур çултă; сейчас половйна шестбго хăлĕ пйллĕк çÿрă (вăхăт çинчен) Ф супрÿжеская половйна мă'шăр
(арймĕ е упăшки); половина на половйну шăп çурмаллă
половица (-ы) сущ. жен. урăй хăмй
полбвник (-а) сущ. муж. çăпалă;
разлить суп полбвником çăпалапă
яшкă антăр
полбгий ирил. (син. покăтый; ант.
крутбй), полбго нареч. сĕвек, вăшмăк; полбгий спуск к реке çырманă анмаллй вăшмăк çул
положĕние (-я) сущ. сред. 1. (син.
местонахожцĕние) вь!рăн; тăнй, вырнаçнй; положĕние сÿдна в мбре карăпăн тинĕсрй вЫрăнĕ 2. (син. обстанбвка) ларÿ-тăрÿ, тă'рăм; междунарбдное положĕние тĕнчерй ларÿ-тăрÿ; тяжĕлое экономическое
положĕние экономикăрй йЫвăр ларÿ-тăрÿ; тяжелое положĕние в семье кил-йышрй йывăрлăхсĕм 3. (син.
роль, место) вЫрăн, пĕлтĕрĕш; руководящее положение пуç пулсă
тăнй, пЫсăк пĕлтĕрĕшлĕ пулнй 4.
положени (документ); положĕние о
выборах суйлăв положĕнийĕ 5.
шÿхăш; основные положĕния доклăда докладрй тĕп шухăшсĕм * жЫщина в положĕнии йЫвăр хĕрăрăм
(ача тума хатĕрленекен)
положительный прил. (ант. отрицăтельный), положительно нареч. 1.
(син. утвердйтельный) мăйлă, килĕшлĕ, ырлăвлă; положйтельный отвбт
мăйлă хурăв, килĕшсе хуравланй;
дать положительную оцĕнку ырласă хаклă 2. (син. хорбший, полĕзный)
лăйăх, ÿсăллă; эксперимĕнт дал положительные результаты сăнăв
лăйăх результăт пăчĕ 3. пÿрлă (паллăллй); положИтельная температÿ-

ра нультен ă'шă температÿра * положйтельный заряд пÿрлă заряд (физикăра); положительная стĕпень
прилагăтельного пăллă ячĕсен тĕп
степенĕ
положйть (будущ. -ожÿ, -бжишь,
-бжат; повел. ф. -ожй; ирич. страд.
прош. -бженный) глаг. сов., кого-что
хур, ларт, хыв; положить книгу на
пблку кĕнекене çÿ 'лĕк çине хур;
больнбго положйли в больнйцу чйрлĕ çыннă больницăнă х^нă * полбжим вводн. сл. и частица тĕйĕпĕр,
пÿлтăр; полбжим, я соглашÿсь Зпĕ
килĕшĕп тейĕпĕр
пблоз (-а) сущ. муж.; множ. полбзья (-ьев) тупăн; полбзья санĕй çунă
тупанĕсем
полбк (полкă, на полке) сущ. муж.
лапкă (мунчара); пăриться на нолкĕ
лапкă çинчĕ çапăнсă лар
полосă (-Ы, <?ин. и. полосÿ и пблосу) сущ. жен.; множ. пблосы (-бс,
-бсам) 1. йă 'рăм, йĕр; пблосы на
теле от удăров ÿт çинчй çăпнă йĕрсбм
2. (син. пбяс) тă'рăх, Ярăм, кăсă; лесная полосă вăрмăн ярăмĕ; полосă
пескă вдоль бĕрега çырăн хĕрринчй хă 'йăр кассИ 3. (син. перйод)
тăпхăр, вă'хăт; свĕтлая полосă ж й зни пурнăçрй сăвăк тăпхăр * газбтная полосă хаçăт страницй
полосăтый лрил. йă'рăмлă, йă'рăмйă'рăм; полосăтая ткань йă'рăмйă'рăм пусмă
полоскăть (наст. -ощÿ, -бщешь,
-бщут и -оскăю, -ăешь, -ăют; повел. ф. -ощи и -оскăй; ирич. действ.
наст. -бщущий и -оскăющий; прич.
страд. прош. -бсканный; деепр. -ощă
и -оскăя) глаг. несов., что 1. чÿхĕ, ух;
полоскăть бельĕ пбсле стИрки çÿнă
хЫççăн кĕпе-йĕме чÿхĕ 2. 1 и 2 л. не
употр. (син. развевăть) вĕлкĕштĕр,
хумхантăр, чÿхентĕр; вĕтер полбщет
знамĕна çил ялавсенĕ вĕлкĕштерет

пблость (-и) сущ. жен.; множ.
пблости (-ĕй) хă'вăл; пблость рта
çăвăр хă'вăлĕ; брюшнăя пблость вар
хă'вăлĕ
полотенце (-а) сущ. сред.; множ.
полотĕнца (-нец, -нцам) ал шăллй,
пит шăллй; махрбвое полотенце тĕ'клĕ
ал шăллй; вьппитое полотенце тĕ'рĕллĕ ал шăллй; вытирăться полотенцем
пит шăллипе шă'лăн
полотнб (-ă) сущ. сред.; множ. полбтна (-тен, -тнам) 1. (син. ткань,
холст) пир, пусмă; домăшнее полотнб килте тĕ 'ртнĕ пир; льнянбе
полотнб йĕ'тĕн пйрĕ; шĕлковое полотнб пÿрçăн пусмă 2. (син. картйна) картйна, ÿкĕрчĕк (лир çине
ÿкерни) * полотнб транспортĕра
транспортĕр хă'йăвĕ (машина пайĕсене куçараканни); полотнб железной дорбги чугÿн çул тăпрăсĕ (шпал,
релъс хума купалани)
полбть (наст. полк5, пблешь, пблят;
ирич. страд. прош. пблотый) глаг. несов., что çумлă, çум çумлă; полбть
грядку йăрăн çумлă
полторă (полÿтора) муж. и сред.,
полторы (полутора) жен., числит.
пĕрре çÿрă; ... çÿрă; полторă м^тра
метр çÿрă; полторы тысячи п и н
çÿрă; дети до полÿтора лет çултăлăк
çурă çитмен ачасем
полторăста (полÿтораста) числит.
çĕр ăллă; завбду испблнилось полторăста лет завбд çĕр ăлă çул тултăрчĕ
полугбдие (-я) сущ. сред. çур çул;
учебное полугбдие вĕренÿ 'çур çÿлĕ;
первое полугбдие пĕрремĕш çур çул
полукрÿг (-а) сущ. муж. çур çаврашкă, çурмă çаврăкăш; дета встăли полукрÿгом ачасем çурмă çаврăкăш пулсă тă'чĕç
полубстров (-а) сущ. муж. çур утрăв; Кбльский полубстров Кбла çур
утрăвĕ

получйгь {будущ. -учÿ, -учишь, -ÿчат;
прич. страд. прош. -ÿченный) глаг.
сов. 1. кого-что ил, туян; получйть
зарплату ĕç укçИ ил; Ш т я получйл
письмб Петя çырÿ йлчĕ 2. (син. произвести) ту, тусă кăлăр; получйть
бензйн из нефти нефтьрен бензйн
тусă кăлăр * получйть удовбльствие
рехĕт кур, киленĕç кур; получйть
ширбкое раепространĕние ăнлă сăрăл;
получйть нăсморк сунасă ер; получйть известность пăлăр, чапă тух
получйться 1 и 2 л. не употр. (будущ. -ÿчится, -ÿчатся; прич. действ.
прош. -учИвшийся; деепр. -учИвшись) глаг. сов. пул, пулсă тух; ничегб у нас не получйлось пИрĕн вуç^х ĕç тухмăрĕ; снймок получйлся
сăн ÿкерчĕк авăн тÿхнă
полушăрие (-я) сущ. сред. çур ч ă ' мăр (Çĕрĕн); сĕверное полушарие
çÿрçĕр çур чă'мăрĕ; южное полушăрие кă'нтăр çур чă'мăрĕ
полушубок (-бка) сущ. муж. кĕске
кĕ'рĕк
полчаса (получăса и полчасă) сущ.
муж. çур сехет; не прошлб и получăса çур сехет те иртм^рĕ
пблый ирил. хă'вăл, пÿшă; пблый
стебель камышă хă 'мăшăн хă 'вăл
тунй
полынь (-и) сущ. жен. армутИ,
Зрĕм; зăпах полыни армутй шăршй
полынья (-й) сущ. жен. шыв кÿçĕ,
шăнмăн вЫрăн (пăр çинчи)
пбльза (-ы) сущ. жен. (ант. вред)
ÿсă, пайтă; приносить пбльзу ÿсă
кÿр; лекăрство пошлб на пбльзу
эм^л ÿсă пăчĕ
пбльзоваться (наст. -зуюсь, -зуешься, -зуются; иовел. ф. -зуйся, -зуйтесь; ирич. действ. наст. -зующийся, прош. -зовавшийся; деепр. -зуясь)
глаг. несов., чем ÿсă кур, пайтă кур;
пбльзоваться телефбном телефонпă
ÿсă кур * пбльзоваться успехом ă'нăç-

лă пул; пбльзоваться всĕми нравăми
туллИ прăвăллă пул
полюбйть (будущ. -юблк5, -к5бишь,
-кзбят) глаг. сов., кого-что юрăт,
юратсă пăрăх, савсă пăрăх; пăрень
полюбйл д^вушку кăччă хĕре юратсă пăрăхнă
пблюс (-а) сущ. муж., множ. полюсă
(-бв) и пблюсы (-ов) 1. пăлюс (Çĕр
чăмăрĕн çаврăну тĕнĕлĕ тухакан
тĕлсенчен пĕри); Северный пблюс
Çÿрçĕр полюсĕ; Ю'жный пблюс Кă'нтăр полюсĕ 2. полюс (электричество
ярăмĕн пĕр вĕçĕ); положительный
пблюс пÿрлă пблюс; отрицăтельный
пблюс çÿклă пблюс
полЯна (-ы) сущ. жен. уçлăнкă; лесная поляна вăрмăн уçланкй; дети
собирăют землянйку на поляне ачасĕм уçланкăрă хÿрăн çырлй пуçтарăççĕ
помаленьку нареч. (син. понемнбгу) пĕ'чĕккĕн-майĕпĕн
помета (-ы), помĕтка (-и) сущ.
жен. палăртÿ, пăллă тунй; помстки
на странйцах кнИги кĕнеке страницисенче пăллă тунисĕм
помĕха (-и) сущ. жен. (син. препятствие) чăрмăв; помĕхи в раббте
ĕçрй чăрмавсĕм
помещĕние (-я) сущ. сред. çурт,
пÿ 'лĕм; отăпливаемое помещĕние
хутакăн çурт; выделить помещĕние
под буфет буфет валлй пÿ'лĕм уйăрсă пар
помĕщик (-а) сущ. муж. улпÿт, помĕщик
помет (-а) сущ. муж. тйслĕк; птйчий помет кăйăк-кĕ'шĕк тйслĕкĕ
помидбр (-а) сущ. муж.; множ. помидбры (-ов) помидбр; сажăть помидбры помидбр ларт; салăт из помидбров помидбр салăчĕ
помИнки (-нок) сущ. множ. асăнÿ;
асăннй (вилнĕ çынна)
пбмнить (наст. -ню, -нишь, -нят;

прич. действ. наст. -нящий, прош.
понедельник (-а) сущ. муж. тунтй
-нивший; деепр. -ня) глаг. несов., кого- кун; ÿтром в понедĕльник тунтй кун
что и о ком-чем (ант. забывăть) асирхине
тÿ, асрă тыт, ан ман; я хорошб
понемнбгу нареч. 1. пĕ 'чĕккĕн,
пбмню зтот день Зпĕ вăл кунă лăйăх
кăштшăрăн, пăртакшăрăн; есть поастăвăтăп 4 не пбмнит себя от рăнемнбгу пăртакшăрăн çи 2. ерипен,
дости савăннипе ниçтă кайсă кĕмĕ
майĕпĕн, хуллĕн; больнбй понемпĕлмест
нбгу поправляется чйрлĕ çын майĕпо-мбему 1. нареч. ман кăмăлпă,
пĕн сывалсă пырăть
ман ирĕкпе; бÿдет по-мбему Эпĕ
понимăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
тăвăс тбнĕ пек пулăть 2. вводн. сл.
глаг. несов. 1. форма несовершенного
ман шутпă; по-мбему, он не придет
вида к понять 2. кого-что ăнлăн,
ман шутпă, вăл килмĕст
ăнкăр, чухлă; он кбе-что понимăет
помби (-ев) сущ. множ. çă'вăнчăк, в компыбтерной технике вăл комкаяш шыв, мă'шкăлтăк шыв; выпьк5тер техникинĕ кăштăх ăнкарăть
лить помби каяш шывă тухсă тăк
3. понимăешь, понимăете вводн. сл.
помбчь (будущ. -огÿ, -бжешь, -бгпĕлетĕн-и, пĕлетĕр-и; я, понимăешь,
ут; повел. ф. -огй; прич. действ. прош. ничегб в физике не смыслю эпĕ,
-бгший; деепр. -бгши) глаг. сов.
пĕлетĕн-и, физикăнă кăшт та пĕлпÿлăш, пулăшÿ пар; помбчь в рамĕстĕп
ббте ĕçрĕ пÿлăш; помбчь деньгăми
пономăрь (-я) сущ. муж. пономăрь
укçă парсă пÿлăш; лечение помоглб
(христиан чиркĕвĕнчи кĕçĕн ĕçчен)
сипленй уссă пÿлчĕ
понятие (-я) сущ. сред. 1. анлăв; напомбщник (-а) сущ. муж., помбщучные понЯтия ă'слăлăх ăнлавĕсĕм
ница (-ы) жен. 1. пулăшакăн; сын
2. (син. представление, знăние) ăнла- хорбший помбщник отцă Ывăл
нÿ, ăнкарÿ; ăнланнй, ăнкарни *
ачă ашшĕнĕ лăйăх пулăшăть 2. попонЯтия не имĕет пачăх пĕлмест,
мбщник, пулăшÿçă (должность);
нймĕн те ăнланмăсть
помбщник директора директор попонятный прил., понятно нареч. 1.
мбщникĕ
ăнланмаллă, ÿçăмлă, ăс çеммй; изпбмощь (-и) сущ. жен. пулăшÿ; пу- ложить понЯтно ăнланмаллă каласă
лăшни; дĕнежная пбмощь укçапа
пар 2. понЯтно вводн. сл. паллăх ĕ'нпулăшнй; оказăть пбмощь пулăшÿ
тĕ, ăнланмаллă ĕ 'нтĕ; я, понЯтно,
пар; позвăть на пбмощь пулăшмă
не стал возражăгь э"пĕ, паллăх ĕ'нтĕ,
чĕн; скбрая медицинская пбмощь
хирĕçлесĕ тăмăрăм
васкăвлă медицйна пÿлăшăвĕ
понЯть (будущ. поймÿ, поймĕшь,
понăдобиться (будущ. -блюсь, -бипоймÿт; прош. пбнял, понялă, пбняшься, -бятся; повел. ф. -бись и -бься; ло, множ. пбняли; повел. ф. поймй;
прич. действ. прош. -бившийся; деприч. действ. прош. понявший; прич.
епр. -бившись) глаг. сов. (син. потре- страд. прош. пбнятый; деепр. поняв)
боваться) кирлĕ пул; мне вăша пбглаг. сов. ăнлăн, ăнланса ил, ăсă
мощь не понăдобилась манă эсйр пухыв; понять друг дрÿга пĕр-пĕрнĕ
лăшни кирлĕ пулмăрĕ
ăнлăн; дать понЯть систĕр
поневбле нареч. ирăксĕрĕх; понепоощрйть (будущ. -ркЗ, -рйшь, -рйт)
вбле пришлбсь согласйться ирĕксĕглаг. сов., кого-что ырлă, хавхаланрĕх килĕшме тйврĕ
тăр, мухтă; поощрИть премией за

хорбшую раббту лăйăх ăçлĕнĕшĕн
преми парсă хавхалантăр
поп (-ă) сущ. муж. пуп, пăчăшкă
(православи священникĕ)
попадьЯ (-й) сущ. жен. пуп майрй, пуп ăрăмĕ
попăсть (будущ. -аду, -адĕшь, -адÿт;
иовел. ф. -ади; ирич. действ. прош. -ăвший; деепр. -ăв) глаг. сов. 1. в кого,
во что лек, тив, лектĕр, тивĕрт;
попăсть в цель тĕл лектĕр 2. лек,
çаклăн, пырсă тух, кĕрсĕ ÿк; волк
попăл в капкăн кăшкăр капкăнă çаклăннă; Как ты сюдă попăл? Мĕнлĕ
лекнĕ э~сĕ кунтă? 3. лек, тив; мăльчику попăло за баловствб ачанă
ăшкăннăшăн лĕкрĕ * как попăло
мĕнле килчĕ çаплă; тде попăло ăçтă
килчĕ çавăнтă; кто попăло кам
л^кнĕ çăвă, кирĕк кам
попасться (будущ. -адÿсь, -адĕшься, -адутся; иовел. ф. -адйсь, -адйтесь; прич. действ. прош. -ăвшийся;
деепр. -ăвшись) глаг. сов. 1. лек, çаклăн; попăсться на крăже вăрăпă лек
2. тĕл пул; попăсться на глазă куç
тĕлне пул
поперĕк 1. нареч. ÿрлă; разрезать
поперек ÿрлă кас 2. чего, предлог с
род. п. ÿрлă; положИть бревнб поперĕк дорбги пĕренене çул ÿрлă хур
поплавбк (-вкă) сущ. муж. хулккă
(вăлтан), пÿтăш (тетелĕн)
пополăм нареч. çурмаллă; разрезать
пирбг пополăм кукăлĕ çурмаллă кас
попрăвить (будущ. -ăвлю, -ăвишь,
-ăвят; повел. ф. -ăвь) глаг. сов. юсă,
тÿрлет; попрăвить огрăду картă юсă
попрăвиться (будущ. -влюсь, -вишься, -вятся; повел. ф. -вься, -вьтесь;
ирич. действ. прош. -вившийся; деепр. -вившись) глаг. сов. 1. сывăл,
тÿрлĕн; он ещĕ не совсĕм попрăвился вăл сывалсăх çитмен-ха 2. лайăхлăн, юсăн; делă попрăвились ĕç юсансă кăйрĕ 3. хÿшăн, мăнтăрлăн, ÿт

хуш; попрăвиться на два килогрăмма йкĕ килогрăмм хÿшăн
попугăй (-я) сущ. муж. попугăй
(кăнтăрти кайăк)
популЯрный ирил., популярно нареч. 1. ăнланмаллă, ÿçăмлă; популярно изложйть ăнланмаллă çырсă
кăтăрт 2. пăллă, сÿмлă; популЯрный
артйст пăллă артйст
попÿтный ирил., попÿтно нареч.
мăйлă, йÿнĕйлĕ, çулă мăйлă; попÿтный ветер мăйлă вăрекен çил; поĕхать на попÿтной машине çулă май
машинăпă ларсă кай
попытка (-и) сущ. жен. хăтланÿ,
тăрăшÿ; хăтланнй, тăрăшнй; совершИть попьггку хăтлансă пăх
порă (-Ы, пбру) сущ. жен.; множ.
пбры (пор, порăм) 1. вă'хăт; весенняя пора çурхИ вă'хăт; в ту пбру ун
чухне 2. в знач. сказ. вă'хăт; -малла
(-мелле); нам порă домбй пйрĕн к и ле каймаллă 4 до сих пор ку таранччĕн; с тех пор унтанпă; на первых порăх малтанăх; с каких пор?
хăçантанпă?
порвăть (прош. -ăл, -алă, -ăло,
множ. -ăли) глаг. сов., что 1. çур, çурсă пăрăх; рубăшка пбрвана кĕпенĕ
çурсă пăрăхнă 2. перен., с кем тат,
пăрахăçлă, пăрăхăç ту; порвăть экономйческие связи эконбмика çыхăнăвĕсенĕ тат
порвăться 1 и 2л. не употр. (прош.
-ăлся, -алăсь, -албсь и -ăлось, множ.
-ăлись) глаг. сов. çÿрăл, çурăлсă кай;
мешбк порвăлся мйхĕ çурăлсă кăйнă
порбг (-а) сущ. муж. пусахă, ăлăк
янаххй
порбда (-ы) сущ. жен. 1. ăрăт; порбды скотă выльăх ăрачĕсĕм 2. чултăпрă, минерăл; гбрные порбды
сăрт-тÿ чул-тăпрй
порбдистый прил. ăрăтлă; порбдистая лбшадь ăрăтлă лашă

порÿка (-и) сущ. жен., поручйпорбжний прил. (ант. гружĕный,
тельство (-а) сред. çăк, явăп, хÿнтă;
пблный) пÿшă, тиевсĕр; порбжнее
çăкă кĕнй, явăп тытнй; взять человедрб пÿшă витре; порбжний рейс
в^ка на порÿки çЫншăн çăкă кĕр,
автомашйны автомашйна пушăллă
явăп тыт
çÿренй
поручйть (будущ. -учÿ, -ÿчишь, -ÿчпоросенок (-нка) сущ. муж.; множ.
ат) глаг. сов., кому что или с неопр.
поросята (-ят) сыснă çурИ
ф. хуш, ĕç хуш; ученикăм поручйли
пброх (-а( сущ. муж. тар (пăшал
пемелли); бездымный пброх тĕ'тĕмсĕр убр^ть класс вĕренекенсене класă
тирпейлемĕ хÿшнă
тар
пбрция (-и) сущ. жен. пбрци, тÿпе;
порошбк (-шкă) сущ. муж. породве пбрции жаркбго икĕ пбрци
шбк, çă'нăх; зубнбй порошбк шăл
шарккÿ
порошбкă
порт (-а, о пбрте, в порту) сущ.
порЯдковый лрил. йĕрке -ĕ; порядмуж.; множ. порты (-бв) порт (каковый нбмер йĕркĕ нбмерĕ; порЯдрапсем тăратма, тиеме-пушатма
ковые числительные йĕрке хисепĕмайланă вырйн); речнбй порт юхăн
сем (сăм.,первый - пĕрремĕш, втошыв пбрчĕ
рой- иккĕмĕш)
пбртить (наст. пбрчу, пбртишь,
порядок (-дка) сущ. муж. йĕркĕ,
пбртят; повел. ф. порть и пбрти;
йĕрк^лĕх; соблюдăть порЯдок йĕрприч. действ. наст. пбртящий, ирош. келĕх тыт; рассказăть по порЯдку
пбртивший; прич. страд. прош. пбр- йĕркипе каласă пар; все в порЯдке
ченный; деепр. пбртя) глаг. несов. йăлтăх йĕркеллĕ
пăс, çĕ 'мĕр, ват, сиенле; пбртить
посадИть (будущ. -ажÿ, -ăдишь,
машйну машинăнă ват; пбртить на-ăдят; прич. страд. прош. -ăженный)
строĕние кăмăлă пăс
глаг. сов., кого-что 1. ларт (усме); попбртиться (наст. пбрчусь, пбрсадить Яблоню улмуççй ларт 2. хуп,
тишься, пбртятся; повел. ф. пбрларт, хупсă ларт; посадИть птйчку в
ться, пбртьтесь; ирич. действ. наст. клетку кайăкă читлĕхе хупсă ларт
портящийся, прош. пбртившийся;
посĕв (-а) сущ. муж. 1. акă; акнй;
деепр. пбртясь) глаг. несов. пă'сăл,
закбнчить посев яровых çуртрй аксиенлен, юрăхсăрă тух; рыба 6Ысă пĕтĕр 2. калчă; посевы пшенИцы
стро пбртится пÿлă часăх пăсăлăть
тÿлă калчй
портнбй (-бго) сущ. муж., портпоселок (-лка) сущ. муж. посĕлок
нйха (-и) жен. çĕ'вĕç; мужскбй порт(хула майлă ял); заводскбй поселок
нбй арçЫн çĕ'вĕçĕ
завбд посĕлокĕ
портрет (-а) сущ. муж. портрет,
посиделки (-лок) сущ. множ. улăх,
сăн ÿкĕрчĕк; групповбй портрбт ÿшлармă; молодĕжь собралăсь на покăнлă сăн ÿкерчĕк
сидĕлки яш-кĕ 'рĕм ул^х лармă
портфель (-я) сущ. муж. портфĕль
пÿхăннă
(хут-кĕнеке хумалли сумка); кбжапослăть (будущ. пошлк5, пошлĕшь,
ный портфель сăрăн портфĕль
пошлк5т; повел. ф. пошлИ; ирич.
портЯнка (-и) сущ. жен.; множ.
страд. прош. пбсланный) глаг. сов.
портЯнки (-нок) тăлă; холщбвые
яр; послăть письмб çырÿ яр; мать
портЯнки пир тăлă; навернÿть порпослăла Кблю за хлĕбом ăмăшĕ
тЯнки тăлă сыр
Кольăнă çă'кăр илме ячĕ

пбсле 1. нареч. (син. потбм) кайрăн,
ÿ'лĕм; поговорИм пбсле кайрăн калăçăпăр 2. предлог с род. п. хыççăн,
кайрăн; -сан (-сен); пбсле захбда
сблнца хĕвел ансăн
последний ирил. 1. юлашкй, вĕçĕнчй; послĕдний день недĕли эрнен
ю л а ш к и к у н ĕ ; последний раз
юлашкй хут 2. çĕ'нĕ; последний нбмер журнăла журнăлăн çĕ'нĕ нбмерĕ
послезЯвтра нареч. ырăн мар тĕпĕр
кун, виçмине; встрĕтимся послезавтра виçмине тĕл пÿлăпăр
послбвица (-ы) сущ. жен. ваттисĕн
сăмăхĕ
послÿшный прил., послÿшно нареч. итлекен, каланине тăвакăн; послÿшный ребĕнок итлекĕн ачă
посмотреть (будущ. -отрк5, -бтришь, -бтрят) глаг. сов. пăх, пăхсă
ил; посмотреть в окнб чÿречерен
пăхсă ил
посббие (-я) сущ. сред. 1. пулăшÿ, укçă; детское посббие ачă укçй
(патшалăх ача пăхма параканни) 2.
хăтĕр, посбби; учебные посббия вĕренÿ' хатĕрĕсĕм
посбл (-слă") сущ. муж. посбл,
элчĕ; посбл Фрăнции в Россйи Фрăнцин Раççейрй посблĕ
посбльство (-а) сущ. сред. посбльство, Злчĕлĕх; здăние посбльства
посбльство çÿрчĕ
поспĕшный прил., поспĕшно нареч. васкăвлă, хыпалăнчăк; поспешно собрăться в дорбгу çулă тухмă васкăвлăн хатĕрлен
посрĕдственный прил., посредственно нареч. вăтăм, чÿхă; чаплăх
мар; посрĕдственный товăр чаплăх
мар тавăр
поссбриться (будущ. -рюсь, -ришься, -рятся; повел. ф. -рься) глаг. сов.,
с кем вăрçсă кай, хирĕçсĕ кай, харкашсă кай
пост1 (-ă) сущ. муж.; множ. посты

(-бв) тйпĕ; тйпĕ тытнй, типпе тухнй (тĕн ййли-йĕрки); велйкий пост
ăслă тИпĕ
пост2 (-ă, о постĕ, на постÿ) сущ.
муж.; множ. носты (-бв) 1. хурăл;
хурăл вырăнĕ; стоЯть на постÿ хуралтă тăр 2. вЫрăн, ĕç вырăнĕ; занЯть пост дирĕктора дирĕктор вырăннĕ йЫшăн
поставить (будущ. -влю, -вишь, -вят;
ирич. действ. прош. -вивший) глаг. сов.
1. кого-что тăрăт, ларт; постăвить
стол к окнÿ сĕтеле чÿречĕ патнĕ
ларт; постăвить на ноги урă çинĕ
тăрăт 2. кого ларт, ту, уйăрсă ларт;
постăвить бригадИром бригадирă
ларт, бригадйр ту
постановлĕние (-я) сущ. сред. йышăнÿ; съезд принял постановлĕние
съезд йышăнÿ тÿнă
постель (-и) сущ. жен. вЫрăн (çывйрмалли); лежăть в постели вырăн
çинче вырт
постепĕнный прил., постепĕнно
нареч. вăрăх; майĕпĕ, ерипĕн; погбда постепенно улÿчшилась çантăлăк
майĕпен лайăхлăнчĕ
пбстный прил. 1. тйпĕ -ĕ; пбстная
пища тйпĕ апăчĕ (типĕ тытнй чух
çимелли); пбстное мăсло тип çу 2.
çÿсăр; пбстное мясо çÿсăр аш
постоянныйирил.,постоянно нареч.
яланхй, ялăн, тă'тăш, пĕр вĕ'çĕм;
постоЯнная раббта яланхй ĕç; он
постоЯнно ворчйт вăл пĕр вĕ'çĕм мăкăртатăть
пострбить (будущ. -бю, -бишь, -бят;
повел. ф. -бй; ирич. действ. прош. -бивший; ирич. страд. прош. -бенный)
глаг. сов. ту, ларт, тусă ларт; пострбить дом çурт ларт
поступигь (будущ. -пшб, -пишь, -пят)
глаг. сов. 1. (син. сдĕлать) ту, хăтлăн;
он поступйл прăвилыю вăл тĕ 'рĕс
тÿрĕ 2. кĕр, вырнаç; поступйть
учйться вĕренмĕ кĕр; поступнть на

лаем урбки, потбм пойдĕм игрăть
урбк тă'вăпăр, унтăн вылямă кăйăпăр
потбмок (-мка) сущ. муж. (ант.
предок) тă'хăм -ĕ, нĕсĕл -ĕ; тă'хăмçă, несĕлçĕ; чувăши - потбмки вблжских бÿлгар чăвашсем - А 'тăл
пăлхарĕсен несĕлĕ
потомÿ нареч. и союзн. сл. çавăнпă
та; я болĕю, а потомÿ не могÿ раббÇУ
тать Зпĕ чирлетĕп, çавăнпă та ĕçпосылка (-и) сущ. жен. посЫлка;
леймĕстĕп * потомÿ что союз мĕ'нпослăть посылку посЫлка яр (почшĕн тесен, ма тесен
тăпа)
потреблять (наст. -яю, -яешь, -яют;
пот (-а, о пбте, в поту) сущ. муж.;
прич. действ. наст. -яющий, прош.
множ. поты (-бв) тар; по лицÿ течĕт
-явший; прич. страд. наст. -яемый; де
пот пит тă'рăх тар юхăть; весь в поепр. -яя) глаг. несов., что (син. испбль
тÿ йĕп-йĕпĕ тарă ÿ'кнĕ 4 в поте лицă
зовать) ÿсă кур; потреблЯть выратар юхтарсă (ĕçле(
щенные дбма бвощи килте ÿстернĕ
потеря (-и) сущ. жен. (син. утрăпахчă çимĕçпĕ ÿсă кур; машИна пота; ант. нахбдка) çухату; çухатнй;
треблЯет мнбго бензИна машина бенубрать урожăй без потерь тыр-пулă
зин нумăй пĕтерет
çухатÿсăр пухсă кĕрт
похвалИть (будущ. -алк5, -ăлишь,
потерять (будущ. -яю, -яешь, -яют;
прич. страд. прош. потерянный) глаг. -ăлят) глаг. сов., кого-что мухтă,
ырлă; похвалйть ученика за хорбсов., кого-что çухăт, çĕтĕр; Петя пошую учĕбу шкул ачине лăйăх вĕтерЯл нбжик Пĕтя çĕ'çĕ çухăтнă *
рĕннĕшĕн мухтă
потерЯть терпение чă'тăм вĕçне çит
похвăльный лрил. 1. мухтавă тйпотерЯться (будущ. -яюсь, -яешься, -яются; повел. ф. -яйся, -яйтесь; вĕçлĕ, мухтамаллă, ырламаллă; поприч. действ. прош. -явшийся; деепр. хвăльное усердие мухтавă тИвĕçлĕ
тăрăшÿлăх 2.: похвăльная грăмота
-явшись) глаг. сов. çухăл, çĕт, çĕтмухтăв грамотй
се кай; потеряться в лесÿ вăрмантă
похйтить (будущ. -йщу, -йтишь,
çĕтсе кай
-йщут; лрич. страд. прош. -йщенпотеть (наст. -ĕю, -еешь, -еют)
ный) глаг. сов., кого-что (син. укглаг. несов. тарлă, ăшăлă, тар юхрăсть) вăрлă, вăрласă кай; из сейтăр; раббтать потĕя тар юхтарсă ĕçле
фа похИщены документы сейфрăн
потихбньку нареч. 1. (син. медлендокументсĕм вăрласă кăйнă
но) пĕ 'чĕккĕн, майĕтен, ерипĕн;
похбд (-а) сущ. муж. похбд, çул
идтй потихбньку ерипен утсă пыр
çÿрĕв; туристйческий похбд турист2. (син. незамĕтно) вă'рттăн, сиссен похбчĕ; пойтИ в похбд походă
меслĕ, систермĕсĕр; уйти потикай
хбньку никăм сисмесле тухсă кай
похбдка (-и) сущ. жен. ÿтă, уткапотолбк (-лкă) сущ. муж. маччă;
лăрăш; утнй; лĕгкая похбдка çă'мăл
потолбк дбма пÿрт маччй; бăлки поÿтă
толка маччă каштисем
похбдный лрил. похбд -ĕ, çул çÿрĕв
потбм нареч. унтăн, кайрăн; сд^раббту ĕçе вырнăç 3. пыр, кил; в магазйн поступйли товăры магазинă
тавăр кйлнĕ
поступок (-пка) сущ. муж. ĕç, тă'вăм,
хăтланÿ; хăтланни; плохбй постÿпок кирĕвсĕр хăтланни
посÿда (-ы) сущ. жен. сăвăт-сапă;
эмалирбванная посÿда эмальленĕ
сăвăт-сапă; мыть посÿду сăвăт-сапă

-ĕ; похбдная колбнна похбд колоннй
похбжий прил., похоже нареч. 1.
с кем и на кого-что пек, ĕвĕрлĕ;
-шкал (-шкел); отец с сыном похбжи ашшĕпе ывăлĕ пĕр сă'нлă; похбжий на тебЯ санашкăл, сан евĕрлĕ 2. похбже вводн. сл. туйăнăть,
пулмаллă; похбже, он не придĕт вăл
килмест пулмаллă
пбхороны (-бн, -онăм) сущ. множ.
пытарУ; çын пытарнй, виле пытарнй
похуд^ть {будущ. -ею, -еешь, -^ют)
глаг. сов. (ант. попрăвиться, потолстеть) начарлăн, ырханлăн, начарлансă кай, имшерлĕн; ребенок сйль- '
но похудел ачă имшерленсех кăйнă
поцеловăть (будущ. -лУю, -лÿешь,
-лУют; повел. ф. -л^й) чуптÿ, чуптусă ил; поцеловăть в губы тутарăн
чуптÿ
поцелÿй (-я) сущ. муж. чуптунй,
тутă тунй
пбчва (-ы) сущ. жен. тăпрă, çĕр;
глИнистая пбчва тă'млă тăпрă; рыхлйть пбчву тăпранă кăпкалăт 4 терЯть пбчву под ногăми шанчăкă
çухăт
почемÿ 1. нареч. и союзн. сл. мĕ'ншĕн, ма, мĕн пирки; Почемÿ ты
не пришел? Ма килмерĕн Эсĕ? 2.
союз çавăнпă та; он болĕл, почему и
не вышел на раббту вăл чирленĕ,
çавăнпă та ĕçе тухмăн
почемÿ-лйбо, почемÿ-нибÿдь нареч.
мĕ'ншĕн те пулин; Е'сли почемÿлибо не смбжешь приехать, сообщИ
телегрăммой Мĕ'ншĕн те пулйн к и лейместĕн пулсăн телегрăмма ярсă
пĕлт^р
почемÿ-то нареч. темшĕн, тем пирк й , теме пулă; он почемÿ-то обйделся вăл тĕмшĕн кÿреннĕ
пбчерк (-а) сущ. муж. çырÿ, ăлă

(çырас манер); красйвый пбчерк хитре çырÿ; я узнак» егб пбчерк Эпĕ ун
аллине паллăтăп
почем нареч. мĕн хак; Почĕм ăта
вещь? Ку япалă мĕн хак? * почем
знать пĕлме çук
почет (-а) сущ. муж. хисеп, чыс,
сум; быть в почете чыс кур * Кнйга почета Хисеп кĕнекй
почетный ирил. 1. хисĕплĕ, мухтăвлă, ятлă, сÿмлă; почĕтный гость
хисеплĕ хăнă; почĕтный гражданин
гброда хулăн хисеплĕ гражданйнĕ 2.
хисĕп -ĕ; хисеплĕ, чЫслă; почĕтное
звăние хисеплĕ ят; Почĕтная грăмота
Хисеп грамотИ; почĕтный караÿл
хисеплĕ хурăл 3. чЫслă, чыс тăвакăн; почĕтная обЯзанность чЫслă
тивĕç
почИн (-а) сущ. муж. пуçарÿ; выступить с почйном пуçарÿ ту
починить (будущ. починкЗ, почИнишь, почйнят) глаг. сов., что юсă,
тÿрлет; починИть чась! сех^т юсă
почйстить (будущ. -ищу, -йстишь,
-йстят; иовел. ф. -йсть и -йсти; ирич.
страд. прош. -йщенный) глаг. сов.
1. кого-что (ант. запăчкать) тасăт;
почистить сапогИ ăтă тасăт 2. тасăт,
шурăт, хуппине сÿ; почйстить картбфель çăр улмй шурăт
почитăть1 (наст. -ăю, -ăешь, -ăют;
деепр. -ăв) глаг. сов., кого-что и без
доп. вулă, кăшт вулă; почитăть д,6тям скăзки ачасене юмахсем вуласă пар
почитăть2 (наст. -ăю, -ăешь, -ăют;
ирич. страд. наст. -ăемый; деепр.
-ăя) глаг. несов., кого-что (син. уважăть) хисепле, чыслă, сумă су; почитăть ветерăнов войны вă'рçă ветеранĕсене сумă су
пбчка (-и) сущ. жен. папкă, кă'чкă; пбчки сирени распустйлись сир^нь папкисем çÿрăлчĕç
пбчки (-чек) сущ. множ.; един.

пбчка (-и) жен. пÿре (организм пайĕ);
воспаление пбчек пÿрĕ шыçнИ
пбчта (-ы) сущ. жен. пбчта; воздÿшная пбчта сЫвлăш почтИ; послăть письмб по пбчте почтăпă çырÿ
яр
почтальбн (-а) сущ. муж. почтальбн
почтй нареч. яхăн, патне; т^нĕ пек^х; прошлб почтИ два гбда йкĕ çулă
яхăнăх йртрĕ; пришли почти все пÿрте т^нĕ пек^х килчĕç
почтбвый ирил. пбчта -ĕ; почтбвая
связь пбчта çыхăнăвĕ; почтбвый
Ящик пбчта ещĕкĕ
почÿвствовать (будущ. -вую, -вуешь, -вуют; повел. ф. -вуй; прич.
действ. прош. -вавший; деепр. -вав)
глаг. сов., кого-что сис, туй, туйсă
ил; почÿвствовать боль ыратнине
туйсă ил; дети почÿвствовали гблод
ачасен çиессй кИлчĕ
пощадИть (будущ. -ажÿ, -адИшь,
-адят; лрич. страд. прош. -ажĕнный)
глаг. сов., кого-что хĕрх^н, каçăр,
хăтăр (айăп тăвасран)
пощечина (-ы) сущ. жен. çÿпкă;
çупсă янй, питрен çапнй; дать пощечину çупсă яр
поăзия (-и) сущ. жен. побзи (сăвйласа çырнă хайлавсем); совремĕнная
чувăшская поззия ку чухнехй чăвăш
поЗзийĕ
поЗма (-ы) сущ. жен. поЗма (сăвăласа çырнă пысăк хайлав)
поэт (-а) сущ. муж., поэтесса (-ы)
жен. сă'вăç, поэт
поэтому нареч. и союзн. сл. çавăнпă та, çавнă пулă, çавнă курă; те6Я ждут, поЗтому торопись санă
кĕтеççĕ, çавăнпă та васкă
появиться (будущ. -влк5сь, -вишься, -вятся; повел. ф. -вйсь, -вйтесь;
прич. действ. прош. -вйвшийся; деепр. -вйвшись) глаг. сов. кÿрăн, килсе тух, тухсă тăр, тухсă лар, курăн-

сă кай; вдали появился пбезд инçетрĕ пбезд курăнсă кăйрĕ; появилась
надĕжда шăнчăк çурăлчĕ * появиться на свет кун çутй кур, çурăл
пбяс (-а) сущ. муж. 1. пиçиххи;
ременный пбяс чĕн пиçиххй; затянÿть пбяс пиçиххине туртсă çых 2.
тă'рăх, ярăм; тропический пбяс трбпик тă'рăхĕ
поясшща (-ы) сущ. жен. пйлĕк; пояснйца болйт пйлĕк ыратăть
прабăбка, прабăбушка (-и) сущ. жен.
мăн асанне, мăн кукамăй (асаттен,
асаннен е кукаçин, кукамайăн амăшĕ)
прăвда (-ы) сущ. жен. 1. тĕ'рĕслĕх,
чă'нлăх, тÿ'рĕлĕх; чăнăх; говорИть
прЯвду тĕрĕссине калă 2. вводн. сл.
чăнăх та; я, прăвда, не знал об зтом
Эпĕ, чăнăх та, кун çинчĕн пĕлмĕн
3. частица утвердит. чăнăх та, чăн
та, чăннипех; я нрăвда уезжйю в гброд бпĕ чăнăх та хуланă каятăп *
по прăвде говоря тĕрĕссипе каласăн;
Не прăвда ли? Çаплă мăр-и варă?
правдИвый прил. (ант. лжйвый),
правдИво нареч. тĕ'рĕс, чăн, тÿ'рĕ;
отвечăть правдйво тĕ 'рĕс хуравлă
(чăннине пытармасăр)
прăвило (-а( сущ. сред. прăвило;
арифметические прăвила арифмĕтика правилисем * как прăвило яланхИ пекех, ялăн т^нĕ пек
прăвильный прил., прăвильно нареч. тĕ'рĕс, чăн; прăвильный отв^т
тĕ'рĕс хурăв; ты поступйл прăвильно Зсĕ тĕ'рĕс турăн
правительство (-а) сущ. сред. правительство (ĕç тăвакан влаçăн аслă
органĕ); правйтельство страны çĕршЫв правительствй; правйтельство
Москвы Мускăв правительствй
прăвить1 (наст. -влю, -вишь, -вят;
повел. ф. правь; ирич. действ. наст.
-вящий, ирош. -вивший; деепр. -вя)
глаг. несов., кем-чем 1. (син. руководйть) тытсă пыр, ертсе пыр, тыт-

сă тăр; прăвить госудăрством патшапрăвый2 (кратк. ф. прав, правă,
лăхă ертсе пыр 2. (син. направлять,
прăво; множ. прăвы) ирил. тĕ'рĕс, чăн;
вестй) тыт, тытсă пыр; прăвить манăше дĕло прăвое пйрĕн ĕç - тĕ'рĕс
шИной машинăнă тытсă пыр
ĕç; он прав вăл тĕрĕсне калăть
прăвить2 (наст. -влю, -вишь, -вят;
прăдед (-а), прадедушка (-и) сущ.
повел. ф. правь; прич. страд. прош. муж. мăн асаттĕ, мăн кукаçй (асат-вленный; деепр. -вя) глаг. несов., что тен, асаннен е кукаçин, кукамайăн
юсă, тÿрлет; нрăвить рÿкопись ал
ашшĕ)
çырăвă тÿрлĕт; прăвить корректÿру
прăздник (-а) сущ. муж. уйв, праçкорректÿра тÿрлет
нйк; нарбдный прăздник хăлăх уявĕ;
правлĕние (-я) сущ. сред. 1. тЫтăм; отмечăть прăздник уяв ту, уявлă 4
тытнИ, тытсă пани, ертсе пынИ;
престбльный прăздник чиркÿ' праçправлĕние странбй çĕршывă тытсă
никĕ; прăздник трудă и пĕсни ĕçпĕ
пынй 2. правлĕни (ертсе пыракан юрă уявĕ
орган); правлĕние кооператива коопрăздничный прил., прăзднично
ператйв правленийĕ
нареч. 1. уяв -ĕ, праçнйк -ĕ; прăздпрăвнук (-а) сущ. муж. мăнÿк
ничный день уяв кÿнĕ 2. перен.
Ывăлĕ
сăвăнăçлă, сăвăк, хавăслă; прăздничное настроение хавăслă кă'мăл
прăвнучка (-и) сущ. жен. мăнÿк
прăздновать (наст. -ную, -нуешь,
хĕ'рĕ
-нуют; повел. ф. -нуй; ирич. действ.
прăво (-а) сущ. сред.; множ. правă
наст. -нуюший, прош. -новавший; де(прав, правăм) прăво, тИвĕç, Ирĕк;
епр. -нуя) глаг. несов., что уявлă, уяв
избирăтельное прăво суйлăв прави;
ту, пăлăрт; прăздновать день рожграждăнскне правă грăждан ирĕкĕдĕния çурăлнă кунă пăлăрт
с^м; предостăвить прăво йрĕк пар;
прăктика (-и) сущ. жен. 1. (ант. теблишйть прав правăсене тытсă ил; с
рия) прăктика, кулленхй ĕç; провепблным прăвом тивĕçлипĕ
правослăвие (-я) сущ. сред. право- рЯть тебрию на прăктике теориĕ кулленхй ĕçре тĕрĕслĕ 2. прăктика (вĕренслăви (христиан тĕнĕн тĕп юппинине ĕçре çирĕплетни); педагогйчессенчен пĕри)
кая прăктика педагбгика практикИ
правослăвный ирил. правослăви -ĕ;
практический ирил. прăктика -ĕ;
правослăвная цĕрковь правослăви
кулленхй, ĕçрй; практический бпыт
чиркĕвĕ
правосÿдие (-я) сущ. сред. суд ĕ'çĕ; ĕçре пÿхнă ăстăлăх; практйческие
занятия прăктика занятийĕсем Ф он
брганы правосÿдия суд ĕ'çĕн органĕпрактИчески здорбв вăл тĕрăссипе
сем
сывăх
правшă (-И) сущ. муж. и жен.;
прăпорщик (-а) сущ. муж. прăпормнож. правшИ (-ей) сылтăм (сылтăм
щик (офицертан кĕçĕн çар чинĕ)
алăпа сулахаййинчен лайăхрах ĕçлепревосхбдный ирил., превосхбдно
кен çын)
нареч. чăплă, хÿ 'хĕм, пИтĕ лăйăх;
прăвый1 ирил. (ант. левый) 1 .
превосхбдный костн5м чăплă коссЫлтăм; прăвая рукă сЫлтăм ăлă; на
тюм; мы превосхбдно провели врĕпрăвой сторонĕ сЫлтăм енче 2. сЫлмя эпйр пйтĕ хÿ'хĕм кăнтăмăр
тăм, сылтăмрй (политикăра - репревратйться (будущ. -ащÿсь, -атйакци майлă); прăвые пăртии сылтăшься, -атятся; повел. ф. -атйсь, -атймри партисем

тесь; ирич. действ. прош. -атйвший- тй пÿсăм, чйкĕ; предĕл скбрости чи
ся; деепр. -атйвшись) гяаг. сов., в кого- пысăк хă'вăртлăх; предĕл моих жечто пул, пулсă тăр, çăвăрăн, куç;
лăний мăнăн чи пысăк ĕ'мĕт; силы
одĕжда превратйлась в лохмбтья тумна пределе вăй пĕтсе пырăть
тйр çĕтĕлсе пĕ'тнĕ
предислбвие (-я) сущ. сред. ум
прегрăда (-ы) сущ. жен. (син. посăмăх; предислбвие кнйги кĕнекĕ ум
м^ха) чăрмăв, пÿлÿ', чарÿ; преодосăмăхĕ
л^ть все прегрăды мĕнпÿр чăрмавпредлбг1 (-а) сущ. муж. сăлтăв,
сенĕ сир * грудобрюшнăя прегрăда
йÿ'тĕм; найти предлбг для неявки на
чĕре картй
раббту ĕçе тухмăсăр юлмă сăлтăв туп
преградИть (будущ. -ажÿ, -адИшь,
предлбг2 (-а) сущ. муж. предлбг,
-адят; прич. страд. прош. -аждĕнный) мал сăмăх (вырăс чĕлхинче ят сăмах
глаг. сов., что (син. перекрЫть) пÿл, умĕн тăракан пулăшу сăмахĕ, сăм.,
чар, пÿлсе хур, чарсă ларт; дорбга
«на», «в», «перед» т. ыт.)
прегражденă кăменным обвăлом чулпредложĕние1 (-я) сущ. сред. сĕнÿ';
сĕм йăтăнсă аннй çулă пÿ'лнĕ
сĕннИ; предложение о сотрÿдничестве
предăние (-я) сущ. сред. халăп; накилĕштерсе ĕçлемĕ сĕннй; принЯть
рбдные предăния халăхрй юмăх-хапредложĕние сĕнĕве йЫшăн
лăп
предложение2 (-я) сущ. сред. предпрĕданный ирил. (син. вĕрный),
ложĕни (вĕçленнĕ шухăша палйртапрĕданно нареч. парăнÿллă, шăнкан пуплев); слбжное предложĕние
чăклă; парăнсă; преданный вбин
хÿтлă предложĕни; простбе предлошăнчăклă салтăк; прĕданно служйть
жĕние хÿтсăр предложени; глăвное
парăнсă тăр, парăнсă ĕçлĕ
предложĕние тĕп предложени; припредăтель (-я) сущ. муж., предăтельдаточное предложĕние пăхăнÿллă
ница (-ы) жен. сÿтăнчăк; предăтель
предложени; члĕны предложĕния
рбдины тăвăн çĕршывă сÿтнă çын
предложĕни членĕсем
предăть (будущ. -ăм, -ăшь, -ăст,
предложить (будущ. -ожÿ, -бжишь,
множ. -адйм, -адите, -адÿт; прош.
-бжат; повел. ф. -ожй) глаг. сов.,
предал и предăл, предалă, предало
кому кого-что или с неопр. ф. сĕн;
и предăло, множ. прĕдали и предăпредложИть пбмощь пулăшмă сĕн;
ли; повел. ф. -ăй; прич. действ. прош. предложить сотрÿдничество килĕш-ăвший; прич. страд. прош. предантерсе ĕçлеме сĕн
ный; деепр. -ăв) глаг. сов., кого-что
предлбжный прил:. предлбжный
1. чему (син. отдăть) пар; ту; препадĕж предлбглă падеж (вырăс грамдДть суду судă пар; предăть забвĕматикинче, сăм.: о доме, на полу, в го
нию мăнăç ту; предăть оглăске пурроде)
не те пĕлт^р 2. (сик. изменИть) сут,
предмет (-а) сущ. муж. 1. япалă;
сÿтăн; предăть друзей туссене сут
предметы домăшнего обихбда килпредвыборный прил. суйлăв умĕнçуртрă тыткаламаллй япаласем 2.
хи; предвыборная агитăция суйлăв
предмĕт (ăслăлăх е вĕренÿ дисципумĕнхй агитăци
лини); шкбльные предмĕты шкул
предел (-а) сущ. муж. 1. (син. рупредмечĕсем * предмĕт спбра тавбеж, гранйца) чйкĕ; предĕлы бблалашÿ сăлтăвĕ
сти ббласть чиккисĕм; за пределапрĕдок (-дка) сущ. муж. мăн асатми отечества чйкĕ леш енчĕ 2. çÿлтĕ, мăн асанне (нумай ĕмĕр мала-

рах пурăнни); предки чувашĕй вышли из Центрăльной А'зии чăвашсен
мăн аслашшĕсем Вăтă çĕр Азирен
тухнă
предположйть (будущ. -ожÿ, -бжишь, -бжат; повел. ф. -ожИ) глаг.
сов. 1. что (син. допустйть) шухăшлă; предположить ухудшение погбды çантăлăк пăсăлассй çинчен шухăшлă 2. предполбжим вводн. сл.
тейĕпĕр, çаплă пÿлтăр; предполбжим, что он согласйтся вăл килĕшĕт тейĕпĕр
предпрăздничный ирил. уяв умĕнхй; предпрăздничное настроĕние уяв
умĕнхй çĕкленчăк кă'мăл
предпринимăтель (-я) сущ. муж.,
предпринимăтельница (-ы) жен. ĕç
пуçаруçи (харпăр укçи-тенкипе сутуилÿ е производство йĕркелекен); мблкие предпринимăтели вак ĕç пуçаруçисĕм
предприятие (-я) сущ. сред. предприяти; промышленное предприятие
промьГшленность предприятийĕ;
торгбвое предпрнятие суту-илÿ' предприятийĕ
предрассÿдок (-дка( сущ. муж. (син.
суеверие) тĕ 'шмĕшлĕх, тĕ 'шмăш
шÿхăш
председăтель (-я) сущ. муж., председăтельница (-ы) жен. председăтель
(суйланă пуçлăх); председăтель собрăния пухÿ председăтелĕ; председăтель кооператйва кооператйв председăтелĕ
представитель (-я) сущ. муж.,
представйтельница (-ы) жен. представйтель, Злчĕ; представйтель завбда завбд представителĕ; послăть
представйтеля Элчĕ яр
предстăвить (будущ. -влю, -вишь,
-вят; повел. ф. -ăвь) глаг. сов., когочто 1. (син. предъявить) тăрăт, пар,
пĕлтĕр; предстăвить необходимые
документы кйрлĕ хутсене тăрăт 2.

сĕн, тăрăт, сĕнÿ' пар; предстăвить
к нагрăде нагрăда памă тăрăт 3. (син.
вообразИть) ăсрă ÿк^р, шухăшлă;
предстăвить картйну ббя ăсрă çапăçÿ
епле пынине ÿкĕр 4. кăтăрт, вылясă пар; предстăвить сцену из спектăкля спектăкль сыпăкне вылясă пар
5. предстăвь, предстăвьте вводн. сл.
шухăшлă-ха, шÿхăшлăр-ха; предстăвь, он женйлся вторбй раз шухăшлă-ха, вăл т^пĕр хут авлăннă
предупредить (будущ. -ежÿ, -едйшь,
-едят; ирич. страд. прош. -еждĕнный)
глаг. сов., кого (син. известйть, уведомить) асăрхаттăр, пĕлтерсе хур,
систер (малтанах); предупредйть об
опăсности хăрÿшлăх çинчен асăрхаттăр
предупреждение (-я) сущ. сред. 1.
(син. извещение, уведомление) асăрхаттарÿ, пĕлтерÿ'; асăрхаттарнИ,
пĕлтернй; штормовбе предупреждение çил-тă 'вăл çывхарнй çинчен
пĕлтерни 2. (син. предостережение)
асăрхаттарÿ, хытарÿ; асăрхаттарнй,
хытарнй; дать выговор с предупреждением ĕçрĕн кăларассй çинчен
асăрхаттарсă вЫговор пар
прежде 1. нареч. ĕ 'лĕк, ĕлĕкрĕх,
малтăн; прежде здесь было бзеро
ĕлĕкрĕх кунтă кÿ'лĕ пÿлнă 2. когочего, предлог с род. п. маларăх, малтăн; -чен; мы пришли прĕжде всех
эпйр пуринчен малтăн çйтрĕмĕр
прĕжний прил. малтанхи, ĕлĕкхи,
унчченхи; прĕжнее местожйтельство
малтăн пÿрăннă вЫрăн
президент (-а) сущ. муж. президĕнт
(çĕршыв е организаци пуçлăхĕ); Президент Чувăшской Респÿблики Чăвăш РеспубликИн Президенчĕ; президĕнт акционĕрного ббщества акционерсĕн пĕрлĕшĕвĕн президĕнчĕ
презйдиум (-а) сущ. муж. президиум (суйлавлă ертÿçĕсен ушкăнĕ); презйдиум собрăния пухÿ презйдиумĕ

презирăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
глаг. несов., кого-что йĕ'рĕн, йĕрĕнсĕ
пăх; презирăть обмăнщиков ултавçăс^м çине йĕрĕнсе пăх
прейскурăнт (-а) сущ. муж. прейскурăнт (таварсен, пулăшу ĕçĕсен хакĕсене кăтартнă список)
прекрăсный прил., прекрăсно нареч. чăплă, хÿ 'хĕм, сĕлĕм, пйтĕ
авăн, пйтĕ лăйăх; сегодня погбда
прекрăсная паян çантăлăк пИтĕ авăн
* прекрăсно частица утвердит.
пйтĕ авăн, юрăть; Я приду к вам зăвтра. - Прекрăсно! Э'пĕ сйрĕн патă ырăн пЫрăп. - Пйтĕ авăн!
прекратиться I и 2 л. не употр. (будущ. -тИтся, -татся; ярич. действ.
прош. -тйвшийся; деепр. -тйвшись)
глаг. сов. чăрăн, чарăнсă лар; дождь
прекратйлся çÿмăр çумă чăрăнчĕ
премировăть (наст. и будущ. -рÿю,
-рÿешь, -рÿют; ловел. ф. -рÿй; ирич.
страд. прош. -рбванный) глаг. сов.
и несов., кого премиле, преми пар
премия (-и) сущ. жен. прĕми (укçа,
паха япала парса хавхалантарни);
квартăльная премия квартăл прĕмийĕ; госудăрственная премия патшăлăх премийĕ
премьĕр-минИстр (-а) сущ. муж.
премьер-минйстр (правительство
пуçлйхĕ)
препинăние (-я) сущ. сред.: знăки
препинăния чарăнÿ паллисĕм
преподавăтель (-я) сущ. муж.,
преподавăтельница (-ы) жен. преподавăтель, вĕрентекĕн; преподавăтели вÿза ăслă шкул преподавателĕсем
преподавăть (наст. -ăю, -аĕшь, -ăют;
повел. ф. - ă й ; лрич. действ. наст.
-ающий, прош. -авăвший) глаг. несов.
(син. обучăть) вĕрент; преподавăть в
шкбле фйзику шкултă фйзика вĕрент
препЯтствие (-я) сущ. сред. 1. (син.
помеха) чăрмăв, чарÿ, йЫвăрлăх;

препятствия в работе ĕçрй йывăрлăхсĕм 2. чăрмăв (çул çинчи); çул пÿлмй;
полосă препятствии пулмĕллĕ тă'рăх;
бег с препЯтствиями чăрмăвлă чÿпă
преслĕдовать (наст. -дую, -дуешь,
-дуют; ловел. ф. -дуй; лрич. страд.
наст. -дуемый; деепр. -дуя) глаг. несов., кого-что 1. (син. гнăться) хăвалă, хусă пыр, йĕр йĕрлĕ; собăки
преследуют вблка йытăсĕм кашкăрă хăвалăççĕ 2. (син. угнетăть, притеснять) хăсĕрле, хĕс, хĕст^р; преследовать за критику критикленĕшĕн хĕсĕрлĕ 4 преследовать цель
тĕллĕв тыт; преследоватъ свок5 выгоду хăрпăр пайтйшĕн тă'рăш; преследуют воспоминăния асаилÿсĕм кăнăç памăççĕ
прбсныи прил. 1. тăвăрсăр; прĕсная
водă тăвăрсăр шыв 2. тÿтлă, йÿçĕтмĕн; прĕсное тĕсго тÿтлă чустă (çĕлресĕр çăрни)
пресса (-ы) сущ. жен. хаçăт-журнăл
пресс-конференция (-и) сущ. жен.
пресс-конферĕнци (журналистсене
хыпар пĕлтерме ирттерекен тĕл
пулу)
преступление (-я) сущ. сред. преступлĕни, ăйăплă ĕç; уголбвное
преступлĕние уголбвлă преступлĕни;
совершить преступлĕние ăйăплă ĕç ту
преступник (-а) сущ. муж., престÿпница (-ы) жен. престÿпник,
ăйăплă çын; военный престÿпник
вă'рçă престÿпникĕ
при ком-чем, предлог с предл. п. 1.
(син. бколо, вбзле) патĕнче, çывăхĕнчĕ, çумĕнчĕ; патĕнчй, çывăхĕнчИ, çумĕнчИ; дом при дорбге çул
çывăхĕнчИ пÿрт; при шкбле есть
мастерскăя шкул çумĕнчĕ мастерскбй пур 2. лри указании на время,
обстановку чухнĕ, вăхăтĕнчĕ; -сан
(-сен); -па (-пе); зтч> бьшо при царизме ку вăл патшă вăхăтĕнче пÿлнă; при свете лăмпы лăмпа çутипĕ

прибăвить (будущ. -ăвлю, -ăвишь,
-ăвят; лрич. страд. прош. -ăвленный)
глаг. сов., кого-что хуш, ÿстĕр, хушăнтăр, хушсă пар; прибăвить зарплăту ĕç укçине ÿст^р; к двум прибăвить пять йккĕ çумне пйллĕк хуш
прибить (будущ. -бьк5, -бьĕшь,
-бьк5т; повел. ф. -бей) глаг. сов., что
çап, çапсă ларт, çапсă хур; прибйть
дбску гвоздЯми хăманă пăтапă çапсă ларт
приблйзиться (будущ. -йжусь, -йзишься, -йзятся; иовел. ф. -йзься, -йзьтесь; прич. действ. прош. -йзившийся; деепр. -йзившись) глаг. сов. çывхăр, патнĕ пыр, патне çит; приблИзиться к дбму çурт патне пыр
приббр (-а) сущ. муж. приббр,
хăтĕр; измерительные приббры виçĕ~в
приборăсĕм * брйтвенный приббр
хырăнмаллй хăтĕр-хĕ'тĕр
прИбыль (-и) сущ. жен. тупăш, услăм; чйстая прИбыль тасă тÿпăш; цех
принбсит большÿю прйбыль цех
пЫсăк услăм кÿрет
прИбыльный прил., прИбыльно нареч. тÿпăшлă, услăмлă; торговать
прИбыльно сутÿ-илÿрĕн услăм кур
приватизăция (-и) сущ. жен. приватизăци (патшалăх аллинчи пурлйха уйрăм çынсен харпйрлăхĕ туни)
приватизйровать (наст. и будущ.
-рую, -руешь, -руют; ловел. ф. -руй;
ирич. страд. прош. -рованный) глаг.
сов. и несов. приватизацилĕ, приватизăци ту; приватизйрованная квартйра приватизациленĕ хваттер
привезтй (будущ. -езÿ, -езĕшь, -езÿг;
прош. -ез, -езлă, -езлб, -езлй; лрич.
действ. прош. -ĕзший; ирич. страд.
прош. -езĕнный; дееир. -езя) глаг. сов.,
кого-что илсе кил, илсĕ çитĕр, кÿрсĕ
кил (транспортпа); привезтИ грÿзы
автомашИнами грузсенĕ автомашинăсемпĕ кÿрсе кил
привести (будущ. -едÿ, -едĕшь,

-едÿт; ирош. -ĕл, -елă, -елб, -елй;
повел. ф. -едй; ирич. действ. прош. -ĕдший; прич. страд. прош. -едĕнный; деепр. -едя) глаг. сов. 1. кого илсĕ кил,
çавăтсă кил, ертсе кил; привести зă
руку алăрăн çавăтсă кил 2. 1 и 2 л.
не употр. илсĕ çитĕр, илсе пыр; тропИнка привелă к бзеру сукмăк кÿ'лĕ
патне илсĕ çитĕрчĕ * привестй в
дĕйствие ĕçĕ яр; привестй в чÿвство
тăнă кĕрт (тăн çухатнă çынна); Не
приведй Бог! Тÿрă ан хуштăрăх!
привет (-а) сущ. муж. салăм; передăть привет салăм калă (камран
та пулсан)
привĕтливый ирил., приветливо нареч. евĕклĕ, таравăт, ă'шă кă'мăллă;
приветливо встречăть гостей хăнасенĕ таравăт йЫшăн
привĕтствовать (наст. -вую, -вуешь, -вуют; повел. ф. -вуй) глаг. несов. саламлă; привĕтствовать гостей
хăнасене саламлă
привилĕгия (-и) сущ. жен. (син.
льгбта) çă 'мăллăх; предостăвить
привилĕгии инвалидам войны вă'рçă
инваличĕсенĕ çăмăллăхсем пар
привлĕчь (будущ. -екÿ, -ечĕшь, -екÿг; ирош. -ĕк, -еклă, -еклб, -еклй; иовел. ф. -екй; ирич. действ. прош. -ĕкший; ирич. страд. прош. -ечĕнный;
дееир. -ĕкший) глаг. сов., кого-что явăçтăр, хутшăнтăр; Илĕрт, илентер;
привлĕчь к раббте ĕçе хутшăнтăр *
привлĕчь к отвĕтственностн явăп тыттăр; привлĕчь внимăние кăсăклантăр;
привлĕчь к судÿ судă пар
привьжнуть (будущ. -ну, -нешь, -нут;
ирош. привьж, -ла, -ло, -ли; иовел. ф.
-ни; ирич. действ. прош. привЫкший)
глаг. сов., к кому-чему и с неопр. ф.
хă'нăх, илен, вĕрĕн; привыкнуть рăно вставăть ир тăмă хă'нăх
привычка (-и) сущ. жен. хăнăхÿ,
йăлă; вошлб в привычку йăланă кĕ'нĕ
привязăть (будущ. -яжÿ, -яжешь,

-яжут; повел. ф. -яжй; прич. страд.
прош. -язанный) глаг. сов., кого-что
кăкăр, çыхсă хур, çыхсă ларт; привязăть собăку цĕпью йыттă сăнчăрпă
кăкăр
пригласИтельный прил:. пригласИтельный бил^т йыхрăв хÿчĕ
пригласИть (будущ. -ашу, -асйшь,
-асят; лрич. страд. прош. -ашĕнный)
глаг. сов., кого чĕн, йЫхăр; пригласйть в гбсти хăнанă чĕн
приглашĕние (-я) сущ. сред. чĕнÿ',
йыхрăв; чĕнни, йыхăрнй; послЯть
приглашĕние йыхрăв яр
приговбр (-а) сущ. муж. приговбр
(суд йышăнăвĕ); обвинИтельный приговбр айăплăвлă приговбр
пригодйться (будущ. -ожусь, -одйшься, -одятся; повел. ф. -одйсь, -одитесь; нрич. действ. прош. -одйвшийся; деепр. -одйвшись) глаг. сов. кйрлĕ
пул, уссă кил; твой совет пригодйлся сан канашÿ уссă кйлчĕ
прйгородный прш. хулă çум -ĕ; хулă çумĕнчИ; пригородный автббус
хулă çум автббусĕ
приготбвить (будущ. -бвлю, -бвишь,
-бвят; повел. ф. -бвь; нрич. действ.
прош. -бвивший; нрич. страд. прош.
-бвленный) глаг. сов., кого-что хатĕрле, хатĕрлесе хур; приготбвить все
необходИмое к раббте ĕçлеме мĕн
кирлине хатĕрл^; приготбвить урбк
урбк ту
приготбвиться (будущ. -влюсь, -вишься, -вятся; ловел. ф. -вься, -вьтесь;
нрич. действ. прош. -вившийся; деепр. -вившись) глаг. сов., к чему и с
неопр. ф. хатĕрлен, хатĕрленсе тăр;
приготбвиться к бĕгу чупмă хатĕрленсĕ тăр
придăное (-ого) сущ. сред. тупрă,
япалă, хĕр таврăшĕ, хĕр парнй (качча кайма хатĕрлени); девушка с богăтым придăным пуян тупрăллă хĕр
придÿмать (будущ. -аю, -аешь, -ают)

глаг. сов., что ăслă, шухăшласă туп,
шухăшласă кăлăр; придумать нбвый
спбсоб çĕ'нĕ мел ăслă
приĕхать (будущ. -ĕщ, -едешь, -едут; повел. ф. -езжăй) глаг. сов. кил,
килсе çит, ларсă кил (транспортпă); он приĕхал пбездом вăл поездпă килнĕ
прием (-а) сущ. муж. 1. (син. спбсоб) мел, ăслăй; приĕмы борьбы
кĕрешÿ' мелĕсĕм 2. йышăнÿ, йышăннй; прием больных чирлисене йышăннй 3. йышăну (чаплă лару-тăрура йышăнса хăналани); устрбить
прием йышăнÿ ирттер
приемник (-а) сущ. муж. приĕмник;
телевизибнный приемник телевидени приĕмникĕ
приемный ирил. 1. йышăнÿ -ĕ;
приемный день йышăнÿ кÿнĕ 2. усрăв;
приемный сын усрăв ывăл; приемные
родйтели усрăв ăшшĕ-ăмăшĕ
признак (-а) сущ. муж. пăллă, кăтартÿ, йĕр; различйтельные прйзнаки
уйăрÿ паллисем; без прИзнаков жйзни пÿрнăç паллисем çук
признăть (будущ. -ăю, -ăешь, -ăют;
нрич. страд. прош. прйзнанный) глаг.
сов., кого-что 1. (син. узнăть) паллă,
пĕл, палласă ил; признăть по пбчерку çырнă тă'рăх палласă ил 2. йышăн;
признăть своИ ошИбки хăрпăр йăнăшĕсене йЫшăн; нбвое правительство
прйзнано мнбгими стрăнами çĕ 'нĕ
правительствăнă нумăй çĕршыв
йЫшăннă * признăть нужным кйрлĕ
тесе шутлă
признăться (будущ. -ăюсь, -ăешься, -ăются; иовел. ф. -ăйся, -ăйтесь;
ирич. действ. прош. -ăвшийся; деепр.
-ăвшись) глаг. сов., кому в чем йьгшăн, чăннине калă, тунмăсăр калă; признăться в ошИбке йă'нăш тунине йЫшăн
призыв (-а) сущ. муж. 1. чĕнÿ',
йыхрăв; чĕннй, чĕнсĕ каланй, йы-

хăрнй; призыв к едйнству пĕ'рлĕхлĕ
пулмă чĕннй 2. призЫв (çамрйксене
çар службше илни)
прийти (будущ. придÿ, придĕшь,
придут; прош. пришĕл, пришлă, пришлб, пришлй; иовел. ф. придй;
прич. действ. прош. пришедший; деепр. придя) глаг. сов. 1. кил, çит
(çуран); мы пришли дом<5й вĕчером
эпИр киле каçхине çИтрĕмĕр 2. 1 и
2 л. не употр. çит; пришлб время расставăться уйрăлмă вă'хăт çИтрĕ Ф
прийтй в Ярость кăтăрсă кай; прийтй к соглашĕнию килĕшÿ' ту; прийтй в чÿвство тăнă кĕр (тйн çухатнă
хыççăн); прийти на пбмощь пулăшу
пар
прикăз (-а) сущ. муж., приказăние
(-я) сред. хушÿ, прикăз; отдЯть прикăз хушу пар
приказăть (будущ. -ажÿ, -ăжешь,
-ăжут; иовел. ф. -ажй) глаг. сов., кому
и с неопр. ф. хуш, хушÿ пар, прикăз пар; войскăм приказăли наступЯть çарсенĕ тапăнсă çапăçмă прикăз пăнă Ф Что прикăжешь делать!
Ним те тăвăймăн!
прикоснуться (будущ. -нÿсь, -нĕшься, -нÿтся; повел. ф. -нйсь, -нйтесь;
прич. действ. прош. -нÿвшийся; деепр. -нÿвшись) глаг. сов., к кому-чему
пĕрĕн, тĕ ' к ĕ н , тив; больнбй не
прикоснÿлся к едĕ чйрлĕ çьш апатă
тĕкĕнмерĕ те
прилагăтельное (-ого) сущ. сред. или
ймя прилагăтельное пăллă ячĕ (япалан паллине кăтартакан пуплев пайĕ)
прилететь (будущ. -ечÿ, -етйшь, -етят)
глаг. сов. вĕçсб кил; птицы прилетĕли
из теплых стран кайăксем ă'шă енч^н вĕçсе кйлчĕç
прилив (-а) сущ. муж. шыв хăпарн й (Уйăх туртăмĕпе тинĕс çыранне
шыв илни) 4- прилйв сил вăй хушăн н й ; прилив крбви юн капланни
(ÿтĕн пĕр-пĕр пайне)

приличный прил., прилично нареч.
1. (син. пристбйный) йĕркĕллĕ, этĕплĕ,
йÿ'нлĕ, чЫслă; прилично вестй себЯ
хăрпăр хăвнă йĕркеллĕ тыткалă 2.
(син. немăлый) чылăй, самăй, çитĕлĕклĕ; он зараббтал приличную сÿмму вăл укçă самаях ĕçлесĕ йлнĕ
приложĕние (-я) сущ. сред. 1. (син.
добавлĕние) хÿшăм, хушмă; хушсă
панй; приложĕния к журнăлу журнăл çумне хушсă панй 2. приложени (определени пулакан япала ячĕ,
сăм., вырйсла: летчик-космонавт, собака лайка, ученый-физик - ку мăшăрсенчи иккĕмĕш сăмахсем приложени шутланаççĕ)
применИть (будущ. -енк5, -енишь,
-ĕнят; ирич. страд. прош. -енĕнный)
глаг. сов., что к кому-чему ÿсă кур,
ĕçĕ яр; применйть нбвьга метод çĕ'нĕ
меслетпе ÿсă кур
примĕр (-а) сущ. муж. 1. тĕ'слĕх;
привестй примĕр тĕ'слĕх илсĕ кăтăрт;
слĕдовать примĕру, брать примĕр
тĕслĕхĕ хур (кама та пулин) 2. пример (математика хăнăхтарăвĕ); решИть примĕр пример шутлă
примĕрный ирил., примĕрно нареч.
1. (син. образцбвый) кăтартÿллă,
Ырă, лăйăх; примĕрный ученйк лăйăх
вĕренекен ачă 2. (син. приблизйтельный) чухлăвлă, вăтăм шутпă; яхăн;
примĕрно сто килогрăммов çĕр килограмă яхăн
примечăние (-я) сущ. сред. ăнлантарÿ, асăрхаттарÿ; примечăния к
кнйге кĕнекерй ăнлантарусем
принести (будущ. -есÿ, -есĕшь,
-есÿт; ирош. -ĕс, -еслă, -еслб, -еслй;
ирич. действ. прош. -ĕсший; ирич.
страд. прош. -есĕнный; деепр. -еся)
глаг. сов., кого-что 1. йăтсă кил, çĕклесе кил; принестй вязăнку дров пĕр
çĕклбм вÿтă йăтсă кил 2. пар, кÿр;
Яблоня принеслă мнбго плодбв улмуççй çИмĕç нумăй пăчĕ * принес-

тй пбльзу ÿсă кÿр, уссă кил; принестй извинĕния каçарÿ ыйт; принестй клЯтву тупă ту
принцип (-а) сущ. муж. прйнцип
(тĕп шухăш, тĕллев); держăться
твĕрдых прйнципов çИрĕп прйнцип
тытсă пурăн
принципиăльный прил., принципиăльно нареч. 1. прйнциплă; принципиăльный человек принциплă çын
2. прйнцип -ĕ; принципиăльный вопрбс прйнцип Ыйтăвĕ
принЯть (будущ. примÿ, прймешь,
прймут; прош. принял, принялă,
прйняло, прйняли; повел. ф. примй;
прич. страд. прош. прйнятый) глаг.
сов. 1. кого-что йЫшăн, ил (панине); принЯть подăрок парне ил; егб
прИняли в институт ăнă институтă
йЫшăннă 2. йЫшăн (ĕçле килекене,
хăнана); врач принял больных тÿхтăр
чйрлĕ çынсене йЫшăнчĕ 3. йьшган,
çирĕплĕт; парлăмент прИнял закбн
парлăмент закбн йЫшăнчĕ * принять
участие хÿтшăн; принять вăнну ваннăрă çă'вăн; принЯть лекăрство эмĕл
ĕç; принЯть экзăмен экзăмен тыттăр
принЯться (будущ. примÿсь, прймешься, прймугся; ирош. -ялся, -ялăсь,
-ялбсь, -ялйсь; повел. ф. примйсь,
примйтесь; прич. действ. прош. -явшийся; деепр. -явшись) глаг. сов., за
что и с неопр. ф. тЫтăн, пÿçăн, пуçлă, пикен; приняться за чтение вуламă пуçлă
припĕв (-а) сущ. муж. хушмă çăврăм, к5рă хушмй (кашни куплет хыççăн хушса юрламалли)
припрăва (-ы) сущ. жен. юрмă,
техĕмлĕх (апата тутă кĕртмелли)
прирбда (-ы) сущ. жен. 1. çут çантăлăк; живăя прирбда чĕ'рĕ çут çантăлăк (чĕр чун тĕнчи); изучать прирбду роднбго кр^я тăвăн ен çут çанталăкне тĕпчесĕ вĕрен 2. чего тÿпсăм, ÿйрăмлăх; прирбда экономй-

ческого крйзиса экономикăрй йывăрлăхсен тупсăмĕ
прирбдный прил. çут çантăлăк -ĕ;
прирбдные богăтства çут çантăлăк
пуянлăхĕсем
природоведение (-я) сущ. сред. çут
çантăлăк пĕ'лĕвĕ
прислăть (будущ. пришлк5, пришлĕшь, пришлют; повел. ф. пришлй;
прич. страд. прош. присланный)
глаг. сов., кого-что ярсă пар, яр; он
прислăл дĕньги пбчтой вăл укçанă
почтăпă ярсă пăнă
приснйться 1 и 2 л. не употр. (будущ. -нйтся, -нятся; ирич. действ.
прош. -нившийся) глаг. сов., что тĕллĕн, тĕлĕкрĕ кÿрăн; приснйлся стрăшный сон хăрÿшă тĕ'лĕк тĕлленчĕ
пристăвка (-и) сущ. жен. (син. пр^фикс) пристăвка (сăмахăн тымар
умĕнчи пайĕ, сăм., вырăсла: от-пустить, вы-брать, пере-дать)
пристăвочный ярил. пристăвкăллă;
пристăвочные глагблы пристăвкăллă
глаголсĕм
прйстань (-и) сущ. жен. прйстань;
вблжские пристани А'тăл çинчй пристаньсĕм; теплохбд пристăл к пристани теплохбд пристане пырсă тă'чĕ
присутствовать (наст. -твую, -твуешь, -твуют; повел. ф. -твуй; прич.
действ. наст. -твуюший; деепр. -твуя)
глаг. несов. пул, хÿтшăн; присÿтствовать на собрăнии пухăвă хÿтшăн
присЯга (-и) сущ. жен. присяга
(çара пынă çамрăксем тупа туни);
принЯть присЯгу присяга пар
притвориться (будущ. -рн5сь, -рйшься, -рятся; повел. ф. -рйсь, -рйтесь;
прич. действ. прош. -рйвшийся; деепр. -рившись) глаг. сов. пăлахая пер,
юлă юп; -анçи (-енçи) пул; -мăш
(-мĕш) пул; притворИться непонимăющим ăнлăнмăш пул
притбк (-а) сущ. муж. к5пă; притбки Вблги А'тăл юпписем

притяжăтельный ирил. кăмăнлăх
-астйтесь; лрич. действ. прош. -астйв-ĕ; притяжăтельные местоимения кăшийся; деепр. -астившись) глаг.
мăнлăх местоименийĕсĕм (сйм., мой
сов. причăсти ил (христиансен чир- манăн, твой- санăн, наш- пикĕвĕнче)
рĕн); притяжательный падĕж кăмăнпричесăть (будущ. -ешÿ, -ешешь,
лăх падĕжĕ (чăваш чĕлхинче, сăм.:
-ĕшут; повел. ф. -ешй; лрич. действ.
ачан, кĕнекен, çуртсен); притяжЯтель- прош. -есăвший; прич. страд. прош.
ные фбрмы кăмăнлăх формисĕм (чă-ĕсанный) глаг. сов., кого-что турă,
ваш чĕлхинче, сăм.: аннем, аннÿ,
турасă якăт (çÿçе); причесăть девочку
амăшĕ)
хĕр ачă çÿçнĕ турă
приусадебный прил.: приусăдебный
причесăться (будущ. -ешÿсь, -ĕшучасток земли кил çумĕнчи çĕр
ешься, -ешутся; повел. ф. -ешИсь,
лăптăкĕ, кил вЫрăнĕ
-ешйгесь; лрич. действ. прош. -есăвшийприучйть (будущ. -учÿ, -ÿчишь, -учат; ся; деепр. -есăвшись глаг. сов. çÿç туприч. страд. прош. -ÿченный) глаг. сов. рă, çÿç якăт (харпăр хăйĕнне)
вĕрент, хăнăхтăр; приучйть детей к
причйна (-ы) сущ. жен. сăлтăв,
порЯдку ачасенĕ йĕркене вĕрент
тÿпсăм; уважйтельная причИна вйприход1 (-а) сущ. муж. 1. (ант. ухбд) тĕмлĕ сăлтăв
килÿ', килнй; к моему прихбду Эпĕ
причинить (будущ. -нк5, -нйшь, -нят;
кйлнĕ çĕрĕ 2. (ант. расхбд) тупăш;
ирич. страд. прош. -нĕнный) глаг.
балăнс прихода и расхбда тупăшпă
сов., что ту, кÿр; причинйть убытки
тăкăк шайлăшăвĕ
тăкăк кÿр; причинить боль ыраттăр
прихбд2 (-а) сущ. муж. прихут (пĕр
причт (-а) сущ. муж. причт (чирчиркĕве çÿрекен халăх)
кÿре ĕçлекенсен тата юрлакансен
прицĕп (-а) сущ. муж. прицеп (майышĕ)
шина çумне кйкаракан урапа); авпришйть (будущ. -шьк5, -шьĕшь,
томобильный прицеп автомобйль
-шьк5т; лрич. страд. прош. -шйтый)
прицепĕ
глаг. сов. çĕлесĕ ларт, çĕлесĕ хур,
прицепИть (будущ. -еплк5, -ĕпишь,
çĕлесе çыпăçтăр; пришйть пÿговицу
-ĕпят; лрич. страд. прош. -ĕпленный) тÿмĕ çĕлесĕ ларт
глаг. сов., что кăкăр, çаклăт, кăкарприщĕпка (-и) сущ. жен. тЫткăч,
сă яр; прицепить сеялку к тр^ктору
хĕстĕркĕч (кантра çине çакнă кĕпесеялкăнă трактортăн кăкăр
йĕме тытйнтармалли)
причастие1 (-я) сущ. сред. причасприют (-а) сущ. муж. 1. хÿ'тлĕх,
ти (глаголăн паллă ячĕ евĕр форми, кăнлĕ вырăн; дать прин5т хÿ'тлĕх пар
сăм.; идущий - пыракан, читавший 2. прик5т, усрăв (ватй, килсĕр çынсе- вуланă)
не йышăнмалли учреждени); детский
приют ачă-пăчă усрăвĕ
причастие2 (-я) сущ. сред. 1. причăсти (7урă юнĕ ячĕпе кăшт эрех,
приЯтель (-я) сущ. муж., прияТурă ÿчĕ ячĕпе просвир татăкĕ астельница (-ы) жен. тус, юлтăш; он
тивни) 2. причăсти (çак йăлана
мой дăвний приЯтель вăл мăнăн тахтума чиркÿре усă куракан эрехпе
çанхй тус
просвир); принЯть причăстие причăприятный прил., приятно нареч.
сти ил
кă'мăллă, лăйăх, Ырă; приЯтный 3&причастИться (будущ. -ащусь, -аспах Ырă шă'ршă; с ним приЯтно потйшься, -астятся; повел. ф. -астйсь, говорИть унпă калаçмă кă'мăллă

про кого-что, предлог с вин. и. çин- вĕренекенсĕн пĕлĕвĕсенĕ тĕрĕсле
чĕн; говорить про друзей туссĕм çинпровĕтрить (будущ. -рю, -ришь, -рят;
чен калăç * Зто не про тебЯ ку саирич. страд. прош. -ренный) глаг.
нă валлй мар
сов., что уçăлтăр; провĕтрить кбмпробежăть (будущ. -егÿ, -ежйшь, -еж- нату пÿлĕмĕ уçăлтăр
йт; повел. ф. -егй) глаг. сов. 1. чупсă
прбвод (-а) сущ. муж.; множ. прокаç; пробежăть чĕрез полЯну уçлăнкă
вода (-бв) пралÿк; изолИрованный
ÿрлă чупсă каç 2. чупсă ирт, чупсă
прбвод изоляциллĕ пралÿк; телефбнтух; пĕрвым пробежăть дистăнцию
ный прбвод телефбн пралÿкĕ
дистанцие пуринчен малтăн чупсă
проводить (наст. -ожÿ, -бдишь,
тух 4 по телу пробежăла дрожь ÿт
-бдят) глаг. несов., кого ăсăт, ăсатсă
сăрăлтатсă кăйрĕ; пробежăть глазаяр; проводйть гостей хăнасенĕ ăсатми письмб çырăвă пăхкаласă ил
сă яр * проводйть глазăми пăхсă юл;
прббка (-и) сущ. жен. прббка, пă'кă; проводить в послĕдний путь юлашкИ
прббка бутылки кĕленче пăккй
çулă ăсăт (вилнĕ çынна пытарни çинпроблĕма (-ы) сущ. жен. ыйту; слбчен)
жная проблĕма кă'ткăс ыйту; решить
проводник1 (-ă) сущ. муж., пропроблему ыйтăвă татсă пар
воднИца (-ы) жен. 1. (син. провожăпрббовать (наст. -бую, -буешь, -бу- тый) çул ертÿçИ, çул кăтартакăн;
ют; повел. ф. -буй) глаг. несов. 1. ты- отряд двигался с проводникбм отряд
тăн, пикĕн, хăтлăн; дĕвочка прббует
çул ертÿçИ хЫççăн пынă 2. проводписăть хĕр ачă çырмă хăтланăть 2.
нйк (пассажирсене пăхакан); протутăн, астйв, тутансă пăх; прббоводнйк разнес по купе чай проводвать суп на соль яшканă тăвăр канйк купесенĕ чей пырсă пăчĕ
ланинĕ тутансă пĕл
проводнйк2 (-ă) сущ. муж. проводнровалйться (будущ. -алюсь, -ăлишь- нйк (электричество, ăшă лайăх ярася, -ăлятся; повел. ф. -алйсь, -алйкан япала); медь - хорбший протесь; ирич. действ. прош. -алйвший- водник электрйчества пă 'хăр хăй
ся; деепр. -алйвшись) глаг. сов. 1. (син. вйтĕр электрйчество лăйăх ярăть
упăсть) ансă кай, кĕрсĕ ÿк, сик,
провокăция (-и) сущ. жен. 1. пропут; провалйться в болбто шурлăхă
вокăци (вăрттăн агентсен сăтйрла
пут; машИна провалйлась под лед
ĕçе); провокăция на гранИце чикĕрИ
машйна пăр айнĕ ансă кăйнă 2. 1 и
провокăци 2. хĕтĕртÿ'; хĕтĕртнй, хи2 л. не употр. (син. обрÿшиться)
рĕçтернй
йшĕл, ишĕлсĕ ан, йăтăнсă ан; крыпрбволока (-и) сущ. жен. пралÿк;
ша дбма провалИлась пÿрт тăррй
стальнăя прбволока хÿрçă пралÿк;
ишĕлсе ăннă 3. путлăн, ă 'нăçсăр
колн5чая прбволока йĕ'плă пралÿк
пул; нăши плăны провалились пйрĕн
провбрный ирил., провбрно нареч.
плансĕм путлăнчĕç * щеки совсĕм
правÿр, чĕ'рĕ, çйвĕч, йăлттăм, вăрпровалились пичĕсĕм путсă кĕ 'нĕ;
вăр двйгаться провбрно вăр-вăр хускак сквозь зĕмлю провалился таçтă
кăл; провбрный пăрень правÿр кăччă
мурă кайсă кĕ'нĕ
проглотйть (будущ. -очÿ, -бтишь,
провĕрить (будущ. -фю, -ĕришь, -ĕр- -бтят; ирич. страд. прош. -бченный)
ят; повел. ф. -ĕрь; лрич. страд. прош. глаг. сов., кого-что çăт, çăтсă яр;
-ĕренный) глаг. сов., кого-что тĕпроглотить кусбк хлĕба çă'кăр тарĕслĕ; провĕрить знăния учăщихся
тăкне çăтсă яр * язык проглбтишь

чĕлхÿне çăтсă ярăн (питĕ тутлă);
проглотйтьобйдукÿрентернинĕ чăтсă
ирттер (хирĕç тавăрмасăр)
прогнăть (будущ. -гонк5, -гбнишь,
-гбнят; повел. ф. -гонй; лрич. страд.
прош. прбгнанный) глаг. сов., когочто хÿт^р, хăваласă яр, хусă яр;
прогнăть с раббты ĕçрĕн хăваласă яр
прогнбз (-а) сущ. муж. прогнбз
(малашне мĕн пулассине тишкерсе
палăртни); прогнбз погбды çантăлăк
прогнбзĕ; стрбить прогнбзы прогнбз
ту, малашнехине пĕлме тă'рăш
проголодăться (будущ. -ăюсь, -ăешься, -ăются; повел. ф. -ăйся, -ăйтесь;
ярич. действ. прош. -ăвшийся; деепр.
-ăвшись) глаг. сов. вЫçăх, выçсă кай,
выçсă çит; дĕти проголодăлись ачас^н хЫрăмĕ вЫçнă
прогрăмма (-ы) сущ. жен. 1. прогрăмма (тумалли ĕçсен планĕ); экономйческая прогрăмма правйтельства
правйтельствăн эконбмика программй; программа пăртии пăрти
программй 2. прогрăмма (вĕренÿ
предмечĕн тĕп ыйтăвĕсене çырса
пани) 3. прогрăмма (концертăн, радио е телевидени передачисен тытймне çырса пани) 4. прогрăмма
(компьютерпа ĕçлесе паййр ыйту
татса памалли йĕрке)
прогресс (-а) сущ. муж. прогресс,
ÿ 'сĕм, аталанÿ; наÿчно-технйческий прогресс наукăпă тĕхника аталăнăвĕ
прогрессивный ирил. (ант. консерватйвный), прогрессйвно нареч. прогрессйвлă; малтă пыракăн; прогрессивное общественное движение обществăрй малтă пыракăн н5хăм
продавец (-вцă) сущ. муж., продавщица (-ы) жен. (ант. покупăтель) сутÿçă; продавĕц продовбльственного магазИна апăт-çИмĕç магазйнĕн сутуçй; продавщица цветбв
чеч^к сутакăн хĕрăрăм

продăжа (-и) сущ. жен. (ант. кÿпля) сÿтă; сутнй; продăжа товăров по
сниженным ценам таварсене йÿнетсе сутнй; выставка-продăжа сÿтăллă
вЫставка
продăть (будущ. -ăм, -ăшь, -ăст,
множ. -адйм, -адите, -адÿт; прош.
прбдал и -ăл, -алă, прбдало и -ăло,
множ. прбдали и -ăли; повел. ф. -ăй;
ирич. страд. прош. прбданный) глаг.
сов., кого-что 1. (ант. купйть) сут,
сутсă яр; продăть товăр дешево таварă йÿнĕпĕ сут 2. (син. предăть) сут,
сÿтăн, сÿтăнчăк пул; он продăл свойх друзей вăл тусĕсене сÿтнă
продовбльственный ирил. апăтçймĕç -ĕ; продовбльственные товăры апăт-çймĕç таварĕсем
продовбльствие (-я) сущ. сред. (син.
провйзия) çиме, апăт-çймĕç; запăсы продовбльствия подхбдят к концÿ апăт-çймĕç пĕтсе пырăть
продолговăтый ирил. тăрăхлă, тăрхалă, чăсмăк; продолговăтое лицб
тăрăхлă пит
продолжăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
глаг. несов., что и с неопр. ф. малаллă тăс, малаллă ту; продолжăть раббтать малаллă ĕçле
продолжăться 1 и 2 л. не употр.
(наст. -ăется, -ăются; ирич. действ.
наст. -ăющийся, прош. -ăвшийся;
дееир. -ăясь) глаг. несов. тă'сăл, пыр,
малаллă тă'сăл, малаллă пыр; киносеăнс продолжăлся два часă киносеăнс йкĕ сехете пЫчĕ; дождь продолжăется çÿмăр çаплăх çăвăть
продолжительный прил., продолжительно нареч. вăрăх, вă'рăм; продолжйтельное время вăрăх вă'хăт
продÿкт (-а) сущ. муж. 1. продÿкт,
тÿхăç; продÿкты произвбдства произвбдство продукчĕсем 2. апăтçймĕç, апăт, çимĕ; молбчные продÿкты сĕт-тÿрăх; диетйческие продÿкты диета апăчĕ

продукция (-и) сущ. жен. продÿкци, тÿхăç, продуктсем; продукция
животновбдства вЫльăх-чĕ'рлĕх тÿхăçĕ
проект (-а) сущ. муж. проĕкт (тумалли ĕç планĕ); проект здания çурт
проĕкчĕ; проект закбна закбн проĕкчĕ
прожĕктор (-а) сущ. муж. прожектор (вăйлă хунар); осветйть прожектором прожекторпă çутăт
прожиточный прил.: прожйточный
минимум пурăнмăлăх мĕн кирлй (иĕр
çыннйн чи кирлĕ нушисене тивĕçтермелĕх укçа)
прожйть (будущ. -ивÿ, -ивĕшь,
-ивÿт; прош. прбжил и прожйл, прожилă, прбжило и прожйло, множ.
прбжили и прожйли; повел. ф. -ивй;
прич. страд. прош. прбжитый и прожИтый; деепр. -йв) глаг. сов. 1. (син.
пробыть, просуществовăть) пÿрăн,
пурăнсă ирттер; он прбжил дблгую
жизнь вăл вă'рăм ĕ'мĕр пурăнсă ирттĕрнĕ 2. что (син. истрăтить) тăккалă, салăт, пĕтĕр; прожйть все деньги укçанă йăлтăх салатсă пĕтĕр
прбза (-ы) сущ. жен. прбза (сăвăламасăр çырнă текст); писăть прбзой
прозăпă çыр
прозайческий прил. прбза -ĕ; прбзăллă; прозайческие произведĕния
прбзăллă хайлавсем
прозайк (-а) сущ. муж. прозăик,
прбза çыракăн
прбзвище (-а) сущ. сред. хушмă
ят, тăрăхлăвлă ят
прозрăчный прил., прозрăчно нареч.
1. вйтĕр курăнакăн, тă 'рă, янкăр;
прозрăчное небо янкăр уяр тÿпĕ 2.
(син. явный) ÿçă, тÿ 'рĕ, ÿçăмлă;
прозрăчный намек ÿççăн вăлтсă каланИ
произведение (-я) сущ. сред. 1. хайлăв, произведĕни; произведĕния искусства ÿнер хайлавĕсĕм 2. (ант. чă-

стное) произведени (хутласан пулнă
хисеп)
производительность (-и) сущ. жен.
тÿхăçлăх, ĕç хăвăчĕ, ĕç хевтй; производйтельность станкă станбкăн ĕç
хăвăчĕ; повышĕние производйтельности труда ĕç тÿхăçлăхĕ ÿснй
производить (наст. -ожÿ, -бдишь,
-бдят; ирич. действ. наст. -одящий;
деепр. -одя) глаг. несов., что ту, хайлă, ăсталă, тусă кăлăр; завбд произвбдит электрические приббры завбд электрИчество хатĕрĕсем тусă
кăларăть
произвбдство (-а) сущ. сред. произвбдство, ĕç, тусă кăларнй; товăрное произвбдство тавăр тусă кăларнй; спад произвбдства произвбдство
чаксă пынй Ф срĕдства произвбдства
произвбдство хатĕрĕсĕм (ĕçре усă куракан пĕтĕм пурлăхпа хатĕр-хĕтĕр)
произношĕние (-я) сущ. сред. калÿ,
пуплĕв; каланй; прăвильное произношĕние звÿков сасăсенĕ тĕ'рĕс каланй
произойти 1 и 2 л. не употр. (будущ.
-ойдĕт, -ойдÿт; прош. -ошĕл, -ошлă, -ошлб, -ошлй; ирич. действ. прош.
происшĕдший и произошĕдший; деепр. -ойдя) глаг. сов. пул, пулсă ирт,
пулсă тух; произошлб несчастье инкĕк пÿлчĕ; ^то произошлб неожиданно ку кĕтмĕн çĕртĕн пулсă йртрĕ
происхождĕние (-я) сущ. сред. 1.
нĕсĕл, ăрăт, тĕп; -ран (-рен) пулнИ; он по происхождĕнию из крестьЯн вăл хресчĕн несĕлĕнчĕн тухнă
2. (син. возникновĕние) пулÿ; пулсă
кайни; происхождĕние жизни на Земле Çĕр çинчĕ пÿрнăç пулсă кайнй
пройтИ (будущ. -йдÿ, -йдĕшь,-йдÿт;
прош. -шĕл, -шлă, -шлб, множ. -шлй;
повел. ф. -йди; прич. действ. прош.
-шĕдший; прич. страд. прош. прбйденный; деепр -йдя) глаг. сов. 1. кай,
ирт, иртсĕ тух, утсă ирт; пройтИ два

глаг. сов. йĕпĕн, ислен; промбкнуть
киломĕтра йкĕ километр утсă ирт;
пройтИ вперĕд малă тухсă тăр 2. что насквбзь витĕр йĕпĕн, йĕп-йĕпе
пул
иртсе кай; пбезд прошĕл мймо стăнпрбмысел (-сла) сущ. муж. 1. суции пбезд стăнци патĕнчен иртсе
кăирĕ 3. 1 и 2л. неупотр. ирт, тăсăлсă нăр, тытÿ; тытнй; охбтничий прбмысел сунăр ĕ'çĕ; рыболбвный прбмывырт; здесь пройдет железная дорбсел пÿлă тытнй 2. промыслă, ал ĕ'çĕ,
га кунтă чугÿн çул тăсăлсă вЫртĕ 4.
ал ăстăлăх; нарбдные прбмыслы хăлăх
1 и 2 л. не употр. çу, çусă кай, çусă
ал ăстăлăхĕ
ирт; прошел теплый дождь ă 'шă
çумăр çусă йртрĕ 5. 1 и 2л. неупотр.
промышленность (-и) сущ. жен.
ирт, иртсе кай, çухăл; боль прошлă
промЫшленность; легкая промышыратнй иртсе кăйрĕ; прошлб мнбго
ленность çă'мăл промышленность;
времени вă'хăт нумăй йртрĕ 6. вĕрен,
тяжелая промышленность йывăр
вĕренсе ирт; Зто мы еще не пропромЫшленность; развитие промьппшлй эпйр кунă вĕренмен-ха * пройленности промЫшленность аталăтй воĕнную службу çар службинче
нăвĕ
пул; Э'то емÿ так не пройдет! Ку
промышленный прил. (ант. агрăрÿншăн ахăль иртмĕст!
ный) промьппленность -ĕ; промьпцпрокăт (-а) сущ. муж. прокăт (япаленноçлă; промышленный потенцила усă курма илмелли тулевлĕ
ăл страны çĕршЫвăн промЫшленйĕрке); пункт прокăта прокăт пÿнкность вăй-хăвăчĕ; промышленный
чĕ; прокăт автомобилей автомобильгброд промЫшленноçлă хулă
с^м прокатă панй
пронестйсь (будущ. -есÿсь, -есĕшьпрокурбр (-а) сущ. муж. прокурбр; ся, -есÿтся; лрош. -ĕсся, -еслăсь, -еслбсь, -еслИсь; повел. ф. -есйсь, -есйрайбнный прокурбр райбн прокутесь; прич. действ. прош. -ĕсшийся;
рбрĕ
пролив (-а) сущ. муж. пролйв, тйнĕс деепр. -есясь) глаг. сов. хă'вăрт ирт,
вĕлтлетсе ирт, ыткăнсă ирт, иртсĕ
пЫрĕ
кай; по ÿлице пронесся автомобйль
проливнбй прил.: проливнбй дождь
урампă автомобиль иртсе кăйрĕ
шăлкăм çÿмăр
пропагăнда (-ы) сущ. жен. пропапролить (будущ. -льк5, -льĕшь,
гăнда, ăнлантарÿ, ÿкĕтлев; ăнлан-льк5т; прош. прблил и -лйл, -лилă,
тарнй, ÿкĕтлени; пропагăнда спбрпрблило и -лйло, множ. прблили и
та спортă хутшăнмă ÿкĕтленй
-лйли; повел. ф. -лбщ прич. страд.
пропагандйровать (наст. -рую, -рупрош. прблитый и -лйтый) глаг. сов.,
ешь, -руют; повел. ф. -руй; деепр.
что тăк, тăксă яр; пролИть на стол
-руя) глаг. несов. пропагандăлă, ăнчай сĕтел çине чей тăксă яр
пролйться 1 и 2л. не употр. (будущ. лантăр, ÿкĕтле; пропагăнда ту; пропагандйровать нарбдное твбрчество
-льется, -лыбтся; прош. -лился, -лихăлăх пултарулăхне пропагандăлă
лăсь, -лилбсь и -лйлось) глаг. сов.
прбпасть (-и) сущ. жен. тĕ 'псĕр
т ă ' к ă н , тăкăнсă кай; молокб проçырмă, тĕ'псĕр шă'тăк
лйлось из крÿжки сĕт куркарăн т ă ' пропăсть (будущ. -адÿ, -адĕшь, -адÿт;
кăнчĕ
повел. ф. -адй) глаг. сов. 1. (син. исчепромбкнуть (будущ. -ну, -нешь,
знуть) çухăл, çĕт; у менЯ пропăла
-нут; прош. промбк, -ла, -ло, -ли;
прич. действ. прош. -ший; деепр. -ши) рÿчка мăнăн рÿчка çухăлнă 2. (син.

çуттă кăларни; просвещение нарбда
погйбнуть) пĕт, тĕп пул, çук ггул,
сая кай; время пропăло зря вă 'хăт
халăхă çуттă кăларнИ
ахăль сая кăйрĕ
просвирă (-Ы) сущ. жен.; множ.
прописнбй прил.: прописные бÿкпрбсвиры (прбсвир и просвйр, прбсвивы пЫсăк сас паллисем (предложерам и просвирăм) просвйр (правони е пайăр ят пуçламăшĕнче çыра- слави чиркĕвĕн хăш-пĕр йăлисенче
каннисем)
усă куракан пĕчĕк кулач)
прбповедь (-и) сущ. жен. ÿ 'кĕт
прбсека (-и) сущ. жен. и прбсек (-а)
сăмăхĕ, вĕрентсĕ каланй (чиркÿре
муж. прачăк (вйрманта тÿррĕн каснă
кĕлĕ тунă чухнĕ); священник проçул, тăрйх)
изнĕс прбповедь пăчăшкă ÿ'кĕт сăпросить (наст. прошÿ, прбсишь,
мăхĕ калăрĕ
прбсит; ирич. страд. прош. прбшенный) глаг. несов., кого-чего о компрбпуск (-а) сущ. муж.; множ. прочем, с неопр. ф. или с союзом «чтопуска (-бв) и прбпуски (-ов) 1.
прбпуск (кĕмелли документ); прбпуск бы» ыйт; просйть о пбмощи пулăшмă ыйт * просить к столу апатă ларна завбд заводă кĕмеллй прбпуск 2.
мă чĕн
сикчĕ; сиктернИ, сиктерсе хăварни;
прбпуск в тбксте текстрă сиктерсе
прослăвиться (будущ. -влюсь, -вишьхăвăрнă вырăн
ся, -вятся; повел. ф. -вься, -вьтесь;
пропустйть (будущ. -ущÿ, -ÿстишь, ирич. действ. прош. -вившийся; деепр. -вившись) глаг. сов. чапă тух,
-ÿстят; прич. страд. прош. -ÿщенчыс кур, мухтавă тух; прослăвитьный) глаг. сов. 1. кого-что ирттер,
ся в векăх ĕ'мĕр-ĕмĕре чапă тух
иртме пар, ирттерсе яр; пропустйть
проснÿться (будущ. -нÿсь, -нĕшься,
детей вперĕд ачасенĕ малаллă ирт-нÿтся; повел. ф. -нйсь, -нйтесь; прич.
тĕр 2. сиктĕр, сиктерсе хăвăр; асăрдейств. прош. -нÿвшийся; деепр. -нÿвхамăсăр хăвăр; пропустйть ошйбку
шись) глаг. сов. вăрăн, тăр, ыйхăйăнăшă асăрхамăсăр хăвăр; пропусрăн вăрăн
тйть урбк урбк сиктĕр 3. ирттерсе
прбсо (-а) сущ. сред. вир; с^ять
яр, каймăсăр юл; пропустйть нÿжпрбсо вир аксă ту
ный автббус кйрлĕ автобусă ларайпроспăть (будущ. -плю, -пишь,
мăсăр юл
-пят) глаг. сов. 1. çЫвăр, çывăрсă
прорăб (-а) сущ. муж. (сокр:. проирттер; он проспăл десять часбв вăл
изводйтель раббт) прорăб (строительство ĕçĕсене тÿррĕн ертсе пы- вÿнă сехĕт çЫвăрнă 2. кого-что
çывăрсă юл; вăхăтрă ан тăр; он проракан)
прорбк (-а) сущ. муж. прорбк (тĕн спăл и опоздăл в шкблу вăл шкулă
вĕрентĕвĕнче - Турă çынсене вĕрент-каймă çывăрсă к5лнă
проспĕкт (-а) сущ. муж. проспект,
ме çĕр çине янă элчĕ)
прбрубь (-и) сущ. жен. вак (иăр кас- ăслă урăм
са тунă шăтăк)
простйть (будущ. прошÿ, простйшь,
просветйтель (-я) сущ. муж. просвепростят; ирич. страд. прош. прощĕнтйтель; çуттă кăларакăн; И.Я. Я'ковный) глаг. сов., кого-что, кого за что
лев - просветйтель чувашского наи что кому каçăр; Простйте за бесрбда И.Я.Я'ковлев - чăвăш халăхпокбйство! Чăрмантăрнăшăн каçарне çуттă кăларакăн
сăмăр!
просвещение (-я) сущ. сред. çут ĕ'çĕ;
проститься (будущ. прощÿсь, -йшь-

ся, -ятся; повел. ф. -йсь, -Итесь;
прич. действ. прош. -ившийся; деепр.
-йвшись) глаг. сов., с кем-чем сыв
пуллăш, ÿйрăл; проститься с друзьЯми туссемпе сыв пуллăш * проститься с мечтбй ĕмĕте çухăт
простбй (кратк. ф. прост, простă,
прбсто; множ. прбсты и простЫ;
сравн. ст. прбще) прил., прбсто нареч. 1. (ант. слбжный) ансăт, çă'мăл,
кă'ткăс мар; простбй вопрбс çă'мăл
ыйту; задăча решăется прбсто задăча тÿпсăмĕ ансăт 2. ÿçă кă'мăллă;
он человĕк простбй вăл ÿçă кă'мăллă çын 3. прбсто частица усилит.
кăнă, çеç; он прбсто не знает урбка
вăл урокă пĕлмест кăнă * простбй
карандăш ахăль кăрантăш (хури);
прбсто так ыт ахальтен
простоквăша (-и) сущ. жен. тÿрăх
простбрный прил., простбрно нареч. ăслă, ăнлă, шалпăр, йрĕк, пЫсăк;
простбрный пиджăк шалпăр п и н шăк; простбрный класс пЫсăк класс
прострăнство (-а) сущ. сред. ÿçлăх,
хÿтлăх; безвоздÿшное прострăнство
сЫвлăшсăр ÿçлăх
простÿда (-ы) сущ. жен. шăнсă
пăсăлнй
простудйться (будущ. -ужÿсь, -ÿдишься, -ÿдятся; повел. ф. -удйсь, -удйтесь; ирич. действ. прош. -удйвшийся; деепр. -удйвшись) глаг. сов. шăнсă пă'сăл, шăнсă чирле
простыня (-й) сущ. жен. прбстынь;
постелйть свежие простынй тасă
простыньсем сар
прбсьба (-ы) сущ. жен. ыйтÿ, тилмĕрÿ'; ыйтнй, тилмĕрнй; прбсьба о
пбмощи пулăшмă ыйтнй
протестовать (наст. -тÿю, -тÿешь,
-тÿют; повел. ф. -тÿй) глаг. несов.,
против чего хирĕçле, хйрĕç калă;
протестовăть прбтив задĕржки зарплăты ĕç укçй вăхăтрă памăн пиркй
хирĕçле

прбтив кого-чего, предлог с род. п.
хйрĕç, хире-хйрĕç, тĕлме-тĕл; стоЯть црбтив дбма пÿрте хйрĕç тăр;
плыть прбтив течĕния юхăмă хйрĕç
иш 4 лекăрство прбтив гриппа грипрăн сипленмеллй эм^л
протйвник (-а) сущ. муж., противница (-ы) жен. 1. тăшмăн; войскă
протйвника тăшмăн çарĕс^м 2. хйрĕç тăракăн; он - протйвник нововведĕний вăл çĕнĕлĕхсене хйрĕç
тăрăть
протйвный прил. (син. отвратйтельный; ант. приятный), протйвно нареч. йĕ'рĕнчĕк, йрсĕр, йĕксÿ'; противный зăпах йĕрĕнтерекен шă'ршă;
противно егб слушать ăнă итлес килмĕст
противорĕчие (-я) сущ. сред. хйрĕçлĕх, хирĕçÿ 'лĕх; между нИми возникли противорĕчия вĕсĕм хушшинче хйрĕçлĕх тÿхнă
протодьйкон (-а) сущ. муж. протодьякон (чиркÿри аслă дъякон)
проюиерĕй (-я) сущ. муж. протоиерĕй (чиркÿри аслă пачăшкă)
протокбл (-а) сущ. муж. 1. протокбл (пухура калаçнисене çырнă хут)
2. протокбл (пĕр-пĕр ĕçе çирĕплетекен акт); милицĕйский протокбл
милйци протокблĕ
профессионăльный прил., профессионально нареч. професси -ĕ; профессионăльное учИлище професси
училищй; профессионăльные нăвыки професси хăнăхăвĕсĕм
профĕссия (-и) сущ. жен. професси, ĕç; профессия врачă врач ĕ'çĕ; освбить профĕссию професси аллă ил
профĕссор (-а) сущ. муж. профессор (аслă шкулта ĕçлекенсен чи çÿллĕ пусймĕ)
профсоюз (-а) сущ. муж. (сокр.:
профессионăльный сок5з) профсок5з; профсоК>з раббтников культÿры
культÿра ĕçченĕсĕн профсок5зĕ

профсоюзный лрил. профсок5з -ĕ;
профсон5зная организăция профсокЗз
организăцийĕ
прохлăдный прил., прохлăдно нареч. сÿлхăн, ÿçă, сивĕрех; сегбдня
прохлăдно паян çантăлăк ÿçă
процент (-а) сущ. муж. 1. процент
(хисепĕн çĕрмĕш пайĕ); сто процентов çĕр процент 2. тÿпăш, пайтă
(банка хывнă укçаран параканни)
процесс (-а) сущ. муж. 1. процесс,
ĕç юхăмĕ; произвбдственные процĕссы произвбдство процесĕсем 2.
процĕсс, ĕç (судра пăхаканни)
прбчий лрил. ыттй; прбчие лк>ди
ыттй çынсĕм; между прбчим сăмăх
май каласăн
прочитăть (будущ. -ăю, -ăешь, -ăют;
повел. ф. -ăй; лрич. страд. прош. прочИтанный) глаг. сов., что вуласă тух,
вуласă пĕтер; прочитăть кнйгу кĕнекене вуласă тух
прбчный прил., прбчно нареч.
çйрĕп, хЫтă, тĕрĕклĕ, тăн-тă'н; прбчная древесйна хЫтă йЫвăç; прбчный
мир çйрĕп мир
прбшлый лрил. йртнĕ, ĕлĕкхй,
кун умĕнхй; прбшлый год иртнĕ
çул, пĕ'лтĕр; вспоминăть о прбшлом иртнине асă ил
пруд (-ă, на прудÿ) сущ. муж.
пĕве; прудить пруд пĕве пĕвеле
пружйна (-ы) сущ. жен. пружина;
часовăя пружИна сех^т пружинй
прут (прÿта и прутă) сущ. муж.,
множ. прÿтья (-ьев) хÿлă; березовый
прут хÿрăн хуллй
прыгать (наст. -аю, -аешь, -ают)
глаг. несов. сик, сиккеле; прыгать на
однбй нбжке хăрăх урăн сиккеле
прыжбк (-жкă) сущ. муж. сйкĕ,
сйкĕм, с и к н й ; прыжбк в высотÿ
çÿллĕшне сикнй; совершить рекбрдный прьгжбк сиксе рекбрд ту
прядь (-и) сущ. жен. пайăркă;
прядь волбс çÿç пайăркисем

пряжа (-и) сущ. жен. çип; шерстянăя пряжа çăм çиппй
пряжка (-и) сущ. жен. тăхă; прЯжка ремнЯ пиçиххй тăхи
прямбй лрил., прЯмо нареч. 1. (ант.
кривбй) тÿ'рĕ, тйкĕс, ту'ррĕн, тÿрĕх; прямăя лйния тÿ'рĕ йĕр 2. (син.
откровенный) тÿ'рĕ, ÿçă; говорИть
прЯмо тÿ'ррĕн калă * прямăя речь
тÿ 'рĕ пуплев (текстра - сăнар
сăмахĕсене улăштармасăр калани);
прямăя насмĕшка кĕрĕт мă'шкăл; я
прЯмо испугăлся Зпĕ хăрасăх ÿ'крĕм
прЯник (-а) сущ. муж. пĕремĕк
прясть (наст. прядÿ, прядĕшь, прядÿт; лрош. прял, прялă и пряла, пряло) глаг. несов., что арлă; прясть
шерсть çăм арлă
прЯтать (наст. прячу, прячешь,
прячут; повел. ф. прячь) глаг. несов.
пытăр, пытарсă хур * прЯтать глаза куçă тарт
прятаться (наст. прячусь, прячешься, прячутся; ловел. ф. прячься; прячьтесь; прич. действ. наст.
прячущийся, ирош. прятавшийся;
деелр. прячась) глаг. несов. пытăн
прятки (-ток) сущ. множ. пытанÿ;
пытаннй; игрăть в прЯтки пытанмаллă выля
псалбм (-а) сущ. муж. псалбм (тĕн
юрри)
псалтырь (-и) сущ. жен. и (-я)
муж. псалтырь (Библи пайĕ - исаломсен пуххи)
псевдонИм (-а) сущ. муж. псевдонйм (çын хăйĕн чйн ятне пытарса
хайланă ят, сăм., Михаил Кузьмич
Кузьмин - Çеçпĕл Мишши)
психолбгия (-и) сущ. жен. психолбги (ăс-тăнпа кймăл-туйăм; ăна
тĕпчекен ăслăлăх)
птенец (-нцă) сущ. муж. чĕ'пĕ, кăйăк
чĕппй; птенец сорбки чакăк чĕппй
птИца (-ы) сущ. жен. кăйăк, вĕçен
кăйăк; пĕвчая птИца юрлакăн кăй-

ăк; перелĕтные птйцы куçăн кайăксĕм (хĕл каçма кăнтăра вĕçсе каяканнисем)
птичий прил. кăйăк -ĕ; птичье гнездб кăйăк йăвй * птичий базăр кăйăк
пасăрĕ (кайăксем йышлăн йăва тăвакан вырăн)
пÿговица (-ы) сущ. жен. тÿм^; пÿговицы пальтб пальтб тÿмисем; пришИть пÿговицу тÿме ларт
пуд (-а) сущ. муж. пăт (кивĕ йывăрăш виçи - 16,3 килограмм); полтора пÿда пăт çÿрă
пÿдра (-ы) сущ. жен. пÿдра (писев
çăнăхĕ)
пузырь (-я) сущ. муж. хă'мпă; рыбий пузырь пÿлă хăмпи; мочевбй пузырь шăк хăмпй
пулемет (-а) сущ. муж. пулемĕт;
крупнокалИберный пулемет пЫсăк
калйбрлă пулемĕт
пульс (-а) сущ. муж. юн таппи;
учащенный пульс хăвăртлăннă юн
таппй; измерягь пульс юн таппине виç
пÿля (-и) сущ. жен.; множ. пÿли
(пуль, пÿлям); винтбвочная пÿля
винтбвка пульлй; пÿля задела легкое пÿля ÿпкене тивсе йртнĕ
пункт (-а) сущ. муж. 1. пункт (пĕрпĕр тĕллевпе усă курма уйăрнă вырăн); наблюдăтельный пункт сăнăв пÿнкчĕ; населенные пÿнкты хула-ял; медицИнский пункт медицйна пÿнкчĕ 2. пункт (текстăн
уйрăм сыпăкĕ); договбр из десятй
пÿнктов вÿнă пунктрăн тăракăн к и лĕшÿ'
пунктуацибнный лрил. пунктуăци
-ĕ; пунктуацибнные ошИбки пунктуăци йăнăшĕсем
пунктуация (-и) сущ. жен. пунктуăци (чарăну паллисене лартмалли
йĕрке)
пуп (-ă), пупбк (пупкă) сущ. муж.
кăвапă
пурга (-й) сущ. жен. (син. выбга)

çил-тăмăн; поднялась пургă çилтăмăн тÿосрĕ
пускăи, пусть частица и союз ан
тив, к5рĕ, пултăрăх; пускЯй ошибается, егб поправят ан тив, йăнăштăрăх, ăнă тÿрлетĕç; пусть он чит^ет поббльше вăл ытларăх вулăтăрччĕ
пустйть (будущ. пущÿ, пÿстишь,
пÿстят; прич. страд. прош. пÿщенный) глаг. сов., кого-что 1. кăлăр, яр,
кăларсă яр; пустйть переночевăть çĕр
выртмă яр 2. яр, тапрăт, тапратсă
яр; пустйть часы сехете тапратсă яр
4 пустйть в продăжу суттă кăлăр; пустйть слух сас-хурă кăлăр; пустйть
кбрни тымăр яр; пустйть дĕньги на
ветер укçанă харамă яр
пустбй (кратк. ф. пуст, пустă, пÿсто; множ. пÿсты и пусты) прил. 1. (ант.
пблный) пÿшă, хă'вăл; пустбе ведрб
пуш витрĕ 2. (ант. серьезный) пушă,
ниме тăмăн; пустбй разговбр ниме
тăмăн пуплешÿ'
пустыня (-и) сущ. жен. пуш хир;
каменистая пустыня чÿллă пуш хир
путешественник (-а) сущ. муж.,
путешественница (-ы) жен. çул çÿревçĕ
путешествие (-я) сущ. сред. çул çÿр^в; морскбе путешествие тинĕс çул
çÿревĕ; отправиться в путешествие
çул çÿреве тухсă кай
путевка (-и) сущ. жен. путĕвка
(ăçта та пулин каймалли хут); путевка в санатбрий санатбри путĕвкй
путь (-й) сущ. муж. çул, çул-йĕ'р;
вбдный путь шыв çÿлĕ; отпрăвиться
в путь çулă тух; преградить путь çулă
пÿл Ф по путй çулă май; дыхательные путй сывлăв çулĕсем (организмра); Счастлйвого путй! Çÿлĕ тăкăр
пÿлтăр!; идтй свойм путем хăрпăр
çулĕпĕ пыр
пух (-а) сущ. муж. мăмăк; гусйный пух хур мăмăкĕ

йĕ 'лтĕрçĕ; прошлб пятеро сÿток
пухбвый прил. мăмăк ...; мăмăк -ĕ;
пйлĕк тăлăк йртрĕ
пухбвый платбк мăмăк тутăр
пятĕрка (-и) сущ. жен. 1. пйллĕк
пушистый прил. çемçĕ, кăпкă,
(«5» цифра тата хисеп) 2. пйллĕк
мăмăк пек; пушйстый снег кăпкă юр
(вĕренÿри хаклав палли); Ваня попÿшка (-и) сущ. жен. тУпă; стрелучйл «пятерку» по математике Вăлять из пÿшки тупăрăн пер
ня математикăпă «пйллĕк» йлнĕ
пчелй (-Ы) сущ. жен.; множ. пчелы (пчĕл, пчĕлам) вĕллĕ хÿрчĕ,
пЯтка (-и) сущ. жен. кĕле; пЯтка
пыл хÿрчĕ; держăть пчел хурт ĕрчĕт
сапогă ăтă кĕлй
пятнăдцать (-и) числит. колич. вун
пшенйца (-ы) сущ. жен. тÿлă; яропИлĕк, вун пйллĕк; ему испблнивая пшенйца çурхИ тÿлă; с^ять пшелось пятнадцать лет вăл вун пйлĕк
нйцу тÿлă ак
çул тултăрчĕ; из пятнăдцати вьгчесть
пшенб (-ă) сущ. сред. вир кĕрпй
пшĕнный прил. вир -ĕ; пшенная кă- шесть вун пиллĕкрен ÿлттă кăлăр
пЯтница (-ы) сущ. жен. эрнĕ кун;
ша вир пăттй
ÿтром в пйтницу эрне кун ирхинĕ
пыль (-и, о пьши, в пылй) сущ.
жен. тусăн; смести пыль тусăн шăлсă
пятнб (-ă) сущ. сред.; множ. пятна
тăк
(пяген, пятнам) патă, пă'нчă; тумпыльный прил. тусăн -ĕ; тусăнлă;
хă
пыльная одежда тусăнлă тумтйр
пЯтый числит. порядк. пйллĕкмĕш;
пытăться (наст. -ăюсь, -ăешься,
учйться в пЯтом классе пйллĕкмĕш
-ăются; повел. ф. -ăйся, -ăйтесь;
класрă вĕрен
прич. действ. наст. -ăющийся; деепр. пять (пятй, пятыб) числит. колич.
-ăясь) глаг. несов., с неопр. ф. хăтлăн, пйллĕк, пйлĕк; пять лет пйлĕк çул;
тă'рăш, пикен; -шăн (-шĕн) пул;
пять да три бÿдет вбсемь пиллĕкпĕ
ребенок пытается ходйть пĕ'чĕк ачă
вйççĕ сăккăр пулăть
утмă хăтланăть
пятьдесЯт (пятйдесяти, пятьк5депьеса (-ы) сущ. жен. пьĕса (сцена
сятью) числит. колич. ăллă; пятьдеçинче лартмалли хайлав); постăвить сЯт рубл^й ăлă тĕнкĕ
пьбсу пьеса ларт
пятьсбт (пятисбт, пятистăм, пяпятеро (-Ых, -Ым) числит. собир. тьюстăми, о пятистăх) числит. копйллĕкĕн, пйлĕк; их пЯтеро вĕсем
лич. пйлĕк çĕр; пятьсбт тькяч рубпИллĕкĕн; пЯтеро льЬкников пйлĕк
лей пйлĕк çĕр пин тĕнкĕ

раб (-ă) сущ. муж., рабьшя (-и) и
раба (-Ы) жен. чурă
раббта (-ы) сущ. жен. 1. ĕç, ĕçлев,
ĕç-хĕ'л; ĕçленй; физическая раббта
вăй-хăл ĕçлевĕ; полевые раббты уйхйр ĕçĕсбм; остаться без раббгы ĕ'çсĕр тăрсă юл 2. (син. произведение)

ĕç, хайлăв; раббты худбжника худбжник хайлавĕсĕм
раббтать (наст. -аю, -аешь, -ают)
глаг. несов. 1. (син. трудйться) ĕçлĕ,
ĕç ту, вăй хур; раббтать на завбде
заводрă ĕçле 2. (син. дĕйствовать)
ĕçле, юсăвлă пул; мотбр не раббта-

ет мотбр юсăвлă мар * раббтать над
соббй пĕлÿлĕхе ÿстĕр
раббтник (-а) сущ. муж., раббтница (-ы) жен. ĕçчен, ĕçлекен, ĕç
çыннй; раббтники трăнспорта транспортрă ĕçлекенсем; медицИнские
раббтники медицйна ĕçченĕсĕм
раббчий1 (-его) сущ. муж., раббчая
(-ей) жен. раббчи; промышленные раббчие промьшшенность рабочийĕсĕм
раббчий2 ярил. 1. раббчи ...; раббчи
-ĕ; раббчий класс раббчи класс; раббчая семья рабочисĕн кил-йЫшĕ 2.
ĕç -ĕ; ĕçлемеллй; раббчий день ĕç
кÿнĕ; раббчий инструмент ĕçлемеллИ хăтĕр * раббчая сйла ĕç вă'йĕ
(ĕçлекенсен йышĕ); раббчая встреча
ĕ'çлĕ тĕл пулу; раббчий поселок раббчи посĕлок (хула йышши)
рăвенство (-а) сущ. сред. 1. тăнлăх,
шăйлăх, пĕр виçелĕх; рăвенство сил
вăйсĕн тăнлăхĕ; знак рăвенства
тăнлăх паллй (=) 2. пĕртăнлăх; социăльное рăвенство социăллă пĕртăнлăх
равнйна (-ы) сущ. жен. тÿремлĕх,
тÿр^м çĕр
равнодÿшный прил., равнодÿшно
нареч. тймсĕр, сÿ'рĕк, кă'сăксăр, сйвĕ чÿнлă; смотреть равнодÿшно кăсăкланмăсăр пăх
равнопрăвие (-я) сущ. сред. тан
прăвăлăх
равнопрăвный прил. тан прăвăллă;
равнопрăвные нарбды тан прăвăллă
халăхсĕм
рăвный прил. тан, пĕр тан; разделИть на рăвные дбли таншăр пая
пайлă; все равны перед закбном закбн умĕнче пÿрте пĕр тан
рагÿ сущ. нескл. сред. рагÿ (аш е
пахча çимĕç тураса пĕçернĕ апат)
рад муж. (жен. рăда, сред. рăдо) в
знач. сказ., кому-чему, с неопр. ф. и
союзом «что» хавăс, кă мăллă; я рад
видеть вас Эпĕ сире курмă хавăс

рăди кого-чего, предлог с род. п. валлй; -ас (-ес) тесĕ; -шăн (-шĕн); рăди ббщего блăга пурйн ырлăхĕшĕн 4
рăди Ббга тархăсшăн (ыйтса калани)
рăдио сущ. нескл. сред. рăдио (сасса инçете çитермелли майсем, хатĕрсем); слÿшать рăдио рăдио итле
радиопередăча (-и) сущ. жен. рăдио передачИ, радиопередăча
рăдиус (-а) сущ. муж. рăдиус (çавракăш е шар центрне унăн хĕррипе
çыхăнтаракан тÿрĕ йĕр); рăдиус Землй Çĕр рăдиусĕ * рăдиус действия
ракеты ракета вĕçнйн йнçĕшĕ
рăдоваться (наст. рăдуюсь, рăдуешься, рăдуются; повел. ф. рăдуйся,
рăдуйтесь; прич. действ. наст. рăдующийся, ирош. рăдовавшийся; деепр.
рăдуясь) глаг. несов., кому-чему, на
кого-что сăвăн, хаваслăн, хĕпĕртĕ;
дети рăдуются прăзднику ачасем
уявшăн хĕпĕртеççĕ
рăдостный прил. (ант. печăльный),
рăдостно нареч. сăвăнăçлă, сăвăк,
хавăслă; рăдостная весть сăвăнăçлă
хыпăр; рăдостно смеЯться хавăслăн
кул
рăдость (-и) сущ. жен. сăвăнăç, хавăслăх, сăвăклăх; достăвить рăдость
сăвăнăç кÿр * на рăдостях савăннипе
рăдуга (-и) сущ. жен. асамăт кĕпĕрĕ
раз1 (-а, -у) сущ. муж., множ. разь{ (раз, разăм) 1. хут, хутчен; несколько раз темиçе хутчĕн; в первый раз пĕрремĕш хут; на ^тот раз
ку хутĕнче 2. нескл., при подсчете
пĕрре; раз, два, три ... пĕрре, йккĕ,
вИççĕ ... * в сăмый раз шăп та лăп;
вот тебе раз! ак япалă!; ни рăзу пĕррĕ
те, нихçăн та; раз навсегдă ĕмĕрлĕх^;
инбй раз хăш чухнĕ
раз2 союз пулсăн; тăк (тĕк); раз сказăл, то нăдо сделать калăрăн пулсăн тăвăс пулăть

разбить (будущ. разобью, разобьĕшь, разобыбт; иовел. ф. разбей;
прич. страд. прош. разбйтый) глаг.
сов. 1. что çĕ'мĕр, ват; çĕмĕрсе пăрăх, ватсă пăрăх; разбИть нечăянно
стакăн ăнсăртрăн стаканă ватсă пăрăх 2. кого-что пайлă, пайласă тух;
разбйть спортсменов на комăнды
спортсменсене комăндăн-комăндăн
пайласă тух 3. кого-что аркăт, çапсă аркăт; разбить войскă противника тăшмăн çарĕсене çапсă аркăт *
разбйть сад сад хыв; егб разбил паралич ăнă шăлкăм çăпнă
разбиться (будущ. разобьк5сь, разобьĕшься, разобьк5тся; повел. ф.
разбейся, разбейтесь; прич. действ.
прош. разбйвшийся; деепр. разбйвшись) глаг. сов. 1. çĕ 'мĕрĕл, ван;
çĕмĕрĕлсе кай, вансă кай; чăйная
чăшка упăла и разбйлась чей куркй
ÿксе вăнчĕ 2. пайлăн, ÿйрăл; шкбльники разбИлись на группы шкул ачис^м ÿшкăн-ушкăн ÿйрăлчĕç
разббр (-а) сущ. муж. тишкерÿ';
тишкернй; грамматический разббр
граммăтика тишкĕрĕвĕ; произвестИ
разббр тишкерсе тух
разбудить (будущ. -ужÿ, -ÿдишь, -ÿдят; ирич. страд. прош. -ÿженный) глаг.
сов., кого вăрăт, тăрăт; разбудить рăно
ÿтром ир ир^х вăрăт
развăлина (-ы) сущ. жен. йшĕлчĕк;
развăлины дбма çурт йшĕлчĕкĕ
рăзве частииа, выражает сомнение,
колебание при вопросе -и варă, -им
варă; -им; Рăзве он не пришел? Вăл
килмен-им варă?
развĕдка (-и) сущ. жен. 1. шырăв,
тĕпчев; шыранй, тĕпченй; развĕдка
полĕзных ископăемых çĕр айĕнчй пуянлăхсенĕ шырани 2. развĕдка ( тăшман вăрттăнлăхĕсене пĕлни)
развĕдчик (-а) сущ. муж., развĕдчица (-ы) жен. разведчик, разведка
тăвакăн

развести (будущ. -едÿ, -едĕшь,
- е д ÿ т ; прош. - ĕ л , -ела', -ело',
множ. -елй; повел. ф. -едй; прич.
действ. прош. -едший; прич. страд.
прош. -едĕнный; дееир. -едя) глаг. сов.,
кого-что ĕрч^т, ÿстĕр, хунаттăр;
ĕрчетсе яр; развестй крбликов крблик ĕрч^т; развестй цветы чеч^к
ÿст^р * развестИ огбнь вут чĕрт
развестИсь (будущ. -едÿсь, -едĕшься,
-едÿтся; прош. -ĕлся, -елăсь, -елбсь,
множ. -елйсь; ирич. действ. прош. -6дшийся; дееир. -едйсь) глаг. сов., с кем
ÿйрăл (упйшкипе арăмĕ çинчен)
развйтие (-я) сущ. сред. аталанÿ,
ÿ'сĕм; аталаннй, ÿснй; физйческое
развИтие ÿт-пÿ' аталăнăвĕ; развИтие
эконбмики эконбмика ÿ'сĕмĕ
развИться (будущ. разовьк5сь, разовьĕшься, разовьются; прош. развйлся, развилăсь, развилбсь и развйлось, множ. развилйсь и развились;
иовел. ф. -вейся; деепр. развйвшись)
глаг. сов. аталăн, вăйлăн, ÿс, ÿсĕмлĕн; мăльчик развйлся физИчески
ачăн ÿт-пĕ'вĕ тĕрекленнĕ
развлĕчься (будущ. -екÿсь, -ечĕшься,-екÿтся; прош. -ĕкся, -еклăсь, -еклбсь, множ. -еклйсь; иовел. ф. -екйсь,
-екйтесь; ирич. действ. прош. -ĕкшийся; деепр. -ĕкшись) глаг. сов. йăпăн, килбн, йăпăнăç туп; развлĕчься игрбй в шăхматы шахматлă вылясă йăпăн
развбд (-а) сущ. муж. уйрăлÿ; уйрăлнй; егб супрÿга согласилась на
развбд ÿнăн ăрăмĕ уйрăлмă килĕшнĕ
развязăть (будущ. -яжÿ, -яжешь,
-яжут; повел. ф. -яжй; ирич. страд.
прош. -язанный) глаг. сов., кого-что
(ант. завязăть) салт, салăт, салтсă
яр, салтсă пăрăх; развязăть ÿзел
тĕвве салт; развязăть свĕрток çыххă салăт * развязăть войнÿ вă'рçă
пуçласă яр
разгадăть (будущ. -ăю, -ăешь, -ăют;

прич. страд. прош. разгăданный)
глаг. сов., кого-что ăнкăр, ăнлансă
ил, тупсăмне туп; разгадăть загăдку
тупмаллй юмăх тупсăмне туп
разговăривать (наст. -аю, -аешь,
-ают; лрич. действ. наст. -ающий,
прош. -авший) глаг. несов. калăç, халаплă, пупле; пуплеш; разговăривать
с друзьЯми туссемпе калăç
разговеться {будущ. -бюсъ, -еешься, -еются; повел. ф. -ейся, -ейтесь;
прич. действ. прош. -евшийся; деепр.
-евшись) глаг. сов. ÿтĕ кĕр (христиансен тĕн йăли- типĕ тытнă хыççăн аш апачĕ çиме пуçлани)
разговбр (-а) сущ. муж. калаçÿ, пуплешÿ', сăмăх-юмăх; калаçнй; пуплешнй, сăмахланй; вступйть в разговбр калаçăвă хÿтшăн
разговбрник (-а) сущ. муж. калаçÿ
кĕнеки (ыйтусемпе хуравсенчен йĕркеленĕ словарь); рÿсско-чувашский
разговбрник вырăслă-чăвашлă калаçÿ кĕнекй
разгромйть (будущ. -млк5, -мйшь,
-мят; прич. страд. прош. разгрбмленный) глаг. сов., кого-что аркăт,
çапсă аркăт, аркатсă тăк; разгромйть
врагă тăшманă çапсă аркăт
раздăться 1 и 2 л. не употр. (будущ.
-ăстся, -адÿтся; прош. -ăлся, -алăсь,
-албсь и -ăлось, множ. -алйсь и -ăлись)
(син. послЫшаться) глаг. сов. янрасă
кай, илтĕнсĕ кай; раздăлся крик кă'шкăрнă сăсă илтĕнсе кăйрĕ
раздĕл (-а) сущ. муж. 1. пайлăв,
уйăрÿ, валеçÿ'; пайланй, уйăрнй,
валеçнй; раздел имущества пурлăхă
пайланй 2. пай, сыпăк; раздĕлы
кнИги кĕнекĕ сыпăкĕсĕм
разделйть (будущ. -елю, -елишь)
глаг. сов., кого-что пайлă, ÿйăр, валĕç; разделИть числб хисепĕ пайлă
раздеться (будущ. -енусь, -енешься; повел.ф. -ĕнься) глаг. сов. (ант.
одĕться) салăн, хЫвăн, тумтирĕ хыв

разжĕчь (будущ. разожгÿ, разожжешь, разожгÿт; прош. разжĕг, разожглă, разожглб, множ. разожглИ;
иовел. ф. разожгй) глаг. сов., что (ант.
погасИть) чĕрт, тивĕрт, чĕртсĕ яр;
разжĕчь костер кăвăйт чĕрт * разжĕчь войнÿ вă'рçă кăлăр
разлйться 1 и 2 л. не употр. (будущ. разольĕтся, разолыбтся; ирош.
-йлся, -илăсь, -илбсь и -илось;
прич. действ. прош. -йвшийся; деепр.
-йвшись) глаг. сов. 1. тă'кăн, тăкăнсă
кай; молокб разлилбсь по столÿ сĕт
сĕт^л çине тăкăнсă кăйрĕ 2. ейĕве
кай, тулсă кай, çырантăн тух (юхан
шыв çинчен)
различие (-я) сущ. сред. ÿйрăмлăх,
раснăлăх; не дĕлать различия уйăрсă ан тăр
различный прил., разлИчно нареч.
ÿйрăм, урăхлă, раснă, тĕ'рлĕ, тĕрлĕр^н; разлйчные взгляды раснă шухăшсем; занимăться различными делăми тĕрлĕрен ĕçпе айкăш
разлюбйть (будущ. -юблк5, -кЗбишь,
-к5бят; прич. страд. прош. -к5бленный) глаг. сов., кого-что (ант. полюбйть) сИвĕн, пис, юратмă пăрăх, юратмй пул; девушка разлюбйла пăрня хĕр каччăрăн сйвĕннĕ
разменять (будущ. -яю, -яешь, -яют;
ирич. страд. прош. разменянный)
глаг. сов., что ваклă, вакласă пар;
разменять деньги укçă вакласă пăр
размĕр (-а) сущ. муж. пЫсăкăш,
виçе; размер зăработной плăты ĕç
укçй пысăкăшĕ * стихотвбрные размĕры сă'вă виçисем (сăм., ямб, хорей
т. ыт.)
размножăться 1 и 2 л. не употр.
(наст. -ăется, -ăются; ирич. действ.
наст. -ăющийся, ирош. -ăвшийся;
деепр. -ăясь) глаг. несов. ĕрчб, хунă,
йышлăн; крблики размножăются
быстро кроликсем хă'вăрт ăрч^ççĕ
рăзница (-ы) сущ. жен. ÿйрăмлăх,

раснăлăх; рăзница в вбзрасте çулдясь) глаг. сов. 1. 1 и 2 л. не употр.
ÿ'сĕм ÿйрăмлăхĕ; нет никакбй рăзсалăн, сйрĕл; салансă кай, сирĕлницы нимле ÿйрăмлăх та çук
сĕ пĕт; нбвость разошлăсь повси5ду
разнообрăзный ирил., разнообрăзçĕ'нĕ хыпăр пур çĕрĕ те салăнчĕ 2. с
но нареч. тĕ 'рлĕ, тĕрлĕрĕн, раснă,
кем ÿйрăл, уйрăлсă кай; супрÿти ратĕ'рлĕ тĕ'слĕ; торговăть разнообрăззошлИсь упăшкипĕ ăрăмĕ ÿйрăлнă 3.
ными товăрами тĕ'рлĕ тĕ'слĕ тавăр
вăйлăн, ассă кай, алхассă кай; бÿря
сут
разошлăсь вовсю тă'вăл ăкăш-мăкăш
алхассă кăйрĕ
рăзность (-и) сущ. жен. юлашкИ,
разорвăть (будущ. -вÿ, -вĕшь, -вÿт;
юлнй; рăзность двух чйсел хисепрĕн
прош. -вăл, -валă, -вăло, множ. -вăхисеп кăларсăн юлнй
рăзный прил., рăзно нареч. тĕ'рлĕ, ли; ирич. действ. прош. -вăвший; прич.
страд. прош. разбрванный) глаг. сов.
тĕрлĕрен, раснă, пĕрешкел мар; об
1. кого-что çур, çĕт, таткалă; çурЗтом говорят рăзно кун çинчен тĕрсă пăрăх, çурсă тăк; разорвăть на чăлĕрĕн калаçăççĕ; в чулăне валяется
сти пăйăн-пăйăн таткалă 2. что тат,
рăзный хлам чăлантă тĕ'рлĕ ă'пăрпĕтĕр, пăрахăçлă; разорвăть диплотăпăр йăвалансă выртăть
матйческие отношения дипломăти
разобрăть (будущ. разберÿ, разçыхăнăвĕсенĕ тат 3. что çур, аркăт;
берĕшь, разберÿт; прош. -ăл, -алă,
-ăло, множ. -ăли; повел. ф. разберй; котел разорвăло пăром пăс хуранă
аркăтнă
ирич. страд. прош. разббранный)
разорвăться (будущ. -вÿсь, -вĕшься,
глаг. сов. 1. что (ант. собрăть) сÿт,
-вÿтся; прош. -ăлся, -алăсь, -ăлось и
салăт, сÿтсĕ тăк; разобрăть часы се-албсь, множ. -ăлись и -алйсь; похете сÿтсĕ тăк 2. кого-что илсĕ
вел. ф. разорвйсь, разорвйтесь; ирич.
пĕт^р, салатсă пĕтĕр; товăр быстро
действ. прош. -ăвшийся; деепр. -ăвразобрăли таварă хă'вăрт илсĕ пĕтĕршись) глаг. сов. 1. çÿрăл, тăтăл; çучĕç 3. (син. исслĕдовать) тишкерсĕ
рăлсă кай, татăлсă кай; веревка ратух, тишкерÿ' ту; разобрăть предлозорвалăсь вĕрĕн татăлсă кăйрĕ 2. тăжĕние предложениĕ тишкерсĕ тух 4
тăл, пĕт; пăрăхăç пул, пăрахăçă тух;
смех разбирăет кулăс килĕт; разобдрÿжба разорвалăсь тÿслăх тăтăлчĕ 3.
рЯть по кбсточкам тĕ'пĕ-йĕрĕпĕ сÿтçÿрăл, аркăн; çурăлсă кай, аркансă
сĕ яв
разобрăться (будущ. разберÿсь, раз- кай; вблизи разорвалăсь ббмба çывăхрăх ббмба çурăлсă кăйрĕ
берĕшься, разберÿтся; прош. -ăлся, -алăсь, -албсь и -ăлось, множ.
разорИться (будущ. -рюсь, -рйшь-ăлись; повел. ф. разберйсь, разбеся, -рятся; повел. ф. -рйсь, -рйтесь;
рйтесь; ирич. действ. прош. -ăвший- ирич. действ. прош. -рйвшийся; деся; деепр. -ăвшись) глаг. сов., в ком- епр. -рйвшись) глаг. сов. пĕт, путлăн;
чем и с кем-чем ăнлăн, ăнкăр; ăнпĕтсĕ лар, çукă юл, çукă ер; фирма
лансă ил, ăнкарсă ил; разобрăться
разорйлась фйрма путлăннă
в задăче задачăнă ăнлансă ил
разрешсние (-я) сущ. сред. йрĕк;
разойтйсь (будущ. -ойдÿсь, -оййрĕк панй, Ирĕк илнй; дать разредĕшься, -ойдÿтся; ирош. -ошĕлся,
шĕние Ирĕк пар
-ошлăсь, -ошлбсь, множ. -ошлйсь;
разрешить (будущ. -шÿ, -шйшь, -шăт;
повел. ф. -ойдйсь, -ойдйтесь; прич.
ирич. страд. прош. -шĕнный) глаг.
действ. прош. -ошĕдшийся; деепр. -ой- сов., что или с неопр. ф. йрĕк пар, ан

чар; Разрешите войти! Кĕме йрĕк
парсăмăр!
разрÿшить (будущ. -шу, -шишь, -шат;
лрич. страд. прош. -шенный) глаг.
сов., что аркăт, иш, ишĕлтер, сирпĕнтер; разрÿшить мост мйной кĕпере минăпă аркăт
рăзум (-а) сущ. муж. ăс, ăс-тă'н,
ăс-хăкăл; рăзум человека этĕм ăстă'нĕ
разÿмный прил., разÿмно нареч. 1.
ă'слă, ăс-тă'нлă, ăс-хăкăллă; человек - существб разÿмное этĕм ăс-тă'нлă янавăр 2. ă'слă-тă'нлă,
тă'нлă-пÿçлă, чипĕр ă'слă, тулккăллă;
вести себя разÿмно ă'слă-тă'нлă пул
разÿться (будущ. -ÿюсь, -ÿешься,
-ÿются; повел. ф. -ÿйся, -ÿйтесь;
ирич. действ. прош. -ÿвшийся; деепр.
-ÿвшись) глаг. сов. (ант. обÿться)
урă салт, хыв (атă-пушмака)
разъезд (-а) сущ. муж. разъĕзд (хирĕç пыракан поездсене ирттерсе
ямалли çул юппи; çавйнти чарйну
вырйнĕ)
рай (рăя, о рăе, в рак5) сущ. муж.
(ант. ад) çăтмăх, рай (тĕн ĕненĕвĕнче - леш тĕнчере çылăхсăр çынсем
киленсе пурăнакан вырăн); жизнь как
в рак> çăтмахрй пек тгÿрнăç
райбн (-а) сущ. муж. 1. çĕр, вЫрăн,
лăптăк; райбны вечной мерзлоты
ĕмĕрхй шăн выртакăн çĕрсĕм 2. райбн (администраци-территори единици); Москбвский райбн гброда Чебоксăры Шупашкăр хулИн Мускăв
райбнĕ
райбнный прил. райбн -ĕ; районтй; райбнный центр райбн цĕнтрĕ;
райбнные соревнования районти
ăмăртÿ
рак1 (-а) сущ. муж.; множ. рăки
(-ов) рак (шыв чĕр чунĕ); клешни
рăка рак хĕскĕчĕсĕм; ловйть рăков
рак тыт
рак2 (-а) сущ. муж. рак (сиенлĕ

шыçă чирĕ); рак желÿдка хЫрăмлăх
рăкĕ; болеть рăком ракпă чирлĕ
ракĕта (-ы) сущ. жен. 1. ракĕта
(çутă парса çунакан патрон); дать
сигнăл ракбтой ракетăпă сигнăл пар
2. ракĕта (реактивлă хăватпа куçакан аппарат); космическая ракĕта
кбсмос ракетй
рăма (-ы) сущ. жен. рăма, хашакă; окбнная рăма чÿречĕ рамй; встăвить зймние рăмы хĕллехИ рамăсене ларт
рăмка (-и) сущ. жен. рăмка, хашакă (пĕчĕкки); портрет в деревянной
рăмке йЫвăç хашакăллă сăн ÿкĕрчĕк
рăна (-ы) сущ. жен. сурăн; ножевăя рăна çĕ'çĕ сурăнĕ; рăна заживăет сурăн тÿрленет
рăненый лрил. амăнчăк, амăннă,
сурăнлă; рăненая ногă амăнчăк урă;
рăненый солдăт сурăнлă салтăк
рăнить (наст. и будущ. -ню, -нишь,
-нят; ирич. страд. прош. -ненный)
глаг. сов. и несов., кого-что амăнт,
суранлă, сурăн ту; егб рăнило оскблком гранăты ăнă гранăта вăнчăкĕ
суранлăнă
рăно (сравн. ст. рăньше и рăнее)
нареч. (ант. пбздно) 1. ир, маларăх;
выйти из дбму рăно килтĕн ирех тух 2.
ир, час, вă'хăтсăр; он рăно состăрился вăл вă'хăтсăр вăтăлнă
рăньше 1. (сравн. ст. от нареч. рăно) иртерĕх, маларăх; зăвтра я встăну рăньше, чем сегбдня ырăн ăпĕ паянхинчĕн иртерĕх тă'рăп 2. нареч.
малтăн; рăньше подÿмай, а потбм
говорИ малтăн шухăшлă, варă тин
калă 3. нареч. ĕ'лĕк, ĕлĕкрĕх; рăньше здесь был лес ĕлĕкр^х кунтă
вăрмăн пÿлнă 4. кого-чего, предлог с
род. п. (ант. пбзже) малтăн, маларăх; -чен; прийтй рăньше всех пуринчĕн малтăн кил
рăпорт (-а) сущ. муж.; множ. рăпорты (-ов) и рапортă (-бв) рăпорт,

пĕлтерÿ'; пĕлтернй; подăть рăпорт
рăпорт пар, пĕлтер
р^са (-ы) сущ. жен. рăса (çынсен
ÿт-пÿпе уйрăлса тăракан пысăк ушкйнĕсем); монголбидная р^са монгбл расй; негрбидная р^са негр расй
раскладнбй лрил. хуçланакăн, хутланакăн; раскладнăя кровăть хуçланакăн кравăть
расколбть {будущ. -олк5, -блишь,
-блят; прич. страд. прош. -блотый)
глаг. сов., что çур, çурсă пăрăх; расколбть плăху клином касканă савăлпăçур
распахнÿгь (будущ. -ну, -нĕшь, -нÿг;
ирич. страд. прош. распăхнутый)
глаг. сов., что ярй уç, уçсă яр, уçсă
пăрăх; распахнÿть ворбта хапханă
уçсă яр
расписка (-и) сущ. жен. распйска
(мĕне те пулин çирĕплетсе алă пуснă хут); дать расписку в получении
денег укçă илни çинчен распйска пар
рапространЯть (наст. -яю, -яешь,
-яют; лрич. действ. наст. -яющий,
прош. -явший; прич. страд. прош.
распространĕнный) глаг. несов., что
сар, салăт; распространЯть периодйческую печăть хаçăт-журнăл сар
распрЯчь (будущ. -ягÿ, -яжĕшь, -ягУт; лрош. -я~г, -яглă, -яглб, множ.
-яглй; яовел. ф. -ягй; прич. действ.
прош. - я г ш и й ; ирич. страд. прош.
-яжĕнный; деепр. -ягши) глаг. сов.,
кого (ант. запрячь) тăвăр; распрЯчь
лбшадь лашă тăвăр
распустйться 1. 1 и 2 л. не употр.
(син. раскрЫться) глаг. сов. çÿрăл,
çеçкелен, çеçкене лар, чечекĕ лар;
черемуха распустилась çĕ'мĕрт
çеçкене лăрчĕ 2. йртĕн, йртĕх, чарусăрлăн, йĕркерен тух
рассăда (-ы) сущ. жен. калчă, хунăв; рассăда огурцбв хăяр калчй (куçарса лартмалли)
рассвет (-а) сущ. муж. шуçăм, шу-

рăм пуç, кăвăк çут; на рассвете кăвăк çутлă
рассердйться (будущ. -сержусь, -сĕрдишься, -сердятся; ловел. ф. -сердйсь, -сердйтесь; лрич. действ. прош.
-сердйвшийся; деепр. -сердйвшись)
глаг. сов., на кого çиллен, тăрăх; çилленсе кай, тарăхсă кай
рассеянный прил., рассеянно нареч. тИмсĕр, ÿ'рĕк-сÿ'рĕк; слÿшать
рассĕянно тймсĕррĕн итлĕ
рассказ (-а) сущ. муж. 1. калăв (лрозăиа çырнă пысăк мар хайлав); написăть расскăз калăв çыр 2. каласă панй; слÿшать рассказ путешĕственника
çул çÿревçĕ каласă панине итле
рассказăть (будущ. -ажÿ, -ăжешь,
-ăжут; повел. ф. -ажй; лрич. страд.
прош. -ăзанный) глаг. сов., что и о
ком-чем каласă пар; рассказăть сказку юмăх яр
рассбльник (-а) сущ. муж. хăяр
яшки (тăварланă хăярпа пĕçерни)
расспросйть (будущ. -ошÿ, -бсишь,
-бсят; лрич. страд. прош. -бшенный)
глаг. сов., кого ыйтсă пĕл; расспросйть о дорбге çул çинчен ыйтсă
пĕл
расстăться (будущ. -ăнусь, -ăнешься, -ăнутся; ловел. ф. -ăнься, -ăньтесь; лрич. действ. прош. -ăвшийся;
деепр. -ăвшись) глаг. сов., с кем-чем
ÿйрăл, сыв пуллăш; -сăр (-сĕр) юл;
расстăться с дрÿгом тусрăн ÿйрăл
расстегнÿть (будущ. -нÿ, -нĕшь, -нÿт;
лрич. страд. прош. расстĕгнутый)
глаг. сов., что вĕçерт, вĕçертсе яр;
йÿле яр; расстегнÿть шÿбу кĕ 'рĕк
тÿмисене вĕç^рт
расстояние (-я) сущ. сред. хÿшă, хÿтлăх; расстояние между двумя сĕлами
Икĕ ял хушшй
расстрбиться (будущ. -бюсь, -бишься, -бятся; повел. ф. -бйся, -бйтесь;
ирич. действ. прош. -бившийся; деепр. -бившись) глаг. сов. 1. юхăн, хав-

шă, аркăн; юхăнсă кай; хозяйство
4. ÿс, вăйлăн; талант поЗта растет
расстрбилось хуçăлăх юхăнсă кăйнă
сă'вăç пултарÿлăхĕ ÿссĕ пырăть
2. путлăн, ан пурнăçлăн; нăши пларастИтельность (-и) сущ. жен.
ны расстрбились пирĕн ĕмĕтсĕм
ÿсен-тăрăн, ÿ'сĕмлĕх, йЫвăç-кУрăк;
путлăнчĕç 3. (син. огорчйться) пăтропическая растйтельность тропикшăрхăн, кулян, кăмăлсăрлăн; расрй йывăç-кÿрăк
стрбиться из-за пустяка кйрлĕ мăррастительный прил. ÿсĕн-тăрăн -ĕ,
шăн пăшăрхăн
ÿ 'сĕмлĕх -ĕ; растйтельное масло
рассуждăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
ÿсĕн-тăрăн çă'вĕ, тип çу
глаг. несов. шухăшлă, уйлă; калăç,
расхбд (-а) сущ. муж. тăкăк, рассÿтсĕ яв; рассуждать о политике похут; сокращăть расхбды тăкаксене
лИтика çинчен калăç
чакăр
рассчИтывать {наст. -аю, -аешь,
расхбдовать (наст. -дую, -дуешь,
-ают) глаг. несов. 1. шутлă, шутласă
-дуют; прич. страд. прош. -дованкăлăр; рассчйтывать себестбимость
ный) глаг. несов., что тăкаклă, распродукции продÿкци хăй хаклăхне
хутлă, кăлăр, ĕçĕ яр; эконбмно расшутласă кăлăр 2. на кого-что или с
хбдовать дĕньги укçанă перекĕтлĕ
неопр. ф. (син. надеяться) шутлă,
тăкаклă
шан, шăнăç хур; я рассчйтываю на
расческа (-и) сущ. жен. турă, расвăшу пбмощь Зпĕ эсйр пулăшассă
чĕска
шанăтăп
расчет (-а) сущ. муж. 1. тÿлев, тарастЯять 1 и 2 л. не употр. (будущ. тăлÿ; тÿленй, татăлнй; произвестИ
-ает, -а"ют; прич. действ. прош. -йяъ- расчет с поставщикăми товЯров таший) глаг. сов. Ирĕл, ирĕлсе кай;
вăр тăратакансемпĕ тăтăл 2. (син. наснег весь растăял юр ирĕлсĕ пĕ'тнĕ
мĕрение) шут, шÿхăш, кă 'мăл,
растение (-я) сущ. сред. ÿсен-тăрăн, сÿнăм; егб расчеты не оправдăлись
вăл шутланй тÿрре тухмăрĕ 3. (син.
ÿ'сĕмлĕх, йЫвăç-кУрăк; мир раст^вЫгода, пбльза) услăм, пайтă; нет
ний ÿсĕн-тăрăн тĕнчй; лекăрственрасчета занимăться зтим д^лом ку
ные растĕния сйплĕ йывăç-кУрăк
ĕçпĕ аппаланнИн пайтй çук 4. (син.
растерЯться (будущ. -яюсь, -яешьувольнĕние) татăлнй, ĕçрен хăтарся, -яются; иовел. ф. -яйся, -яйтесь;
ирич. действ. прош. -явшийся; деепр. нй (тивĕçлĕукçа парса); дать расчет
ĕçрĕн хăтăр; получйть расчет ĕçрĕн
-явшись) глаг. сов. çухалсă кай, аптатăлсă тух 5. расчĕт (тупă, миномĕт
тăрасă ÿк
çумĕнчи сштаксен ушкăнĕ) * в расрастИ (наст. -ту, -тĕшь, -тÿт; прош.
чете
на ... -а (-е) шансă; принЯть в
рос, рослă, рослб, множ. рослй; порасчет шутă ил
вел. ф. -тщ прич. действ. наст. -тущий,
ирош. рбсший; деепр. не употр.) глаг.
расшйрить (будущ. -йрю, -йришь,
несов. 1. ÿс, çйтĕн, ÿссĕ пыр; дети бы- -йрят; повел. ф. -Ирь; прич. страд.
стро растÿт ачас^м хă'вăрт ÿсĕççĕ 2.
прош. -йренный) глаг. сов., что сар,
1 и 2 л. не употр. ÿс, хунă; в саду
аслăт, анлăлăт, пысăклăт, ÿстĕр;
растÿт вишни, слйвы садрă чие,
расшИрить цех цехă пысăклăт
слйва йывăççисем ÿсĕççĕ 3. 1 и 2 л.
рахйт (-а) сущ. муж. рахйт, ниш
не употр. (син. развивăться) ÿс, атачИрĕ (ача шăм-шакĕ витаминсем
лăн, пысăклăн; гброд растет на глаçитмен пирки япăх аталанни)
зах хулă куç умĕнчĕх ÿссĕ сарăлăть
рăция (-и) сущ. жен. рăци (йăтса

çÿремелли радиостанци); связăться
ревĕть (наст. ревÿ, ревĕшь, ревÿт;
по рăции раципе çЫхăн
ирич. действ. наст. ревÿщий, ирош.
рвăный ирил. çĕ'тĕк, çуркалăнчăк,
ревевший; деепр. ревя) глаг. несов. 1.
çĕ'тĕк-çÿрăк; рвăная одĕжда çĕ'тĕк
мĕ'кĕр; медвĕдь ревет упă мĕкĕр^т
тумтйр
2. мăкăр, уласă мăкăр
ревИзия (-и) сущ. жен. ревИзи,
рвать (наст. рву, рвешь, рвут; ирош.
тĕрĕслĕв; финăнсовая ревйзия укçăрвал, рвалă, рвалб", множ. рвăли;
повел. ф. рви) глаг. несов., что 1. çур, т^нкĕ тĕрĕслĕвĕ; произвести ревизию
ревИзи ту, тĕрĕслев тусă ирттер
çуркалă, чĕр, çĕт, тат; рвать лист
бумЯги хут листинĕ чĕр 2. тат; рвать
ревматИзм (-а) сущ. муж. ревмацветы чечек тат 3. пĕтер, тат, пăратйзм (чĕрене, сыпăсене ыраттарса
хăçлă; рвать отношĕния çыхăну тытаптратакан чир)
мă пăрăх Ф рвет и м^чет кăтăрсă
ревнивый прил., ревниво нареч.
кăйнă
кÿлешÿ'ллĕ, кÿлешекен; ревнйвый
рвăться1 (наст. рвусь, рвĕшься, рвуг- муж кÿлешекен упăшкă
ся; прош. рвăлся, рвалăсь, рвалбсь
ревновăть (наст. -нÿю, -нÿешь,
и рвăлось, множ. рвалйсь и рвăлись;
-нÿют; иовел. ф. -нÿй) глаг. несов.,
повел. ф. рвись, рвитесь; ирич.
кого к кому кÿл^ш, хуш (кам çумне
действ. наст. рвущийся, ирош. рвăв- те пулин)
шийся) глаг. несов. 1. тăтăл, çĕ'тĕл,
революционĕр (-а) сущ. муж., реçÿрăл; одежда на д^тях быстро
волюционĕрка (-и) жен. революцирвется ачă тумтйрĕ часăх çĕтĕлĕт 2.
онĕр
çÿрăл, аркăн, сйрпĕн; рвÿтся грареволн5ция (-и) сущ. жен. револкь
наты гранатăсем çурăлăççĕ
ци (общество пурнăçне вăйпа тĕпрервăться2 (наст. рвусь, рвĕшься,
нех улăштарни); совершйть револк5рвÿтся; прош. рвăлся, рвалăсь, рвацию револк5ци ту
лбсь и рвăлось, множ. рвалйсь и рвăрегистрйровать (наст. -йрую, -йрулись; повел. ф. рвись, рвйтесь; ирич. ешь, -Ируют; иовел. ф. -йруй; ирич.
действ. наст. рвÿщийся, ирош. рвăв- страд. прош. -йрованный) глаг. нешийся) глаг. несов. (син. стремйться) сов., кого-что (син. запйсывать) ретуртăн, тăлпăн, ă'нтăл; вбины рвÿтгистрациле, регистрăци ту, çырсă
ся в бой салтаксем çапăçмă ăнтăлăççĕ
хур, шутă ил; регистрйровать постуреалИзм (-а) сущ. муж. 1. реалйзм
пăющие письма килсĕ тăракăн çы(пурнăçа ÿнер майсемпе чăн пулнă
русенĕ регистрăци ту
пек сйнласа пани) 2. реалИзм (иуррегулИровать (наст. -рую, -руешь,
нăçри пулăмсене чипер ăс-тăнпа,
-руют; повел. ф. -руй; ирич. страд.
чăнлăха ăнланса хаклани); политйпрош. -рованный) глаг. несов. (син.
ческий реализм политикăрй реалйзм
упорядочивать, налăживать) йĕркеле, йĕркенĕ кÿр; регулйровать доребенок(-нка) сущ. муж.; множ. яĕрбжное движĕние çул çÿреве йĕркети (-ей) и ребята (-ят) ачă, пепке,
ле, трăнспорт çÿревне асăрхă
нĕ'чĕк ачă; груднбй ребĕнок чĕ'чĕ ачй
редактйровать (наст. -рую, -руребрб (-ă) сущ. сред.; множ. ребра
ешь, -руют; повел. ф. -руй; ирич.
(рĕбер, рĕбрам) аяк пĕрчИ; ребрб
страд. прош. -рованный) глаг. неслбмано аяк пĕрчИ хÿçăлнă 4 посов. тÿрлет, юсă, редакциле; редакстăвить вопрбс ребрбм ыйтăвă тÿ'ртировать статыб статья редакциле
рĕн ларт

редăктор (-а) сущ. муж. редăктор
зкий вĕтер вйчкĕн çил 2. (сия. внезă(хаçата, журнала ертсе пыракан;
пный) сасăртăк, тăрÿк, хă 'вăрт;
кĕнеке, передача юсаса кăларакан);
погдда рĕзко изменйлась çантăлăк
редăктор телевйдения телевйдени ретăрÿк ÿлшăнчĕ 3. (син. чĕткий)
дăкторĕ
ÿçăмлă, кÿрăмлă; рĕзкие лйнии ÿçăмлă йăрсем 4. (син. прямбй, бстрый)
редăкция (-и) сущ. жен. редăкци
тÿ'рĕ, кăрă, хивре, хЫтă; вьктупить
(хаçат-журнал, кĕнеке кăларас, радиопа телевидени передачисем хатĕр- с рĕзкой критикои хытă тиркесе калес çĕрте ĕçлекенсен йышĕ); редăк- лăç
ция журнăла журнăл редăкцийĕ
резолюция (-и) сущ. жен. йышăнÿ;
резолнЗция мйтинга мйтинг йьшгăнăвĕ
рĕдкий (кратк. ф. рĕдок, редкă,
рĕдко, множ. редки и редки; сравн.
рекЯ (-й, рекÿ и р^ку) сущ. жен.;
ст. рбже; превосх. ст. редчăйший)
множ. р^ки (рек, р^кам) шыв, юхăн
прил., редко нареч. 1. (ант. густбй)
шыв; берегă рекй юхăн шыв çырасайрă, йă'пăш, чăл-чăл; йă'вă мар;
нĕсĕм
рĕдкий лес сайрă вăрмăн 2. (ант. чăреклăма (-ы) сущ. жен. реклăма
стый) сайрă, инçĕ, çывăх мар; в
(тавар таврашĕ çинчен хыпарлани,
степй села встречăются рĕдко çеçен
ăна мухтани); газетная реклăма хахирте ялсĕм сайрă тĕл пулăççс 3. сайçатрй реклăма
рă, сайрарăн, час-чăс мар; мы с
рекламйровать (наст. -рую, -руешь,
ним вйдимся рĕдко эпйр унпă сай-руют; повел. ф. -руй) глаг. сов. и нерарăн çеç курнăçăтпăр
сов., кого-чоторекламăлă,реклăма ту,
рĕдька (-и) сущ. жен. йÿç к&шмăн мухтасă сĕн; рекламйровать иăвые
товăры çĕ'нĕ таварсене рекламăлă
режИм (-а) сущ. муж. йĕркĕ; больнйчный режим больнйца йĕркй; марекбрд (-а) сущ. муж. рекбрд (ĕçри,
шйна раббтает в автоматическом респортри чи пысăк çитĕнÿ); устаножИме машИна автоматлă йĕркепе
вйть нбвый рекбрд çĕ'нĕ рекбрд ту
ĕçл^т
рекбрдный прил. рекбрд...; рережиссĕр (-а) сущ. муж. режиссĕр кбрдлă; рекбрдный результат лыж(театрта, телевиденире, кинора пул- ника йĕ'лтĕрçĕн рекбрдлă кăтăртăвĕ
тарулăх ĕçне ертсе пыракан)
рекордсмĕн (-а) сущ.муж., рекордсмĕнка (-и) жен. рекордсмĕн, рерĕзать (наст. рĕжу, режешь, режут; повел. ф. режь; прич. страд. прош. кбрдçă; штангйсг-рекордсмĕн рекбрдçă
штангйст
рĕзанный) глаг. несов. 1. кого-что
кас, ваклă; рĕзать хлеб çă'кăр кас
ректор (-а) сущ. муж. рĕктор (аслă
2. кого (син. колбть) пус, чик; р^шкул ертÿçи); ректор университета
зать свиныб сыснă пус * сблнце рбуниверситĕт рĕкторĕ
жет глазă хĕвел куçă шартарăть; ÿхо
ректорат (-а) сущ. муж. ректорăт
рĕжет хăлханă йăрĕнтерет
(аслă шкула ертсе пыракансем)
резйна (-ы) сущ. жен. резйна
религибзный прил. 1. тĕн -ă; релирезиновый прил. резйна ...; резйна
гибзные учĕния тĕн вĕрентĕвĕсĕм 2.
-ĕ; резиновый мЯчик резйна м^чĕк
тĕне ĕненекĕн, Туррă ĕненекĕн,
тĕн тытакăн; религибзные лк5ди Туррĕзкий (кратк. ф. рĕзок, резкă,
рă ĕненекĕн çынсĕм
резко, множ. рĕзки и резки; сравн.
ст. рбзче) прил., рĕзко нареч. 1. (син.
релйгия (-и) сущ. жен. тĕн; хриссйльный) вйчкĕн, вă'йлă, хЫтă; грĕ- тиЯнская релИгия христиăн тĕ'нĕ,

Христбс тĕ 'нĕ; языческая релйгия
ыр-усăл тĕ'нĕ
рельс (-а) сущ. муж.; множ. р^льсы (-ов) рельс; железнодорбжные
рельсы чугÿн çул рельсĕсем
ремень (-мня) сущ. муж. чĕн; пояснбй ремĕнь чĕн пиçиххи
ремесленный прил. ремеслă -ĕ, ал
ĕç -ĕ; ремĕсленное произвбдство ал
ĕç производствй" * ремесленные
учйлища ремеслă училищисĕм (иирĕн çĕршывра 1940—1959 çулсенче
пулнй)
ремеслб (-ă) сущ. сред.; множ. ремесла (-сел, -слам) ĕç, ремеслă,
ал ĕç, ал ăстăлăх; ремеслб портнбго
çĕ'вĕç ĕ'çĕ
рембнт (-а) сущ. муж. юсăв; юсанИ; рембнт дбма çуртă юсанй
рентăбельный ирил. (ант. убЫточный) тÿпăшлă, рентăбельлĕ; рентăбельное предприЯтие тÿпăшлă
предприяти
репа (-ы) сущ. жен. çăрăк; сеять
р^пу çăрăк ак
репĕй (-ья), репĕйник (-а) сущ.
муж. куршанăк, хупăх; к одĕжде пристал репĕйник тумтйр çумнĕ куршанăк çЫпăçнă
репертуăр (-а) сущ. муж. 1. репертуăр (театрта пĕр-пĕр тапхăрта
лартакан спектакльсем) 2. репертуăр (артист вылякан ролъсем, музыкант калакан хайлавсем)
репетИровать (наст. -рую, -руешь,
-руют; повел. ф. -руй) глаг. несов. репетици ту, репетйци ирттĕр
репетйция (-и) сущ. жен. репетйци (спектакле, концерта хатĕрленсе ĕçлени); генерăльная репетйция
тĕп репетйци, юлашкй репетйци
репортаж (-а) сущ. муж. репортăж
(пулни-иртнине куçăн курса çутатса пани); телевизибнный репортăж
телевйдени репортăжĕ; вестй репортăж репортăж тусă пыр

репортĕр (-а) сущ. муж. репортĕр
(репортаж тăвакан журналист)
рĕпчатый ирил.: рĕпчатый лук пÿçлă сухăн
ресницы (-йц) сущ. множ. куç тĕкĕ,
куç хă'рпăкĕ; крăсить реснйцы куç
тĕкне сăрлă
республика (-и) сущ. жен. респÿблика (аслă влаçа халăх суйлакан çĕршыв); Чувашская Республика Чăвăш
Республики; столйца респÿблики
респÿблика тăп хулй
республикăнский ирил. респÿблика
-ĕ; республикăрй; республикăнские
учреждения респÿблика учрежденийĕсем; дорбги республиканского
значĕния респÿблика пĕлтерĕшлĕ
çулсем
ресторăн (-а) сущ. муж. ресторăн
(чаплă йышши апатлану çурчĕ); оббдать в ресторăне ресторантă апатлăн
рефбрма (-ы) сущ. жен. рефбрма,
улăштарÿ, çĕнетÿ'; улăштарнй, çĕнетнй; экономйческая рефбрма экономикăнă улăштарнй; провестИ рефбрму рефбрма тусă ирттер
рецĕнзия (-и) сущ. жен. рецбнзи,
хаклăв; хакласă çырнй; рецĕнзия на
нбвую кнИгу çă'нĕ кĕнекене хакласă çырнй
рĕчка (-и) сущ. жен. çырмă, шыв;
рĕчка пересбхла çырмă типсе лăрнă
речнбй прил. юхăн шыв -ĕ, çырмă
-ĕ; речнбй порт юхăн шыв пбрчĕ
речь (-и) сущ. жен.; множ. рбчи
(-ĕй) 1. пуплев, пуплешÿ', калаçÿ;
пупленй, калаçнй; брганы р^чи пуплĕв органĕсĕм 2. сăмăх (халăх умĕнче калани); выступить с речью на
собрăнии пухурă сăмăх калă * чйсти р^чи пуплев пайĕсăм (грамматикăра)
решĕние (-я) сущ. сред. 1. йышăнÿ;
решĕние собрăния пухÿ йышăнăвĕ;
принять решĕние йышăнÿ çирĕплĕт

2. тÿпсăм; решĕние задăчи задăча
тÿпсăмĕ
решетб (-ă) сущ. сред.; множ. решĕта (-ĕт, -ĕтам) алă; просбять крупУ через решетб кĕрпене алапă аллă
решетка (-и) сущ. жен. 1. решетке,
чĕ'нтĕр; прбволочная решетка пралÿк решетке 2. шăтăрнăк, картă,
чикме; решетка палисăдника пÿрт
умĕнчй шăтăрнăк * угодить за решĕтку тĕрменĕ лек
решительный прил., решительно
нареч. 1. хăк5ллă, хастăр, çйрĕп; решйтельный харăктер çйрĕп кă'мăл;
решйтельно брбситься на врагă тăшмăн çине хăк5ллăн ьггкăн 2. тăтăклă,
чи кйрлĕ; в решительный момент чи
кйрлĕ самантрă
решить глаг. сов. 1. с неопр. ф. шутлă, шут ту, шÿхăш тыт; -ас (-ес)
те; он решйл взять бтпуск летом вăл
отпускă çуллă илĕс тĕрĕ 2. что и с
неопр. ф. йышăн, татсă пар; решИть
вопрбс ыйтăвă татсă пар 3. шутлă,
туп, тупсăмне туп; правильно решить задачу задачăнă тĕ'рĕс шутлă
ржăветь (наст. -еет, -еют) и ржаветь (наст. -ĕет, -бют) 1 и 2 л. не
упопгр., глаг. несов. тÿтăх, тутăхпă
вйтĕн; машина ржавеет под дождем
машйна çÿмăр айĕнче тутăхсă ларăть
ржăвчина (-ы) сущ. жен. тÿтăх;
ржăвчина покрыла ведрб витренĕ
тÿтăх пÿснă
ржăвый ирил. тÿтăхнă, тÿтăх; ржавая лопăта тÿтăх кĕреçе
ржанбй прил. ырăш -ĕ; ржанăя мукЯ ырăш çă'нăхĕ
рйза (-ы) сущ. жен. рйза (пупсен
кĕлĕ тумĕ) 2. тÿрăш виттй
рис (-а) сущ. муж. рис; пирбг с рь!бой и рИсом пулăпă рис кÿкăлĕ
рисковăть (наст. -кÿю, -кÿешь, -кÿют;
иовел. ф. -кÿй) глаг. несов. хатарлăн,
харсăрлăн, теветкеллен; рисковăть

деньгăми хатарлансă укçă хыв (пĕрпĕр шанчăксăр ĕçе)
рисовăние (-я) сущ. сред. ÿкерÿ';
ÿкернй; тетрăдь для рисовăния ÿкерÿ' тетрăчĕ
рисовăть (наст. -сÿю, -сÿешь, -сÿют; повел. ф. -сÿй( глаг. несов. ÿкср,
ÿк^рчĕк ту; дăвочка лк»бит рисовăть
хĕр ачă ÿкерме юратăть
рисÿнок (-нка) сущ. муж. ÿкерчĕк;
вьктавка детских рисÿнков ачă-пăчă
ÿкерчĕкĕсен выставкй
ритм (-а) сущ. муж. ритм, ç^мĕ
(сасăсем, хусканусем пĕр виçеллĕ ылмашса пыни); тăнец в рйтме вальса
вальс çеммйллĕ тăшă
рИфма (-ы) сущ. жен. рйфма (сăвă
йĕркисен вĕçĕсем пĕр пек янрани);
подобрăть рифму рйфма туп
рббкий ирил., рббко нареч. хăкЗсăр,
шйклĕ, именчĕк; рббкий харăктер
именчĕк к ă ' м ă л ; рббко спросить
хăк5сăррăн ыйт
ровесник (-а) сущ. муж., ровесница (-ы) жен. тăнтăш; он мой ровĕсник вăл манпă тăнтăш
рбвньш (кратк. ф. рбвен, ровнă,
рбвно; множ. ровнЫ и рбвны) прил.,
рбвно нареч. 1. тИкĕс, тăкăр, якă,
тÿ'рĕ; рбвная дорбга тăкăр çул 2.
пĕр тйкĕс, пĕр тан; прясть нйтку рбвно çипе пĕр тан арлă 3. лă'пкă,
пĕр виçĕллĕ; рбвный харăктер лă'пкă
кă' мăл 4. нареч. шăп, шăп та лăп;
рбвно в шесть часбв шăп ÿлтă сехетрĕ
рог (-а) сущ. муж.; множ. рога" (рогбв) и рбги (рбгов) мăйракă; рога
лбся пăшй мăйракй 4 взять быка
за рога тÿрех тĕп ыйтăвă хускăт;
тÿр^х ĕçĕ тытăн; в барăний рог согнÿть пăркăчлă, вăйпă пăхăнтăр
рогăтый ирил. мăйракăллă; крÿпный
рогăтый скот мăйракăллă шултрă
вЫльăх, ĕне вьшьăх
рогбжа (-и) сущ. жен. чăптă, ăшăк
род1 (-а, о рбде, в рбде и в ро-

дÿ, на родÿ) сущ. муж.; множ. роды (-бв) ăрÿ, йăх, нбсĕл, таврăш;
старИнный род авалхИ йăх; человĕк
без рбду без племени йă'хсăр-тĕ'псĕр
çын
род2 (-а) сущ. муж.; множ. рода
(-бв), чего тĕс, евĕр; родă войск çар
тĕсĕсем * в нĕкотором рбде хăшпĕ'р тарăн; всякого рбда тĕ'рлĕ йышши; своегб рбда хăйне евĕрлĕ; грамматИческий род фаммăтика несĕлĕ
(сăм., вырăс чĕлхжче)
рбдина (-ы) сущ. жен. тăвăн çĕршыв, çурăлнă çĕр; защищăть рбдину тăвăн çĕршывă хÿтĕле
рбдинка (-и) сущ. жен. тур паллй
(ут çинчи)
родИтели (-ей) сущ. множ.: мой
(нăши) родители атте-аннĕ; твой
(вăши) родИтели аçÿ-аннÿ'; егб (ее,
их) родители ăшшĕ-ăмăшĕ; родйтели
с детьмй ăшшĕ-амăшĕпе ачисĕм
родИтельный прил.: родйтельный
падеж кăмăнлăх падежĕ (сăм., вырăс
чĕлхинче)
родйтельский прил. ăшшĕ-ăмăшĕ
-ĕ; родИтельское собрăние ăшшĕăмăшĕн пÿхăвĕ (шкулта)
родИть (будущ. рожÿ, родйшь, родят; прош. родйл, родилă, родило,
множ. родйли, в несов. виде родила,
родйло) глаг. сов. и несов. çурăт, ачă
ту (хĕрарйм çинчен); çăвăрлă, çурă
ту (ама чĕр чун çинчен)
родиться (будущ. рожÿсь, родйшься, родятся; прош. сов. -йлся и -ился,
-йлась и -илăсь; несов. -йлся, -йлась)
глаг. сов. и несов. 1. çурăл; у них родилăсь дочь вĕсен хĕр ачă çурăлнă 2. 1
и 2 л. не употр. çурăл, пуçлăн, кун
кур; рождăются нбвые традиции çĕ'нĕ
йăлă-йĕрке çуралăть
роднИк (-ă) сущ. муж. çăлкуç, çăл;
из землй бьет роднИк çĕр айĕнчен
çăлкуç тапсă тăрăть
роднбй ирил. 1. тăвăн, хурăнтăшлă,

пĕр тă'хăмлă; роднбй брат тăвăн пичч^; гостйть у родных тăвансем патĕнче хăналăн 2. тăвăн, хăмăр; çурăлнă; роднбй край тăвăн ен; роднбй язык тăвăн чĕлхе
родня (-й) сущ. жен.; собир. хурăнтăш-тăвăн, тăвăн-пĕтен; тăвансем;
у них болынăя родня вĕсен хурăнтăш-тăвăнĕ йЫшлă
рбдственник (-а) сущ. муж., рбдственница (-ы) жен. тăвăн, хурăнтăш; дальний рбдственник аякрй хурăнтăш; блИзкий рбдственник тÿ'рĕ
тăвăн
родствб (-ă) сущ. сред. тăвăнлăх,
хурăнтăшлăх
рбды (-ов) сущ. множ. çуратÿ;
çуратнй; рбды были тяжĕлые ачă
хĕнпе çурăлнă
Рождествб (-ă) сущ. сред. Раштăв
(январĕн 7-мĕшĕ - Иисус Христос
çуралнă куна чысласа ирттерекен
тĕн уявĕ)
рожь (ржи, рбжью) сущ. жен.
ырăш; сеять рожь ырăш ак
рбза (-ы) сущ. жен. рбза (ырă шăршăллă чечек); бук^т алых роз хĕ'рлĕ рбза çыххй
рбзговенье (-я) и разговенье (-я)
сущ. сред. ÿтĕ кĕнй (христиансем типĕ тытнă хыççăн аш, сĕт апачĕ çиме
тытăнни)
рбзничный ирил. вак; вăккăн сутакăн; рбзничные цены вăккăн сутакăн хаксĕм
рбзовый прил. 1. рбза -ĕ; рбзовый
кустрбза тĕ'мĕ 2. кĕрĕн, шупкă хĕ'рлĕ; рбзовый шелк кĕр^н пÿрçăн
рой (рбя, о рбе, в рок5) сущ. муж.;
множ. рой (роĕв) хурт йЫшĕ (пĕр
вĕллери)
роль (-и) сущ. жен.; множ. рбли
(-ĕй) 1. роль, сăнăр (пъесăра); игр^ть главную роль тĕп ролĕ выля 2.
пĕлтĕрĕш, вЫрăн; роль личности в
истбрии ÿйрăм çЫннăн историрй

вЫрăнĕ * Это не игрăет рбли ку вăл
ниме те пĕлтермест
ромăн (-а) сущ. муж. ромăн (ирозăпа çырнă пысăк хайлав); исторйческий ромăн истбри ромăнĕ
ромăнс (-а) сущ. муж. ромăнс (лирикăллă юрă); старинные рÿсские
ромăнсы авалхй вырăс романсĕсем
ромăшка (-и) сущ. жен. шур чеч^к, салтăк тÿмй; лекăрственная ромăшка сйплĕ шур чечĕк
роса (-Ы) сущ. жен.; множ. рбсы
(рос, рбсам) сЫвлăм; ÿтром вьшала росă ирхине сЫвлăм ÿ'кнĕ
россИйский прил. Раççей -ă; Раççейрй; россййские р^ки Раççейрй
юхăн шывсем; Россййская Федерăция Раççей Федерăцийĕ
рост (-а) сущ. муж.; множ. ростă
(-бв) 1. ÿсÿ', ÿ'сĕм; ÿснй; травă пошлă в рост курăк ÿссĕ пырăть 2. аталану, ÿ'сĕм, вăйланÿ; аталаннй, ÿснй, вăйланнй; твбрческий рост пултарÿлăх аталаннй 3. пÿ, кăлетке, хапă; человек нИзкого рбста лутрă
пÿ 'ллĕ çын; встать во весь рост
яшт тÿрленсе тăр
рот (рта, изо ртă и йзо рту, о рте,
во ртÿ) сущ. муж. çăвăр; открыть рот
çăварă уç
рбта (-ы) сущ. жен. рбта (темиçе
езводран тăракан çар подразделенийĕ)
рбща (-и) сущ. жен. ращă, катă;
березовая рбща хÿрăнлăх
рубăнок (-нка) сущ. муж. савă;
строгăть рубăнком савапă савалă
рубăшка (-и) сущ. жен. кĕпе, к и п кĕ; детская рубăшка ачă к и п к й ; нйжняя рубăшка аялтй кĕпе
рубеж (-а) сущ. муж. (син. гранйца) чикĕ; за рубежбм чИкĕ леш енчĕ; защищăть рубежИ отчйзны тăвăн
çĕршыв чиккисене сыхлă
рубль (-я) сущ. муж. тенкĕ; тысяча рублбй пин тенкĕ

ругать (наст. -ăю, -ăешь, -ăют;
прич. страд. прош. рÿганный) гпаг. несов., кого-что ятлă, вăрç, пистер; ругăть за шăлости ăшкăннăшăн ятлă
ругаться (наст. -аюсь, -ăешься,
-ăются; повел. ф. -ăйся, -ăйтесь; ирич.
действ. наст. -ăющийся, ирош. -ăвшийся; деепр. -ăясь) глаг. несов. ятлăç, вăрç, харкăш; ругăться с соседями кÿршĕсемпе ятлăç
рудă (-Ы) сущ. жен.; множ. рÿды
(руд, рÿдам) рудă (минераллй тăпра,
чул); железная рудă тймĕр рудй
ружьĕ (-я) сущ. сред.; множ. рÿжья (-жей, -жьям) пăшăл; охбтничье ружье сунăрçă пăшăлĕ; стрелЯть
из ружьЯ пăшăл пер
рука (-й, руку) сущ. жен.; множ.
рÿки (рук, рукăм) ăлă; прăвая рукă
сЫлтăм ăлă; поздорбваться зă руку
ăлă пар, ăлă тыт (саламласа); идтй
пбд руку çавтăнсă пыр * по левую
рÿку сулахйй енче; у негб есть рука
ÿнăн хÿнтă пур; золотые рÿки ь!лтăн
ăлă, ăстă; лĕгкая рукă аллй çă'мăл;
не с рукй мăйлă мар; под горячую
рÿку тăрăхнă самантрă; рукбй подăть пйтĕ çывăх; не покладăя рук
ырмй-канмй; рукă не поднимăется
хăк5 çитмĕст; взять себЯ в рÿки
лăплăн; мăстер на все рÿки пур ĕçĕ
те ăстă; рÿки не дохбдят ăлă çитмĕст (ĕç тума)
рукăв (-ă) сущ. муж.; множ. рукавă (-бв) çăнă; рукавă шÿбы кĕ'рĕк
çаннисĕм; рубăшка с корбткими рукавăми кĕскĕ çăнăллă кĕпĕ; засучйть
рукавă çаннă тăвăр
рукавйца (-ы) сущ. жен. алсă; меховые рукавИцы тир алсă 4 держăть
в ежбвых рукавйцах хЫтă тыткалă,
пăркăчлă
руководйтель (-я) сущ. муж., руководйтельница (-ы) жен. ертÿ'çĕ,
пÿçлăх; руководитель фирмы фИрма
ертÿçй

руководИть (наст. -ожÿ, -одйшь,
-одят; прич. действ. наст. -одящий;
деепр. -одя) глаг. несов., кем-чем ертсĕ пыр, пуç пул, пуçлăхрă ĕçлĕ; руководить кружкбм кружокă ертсе
пыр; руководить учреждĕнием учреждени пуçлăхĕнче ĕçлĕ
рукоделие (-я) сущ. сред. ал ĕ'çĕ;
занимăться рукоделием ал ĕ 'çĕ ту
(йĕппе çыхни, тĕрлени çинчен)
рÿкопись (-и) сущ. жен. ал çыру;
рÿкопись кнИги кĕнеке ал çЫрăвĕ
рукоятка (-и) сущ. жен. ăвăр, тЫткăч, хă'лăп; рукоЯтка молоткй мăлатук аврИ
руль (-я) сущ.муж. руль (машинăна кирлĕ енне пăрмалли хатĕр); сидбть за рулем руль тыт
румЯный ирил. хĕ'рлĕ; румяное лицб хĕ'рлĕ сăн-пйт
рÿсло (-а) сущ. сред.; множ. рÿсла
(рÿсел) шыв çÿлĕ; стăрое рÿсло Волги А'тăлăн кйвĕ çÿлĕ
рÿсский (-ого) сущ. муж., рÿсская
(-ой) жен. 1. сущ. вырăс; множ. рÿсские
(-их) вырăссем (славянсен йышне
кĕрекен халăх); чувăши им^ют многовековые свЯзи с рÿсскими чăвашс^м мĕн ĕмĕртен вырăссемпе хутшăнсă пурăнăççĕ 2. прил. вЫрăс -ĕ;
Раççĕй -ĕ; рÿсский язык вЫрăс чĕлхй; рÿсская прирбда Раççей çут çантăлăкĕ
рÿсый ярил. çЫрă, çÿтă хă'мăр; рÿсые вблосы çырă çÿç
ручей (-чья) сущ. муж.; множ. ручьй (-чьĕв) çырмă, пĕ'чĕк шыв
рÿчка (-и) сущ. жен. 1. ăвăр, тыгкăч,
хă'лăп; рÿчка двĕри ăлăк хă'лăпĕ; рÿчка пилы пă'чкă аврй 2. рÿчка (çырмалли); шăриковая рÿчка шăриклă
рÿчка
рыба (-ы) сущ. жен. пÿлă; морскИе
рыбы тйнĕс пуллисĕм; свĕжая рыба
чĕ'рĕ пÿлă; ловить рыбу с^тью тетелпĕ пÿлă тыт * ни рыба ни мЯсо

ăнмăн япалă; ловить в мÿтной воде
рыбу мăйлă самантпă ÿсă кур
рыбăк (-ă) сущ. муж., рыбăчка
(-и) жен. пÿлăçă; вблжские рыбакИ
А'тăл пулăçисем
рыдăть (наст. -ăю, -ăешь -ăют)
глаг. несов. ĕсĕкле, татăлсă мăкăр
рьгжий прил. (кратк. ф. рыж, рыжă, рЫже) хĕ'рлĕ, хĕрлемес; хĕ'рлĕ çÿ'çлĕ; рыжие вблосы хĕ'рлĕ çÿç
рыжик (-а) сущ. муж. хыр кă'рăçĕ
рьшок (-нка) сущ. муж. рьшок, пасăр; вещевбй рынок япалă пасăрĕ;
междунарбдный рынок тĕнчерй рынок
рьшочный лрил. рЫнок -ĕ, пасăр
-ĕ; рыночные отношения рЫнок çыхăнăвĕсĕм; рыночные цĕны пасăр
хакĕсем
рысь1 (-и) сущ. жен. çÿлĕвĕç (кушак йышши çăткăн чĕр чун)
рысь2 (-и, о рЫси, на рысй) сущ.
жен. к5ртă (лаша чуппи); конь идĕт
рысью лашă юртсă пырăть
рыть (наст. рбю, рбешь, рбют; иоеел. ф. рой) глаг. несов., что чав, алт,
чакалă; рыть яму для столбă юпă
шă'тăкĕ чав; рыть картбшку çĕр улмй
кăлăр
рыхлИть (наст. -лк5, -лйшь, -лят)
глаг. несов., что кăпкăт, кăпкалăт,
хусăклă; рыхлйть пбчву тăпрă кăпкалăт
рыхльш прил., рьгхло нареч. кă'пăш,
кăпкă, çемçĕ, хă'лтă; рьгхлая землЯ
кăпкă çĕр; рыхлый снег кă'пăш юр
рычăг (-ă) сущ. муж. кÿсĕк, рычăг; приподнять бревнб рычагбм пĕрененĕ кÿсекпĕ çĕклĕ
рычăть (наст. рычÿ, рычйшь, рычăт; лрич. действ. наст. рычăщий,
прош. рычăвший) глаг. несов. харлăт,
хăрлăт; собăка рычйт йьггă харлатăть
рюкзăк (-ă) сущ. муж. рюкзăк, кутамккă; турйстский рюкзăк турйст
кутамккй

рк>мка (-и) сущ. жен. черкке (эрех
ĕçмелли)
рябина (-ы) сущ. жен. пилеш; черноплбдная рябина хурă пилĕш; ягоды рябины пилĕш çырлй
ряббй (кратк. ф. ряб, рябă, рябо; множ. рябы и рябЫ) ирил. шатрă, шатрăллă; ряббе лицб шатрă пит
рЯбчик (-а) сущ. муж. пă 'чăр
(вйрман кайăкĕ)
ряд (-а, с числ. «два», «три», «четыре» - рядă, в ряде и в рядÿ) сущ.
муж.; множ. ряды (-бв) 1. рет, йĕрщ
ярăм; идтй рядăми ретĕн-рĕтĕн пыр

2. чылăй, нумăй; на заседăнии рассмбтрен ряд вопрбсов ларурă чьшăй
ыйтÿ пăхсă тÿхнă
рядовбй ирил. рядовбй, ахăль, чйнсăр; рядовбй солдат ахăль салтăк
рядом 1. нареч. юнашăр, çывăхрă,
çуммăн; сесть рядом çÿммăн лар; он
живĕт совсĕм рЯдом вăл çывăхрăх
пурăнăть 2. с кем-чем, предлог с твор.
п. юнашăр, патĕнче, çывăхĕнче,
çумĕнчĕ; жить рЯдом с рынком пасăр çывăхĕнче пÿрăн
рЯса (-ы) сущ. жен. ряса (пупсен
сарлака вăрăм тумĕ)

с, со предлог 1. на вопрос «отку- множ. сады (-бв) 1. сад, пахчă, сад
да?» çинчен; -тан (-тен), -ран (-рен); пахчй; плодбвый сад улмă çИмĕç
пахчй; заложИть сад сад хыв 2. сад
встать со стула пукăн çинчен тăр;
(ача-пăча усракан çурт); детский
поднЯть с землИ çĕртĕн ил 2. яри обосад ачă сăчĕ; сад-ясли ясли-сад
значении времени и места начала
садовбд (-а) сущ. муж. сад ăстй
действия -тан (-тен), -ран (-рен),
сăжа (-и) сущ. жен. хă ' р ă м ;
-чен; начнĕм с полИва грядок йăрăн
черный, как сăжа хă'рăм пек хурă
шăварнинчĕн пуçлăпăр; подойтИ с
лĕвой стороны сулахăй енчĕн пыр;
сажăть (наст. -ăю, -ăешь,-ăют)
пбмню с детства ачарăн астăвăтăп
глаг. несов. 1. кого ларт, вЫрăн пар;
3. указывает на совместность дей- сажăть за стол сĕтĕл хушшинĕ ларт
ствия -па (-пе); Пошли с нăми!
2. кого-что ларт, хуп, хупсă ларт;
А'тьăр пирĕнпе! 4. при обозначении сажăть птйцу в клетку кайăкă читпринадлежности, наличия -лă (-лĕ);
лĕхĕ хуп 3. что ларт, ак; сажăть
-па (-пе); дом с крыльцбм крылькартбфель çĕр улмИ ларт 4. что
цăллă пÿрт; бутербрбд с мăслом çупă
ларт, антарсă ларт; сажăть саçă'кăр 5. ири обозначении лица или молет в пбле самолĕтă уя антарсă
предмета, связанного с действием -ранларт
(-рен), -тан (-тен), -чен; получйть
сажĕнь (-и) сущ. жен.; множ. садĕньги с покупăтеля тавăр туянаканжĕни (саженей, саженям) и сăжень
тăн укçă ил; перевестй расскăз с чу(-и) жен.; множ. сăжени (сăжен и
вăшского языкă калавă чăвăш чĕлсаженĕй, саженям) хăлăç (кивĕ
хинчĕн куçăр
вăрăмăш виçи - 2,13 метр)
сазăн (-а) сущ. муж. сазăн, сасăн
сăбля (-и) сущ. жен. хĕç; нбжны
(шултра пулă)
сăбли хĕç йĕннй
салăзки (-зок) сущ. множ. çунашсад (-а, о сăде, в садÿ) сущ. муж.;

кă; катăться с горы на салăзках тăвырăнтă 2. при обозначении предельвайккинчен çунашкапă ярăн
ной степени чего-либо чăн, чи, мĕн,
салăт (-а) сущ. муж. 1. салăт (чĕрĕ шăпăх; сăмый сйльный чи вă'йлă; с
пахча çимĕç апачĕ); салат из огурсăмого дбтства мĕн ачаранпăх * сăцбв хăяр салăчĕ 2. салăт (çулçине çи- мое врĕмя шăп вă'хăтлă; в сăмом цĕме акакан курăк)
ле чăнăх та; на сăмом дĕле чăннисало (-а) сущ. сред. çу; свинбе сăпе, тĕрĕссипе; в сăмый раз шăп та
ло сыснă çă'вĕ
шай
салкгг (-а) сущ. муж. саламлăв, сасанатбрий ( я ) сущ. муж.; множ.
лк5т; саламланй; артиллерИйский
санатбрии (-иев) санатбри (сипленсалн5т тÿпă персе салк5т панй
се канмалли çурт); дĕтский санатбрий ачă-пăчă санатбрийĕ
сам (-огб) муж.; самб (-огб) сред.;
сама (самбй, вин. п. самоĕ и самÿ)
сандăлии (-ий) сущ. множ.; един.
жен.; множ. сăми (самйх) местоим.
сандăлия (-и) жен. сандăли ( кĕлесĕр
определит. хам (эпĕ), ху (эсĕ), хăй уçă пушмак); ходйть в сандăлиях
(вăл(; я сделаю бто сам Зпă кунă хасандалипе çÿре
мăх тă'вăп; онй сами знăют вĕсем
сăни (-ĕй) сущ. множ. çунă; полбхăйсемех пĕлĕççĕ * самб соббй
зья санĕй çунă тупăнĕ
хăйне хăех, хăй тĕллĕнĕх; самб сосанитарйя (-и) сущ. жен. санитăббй разумеется паллăх; сам не свой
ри (сывлăха сыхлама, тасалăха уппăлхăнчăк, хумхăнчăк
рама тăвакан ĕçсем)
самовăр (-а) сущ. муж. сăмавăр;
санитăрный лрнл. санитăри -ĕ; саэлектрйческий самовăр электрйченитăрные прăвила санитăри йĕркиство сăмавăрĕ; пить чай из самовасем
ра сăмавартăн чей ĕç
сантиметр (-а) сущ. муж. сантисамодельный прил. килте тÿнă, алăмĕтр (вăрăмйш виçи - метрăн çĕрпă ăсталăнă; самодельная кÿкла килмĕш пайĕ, вунă миллиметр); мĕрить
тĕ тунă пукане
сантиметрами сантиметрпă виç
самодеятельность (-и) сущ. жен.
сапер (-а) сущ. муж. сапĕр (инжепултарÿлăх; худбжественная самонери çарĕсен салтакĕ); саперы раздĕятельность шкбльников шкул ачиминйровали мост сапĕрсем кĕпере
сен илемлĕ пултарÿлăхĕ
минăсенчен тасăтнă
самодеятельный прил. пултарÿлăх -ĕ;
сапоги (-бг) сущ. множ.; един. сасамодеятельный коллектИв пултапбг (-ă) муж. ăтă; кбжаные сапоги
рÿлăх коллектИвĕ
сăрăн ăтă; ходить в сапогăх атăпă
самолет (-а) сущ. муж. самолĕт;
çÿрĕ; лĕвый сапбг жмет сулахăй ăтă
реактйвный самолет реактйвлă сахĕсет
молĕт; гбсти прйбыли самолетом хăсарăй (-я) сущ. муж. сарăй, лупăс
насĕм самолĕтпă вĕçсĕ кйлчĕç
ай; дровянбй сарăй вÿтă сарăйĕ; слосамоуправлбние (-я) сущ. сред.
жить сено в сарăй уттă лупăс айне
хăрпăр тЫтăмĕ, хăй тЫтăмлăх; брхыв
ганы мĕстного самоуправления высаранчă (-И) сущ. жен. саранчă
рăнтИ хăй тытăмлăх органĕсĕм
(йышлă ĕрчесе тыр-пула пĕтерекен
сăмый местоим. определит. 1. употр.шăрчăк)
для уточнения шăп, шăпăх, шăп та
сарафăн (-а) сущ. муж. сараппăн,
шай; на зтом сăмом месте шăпăх çак
сарафăн (çанăсăр, çухасăр хĕрарăм

кĕпи); ситцевый сарафăн çйтсă сарафăн
сардĕлька (-и) сущ. жен. сарделька (пĕçерсе çимелли кĕске кйлпасси)
сатанă (-ы) сущ. муж. (син. дьявол)
шуйттăн, явăл * Муж и женă одна сатанă погов. Арăмĕпе упăшкй
- çÿпçипе хупăлчй
сатин (-а) сущ. муж. сатИн (çÿхе
йăлтăркка пусма)
сатйновый ирил. сатИн ...; сатйн
-ĕ; сатйновая рубăшка сатйн кĕпĕ
сатирический (син. обличйтельный) прил., сатирйчески нареч. тăрăхлăвлă, питлĕвлĕ; тăрăхлакăн,
питлекен; сатирйческие стихИ питлевлĕ сă'вă
сăхар (-а) сущ. муж. сăхăр; свекбльный сăхар кăшмăн сăхăрĕ
сăхарный прил. сăхăр -ĕ; сăхарный
песбк сăхăр пессÿкĕ
сбежăть (будущ. сбегÿ, сбежйшь,
-гут; повел. ф. сбегй; ирич. действ.
прош. сбежăвший) глаг. сов. тар, тухсă тар, тарсă ÿк; сбежăть от преследователей хăвалакансенчен тарсă ÿк
сберегăтельный ирил. перекет -ĕ;
сберегăтельный банк перекĕт бăнкĕ
сбить (будущ. собьк5, собьĕшь, собыбт; повел. ф. сбей) глаг. сов., когочто çапсă антăр, çапсă ÿкĕр, персе
антăр; сбить с ног урарăн çапсă
ÿкĕр; ракета сбила самолĕт протйвника рак^та тăшмăн самолĕтнĕ персĕ антăрчĕ * сбить цену хакă ÿкĕр,
хакă чакарттăр; сбить с тблку арпаштарсă яр, минрĕт
сббку нареч. айккинчĕн; подойтй
сббку айккинчĕн пырсă тăр
сбор (-а) сущ. муж. 1. тухăç; пухсă
кĕртни; болыпбй сбор огурцбв хăяр
нумăй пухсă кĕ'ртнĕ 2. пуху; сбор
ветерăнов ветерансĕн пÿхăвĕ
сббрник (-а) сущ. муж. пÿхă, сббр-

ник; сббрник унражнĕний хăнăхтарÿ пуххй
сбрÿя (-и) сущ. жен. ут таврăшĕ
(лаша кÿлмелли хатĕрсем)
сбьпъ (будущ. сбÿду, сбÿдешь, сбÿдут; иовел. ф. сбудь) глаг. сов (син.
продăть) сут, сутсă яр, сутсă пĕтĕр;
выгодно сбыть товăр таварă пайтăллă
сут
сбыться 1 и 2 л. не употр. (будущ.
сбÿдется, сбÿдутся; ирош. сбЫлся,
сбылăсь, сбылбсь, множ. сбылйсь)
глаг. сов. пурнăçлăн, пурнăçă кĕр;
егб мечта сбылăсь ÿнăн ĕ'мĕчĕ пурнăçлăнчĕ
свăдьба (-ы) сущ. жен. туй; игрăть
свăдьбу туй ту 4 золотăя свăдьба
ьЬттăн туй (мăшăрланнăранпа 50 çул
çитнине уявлани)
свалИться (будущ. свалк5сь, свăлишься, свăлятся; повел. ф. свалйсь, свалйтесь; прич. действ. прош.
свалившийся; деепр. свалйвшись)
глаг. сов. тÿн, ÿк, йăвансă ан; свалйться на зĕмлю çĕрĕ ÿк
сварИть (будущ. сварк5, свăришь,
свăрят; прич. страд. прош. свăренный) глаг. сов. пĕçĕр; сварИть суп
яшкă пĕçĕр
сварИться 1 и 2 л. не употр. (будущ. свăрится, свăрятся) глаг. сов.
пиç, пиçсĕ çит; картбфель сварйлся
çĕр улмй пиçсĕ çйтнĕ
сват (-а) сущ. муж. 1. ĕвчĕ (хĕр
çураçма янă арçын) 2. хăтă (упăшкипе арймĕн аслă тăванĕсем пĕр-пĕрне
чĕнни)
свататься (наст. -аюсь, -аешься,
-аются; повел. ф. -айся, -айтесь; деепр. -аясь) глаг. несов., к кому и за
кого хĕр çурăç (качча пыма ыйт)
свăтья (-и) сущ. жен. тăхлăчă
свăха (-и) сущ. жен. 1. ĕвчĕ (хĕр çураçма янă хĕрарăм) 2. тăхлăчă (упăшкипе арăмĕн аслй тăванĕсем пĕрпĕрне чĕнни)

свая (-и) сущ. жен. сăвăй (çĕре
çапса лартакан тĕрек юпи); свăи
мостй кĕп^р сăвайĕсем
сведение (-я) сущ. сред. пĕлÿ', хыпăр; предстăвить сведения пĕлтер,
хыпăр тăрăт (ыйтса яни, кирли çинчен) * принять к сведению шутă
ил; к вЯшему сведению вводн. сл. сире пĕлсе тăмă
свĕжий (кратк. ф. свеж, свежă,
свежб", множ. свежи и свежй) ирил.
1. чĕ 'рĕ, пăсăлмăн; çĕ 'нĕ; свĕжая
рыба тин тЫтнă пÿлă; свежие фрÿкты чĕ'рĕ улмă-çырлă 2. уçă, сУлхăн,
сивĕрех; свежий ветер сйвĕ çил; на
свĕжем вбздухе ÿçă сывлăшрă, тултă 3. çĕ'нĕ; свежий нбмер газеты хаçăтăн çĕ'нĕ нбмерĕ 4. тасă, ÿсă курмăн; свежая рубăшка тасă кĕпе *
со свĕжими силами çĕ'нĕ вăйпă; на
свежую гблову пуç ывăниччен; по
свежим следăм çийĕнчĕх
свекрбвь (-и) сущ. жен. хунямă,
пăянăм (хĕрарăм хăй упăшкин амăшне чĕнни)
сверкăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
глаг. несов. çиç, йăлтăртăт, çутăл; в
небе сверкают звĕзды тÿпере çăлтăрс^м йăлтăртатăççĕ
сверлИть (наст. -лк5, -лйшь, -лят;
лрич. страд. прош. -лĕнный) глаг. несов. шăтăр, пăралă; сверлИть буравбм пăрапă шăтăр, пăралă
свĕрстник (-а) сущ. муж., сверстница (-ы) жен. тăнтăш; мы с ним
свĕрстники эпИр унпă тăнтăш
сверху нареч. çÿлте, çиелте; çÿлт^н, çиелтен, турăн; карандăш лежйт св^рху кăрантăш çиелте выртăть; св^рху идет теплохбд турăн
теплохбд анăть
сверчбк (-чкă) сущ. муж. шă'рчăк
(килти)
свет1 (-а) сущ. муж. çÿгă; Яркий
свет вă'йлă çутă; при свете луны ÿйăх
çутипĕ; зажĕчь свет çутă' çут * ни

свет ни зарЯ, чуть свет тул çÿтăлнăçутăлмăн; брбсить свет на что
ăнлантарсă пар
свет2 (-а) сущ. муж. (син. мир)
тĕнче, çут тĕнче; путешествие вокрÿг света тĕнчĕ таврă çул çÿренй;
появйться на свет кун кур, çурăл *
выпустить в свет пичетлесĕ кăлăр;
тот свет леш тĕнче (тĕн ĕненĕвĕнче);
ни за что на свете тем тусăн та
светăть (наст. -ăет) глаг. безлич. несов. çÿтăл; уже светăет тул çутăлăть
ĕ'нтĕ
светиться (наст. свечÿсь, светишься, свĕтятся; ловел. ф. светйсь, светйгесь; прич. действ. наст. светящийся; деепр. светясь) глаг. несов. çутăл,
çуталсă тăр, йăлтăртăт; вдалИ свĕтится
маяк инçетре маяк çутй йăлтăртатăть;
он весь свĕтится от рăдости вăл савăннипе çиçсе кăнă тăрăть
свĕтлый (кратк. ф. -тел, -тлă,
-тлб, множ. -тлЫ; превосх. ст. -тлĕйший) прил., светлб нареч. 1. (ант.
тĕмный) çÿтă, чăкăр; тасă; свĕтлая
кбмната çÿтă пу'лĕм; на дворĕ уже
светлб тул çÿгăлнă ĕ'нтĕ 2. (ант. мрăчный) çÿтă, сăвăк; свĕтлые дни д^тства ачăлăхăн сăвăк кунĕсем
светофбр (-а) сущ. муж. светофбр
(урам урлă каçмалли йĕркене кăтартакан хатĕр)
свеча (-й) сущ. жен. çуртă; зажĕчь
свечи çуртă çут
свекла (-ы) сущ. жен. кăшмăн;
столбвая свекла хĕ 'рлĕ кăшмăн;
кормовăя свĕкла выльăх кăшмăнĕ;
сăхарная свекла сăхăр кăшмăнĕ
свекр (-кра) сущ. муж. хуняçа,
пăятăм (хĕрарăм хăй упăшкин ашшĕне чĕнни)
сверток (-тка) сущ. муж. тĕрк^,
çькă; сверток с бельем кĕпе-йĕм тĕркй
свндăние (-я) сущ. сред. курнăçÿ,
тĕл пулу; пăрень спешит на свидă-

ние с дĕвушкой кăччă хĕрпĕ тĕл пулмă васкăть
свидетель (-я) сущ. муж., свидетельница (-ы) жен. свидетель; куракăн, кÿрнă çын; выступление свидетеля в судĕ свидетель судрă сăмăх
каланй; свидетелей зтого скандăла
не было ку харкашăвă куракăн пулмăн
свидетельство (-а) сущ. сред. свидетельство, ĕнентерÿ' хÿчĕ; свидетельство о рождĕнии çуралнй çинч^н пăнă хут
свинăрник (-а) сущ муж. сыснă
витй
свинĕц (-нцă) сущ. муж. хурă тăхлăн
свинина (-ы) сущ. жен. сыснă ăшĕ;
приготбвить жаркбе со свинйной
сыснă ашĕпе шаркку пĕçер
свиньЯ (-й) сущ. жен.; множ. свйньи (свиней, свйньям) сыснă; дйкие свИньи хир сыснисем; держăть
свинĕй сыснă усрă
свистеть (наст. -ищÿ, -истишь, -истят; иовел. ф. -стй) глаг. несов. шă'хăр,
шă'хăрт, шилĕт; свистеть в свистбк
шăхличпе шă 'хăрт; пули свистят
пульăсем шилетĕççĕ
своббда (-ы) сущ. жен. йрĕк, йрĕклĕх; выпустить на своббду ирĕкĕ яр
своббдный ирил., своббдно нареч.
1. (ант. завйсимый, подчинĕнный)
йрĕклĕ, йрĕк, пăхăнмăн; своббдная
странă пăхăнмăн çĕршьге; говорйть
своббдно йрĕклĕн калă 2. (ант. занятбй) Ирĕклĕ, пÿшă; ерçÿ 'ллĕ;
своббдный стул пÿшă пукăн; в свободное врĕмя ерçÿ'ллĕ вăхăтрă 3. (ант.
тесный) шалпăр, ăслă, пЫсăк; своббдный плащ шалпăр плащ
своеврĕменный прил., своеврĕменно нареч. вă'хăтлă, вЫрăнлă; кйрлĕ
вăхăтрă; своевременное предупреждение вăхăтрă асăрхаттарнй
свой (своегб) местоим. муж.; свое
(своегб) сред.; своЯ (своĕй) жен.;

множ. свой (свойх) хăмăн (манăн),
хă'вăн (санăн), хă'йĕн (унăн); хăмăрăн (пирĕн), хă 'вăрăн (сирĕн),
хăйсĕн (вĕсен); Зто у меня своЯ кнйга
ку ман хăмăн кĕнеке
свбйство (-а) сущ. сред. пăллă, пахăлăх, ÿирăмлăх; свбйства метăллов
металсĕн пахалăхĕсем
своЯк (-ă( сущ. муж. пуçанă; онй
своякй вĕсем пуçанăллă (аппăшĕпе
йăмăкне качча илнĕ арçынсем)
своЯченица (-ы) сущ. жен. хĕр пÿлтăр (арçыншăн - арăмĕн аппйшĕ е
йăмăкĕ)
связăть (будущ. свяжу, свяжешь,
свяжут; повел. ф. свяжй) глаг. сов. 1.
çых, çыхсă ларт, сып; çыхсă хур;
связăть концы веревок кантрă вĕçĕсене сып; кнйги свЯзаны в п^чку
кĕнекесенĕ тăркелесе çЫхнă 2. (сик.
соединйть) çыхăнтăр; связăть городă
желĕзной дорбгой хуласене чугÿн
çулпă çыхăнтăр 3. çых, çыхсă ту;
связăть кбфту кбфта çых * связйть
по рукăм и ногам ал-уранă çыхлантăр, ĕçлеме ан пар
связаться (будущ. свяжÿсь, свяжешься, свяжутся; повел. ф. свяжйсь, свяжитесь; прич. действ. прош.
связăвшийся; деепр. связăвшись)
глаг. сов. 1. çЫхăн, çыхăнÿ тыт; связăться по телефбну телефонпă çЫхăн 2. çыхлăн, ер, çыхлансă кай;
он связăлся с ненадежными людьмй вăл шăнчăксăр çынсемпĕ çыхлăннă
связь (-и, о связи, в связй и в связи) сущ. жвн. 1. (син. общение) çыхăнÿ, хутшанÿ; дружеские свЯзи тÿслă çыхăнÿ; поддĕрживать связь çыхăнÿ тыт 2. çыхăнÿ (çыхăнмалли хатĕрсем); телефбнная связь телефбн
çЫхăнăвĕ
святбй 1. прил., свято нареч. тасă,
сăвăплă, пархатăрлă; святăя обЯзанность пархатăрлă тйвĕç 2. сущ. свя-

тбй (-бго) муж. çветтуй (христиан
тĕнĕшĕн нумай вăй хунă çын)
священный лрил. 1. тасă, чЫслă,
пархатăрлă; свящĕнный долг перед
оте"чеством тăвăн çĕршЫв умĕнчИ
тасă тйвĕç 2. тĕн -ĕ; священный обрЯд тĕн йăли; священное писăние
тĕн кĕнекй
сгореть (будущ. -рю, -рйшь, -рят;
лрич. действ. прош. -рĕвший) глаг.
сов. çун, çунсă кай; дом сгорел дотла çурт ним юлмй çунсă кăйнă
сдать (будущ. сдам, сдашь, сдаст,
множ. сдадйм, сдадйте, сдадут; прош.
сдал, сдалă, сдăло; иовел. ф. сдай;
прич. действ. прош. сдăвший; прич.
страд. прош. сдăнный) глаг. сов. 1.
кого-что пар, тăвăр, тавăрсă пар;
сдать кнИги в библиотĕку кĕнекесене библиотекăнă тавăрсă пар 2. что
тарă пар; сдать квартиру на год хваттерĕ пĕр çултăлăклăх тарă пар 3. что
пар, тыт; сдать экзăмен экзăмен пар
сдăться (прош. сдăлся, сдалăсь, сдалбсь и сдăлось, множ. сдалйсь и сдăлись; повел. ф. сдăйся, сдăйтесь;
ирич. действ. прош. сдăвшийся; деепр. сдăвшись) глаг. сов. пăрăн, тыткăнă кай; сдăться врагÿ тăшманă пăрăн
сдăча (-и) сущ. жен. ытлашшй укçă, к5лнă укçă (тавар хакĕн тăрри);
сдать пятьдесят рублĕи сдДчи ытлашшй ăлă тенке тавăрсă пар
сделать (будущ. -аю, -аешь, -ают)
глаг. сов., что ту, тусă хур, пурнăçлă; я Зто сделал своими рукăми Зпĕ
кунă хам алăпă тунă 4 сдĕлать вь1говор ятлă, хытăр
сдĕлаться (будущ. -аюсь, -аешься,
-аются; повел. ф. -айся, -айтесь;
прич. действ. прош. -авшийся; деепр.
-авшись) глаг. сов. пул, пулсă тăр,
пулсă кай; вымытые вблосы сделались мЯгкими çÿнă çÿç çеп-çемçе
пÿлчĕ

сдĕльный прил ĕç -ĕ; ĕ'çĕн тÿлек^н; сдĕльная оплата ĕ'çĕн тÿленй
сдббный ирил. юрмăллă, т^хĕмлĕ
(çу, сахăр, çăмарта янăскер); сдббное
тбсто юрмăллă чустă
себестбимость (-и) сущ. жен. хăй
хăклăх (тавар тума тухнă пĕтĕм
тăкак); снйзить себестбимость продукции продÿкци хăй хаклăхне чакăр
себя (себĕ, соббй и соббю, о себе) местоим. возврат. хамă (манă),
хăвнă (сана), хăйнĕ (ăна); хамăрă
(пире), хăвăрă (сире), хăйсенĕ
(вĕсене); онй раббтают, не жалĕя себя вĕсĕм хăйсенĕ хĕрхенмĕсĕр
ĕçлеççĕ; ты дÿмаешь тблько о себе
Эсĕ ху çинчен çеç шухăшлăтăн *
выйти из себя тарăхсă кай; вывести
из себЯ тарăхтарсă яр; говорйть про
себя ăшрă калă; не по себе чун вырăнтă мар; прийти в себЯ тăнă кĕр,
лăплансă çит
сев (-а) сущ. муж. акă; акнй; весĕнний сев çур акй; вестй сев пшенИцы тÿлă ак
север (-а) сущ. муж. (ант. юг)
çÿрçĕр; с сĕвера на юг çурçĕртен
кăнтăраллă; на сйвере Россйи Раççĕйĕн çÿрçĕр пайĕнче
северный прил. (ант. к5жный)
çÿрçĕр -ĕ; çурçĕртй; северный вйтер
çурçĕртен вĕрекен çил; Северный
пблюс Çÿрçĕр пблюсĕ
севрн5га (-и) сущ. жен. çеврйк
(осетр йышши пулă)
сегодня нареч. паян, çак кун; сегбдня хблодно паян сИвĕ; встрĕтимся
сегбдня или зăвтра
паян е ырăн
тĕл пÿлăпăр ^ не сегбдня зăвтра паян-ыранăх
сегбдняшний прил. паянхй; сегбдняшняя газета паянхй хаçăт * на сегбдняшний день паянхИ кунă, çак
самантă
седлб (-ă) сущ. сред.; множ. седла
(сĕдел, сĕдлам) 1. йĕнĕр; сесть в сед-

лб йĕнер çине лар 2. (син. сиденье)
лăркăч (велосипедăн, мотоциклăн)
седбй ирил. кăвăк, шÿрă; кăвак ^ р н ă , шурăлнă; седые вблосы
кăвăк çÿç
сезбн (-а) сущ. муж. сезбн, вă'хăт,
тапхăр; летний сезбн çуллахй вă'хăт;
охбтничий сезбн сунăр тăпхăрĕ
сейчăс нареч. 1. хăлĕ, халь, çак самантрă; сейчăс десять часбв хăлĕ
вÿнă сехет 2. (син. скбро) хал^х, кĕçех, кĕç-вĕ 'ç; онй сейчăс придÿт
вĕсĕ"м кĕç^х килĕççĕ
секр^т (-а) сущ. муж. (син. тăйна)
вă'рттăнлăх, секрĕт; раскрьггь секрет вăрттăнлăхă уçсă пар
секретăрь (-я) сущ. муж. секретăрь
(учрежденин кулленхи ĕçĕсене туса
тăракан); секретăрь суда суд секретăрă
секретный (син. тăйный) лрил.,
секрĕтно нареч. вă'рттăн, секретлă;
секретное поручение вă'рттăн хÿшнă
ĕç
секÿнда (-ы) сущ. жен. 1. çеккÿнт
(вăхйт виçи - минутйн '/60 пайĕ)
2. çеккÿнт (математикйра кĕтес виçи
- градусăн '/зво пайĕ)
секÿндный ирил. çеккÿнт -ĕ; секÿндная стрелка часбв сехетĕн çеккÿнт
йĕппи
секция (-и) сущ. жен. сĕкци,
ÿйрăм, пай; спортивные секции
спорт секцийĕсем
селезень (-зня) сущ. муж. кăвакăл
аçй
селение (-я) сущ. сред. ял, посĕлок
селб (-ă) сущ. сред.; множ. сĕла
(сĕл, сĕлам) ял, салă; базăрное селб пасăрлă ял; рÿсское селб вырăс
салй
сельский прил. ял -ĕ, салă -ĕ; ялтй; сельское хозяйство ял хуçăлăхĕ;
сельское населĕние ял хăлăхĕ; главă сельской администрăции ял администрăцийĕн пÿçлăхĕ

сельскохозЯйственный нрил. ял хуçăлăх -ĕ; сельскохозяйственные раббты ял хуçăлăх ĕçĕс^м
семафбр (-а) сущ. муж. семафбр
(поездсене сигнал памалли хатĕр)
семейный (кратк. ф. -бен, -ĕйна,
-ейно, -ейны) 1. çемье -ĕ, кил-йЫш
-ĕ; çемьерй, кил-йышрй; семейная
жизнь çемьĕ" пурнăçĕ; семĕйные ссбры кил-йышри харкашусем 2. (ант.
холостбй) çемьеллĕ, ăрлă-ăрăмлă;
семейный человек çемьĕллĕ çын
семĕстр (-а) сущ. муж. семестр,
çур çÿллăх (аслă шкулсенче); первый
семестр учебного гбда вĕренÿ' çÿлĕн
пĕрремĕш семестрĕ
семечко (-а) сущ. сред.; множ. семечки (-чек, -чкам) 1. хĕвел çăврăнăш (вăрри); грызть семечки хĕвĕл çăврăнăш шĕкĕлче 2. вă 'рă,
тĕ'шĕ; семечко тыквы кăвăн вăррй
семилетний ирил. çйчĕ çултй, çиччĕрй; семилетние дети çиччĕрй ачасĕм
семнăдцать (-и) числит. колич. вун
çйччĕ, вун çйчĕ, вун çич; в семнăдцать лет вун çиччĕре, вун çйчĕ çултă
семь (семй, семыб) числит. колич. çйччĕ, çйчĕ, çич; семь дней çйчĕ
кун; семь раз çйччĕ, çйчĕ хутчĕн
сĕмьдесят (семйдесяти, семьк5десятью) числит. колич. çйтмĕл; старикÿ ужĕ за семьдесят старйк çитмĕлтĕн йртнĕ ĕ'нтĕ
семьсбт ( семисбт, семьюстăми,
о семистăх) çич çĕр; гброду испблнилось семьсбт лет хулă çич çĕр çул
тултăрчĕ
семьЯ (-й) сущ. жен.; множ. с^мьи
(семей, семьям) 1. çемье, кил-йЫш;
член семьй çемьерй çын; многодетная семьЯ нумăй ачăллă çемье; семьЯ Петрбвьгх Петровсен кил-йЫшĕ
2. йыш,. пÿслăх, картă, ÿшкăн; семьЯ волкбв пĕр пÿслăх кăшкăр; се-

мьЯ груздей кă'рăç картй; пчелИная
семьЯ хурт йЫшĕ (иĕр вĕллери) *
семьЯ языкбв хурăнтăшлă чĕлхесĕн
йЫшĕ
с^мя ( семени) сущ. сред.; множ.
семенă (-мян, -менăм) вă'рă; вă'рлăх;
семя арбÿза арбуз вăррй; семенă овсă сĕ'лĕ вă'рлăхĕ
сени (сенĕй) сущ. множ. ç^нĕк,
пÿрт ум, пă'лтăр; дверь сеней çенĕк
ăлăкĕ; спать в сенях пăлтăртă çЫвăр
сено (-а) сущ. сред. утă; луговбе сĕно çарăн ути; сушйть сено ÿтă тйпĕт
сенокбс (-а) сущ. муж. ÿтă çи, ÿтă
çулнй; приступить к сенокбсу ÿтă
çулмă тух
сентЯбрь (-я) сущ. муж. ăвăн ÿйăхĕ, сентябрь (çулталăкри тăххăрмĕш уйăх); первое сентября - День
знăний ăвăн ÿйăхĕн пĕрремĕшĕ Пĕлÿ' кÿнĕ
сентЯбрьский ирил. сентябрь -ĕ;
ăвăн уйăхĕнчй, сентябрьтй
сердечный ирил., сердĕчно нареч. 1.
чĕрĕ -ĕ; сердечные болĕзни чĕре чирĕсĕм 2. (син. задушевный) кă'мăллă,
ă'шă, ырă кă'мăллă; сердечно поздрăвить ă'шшăн саламлă
сердитый (син. злой) ирил., сердито нареч. çиллес, усăл, хаяр, çилл^нчĕк; сердитое лицб çиллес сăнпйт; сердИто кричăть на детей ачасенĕ хаяррăн кăшкăрсă вăрç * под
сердитую рÿку çилленнĕ самантрă
сердйться (наст. сержÿсь, сĕрдишься, сердятся; иовел. ф. сердйсь, сердитесь; ирич. действ. наст. сердящийся; деепр. сердясь) глаг. несов., на
кого-что çиллен, тăрăх, çйлĕ тыт;
сердиться из-за пустякбв вак-тĕвекшĕн çиллен; я на тебЯ не сержÿсь Эпĕ санă çйлĕ тытмăстăп
сĕрдце (-а) сущ. сред.; множ. сердцă (-дец, -дцăм) 1. чĕре; здорбвое
сĕрдце сЫвă чĕрĕ; сердце бьĕтся чĕрĕ тапăть 2. чĕре, чун, чун-чĕрĕ,

кă'мăл; человек с дббрым с^рдцем
Ырă кă'мăллă çын * от всегб сбрдца пĕ 'тĕм чун-чĕререн; сердце не
лежит к кому-чему чун выртмăсть;
по сердцу и пб сердцу кăмăлă каять, чун выртăть; отлеглб от сбрдца чĕре лăштăх пÿлчĕ
серебрб (-ă) сущ. сред. кĕ'мĕл; изделия из серебрЯ кĕ'мĕл япаласĕм
серĕбряный ирил. кĕ'мĕл ...; кĕ'мĕл
-ĕ; серĕбряная лбжка кĕ'мĕл кăшăк;
серĕбряный рудник кĕ'мĕл руднйкĕ
середина (-ы) сущ. жен. вăрă, вăтă
çĕр; середйна крÿга çаврăкăш варрй;
в середине лбса вăрмăн варринчĕ
сержăнт (-а) сущ. муж. сержăнт
(кĕçĕн командир); стăрший сержăнт
ăслă сержăнт
серп (-ă) сущ. муж. çурлă; рăньше хлеб жăли серпбм ĕ'лĕк тыррă
çурлапă вЫрнă
сĕрый (кратк. ф. сер, серă, с^ро, сĕры) ирил. сă'рă, кăвăк; сĕрые
тÿчи кăвăк пĕлĕтсĕм
серьгă (-й) сущ. жен.; множ. серьги (серĕг, серьгăм и сĕрьгам) хăлхă
çаккИ, алкă; золотые сĕрьги Ылтăн
алкă
серьезный ирил., серьезно нареч.
1. (ант. легкомЫсленный) тĕ'плĕ,
шÿхăшлă, тимлĕ; серьĕзно относйться к делу ĕçĕ тĕ'плĕ тумă тă'рăш
2. (син. трÿдный) йЫвăр, кă'ткăс;
серьĕзная болĕзнь йывăр чир
сĕссия (-и) сущ. жен. сбсса (вăхйтран вăхăта ирттерекен лару);
сĕссия Госудăрственного Совĕта Чувăшской Респÿблики Чăвăш Республикин Патшăлăх Канăшĕн сессийĕ
сестрă (-Ы) сущ. жен.; множ. сĕстры (сестĕр, сĕстрам) 1. аппă (хамран асли), йă'мăк (хамран кĕçĕнни)
2. сестрă (вăтам пĕлÿллĕ медицина
ĕçченĕ); хирургическая сестрă хирÿрги сестрй
сестрĕнка (-и) сущ. жен. йă'мăк

сесть (будущ. сяду, сядешь, сядут;
повел. ф. сядь; ирич. действ. прош.
сĕвший) глаг. сов. 1. лар, вырнаçсă
лар; сесть за стол сĕтел хушшинĕ
лар; сесть в автббус автобусă кĕрсе
лар; птИца с^ла на в^тку кăйăк турăт çинĕ ансă лăрчĕ 2. лар, кĕр; пбсле стйрки рубăшка с^ла çÿнă хЫççăн кĕпе лăрчĕ 4 сесть за кнИги
кĕнеке вуламă пикĕн; сесть на дибту диета тытмă пуçлă; сесть в тюрьмÿ тĕрмене лек; сблнце село хĕвел
ансă лăрчĕ
сеялка (-и) сущ. жен. сеялка (тырă
акмалли машина)
сĕять (наст. сбю, сĕешь, сĕют; повел. ф. сей; ирич. действ. наст. с^ющий, прош, сеявший; ирич. страд.
прош. сĕянный; деепр. сбя) глаг. несов., что 1. ак; сеять горбх пăрçă ак
2. аллă; с^ять мукÿ çă'нăх аллă 4
сбет мĕлкий дождь йĕпхÿ' çăвăть
сжать (будущ. сожмÿ, сожмĕшь,
сожмут; повел. ф. сожмй; ирич. страд.
прош. сжăтый) глаг. сов., кого-что
хĕс, пăчăртă, чăмăртă; сжать рÿку
аллă чăмăртă; сжать гÿбы тутанă
пăчăртасă тыт
сзăди нареч. хыçрăн, хыçалтăн; хыçрă, хыçалтă; подойтИ сзади хыçалтăн пырсă тăр; стоЯть сзăди хыçрă
тăр
сигарета (-ы) сущ. жен. сигарет;
пăчка сигарет пĕр пăчка сигарет
сигнăл (-а) сущ. муж. сигнăл, пăллă; звуковбй сигнăл сăсă сигнăлĕ;
подăть сигнăл рукбй алăпă сулсă
пăллă пар
сидеть (наст. сижÿ, сидйшь, сидят) глаг. несов. 1. лар; вырнаçсă лар;
сидеть на стÿле пукăн çинче лар;
птйца сидйт на вегке кăйăк турăт çинче ларăть; сидĕть цĕлый день дбма
кунĕпĕх килтĕ лар 2. 1 и 2л. не употр.
лар, юрă, кйлĕш; плăтье на девушке
сидйт хорошб кĕпĕ хĕре килĕшет

сйзый (кратк. ф. сиз, сизă, сйзо,
сйзы) ирил. сă'рă, кăвăк; сизый дым
кăвăк тĕ'тĕм
сйла (-ы) сущ. жен. вăй, хал, хăвăт, вăй-хăвăт; сйла мышц мышцăс^н вă'йĕ; сйла вĕтра çил хăвăчĕ;
лишиться сил халтăн кай; твбрческие сйлы нарбда хăлăхăн пултарÿ
вăй-хăвăчĕ 4 закбн вступйл в сйлу
закбн вăя к ĕ ' н ĕ ; вооружĕнные сйлы страны çĕршЫвăн хĕç-пăшăллă
вăйĕсĕм; йзо всех сил пĕ'тĕм вăйрăн;
от силы чи нумаййй, нумăй пулсăн; по сйлам вăй çеммй; через сйлу арăн-арăн
силкбм, сйлой нареч. в ă й п ă ,
çилăм, йрĕксĕр, пусахласă
сильный (кратк. ф. силĕн и сйлен,
сильнă, сйльно; множ. сильнЫ и
сйльны; превосх. ст. сильнейший)
ирил. (ант. слăбый), сйльно нареч. 1.
вă'йлă, хăвăтлă, вăй-хăллă; сйльный
пăрень вă'йлă кăччă; сИльная ăрмия
хăвăтлă çар 2. пЫсăк, вйрлĕ, вă'йлă;
сильный вбтер вйчкĕн çил; сильное
гбре пЫсăк хÿйхă 3. çйрĕп, хастăр,
хевтеллĕ; сИльный харăктер çйрĕп
кă'мăл
симфонйческий лрил. симфбни -ĕ;
симфониллĕ; симфоническая мÿзыка симфонилле мÿзыка; симфонический оркĕстр симфбни орк^стрĕ
симфбния (-и) сущ. жен. симфбни
(оркестрпа каламалли пысăк музыка хайлавĕ)
сИний (кратк. ф. синь, синя, сине, сйни) ирил. 1. кăвăк; сИние цветы кăвăк чечексем 2. кăвакăрнă; сйние от хблода гÿбы сивăпĕ кăвакăрнă
тутă-çăвăр
синИца (-ы) сущ. жен. кăсăя
синбним (-а) сущ. муж. (ант. антбним) синбним (лĕр иек пĕлтерешлĕ сăмахсенчен пĕри, сăм.: лайăх
— аван, çытар — минтер)

сИнтаксис (-а) сущ. муж. сйнтаксис (грамматикăн сăмах майлашăвĕсене тата предложенисене тĕпчекен пайĕ)
сиплый прил., сИпло нареч. хăйăлтй; сиплый гблос хăйăлтй сăсă
сирĕнь (-и) сущ. жен. сирень (ырă
шăршăллă чечек, унăн тĕми); бĕлая
сирĕнь шÿрă сирень
сирбп (-а) сущ. муж. сирбп (сахăрланă çырла шывĕ)
сирота (-ы) сущ. муж. и жен.;
множ. сирбты (-бт, -бтам) тă'лăх;
крÿглый сиротă хăр тă 'лăх, ăшшĕăмăшĕсĕр
система (-ы) сущ. жен. система,
йĕрке (нумай япаласен, пулăмсен
çураçуллй йĕркеленнĕ пĕрлĕхĕ); политИческая систĕма ббщества 66ществăн полйтика системй; привестй знăния в систему пĕлÿсенĕ
йĕркене кĕрт * нĕрвная система
нерв тЫтăмĕ (организмри мĕнпур нервсем); сблнечная систĕма Хĕвĕл системй (Хĕвел тата ун тавра çаврăнса тйракан планетйсем)
сйтец (-тца( сущ. муж. çйтсă; цветастый сйтец чечĕклĕ çИтсă
сйто (-а) сущ. сред. алă, вĕ'тĕ алă
(çăнйх алламалли)
сйтцевый ирил. çйтсă ...; çйтсă -ĕ;
сйтцевое плăтье çйтсă кĕпе
сиять (наст. сияю, сияешь, сияют;
повел. ф. сияй) глаг. несов. çутăл,
ялкăш, çиç, ялтăртăт; сблнце сиЯет на небе тÿперĕ хĕвĕл çиçсе
тăрăть
сказăть (будущ. скажУ, скăжешь,
скăжут; повел. ф. скажи; ирич. страд.
прош. скăзанный) глаг. сов., что 1.
калă, те; каласă пар; он сказăл, что
не пойдет с нăми вăл пирĕнпе пымăстăп тĕрĕ 2. скăжем вводн. сл.
тейĕпĕр, кăлăпăр; скăжем, я соглашÿсь Зпĕ килĕшĕтĕп тĕйĕпĕр *
сказăть по прăвде тĕрĕссипĕ кала-

сăн; вернĕе сказăть тĕрĕсрĕх каласăн; ничегб не скăжешь нймĕн те
калăймăн
скăзка (-и) сущ. жен. юмăх; волшебные скăзки асăмлă юмахсĕм; бăбушка расскăзывает скăзку асаннĕ
юмăх ярăть
сказÿемое (-ого) сущ. сред. сказÿемăй (предложенин аслă членĕсенчен пĕри)
скакăлка (-и) сущ. жен. сйккĕч,
сикмĕ, скакăлка; выполнЯть упражнĕния со скакăлкой сиккĕчпĕ хăнăхтарÿ ту
скалă (-Ы) сущ. жен.; множ. скклы (скал, скăлам) чул ту, хысăк,
чăкăл ту
скамĕйка (-и), скамьЯ (-И) сущ.
жен. сак, тенкĕл; садбвые скамĕйки
садрй саксĕм
скандăл (-а) сущ. муж. харкашу,
хирĕçÿ'; поднЯть скандăл харкашÿ
кăлăр
скăтерть (-и) сущ. жен. сĕтĕл çиттй
* Скăтертью дорбга! Тасалнй пахă!
скверньш прил. (син. гоюхбй), скверно нареч. япăх, усăл, начăр; скверная погбда япăх çантăлăк; мăльчик
ведет себЯ сквĕрно ачă хăйнĕ начăр
тыткалăть
сквозняк (-ă) сущ. муж. вйтĕр çил
(пĕр алăкран, кантйкран теприне
сывлăш туртăнни); простудйться на
сквознякĕ вйтĕр çилпĕ шăнсă пă'сăл
сквозь что, предлог с вин. п. вйтĕр,
хушшипĕ, хушшинчĕн; пролĕзть
сквозь решетку решеткĕ вйтĕр хĕсĕнкелесĕ тух * смеЯться сквозь слĕзы куççÿль вйтĕр кул; сквозь сон
Ыйхă тĕлĕшпĕ
скворец (-рцă) сущ. муж. шă ' н кăрч
скворĕчник (-а, произносится шн)
сущ. муж. шă'нкăрч йăвй; развесить
по дерĕвьям скворĕчники йывăçсĕм
çинĕ шă'нкăрч йăвисĕм çаксă тух

скйнуть (будущ. -ну, -нешь, -нут;
повел. ф. скинь) глаг. сов., кого-что
(син. сбрбсить) пăрăх, антăр, илсе
пăрăх, хывсă пăрăх; скйнуть снег с
крьпли дбма пÿрт тăрринчен юр антăр; скИнуть одежду тумтире хывсă парăх * скинуть цену хакă чакăр
скирд (-ă) сущ. муж.; множ. скирды (-бв) и скирдă (-ы) жен.; множ.
скйрды (скирд, -ăм) капăн, урă, ĕ'çкĕрт; скирд солбмы ÿлăм урй
склад (-а) сущ. муж. склад; продовбльственный склад апăт-çИмĕç
склăчĕ
склăдка (-и) сущ. жен. пĕрме, пĕрмече, хутлăм; склăдки на н5бке к5бка пĕрмечй
складнбй ирил. хуçмалшă, хуçланакăн; складнбй нож хуçмаллă çĕ'çĕ,
п^кĕ
склон (-а) сущ. муж. тăйлăм, тăйлăк, тăвайкки; на склбне горы сăрт
тайлăмĕнче
склонĕние (-я) сущ. сред. вĕçлев;
вĕçленй, вĕçленни (грамматикйра ят сăмахсем падеж тăрйх улшăнни)
склонить (будущ. -онк5, -бнишь и
-онйшь, -бнят; ирич. страд. прош.
-онĕнный) глаг. сов. 1. что (син. нагнуть) тай, пĕк, чик, ус; склонить
г<5лову пуçă ус 2. кого (син. уговорИть) çăвăр, ÿкĕте кĕрт; он всех
склонйл на свон5 стброну вăл пурне те хăй мăйлă çăвăрнă
склонЯть (наст. -яю, -яешь, -яют;
прич. страд. наст. -яемый) глаг. несов., что вĕçле; склонЯть существйтельное япалă ятне вĕçле
скббка (-и) сущ. жен. скббка (текстйн пĕр пайне уййрса илмелли
паллă); крÿглые скббки çаврă скббка; взять в скббки скобкăнă хуп
сковородă .(-Ы) сущ. жен.; множ.
скбвороды (сковорбд, сковородăм)
и сковорбдка (-и) сущ. жен. çатмă;

жăрить на сковорбдке çатмапă
ăшалă
скользИть (наст. -льжÿ, -льзйшь,
-льзят; прич. действ. наст. -льзящий)
глаг. несов. шу, шуç, шусă пыр;
скользить по льду пăр тă'рăх шусă
пыр
скбльзкий (кратк. ф. -зок, -зкă и
-зка, -зко, множ. -зки) прил. якă,
шуçлăк; скбльзкая дорбга шуçлăк çул
скблько 1. нареч. и союзн. сл. мĕн
чÿхлĕ; Скблько Зто стбит? Мĕн
чÿхлĕ тăрăть ку?; берй скблько хбчешь мĕн чÿхлĕ ил^с тетĕн, çăвăн
чÿхлĕ ил 2. (скбльких, скбльким,
по скбльку, о скбльких) числит.
неопр.-колич. миç^; скблько раз миçе
хут; По скбльку тетрадей на каждого? Кашнинĕ миçешер тетрăдь
тивĕт? ^ хоть скблько кăшт та пулйн; скблько душе угбдно Ытлăçйтлĕ, темĕн чухл^х
скблько-нибÿдь нареч. мĕн чÿхлĕ
те пулйн; У тебЯ есть скблько-нибÿдь денег? Сăнăн мĕн чÿхлĕ те пулйн укçă пур-и?
скорлупă (-Ы) сущ. жен.; множ.
скорлупы (-ÿп, -ÿпам) вйтĕм, хупă;
скорлупă орĕха мă'йăр хуппй
скбрость (-и) сущ. жен.; множ.
скбрости (-ĕй) хă'вăртлăх; скбрость
вĕтра çил хă'вăртлăхĕ; увелйчить скбрость движ^ния кÿçăм хăвăртлăхне
ÿст^р
скбрый (кратк. ф. скор, скорă,
скбро, множ. скбры; сравн. ст. скор^е, скорей; превосх. ст. скорейший) 1. (син. бЫстрый) хă'вăрт, васкăвлă; хь!тă куçакăн; скбрый пбезд
хă'вăрт дбезд; скбрая медицинская
пбмощь васкăвлă медицйна пÿлăшăвĕ 2. (син. блйзкий) çЫвăх, кĕç^х, часăх пулăс; скбро прăздник часăх уяв çитет; в скбром времени çЫвăх вăхăтрăх 4 на скбрую рÿку алхăпăл, васкавăрлăн

скот (-ă) сущ. муж., скотИна (-ы)
жен. выльăх, вы~льăх-чĕ'рлĕх; крÿпный рогăтый скот мăйракăллă шултрă вЫльăх, ĕне вьшьăх; помещение
для скотины вЫльăх витй
скрипăч (-ă) сущ. муж., скрипЯчка (-и) жен. сĕрме кÿпăсçă
скрипеть (наст. -плк5, -пйшь,
-пят; ирич. действ. наст. -пящий)
глаг. несов. чĕриклет, нăтăртăт,
кăчăртăт; снег скрипит под ногăми
урă айĕнчĕ юр нăтăртатăть
скрйпка (-и) сущ. жен. сĕрме кÿпăс
скрбмный (кратк. ф. -мен, -мнă,
-мно, множ. -мнЫ и -мны) лрил.,
скрбмно нареч. 1. сăпăйлă, этеплĕ,
сăпăр; скрбмно вестй себЯ хăрпăр
хăйне этĕплĕ тыткалă 2. (син. небольшбй) пЫсăк мар, чÿхă; скрбмный
зăработок пЫсăк мар ĕç укçй
скрытый прил. (син. тăйный, невидимый; ант. явный), скрыто нареч. вă'рттăн, курăнмăн, кĕрет мар;
сисмеслĕ; скрытые возмбжности курăнмăн майсĕм; снимăть скрытой
телекЯмерой вă 'рттăн телекамерăпă ÿкерсе ил
скрыть (будущ. скрбю, скрбешь,
скрбют; иовел. ф. скрой( глаг. сов.,
кого-что (син. спрятать) пытăр, пытарсă хăвăр; пытарсă хур; скрыть
деньги укçанă пытарсă хăвăр; скрыть
правду чăннине ан калă
скрыться (будущ. скрбюсь, скрбешься, скрбются; повел. ф. скрбйся, скрбйтесь; лрич. действ. прош.
скрЫвшийся; деепр. скрЫвшись)
глаг. сов. (син. спрятаться, исчезнуть) тар, тарсă кай, тарсă пытăн
скука (-и) сущ. жен. тÿнсăх, салхÿлăх, кичбмлĕх; скÿка одолела тÿнсăх
пÿсрĕ
скулЯ (-Ы) сущ. жен.; множ. скÿлы (скул, скÿлам) пит шăммИ; ширОкие скÿлы сарлакă пит шăммй
скупбй (кратк. ф. скуп, скупă,

скÿпо, множ. скÿпы и скупы) прил.,
скупо нареч. (ант. ш,едрый) хЫтă,
хĕрхенекен (пурлйха, укçа-тенке)
скуфьЯ (-й) сущ. жен.; множ. скуфьИ (-срей) скуфья (православи пупĕсен шĕвĕр тйрăллă хура калпакĕ)
скучать (наст. -ăю, -ăешь, -ăют;
прич. действ. наст. -ăющий) глаг.
несов., о ком-чем, по кому-чему и без
доп. тунсăхлă, салхулăн, кич^м пул;
скучать по друзьям туссемшĕн тунсăхлă
скÿчный лрил. (син. невесĕлый),
скÿчно нареч. тÿнсăх, тунсăхлă, салхÿ, салхÿллă, кичĕм; скÿчный рассказ кичем калăв; врĕмя прохбдит
бчень скÿчно вă'хăт пйтĕ салхÿ ирт^т
слăбость (-и) сущ. жен. вă'йсăрлăх
хăлсăрлăх, хавшăклăх
слăбый (кратк. ф. слаб, слабă,
слăбо, множ. слăбы и слабы; сравн.
ст. слабее, слабей; превосх. ст. слабейший) ирил. (ант. сйльный), слабо нареч. 1. вă'йсăр, хăлсăр, хевтесĕр,
хавшăк; слăбый человбк хăлсăр çын
2. тÿл^к, вă'йсăр; слăбый ветербк
тÿлбк çил * слăбый чай шĕ'вĕ чей
слăва (-ы) сущ. жен. чап, мухтăв;
завоевăть славу мухтавă тйвĕç пул
слăвный ирил. (син. замечăтельный), слăвно нареч. чăплă, авăн,
хÿ'хĕм; мы слăвно отдохнÿли эпйр
пйтĕ хÿ'хĕм кăнтăмăр
славянйн (-а) сущ. муж., славЯнка (-и) жен. славян; множ. славяне
славянсем (вырăссемпе хурăнташлă
халăхсен йышĕ)
славЯнский ирил. славян -ĕ; славЯнские языки славян чĕлхисем
слагăемое (-ого) сущ. сред. хушăнаканнй (пĕр-пĕрин çумне хушакан
хисепсенчен пĕри)
слăдкий (кратк. ф. -док, -дкă,
-дко, множ. -дки; сравн. ст. слăще;
превосх. ст. сладчăйший) прил., сл^дко нареч. 1. пылăк; слăдкий, как

рăхрă" пăвансĕм выльăхă аптрамед пыл пек пылăк 2. кăнлĕ, рехĕтлĕ;
тăççĕ
слăдкая жизнь кăнлĕ пÿрнăç 3. сласлепбй (кратк. ф. слеп, слепă,
дкое (-ого) сущ. сред. пылăк апăт
слĕпо, множ. слепы; сравн. и превосх.
(пĕрремĕшпе иккĕмĕш апат хыççăн
ст. не употр.) прил., слепо нареч. 1.
параканни)
(ант. зрячий) сÿккăр, кÿçсăр; слеслĕва нареч. сулахайрăн, сулахайпбй старик суккăр старйк 2. (син. безрă; слĕва от дорбги çултăн сулахайрă
рассÿдный) ă'ссăр, ăссăрлă; слĕпо
след (следă и слĕда, следом, в
вĕрить ăссăрлă ĕненсе тăр
следе и на следÿ) сущ. муж. 1. йĕр;
следь! ног урă" йĕрĕсĕм; следы вблслбсарь (-я) сущ. муж.; множ. слбка на снегÿ юр çинчй" к ă ш к ă р
сари (-ей) и слесарЯ (-ей) слесарь
йĕрĕсем 2. пăллă, йĕр; следы боле(тимĕр хатĕрсене тăвакан е юсакан
зни на лице сăн-питрй чир паллирабочи); слĕсарь-рембнтник юсăвçă
с^м * н след простыл йĕ'рĕ те юлслĕсарь
мăн (тарнй)
слĕт (-а) сущ. муж. слĕт, пухÿ;
слĕт турйстов туристсен пÿхăвĕ
следйть {наст. слежÿ, следйшь,
слива (-ы) сущ. жен. слива (çимĕç
следят) глаг. несов., за кем-чем (син.
тата унăн йывăççи); компбт из слйнаблюдăть) асăрхă, сăнă, асăрхасă
вы слИва компочĕ
тăр; следйть за полетом самолĕта
слИвки (-вок, -вкам) сущ. множ.
самолĕт вĕçнине сăнă; следйть за
тÿтлă хăймă (сĕт йÿçĕхиччен пухса
чистотбй в дбме пÿрт-çуртрй тасалăилни)
хă асăрхă
слйвочный прил.: сливочное мăсследователь (-я) сущ. муж. следоло услăм çу
ватель (следстви тăвакан юрист)
слйтный прил. (ант. раздĕльный),
следом нареч. хЫççăн, хыçĕнчен;
слйтно нареч. пĕ'рлĕхлĕ; пĕрлĕ; слйидтй слĕдом хыççăн пыр
следствие (-я( сущ. сред. слĕдстви тное написăние слбжных слов хÿтлă
(суд умĕн аййплй ĕç тупсăмне тĕпче- сăмахсене пĕрле çырнй
слИшком нареч. ытлă, ытлашшй;
се пĕлни); проводить следствие следытлă та; ăто слишком дброго ку ытстви ту
лă та хăклă
следующий ирил. тепрй, т^пĕр; на
словăрь (-я) сущ. муж. 1. словăрь;
следующий день тепĕр кунхине
толкбвый словăрь ăнлантарÿллă слослеза (-Ы) сущ. жен.; множ. слезы
вăрь; рÿсско-чувашский словăрь вы(слĕз, слезăм) куççÿль; слĕзы берăслă-чăвашлă словăрь 2. сăмăхлăх,
гÿт из глаз куçрăн куççÿль юхăть
сăмăх йЫшĕ; словăрь языкă Пÿшкина
слезть (будущ. -зу, -зешь, -зут;
повел. ф. слезь; ярич. действ. прош. Пушкин чĕлхИн сăмăхлăхĕ
-зший; деепр. -зши) глаг. сов. 1. с
слбвно союз, выражает сравнение
кого-чего (ант. залĕзть, взобрăться)
(син. как, бÿдто) пек, евĕрлĕ, хă^х;
ан; слезть с крыши дбма пÿрт тăрпоĕт слбвно соловĕй шă 'пчăк пек
ринчен ан 2. I и 2 л. не употр. (син.
юрлăть
отпăсть) сĕ 'вĕн, вистĕн, хă 'йпăн;
слбво (-а) сущ. сред.; множ. словă
крăска со стен слĕзла стенă сăррй
(слов, словăм) 1. сăмăх (чĕлхен тĕп
хăйпăнă-хăйпăнă ÿ'кнĕ
единици); произвбдное слбво иккĕмĕшле сăмăх; значĕние слбва сăмăх
слепень (-пня) сущ. муж. пăвăн;
пĕлтĕрĕшĕ; заимствовать слова'
слĕпни в жарÿ донимăют скот шă-

сăмахсем йышăн (урăх чĕлхесенчен)
2. (син. выступление) сăмăх, тухсă
каланй; взять слбво на собрăнии пухурă сăмăх ил ^ понЯть без слов сăмахсăрăх ăнлăн; своббда слбва сăмăх
йрĕклĕхĕ; дать слбво сăмăх пар, тумă пул; сказăть к слбву сăмăх май
калă; однИм слбвом вводн. сл. пĕр
сăмахпă каласăн
словосочетăнне (-я) сущ. сред.
сăмăх майлăшăвĕ; своббдные словосочетăния йрĕклĕ сăмăх майлашăвĕс^м; фразеологические словосочетăния фразеолбги сăмăх майлашăвĕсĕм
слог (-а) сущ. муж. сЫпăк; деление слов на слбги сăмахсем сыпăксене пайланни
сложение (-я) сущ. сред. хушÿ,
хÿшăм; хушнй; задăча на сложение
хушмаллй задăча
сложИть (будущ. сложÿ, слбжишь,
слбжат; прич. страд. прош. слбженный) глаг. сов., что 1. купалă, хыв,
хур, купаласă хур; сложйть дровă в
штăбель вуттă шаршанă хыв 2. {ант.
вЫчесть) хуш, хÿшăм ту; сложить
три числă вйçĕ хисепе хуш 3. хутлăт, хуçлăт; сложить нож çĕççе хуçлăт 4. (син. сочинйть) хыв, хур, хайлă; сложить песню к5рă хыв * сложИть орÿжие пăрăн; сидеть сложă
рÿки ĕçлемесĕр лар; сложйть гблову пуçă хур (çапйçура вилни çинчен)
сложноподчиненный прил.: сложноподчиненное предложение пăхăнÿллă хутлă предложени
сложносочиненный прил:. сложносочиненное прсдложĕние сыпăнÿллă
хутлă предложени
слбжный (кратк. ф. -жен, -жнă,
-жно, множ. -жньг и -жны; сравн. ст.
сложнее, сложней; превосх. ст.
сложнейший) прил. (ант. простбй),
слбжно нареч. кă'ткăс, чăкрăш; йы~вăр; слбжная задăча йывăр задăча;
слбжное положĕнис кă 'ткăс ларÿ-

тăрÿ Ф слбжное предложĕние хÿтлă
предложĕни
слой (-я) сущ. муж.; множ. слой
(-ĕв) 1. си, хут; слой пбчвы тăпрă
сийĕсем 2. (син. грÿппа) ÿшкăн, йыш;
рăзные слой населĕния хăлăхăн тĕ'рлĕ
ушкăнĕсем
сломăть (будущ. -ăю, -ăешь -ăют;
прич. страд. прош. слбманный) глаг.
сов., что 1. хуç, хуçсă пăрăх; сломăть
вбтку туратă хуç 2. (син. испбртить)
пăс, ват, çĕ'мĕр, ватсă пăрăх; ктбто сломăл мой велосипед такăм ман
велосипедă ватсă пăрăхнă
сломăться 1 и 2 л . не употр. (будущ. -ăется, -ăются; ирич. действ.
прош. -ăвшийся; деепр. -ăвшись) глаг.
сов. 1. хÿçăл, хуçăлсă кай; доскă сломăлась хăмă хÿçăлнă 2. (сик. испбртиться) пă'сăл, ван, çă'мĕрĕл; часы
сломăлись сехĕт вăннă
слон (-ă) сущ. муж. 1. слон; африкăнский слон А'фрика слбнĕ; бйвни слонă слон асавĕсем 2. слон
(шахматри кĕлетке); ходИть слонбм
слонпă çÿрĕ
служИть (наст. служÿ, слÿжишь,
слÿжат; ирич. действ. наст. слÿжащий, ирош. служивший; деепр. служă) глаг. несов. 1. (син. раббтать)
ĕçле, службăрă тăр; служйть в бăнке банкра ĕçле 2. (син. являться)
пул, шутлăн; он всем слÿжит примĕром вăл пурйншĕн те Ырă тĕ'слĕх
пулсă тăрăть
слух (-а) сущ. муж. 1. илтÿ'; илтнй; бстрый слух çивĕч хăлхă; ÿхо —
брган слÿха хăлхă - илтÿ' брганĕ 2.
(син. известие) хыпăр, сас-хурă, хыпăр-хăнăр; не всЯкому слÿху мбжно
верить пур сас-хуранă та ĕненме çук
* на слух хăлхапă итлесе; музыкăльный слух мÿзыка тÿйăмĕ; обратиться в слух хăлханă тăратсă итл^; ни слÿху ни дÿху нимлĕ хыпăр
та çук (кам та пулин çинчен)

слÿчай (-я) сущ. муж. ĕç, тĕ'слĕх,
пÿлăм, пулсă иртни; несчăстный
слÿчай инкĕк; удивИтельный слÿчай
тĕлĕнмелле ĕç ^ в такбм слÿчае аплă пулсăн; в люббм слÿчае кир^к
мĕнлĕ пулсан та; на всякий слÿчай
сых ятнĕ; ни в кбем слÿчае нимле
пулсăн та; в крăйнем слÿчае питĕх
кирлĕ пулсăн
случăйный ирил., случăйно нареч.
1. (син. непредвйденный) ă'нсăрт,
кĕтмен; ăнсăртрăн; случаиная ошибка ăнсăртрăн тÿнă йă'нăш; встретиться случайно кĕтмĕн çĕртĕн
тĕл пул 2. сайра, ă'нсăрт; хутранситрĕн; жить на случăйные зăработки хутрăн-ситрен ĕçлесе тупнипе пÿрăн * не случайно ахальтен
мар
случйться 1 и 2 л. не употр. (будущ. -йтся, -ăтся; прич. действ. прош.
-йвшийся; деепр. -йвшись) глаг. сов.
I. (син. произойтИ) пул, пулсă ирт;
Что с ним случйлось? Мĕн пÿлнă
ăнă? 2. безл., с неопр. ф. (син. прийтйсь) тур кил, тив, пулсă тух; -малла (-мелле) пул; однăжды нам случйлось ночевăть в лесÿ пĕррехинче
пи'рĕн вăрмантă çĕр каçмаллă
пÿлчĕ
слÿшать (наст. -аю, -аешь, -ают)
глаг. несов., кого-что 1. итле, тăнлă;
слÿшать мÿзыку мÿзыка итле; внимăтельно слÿшать учйтеля вĕрентек^н каланине тăнлă 2. итлесĕ вĕрен,
итле (вĕренме); он слÿшал известных профессорбв вăл пăллă профессорсенĕ итлесе вĕреннĕ 3. итле, шутă ил, шутă хур; Не слÿшайте его!
А н йтлĕр ăнă! * слÿшай, слÿшайте
вводн. сл. итле-ха, йтлĕр-ха
слÿшаться (наст. -аюсь, -аешься,
-аются; повел. ф. -айся, -айтесь;
ирич. действ. наст. -ающийся, прош.
-авшийся; деепр. -аясь) глаг. несов.,
кого итле, пă'хăн; дбти должны слÿ-

шаться родителей ачă-пăчăн ăшшĕамăшне итлĕс пулăть
сльпиать (наст. -шу, -шишь, -шат;
ирич. страд. наст. -шимый, прош.
-шанный; деепр. -ша) глаг. несов. 1.
кого-что илт; я ничего" не слышу ^пĕ
нймĕн те илтместĕп 2. о ком-чем и
с союзом «что» илт, хыпăр ил, пĕл;
мы слышали об ăтом артИсте эпйр
ку артйст çинчен йлтнĕ * сльппишь,
слышите вводн. сл. илтетĕн-и, илт^тĕр-и
смекăлка (-и) сущ. жен. (син. сообразйтельность) тавçăрÿ, ăнкарÿ;
тавçăрÿлăх, ăнкарÿлăх; проявйть
смекăлку тавçăрÿллă пул
смĕлость (-и) сущ. жен. (син. отвăга, хрăбрость; ант. трÿсость) хăк5,
хăк5лăх, хăрсăрлăх, хастăрлăх; не
хватИло смелости хăк5 çитмерĕ
смĕлый прил. (син. отвăжный, хрăбрый; ант. труслйвый), смело нареч. хăк5ллă, хăрсăр, хастăр; см^лый
вбин хăрсăр салтăк; смело шагăть
вперĕд малаллă хăк5ллăн ут
смĕна (-ы) сущ. жен. 1. улăшÿ, ылмашÿ; улăшнИ, ылмашни; смйна
караÿла хурăл улăшнй 2. смбна (ĕç
вăхйчĕ; çав вăхăтра ĕçлекен йыш);
зав<5д рабОтает в две смĕны завбд йкĕ
сменăпă ĕçл^т * смĕна белья пĕрре
тăхăнмăлăх кĕпе-йĕм
сменйть (будущ. сменк5, сменишь,
сменят; ирич. страд. прош. сменĕнный) глаг. сов. 1. что ылмаштăр, улăштăр; сменить белье кĕпейĕм улăштăр 2. кого вырăнне пыр,
вырăннĕ тăр; Иванбва в караÿле смĕнит Сергеев Иванбв вырăнне хуралă Сергеев тăрăть 3. кого-что хь!ççăн пыр, хь!ççăн пул; жарÿ сменйла прохлăда çантăлăк шă'рăх тă'нă
хь{ççăн сулхăнлăтрĕ
смертельный прил., смертельно
нареч. 1. вйлĕм -ĕ; вилĕмле, вилмеллĕ; боец смертельно рăнен салтăк вил-

меллех амăннă 2. хаяр, хăрÿшă; смертĕльная ненависть чĕрерĕн курайманнй 3. (син. чрезвычăиный) вă'йлă;
чăтмă çук, çав терй; я смертельно
устăл Эпĕ çав терй Ывăнтăм
смерть (-и) сущ. жен.; множ. смбрти (-ей) вйлĕм; вилнй; скоропостижная смерть сăрăмсăр вйлĕм; он
погйб смертью гербя вăл паттăрсен
вилĕмĕпе вйлнĕ * смерть как уст^л вилеслĕ ывăннă
смесь (-и) сущ. жен; множ. смйси
(-ĕй) хÿтăш; йрĕлчĕк; горк5чая
смесь çунакăн йрĕлчĕк
сметăна (-ы) сущ. жен. хăймă (йÿçĕхни); запрăвить салат сметăной салатă хăймапă юр
сметь (наст. см^ю, смĕешь, смеют;
повел. ф. смей) глаг. несов. хăй, хăк5
çитĕр; не смею егб беспокбить ăнă
чăрмантармă хăймăстăп
смех (-а) сущ. муж. кулă, кулăш;
кулнй; веселый смех хавăслă кÿлă
* и смех и грех кулмаллă та, пăшăрханмаллă та; поднЯть на смех
кулăш ту; кÿрам нă смех çын куллй
смешанный прил., смĕшанно нареч. хÿтăш, хутăштăрнă; смешанный
лес хÿтăш вăрмăн
смешить (наст. -шÿ, -шйшь, -шăт;
прич. действ. наст. -шăщий, лрош.
-шйвший; деепр. -шă) глаг. несов.,
кого култăр; он нас всегдă смешйт
вăл пире ялăн култарăть
смешнбй прил., смешнб нареч. кулăшлă, кулмаллă; смешнбй расскăз
кулăшлă калăв; тут нет ничегб смешнбго кунтă ним кулмаллй те çук
смеЯться (наст. смек5сь, смеĕшься, смек5тся; повел. ф. смĕйся, см^йтесь; лрич. действ. наст. смек5щийся, прош. смеявшийся; деепр. смеясь)
глаг. несов. 1. (ант. плăкать) кул,
ахăлтăт; грбмко смеЯться ахăлтатсă
кул 2. над кем-чем (син. издевăться)
кул, тăрăхлă, мăшкăллă

смйрный (кратк. ф. -рен, -рнă,
-рно, множ. -рны и -рны; сравн. ст.
-рнее, -рней; превосх. ст. -рнейший) прил., смирно нареч. йăвăш,
кÿнĕ, лă'пкă, тÿл^к, сăпăр; смйрный харăктер йăвăш кă'мăл; Смйрно! Тăп тă'рăр! (стройри салтаксене хушни)
смолă (-Ы) сущ. жен. ; множ. смблы (смол, смблам) сÿхăр; сăмалă;
елбвая смолă чă'рăш сÿхăрĕ; пристăл, как смолă сÿхăр пек çЫпçăнчĕ
сморбдина (-ы) сущ. жен. хурлăхăн; чĕрная сморбдина хурă хурлăхăн; куст сморбдины хурлăхăн тĕ'мĕ
сморчбк (-чкă) сущ. муж. акă
кăмпй, кăтрă кăмпă (çуркунне тухаканни)
смотреть (наст. смотрк5, смбтришь, смбтрят) 1. на кого-что и во
что (син. глядеть) пăх, тинкер, кур;
смотреть в бинбкль бинокольпĕ пăх;
смотреть вперед малаллă тинкер 2.
кого-что (син. вйдеть) кур, паллăш;
пăхсă тух; смотреть кинофильм к и нофйльм кур 3. (син. обследовать)
кого-что пăх, тишкĕр; врач смбтрит больньгх тÿхтăр чйрлĕ çынсене
пăхăть 4. за кем-чем (син. ухăживать)
пăх, астÿ, асăрхă; смотр^ть за
ребĕнком ачă пăх 5. на кого-что (син.
оценивать) пăх, хаклă, шутлă; Как
ты на ^то смбтришь? Мĕн шутлăтăн
^сĕ кун пиркй? Ф смотри!, смотрйте! в знач. частицы астÿ!, астă'вăр!
(асйрхаттарса калани); смотреть не
на что пăхмăлăх та çук; смотреть в
бба сЫхă пул; смотрĕть сквозь пăльцы кÿрмăш пул
смуглый (кратк. ф. смугл, смуглă, смÿгло, множ. смуглЫ и смÿглы) лрил. (син. тĕмный) кĕре, тĕ'ттĕм, хă'мăр, хурарăх; смÿглое т^ло
кĕре ÿт
смутйть (будущ. смущÿ, смутйшь,
смутйт; ирич. страд. прош. сму-

щĕнный) иментер, вăтантăр; смутйть прйстальным взглЯдом тинкерсе
пăхнипĕ иментĕр
смутйться (будущ. смущÿсь, смутишься, смутятся; прич. действ.
прош. смутйвшийся; дееир. смутйвшись) имен, вăтăн; именсе кай, вăтансă кай, лăйăх марлăн
смущенный (кратк. ф. -щĕн, -щенă, -щенб, множ. -щены) прил.,
смущенно нареч. вăтăнчăк, вăтăнчăклă,
именчĕк, имĕнчĕклĕ; смущенно улыбăться именчĕклĕн кулкалă
смысл (-а) сущ. муж. 1. (син. значение) пĕлтерĕш; передăть смысл
прочИтанного вуланйн пĕлтерĕшне
уçса пар 2. (син. цель) тĕллĕв,
тупсăм; смысл жИзни пÿрнăç тупсăмĕ
•* здрăвый смысл чипĕр ăс-тă'н; нет
смысла уссй çук, кăлăхăх
снарÿжи нареч. (ант. изнутрй) тултăн; запереть дверь снарÿжи алăкă
тултăн питĕрсе хур
снаряд (-а) сущ. муж. 1. снаряд
(тупăран пемелли); оскблки снаряда снаряд ванчăкĕсĕм; снарЯды рвÿтся с грбхотом снарядсем шартлатсă
çурăлăççĕ 2. снаряд (гимнастика
тумалли хатĕр)
сначăла нареч. 1. (син. прежде) малтăн, пирвăй; сначăла подÿмай, потбм отвечăй малтăн шухăшлă, унтăн вара хуравлă 2. (син. снбва,
опять) çĕнĕрĕн, каллех, татăх, тĕпĕр хут; все придĕтся начăть сначăла пĕтĕмпĕх çĕнĕрен пуçлама тивет
снег (-а) сущ. муж.; множ. снега
(-бв) юр; снег идет юр çăвăть; мбкрый снег йĕпе юр, юпăнчă
снегирь (-я) сущ. муж. ÿйăп (хĕрлĕ
пĕсехеллĕ кайăк)
снегопăд (-а) сущ. муж. тăмăн, юр
çунИ; зăвтра ожидăется сйльный снегопăд ырăн тăмăн хытă çумаллă
снежйнка (-и) сущ. жен. юр пĕрчй
снежный прил. юр -ĕ; к5рлă; снеж-

ный покрбв юр вйтĕмĕ (çĕр çинчи);
снĕжная зимă к5рлă хĕл
снйзу нареч. (ант. сверху) аялтăн,
анатрăн, аял енчен; смотрĕть снйзу вверх аялтăн çÿлелле пăх
снймок (-мка) сущ. муж. ÿкĕрчĕк,
фотоÿкерчĕк; цветнбй снймок тĕ'слĕ
фотоÿкĕрчĕк
снИться (наст. снюсь, снйшься,
снятся; повел. ф. снись, снйтесь;
прич. действ. наст. снящийся, прош.
снйвшийся; деепр. снясь) глаг. несов. тĕллен, тĕлĕкре кÿрăн; все время снйтся одйн и тот же сон пĕрмăй
пĕр тĕ'лĕк тĕлленет
снбва нареч. (син. опять) çĕнĕрен,
каллех, татăх, т^пĕр хут; мы снбва
вместе эпйр каллех пĕрле
сноп (-ă) сущ. муж. кĕлтĕ; сноп ржи
ырăш кĕлтй; вязăть снопы кĕлтĕ çых
снохă (-И) сущ. жен.; множ. снбхи
(снох, снбхам) к и н ; млăдшая снохă кĕ'çĕн кин
сныть (-и) сущ. жен. серт^; щи из
сныти серте яшки
снять (оуоУщ. снимÿ, снИмешь,
снймут; прош. снял, снялă, сняло,
множ. сняли; повел. ф. снимй; ирич.
действ. прош. снявший; прич. страд.
прош. снятый; деепр. сняв) глаг. сов.
1. что (син. убрăть) ил, хыв; сÿ, хă'пăт;
снять крышку с котлă хурăн виттинĕ ил; снять корÿ с лИпы çăкă хуппине сÿ 2. что (ант. надеть) хыв,
салăн, салт; снять шÿбу кĕрĕке хыв
3. кого (син. увблить) хăтăр, кăлăр,
кăларсă яр; снять с раббты ĕçрĕн
хăтăр 4. что ту, ÿк^р, хатĕрл^; снять
план местности вЫрăн планне хатĕрл^; снять фотоаппарăтом фотоаппаратпă ÿкĕр 5. что (син. арендовăть) тарă ил; снять помещĕние под
склад склад çÿрчĕ тарă ил 6. когочто сир, ил; снять охрăну хуралă
ил; снять противорĕчие хирĕçлĕхĕ
сир * снять вьповор выговорă пăра-

хăçлă; снять урожăй тыр-пулă пухсă
кĕрт; снять кбпию кбпи ту
собăка (-и) сущ. жен. йытă; охбтничья собăка сунăр йыттй; посадйть
собаку на цепь йыттă касмăкă ларт
* как собăка устăл йЫтă пек Ывăннă; он в зтом деле собăку съел вăл
ку ĕçе пйтĕ ăстă пĕлет; вот где собăка зарыта ăкă мĕнре ыйтÿ тÿпсăмĕ
собăчий лрил. йытă -ĕ; собăчий
ошĕйник йытă мă'йкăчĕ
собирăтельный прил. (син. обобщĕнный), собирăтельно нареч. пĕтĕмлету 'ллĕ; собирăтельный ббраз
пĕтĕмлетÿ 'ллĕ сăнăр; говорить собирăтельно пĕтĕмлетсе калă * собирăтельные именă существительные
пĕтĕмлетÿ'ллĕ япалă ячĕсем (сăм.,
вырăсла: беднота, молодежь, листва)
собкбр (-а) сущ. муж. (сокр.: сббственный корреспондент) собкбр,
хăмăр кор.; собкбр газеты хаçăт собкбрĕ
соблюдать (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
глаг. несов., что уя, пă'хăн, пурнăçлă, тыт; соблюдăть дисциплину дисциплинăнă пă'хăн; соблюдăть пост
тИпĕ тыт (тĕн йĕркипе)
сбболь (-я) сущ. муж.; множ. сбболи (-ей) и соболЯ (-ей) кăш (паха
тирлĕ чĕр чун)
соббр (-а) сущ. муж. соббр (хулари тĕп чиркÿ)
собрăние (-я( сущ. сред. 1. пуху; собрăние акционеров ăкци тытакансен
пÿхăвĕ 2. пÿхă; собрăние картин
ÿкерчĕксен пуххй; пблное собрăние
сочинений çырнисĕн туллй пуххИ *
законодăтельное собрăние закбн кăларакăн пухÿ (парламент)
собрăть (будущ. соберÿ, соберĕшь,
соберÿт; прош. -ăл, -алă, -ăло,
множ. -ăли; повел. ф. соберИ; прич.
страд. прош. сббранный) глаг. сов.
1. кого пух, пуçтăр, пĕрлештер; собрăть сельчăн на пбмочь ял çынни-

сене нимене пух 2. что пуçтăр, каплантăр, туян; собрăть коллĕкцию
монет вак укçă коллекцийĕ пуçтăр
3. что пухсă кĕрт, тат, кăлăр; собрăть вИшню чиĕ çырлй тат 4. что
(син. приготбвить) хатĕрле; собрăть
вĕщи в дорбгу çулă тухмă кирлине
хатĕрле; собрăть поесть апăт хатĕрле 5. что (ант. разобрăть) пух, пуçтăр, пухсă хатĕрлĕ; разобрăть и собрăть ружье пăшалă сÿтсĕ пуçтăр
собрăться (будущ. соберÿсь, соберĕшься, соберÿтся; прош. -ăлся,
-ăлась и -алăсь, -ăлось и -албсь,
множ. -алйсь и -ăлись; повел. ф. соберйсь, соберитесь; лрич. действ.
прош. -ăвшийся; деепр. -ăвшись) глаг.
сов. 1. (ант. разойтйсь) пÿхăн, пуçтăрăн, пĕрлĕш; собралИсь все члĕны кружкă кружокрă тăракансĕм пÿрте пуçтăрăннă 2. 1 и 2 л. не употр.
пÿхăн, каплăн; у меня собралбсь
мнбго книг мăнăн кĕнекĕ нумăй
пÿхăнчĕ 3. (син. приготбвиться) хатăрлĕн, шут тыт, тĕллĕв тыт; собрăться в гбсти хăнанă каймă хатĕрлĕн; мы собрăлись поĕсть эпИр апăт
çимĕ шут тЫтрăмăр * собрăвшись
с сйлами пĕ'тĕм вăй-халă пухсă; собрăться с дÿхом хăк5 çитĕр; собрăлся дождь çÿмăр килĕт
сббственность (-и) сущ. жен.
хăрпăрлăх, пÿрлăх; госудăрственная
сббственность патшăлăх хăрпăрлăхĕ;
частная сббственность ÿйрăм хăрпăрлăх, пăйăр хăрпăрлăх; коллектйвная сббственность ÿшкăнлă хăрпăрлăх; прăво сббственности на землю çĕр хăрпăрлăхĕн правИ; получйть в сббственность харпăрлăхă
ил
сббственный ирил. 1. хă'йĕн (хăмăн, хă'вăн); хăрпăр -ĕ, хăрпăр хă'йĕн; сббственный дом хăрпăр çÿрчĕ; я видел сббственными глазăми йпĕ хам куçпă кÿртăм; увблить-

ся с раббты по сббственному желăтесь; ирич. действ. наст. -тующийнию хăрпăр кăмăлăпе ĕçрăн тух 2.
ся, ирош. -товавшийся; деелр. -туясь)
сббственно или сббственно говорЯ
глаг. несов., с кем канашлă, канăш
вводн. сл. тĕрĕссипĕ каласăн * сббту; совĕтоваться с друзьЯми туссемственные нменă пăйăр ятсем (чĕлхе
пĕ канăш ту
пĕлĕвĕнче- çын, вырйн т. ыт. ячĕсовĕтский ирил. совĕт-ĕ; совĕтский
сем, сăм.: Николай, Мускав, Çавал)
строй совет йĕркй; Советский Сосова (-Ы) сущ. жен.; множ. сбвы
юз Совет Сок5зĕ (историре пулнă çĕр(сов, сбвам) тăманă; сова - ночшыв ячĕ)
нбй хищник тăманă - çĕрлехй çă'тсовещăние (-я) сущ. сред. канашкăн кăйăк
лÿ; дирĕктор провел совещăние дисовершеннолĕтний ирил. çИтĕннĕ,
рăктор канашлу ирттерчĕ
çитĕнсе çйтнĕ, ар çулне çйтнĕ (18
совместньш лрил. (син. ббщий), соçула); совершеннолĕтняя девушка
вместно нареч. пĕрлехй, пĕрле; раббçйтĕннĕ хĕр
тать совмесгно пĕрлĕ ĕçлĕ; совместное
совершИть (будущ. - ш ÿ , -шИшь,
предприятие пĕрлехй предприяти ( икĕ
-шăт; ярич. страд. прош. -шĕнный)
çĕршыв е фирма йĕркелеш)
глаг. сов. ту, пурнăçлă; совершИть
совремĕнный прил., совремĕнно
пбдвиг пăттăр ăç ту; совершйть комнареч. 1. (син. тепăрешний) хальхи,
мĕрческую çдĕлку суту-илу' кйлĕшĕвĕ
пйрĕн вăхăтрй; совремĕнная эпбха
ту
хальхи саманă 2. (ант. отстăлый)
сбвесть (-и) сущ. жен. нăмăс, сбçĕ'нĕ, хальхй, малтă пыракăн; совесть; чун; с чйстой сбвестью тасă
времĕнные технолбгии малтă пырачунпă; он потерЯл сбвесть вăл накăн технологисĕм
мăсă çухăтнă * сдĕлано на сбвесть
совсĕм нареч. пĕтĕмпех, йăлтăх,
пйтĕ тĕ'плĕ тÿнă; по сбвести говорЯ
пачăх; вуç^х, кăшт та; совсĕм не
вводн. сл. чăннипе каласăн; для очй- слышно вуçĕх илтĕнмĕст; я совсĕм
стки сбвести ÿкĕнмелле пуласрăн
забыл об зтом ^пĕ кун çинчĕн пасовет (-а) сущ. муж. 1. (син. рекочăх мансă кăйнă
мендăция) канăш, сĕну', сÿнăм; дать
согласйться (будущ. -ашÿсь, -асйшьсовет канăш пар 2. канăш (суйлавлă
ся, -асятся; иовел. ф. -асйсь, -асйорган); Госудăрственный Совет Чутесь; ирич. действ. прош. -асИвшийвăшской Республики Чăвăш Респубся; деепр. -асйвшись) глаг. сов., с кем,
ликйн Патшăлăх Канăшĕ 3. совбт
на что и с неопр. ф. кйлĕш, çурăç;
(1917 çул хыççăн пирĕн çĕршывра çи- согласйться в цене хак çурăç; я сорĕпленнĕ, халĕ пăрахăçланнй тытăм гласился с ним ^пĕ унпă килĕшрĕм
органĕсен ячĕ); райбнный Сов^т расогласный1 ирил., соглăсно нареч.
йбн Совечĕ
1. на что килĕшлĕ, килĕшÿ'ллĕ; к и советовать (наст. -тую, -туешь, -тулĕшекăн, йышăнакăн; мы согласют; повел. ф. -туй; деепр. -туя) глаг. ны с вăми эпйр сирĕнпе килĕшетпĕр
несов., кому что или с неопр. ф. ка2. (син. гармонический) çураçÿллă,
нăш пар, сĕн; советую тебе бблькилĕшÿ'ллĕ, ĕнерÿ'ллĕ; соглăсное
ше чит^ть санă ытларăх вуламă
звучăние голосбв в хбре хортй сасăсĕнетĕп
сĕм килĕшÿ'ллĕ янранИ 3. соглассовĕтоваться (наст. -туюсь, -туно чему, предлог с дат. п., соглăсно
ешься, -туются; повел. ф. -туйся, -туй- с чем, предлог с твор. п. килĕшÿ'ллĕн,

тă'рăх; соглăсно закбну законпă килĕрăв, тивĕçтерÿ'; усранй, тивĕçтершÿ'ллĕн
нИ; содержăние престарелых вăтă
согласный2прил.: согласные звÿки
çынсенĕ усранй 2. содержăни, тупсăм,
пĕлтĕрĕш; рассказăть содержăние
хÿпă сасăсем
согласовăть (будущ. -сÿю, -сÿешь, прочйтанного вуланй çинчен каласă пар 3. хисеп, тÿпе; содержăние
-сÿют; повел. ф. -сÿй; ирич. страд.
прош. -сбванный) глаг. сов., что с кем- кислорбда в вбздухе сывлăшрй кислорбд тÿпй 4. тупмаллй (кĕнеке вĕçĕчем килĕштер, калаçсă кйлĕш; сончи кăтарткăч)
гласовăть вопрбс с дирĕкцией зав<5да ыйтÿ пиркй завбд дирекцийĕпе
содрÿжество (-а) сущ. сред. 1. туслăх,
калаçсă кИлĕш
килĕшÿ', туслă çыхăну; твбрческое
содрÿжество тÿслă пултарÿ ĕ 'çĕ 2.
согласовăние (-я) сущ. сред. 1. к и пĕрлешÿ'; Содрÿжество Незавйсил ĕ ш ÿ ' , татăлÿ; килĕшни, калаçсă
мых Государств Пăхăнмăн Патшататăлнй; провестИ согласовăние калăхсĕн Пĕрлешĕвĕ
лаçсă тăтăл 2. килĕштерÿ'; килĕштернй (грамматикăри çыхăну тĕсĕ соединйть (будущ. -шб, -нйшь, -нят;
пăхйнакан сймах тĕп сăмахăн форприч. страд. прош. -нĕнный) глаг. сов.
мине евĕрлени, сăм., вырăсла: летний 1. кого-что пĕрлештер, пĕр ту; соеденъ, летнего дня, летними днями)
динить усилия вăйсене пĕрлештер 2.
соглашение (-я) сущ. сред. килĕшÿ', что сып, сыпăнтăр, çыхăнтăр; соединйть трÿбы пăрăхсене сыпăнтăр
татăлÿ; килĕшнй, татăлнй; заклю3. кого-что с кем-чем çыхăнтăр,
чйть соглашение килĕшÿ' ту
çыхăнÿ ту; соединить по телефбну
согнуть (будущ. -нÿ, -нĕшь, -нÿт;
телефонпă çыхăнтăр
прич. страд. прош. сбгнутый) глаг.
сов., кого-что ав, кÿкăрт, хуçлăт; сосоединиться (будущ. -нк5сь, -нйшьгнуть гвоздь пăтанă кукăрт
ся, -нятся; иовел. ф. -нйсь, -нйтесь;
согнуться (будущ. -нÿсь, -нĕшься,
прич. действ. прош. -нйвшийся; де-нÿтся; повел. ф. -нйсь, -нйтесь;
епр. -нйвшись) глаг. сов. 1. пĕрлеш,
прич. действ. прош. -нÿвшийся; депĕр пул; фИрмы соединились фирепр. -нÿвшись) глаг. сов. ăвăн, кÿмăсĕм пĕрлĕшрĕç 2. 1 и 2л. неупотр.
кăрăл, пĕ'кĕрĕл, хуçлăн
сЫпăн, çЫхăн; проводă соединйлись
пралуксем сыпăнчĕç 3. çЫхăн, çысогрĕть (будущ. -6ю, -еешь, -еют;
повел. ф. -ей; прич. страд. прош. -ĕт- хăнÿ йĕркелĕ; соединиться с Чебоксăрами по телефбну Шупашкарпă
ый) глаг. сов., кого-что ă'шăт, вĕрителефонпă çь!хăн
лентер; согреть чай чей вĕрилентер;
сблнце согрĕло зĕмлю хĕвĕл çĕрĕ
сожалеть (наст. -ĕю, -ĕешь, -ĕют)
ă'шăтрĕ
глаг. несов., о ком-чем и с союзом
«что» пăшăрхăн, кулян, ÿ ' к ĕ н ;
согреться (будущ. -еюсь, -еешься,
шеллĕ, хĕрх^н; сожал^ть о напрăс-еются; повел. ф. -ейся, -ĕйтесь;
прич. действ. прош. -ĕвшийся; деепр. ных затрăтах ÿсăсăр тăкăк тунăшăн
кулян
-евшись) глаг. сов. ă'шăн; вĕрилен;
мы согрелись у кострă эпИр кăвăйт
созвăть (будущ. созовÿ, созовĕшь,
умĕнче ă'шăнтăмăр
созовÿт; иовел. ф. созовй; ирич. страд.
прош. сбзванный) пух, пуçтăр, йЫсбда (-ы) сущ. жен. сбда; питьехăр, чĕнсĕ пух; созвăть гостей хăнă
вЯя сбда апăт содй
пуçтăр
содержăние (-я) сущ. сред. 1. ус-

глаг. сов. 1. (ант. удлинйться) кĕскĕл;
сознăние (-я) сущ. сред. 1. ăс, ăспуть сократился вдвбе çул йкĕ хут
тă'н, ăн-сĕ'м; человек обладЯет сокĕскблчĕ 2. (син. уменьшиться; ант.
знăнием этĕмĕн ăс-тă'н пур 2. тăн,
возрастИ) чак, пĕчĕклен; расхбды
ăн; потерЯть сознăние тăнă çухăт;
сократились тăкăк пĕчĕклĕнчĕ
прийти в сознăние тăнă кĕр 3. (син.
сокращĕние (-я) сущ. сред. кĕскетÿ',
понимăние) ăнланÿ, ăнкарÿ, туйăм;
чакарÿ, пĕчĕклетÿ'; кĕскетни, чаăнланнй, ăнкарнй, туйнй; сознăние
к а р н й , пĕчĕклетнИ; сокращĕние
опЯсности хăрушлăхă ăнланнй
штатов ĕçлекенсен йышне чакарнй
сознăтельный прил., сознăтельно
нареч. 1. ăс-тă'нлă, ăн-сĕ'млĕ; челосоддат (-а) сущ. муж.; множ. солв^к — существб
сознательное
дăты (-ăт); салтăк; солдат пехбты
эт^м - ăс-тă'нлă янавăр 2. ăнлаçурăн çар салтăкĕ
нÿллă, ăнкарÿллă; ă н л а н а к ă н ,
соленый лрил. (кратк. ф. солĕн,
ăнкаракăн; сознăтельно относйться к
солĕна, также сблон, солонă, множ.
учĕбе ăнланÿллăн тимлесе вĕрен 3.
солонЫ и сблоны; сравн. ст. соло(син. намеренный) ятăрлă, юрй; он
нĕе) 1. тăвăрлă, шарăк; соленая вода
сознăтельно скрывăет прăвду вăл
тăвăрлă шыв 2. тăварлăнă, йÿ'çĕтнĕ;
чăннине юрй каламăсть
соленые 01урць1 йÿ 'çĕтнĕ хăяр *
соленое слово йĕ'плĕ сăмăх
сознăться (будущ. -ăюсь, -ăешься,
солйдный прил., солидно нареч. 1.
-ăются; повел. ф. -ăися, -ăитесь; прич.
действ. прош. -ăвшийся; деепр. -ăв- (син. прбчный, основăтельный) мă'нă,
капмăр, тăреклĕ; солидная посшись) глаг. сов. йЫшăн, кйлĕш, ан
трбйка капмăр çурт; солидные знатун; сознăться в своĕй ошибке
ния тăрăн пĕлÿ' 2. (син. вăжный,
хăрпăр йăнăшне йЫшăн
представИтельный) кĕрнеклĕ, хасозрĕть (будущ. -6ю, -еешь, -еют;
прич. действ. прош. -ĕвший) глаг. сов. пăллă, тăнлă; солидный мужчйна
кĕрнĕклĕ арçЫн 3. (син. авторитетпиç, пиçсе çит; вишня созрĕла чие
ный, известный) пăллă, ятлă-сÿмçырлй пиçсе çйтнĕ
лă; солидная фИрма пăллă фИрма 4.
сбйка (-и) сущ. жен. кĕ 'пшĕл,
(син. значйтельный, большбй) пЫсульхă (вйрман кайăкĕ)
сăк; зараббтать солйдную сÿмму пЫсок (-а, в сбке и в сокÿ) сущ. муж.
сăк укçă ĕçлесе ил
сĕткен, сĕт^к, шыв; древĕсный сок
солИть (наст. солк5, сблишь и сойЫвăç сĕткенĕ; березовый сок хÿрăн
лйшь, сблят; лрич. страд. прош. сбленшЫвĕ
ный; деепр. соля) глаг. несов. 1.
сбкол (-а) сущ муж. кă'йкăр (çйттăвăр яр, тăвăр хуш; солйть суп
кăн кайăк)
яшканă тăвăр яр 2. тăварлă, йÿ'çĕт;
сократйть (будущ. -ащÿ, -атйшь,
солИть грибы кăмпă йÿ'çĕт
-атят; лрич. страд. прош. -ащĕнный)
сблнечный прил. 1. хĕвел -ĕ; Хĕвел
глаг. сов. 1. (ант. удлинйть) кĕск^т;
-ĕ; сблнечные лучй хĕвĕл пайăркисокращенная раббчая неделя кĕскетсем; сдлнечное затмĕние Хĕвĕл
нĕ ĕç эрнй 2. (син. умĕньшить; ант.
тĕттĕмленнй 2. хĕвеллĕ, уяр; сблнечувелИчить) чакăр, пĕчĕклет; сокраный день хĕвеллĕ кун
тйть расхбды тăкакă чакăр
сократйться 1 и 2 л. не употр. (бусблнце, Сблнце (-а) сущ. сред.
дущ. -тйтся, -тятся; прич. действ.
хĕвел, Хĕвел; ЗемлЯ вращЯется вокпрош. -тйвшийся; деепр. -тИвшись)
рÿг Сблнца Çĕр Хĕвбл таврă çаврăн-

сă тăрăть; сблнце взошлб хĕвел
тÿхнă * сидеть на сблнце хĕвĕл питтинчĕ лар; до сблнца хĕвĕл тухиччĕн
соловĕй (-вья) сущ. муж. шă'пчăк;
пĕнне соловья шă'пчăк юррй
сблод (-а) сущ. муж. салăт (сйра
тумалли); ячмĕнный сблод урпă салăчĕ
солбма (-ы) сущ. жен. ÿлăм; горбховая солбма пăрçă ÿлăмĕ; стог
солбмы ÿлăм урй
солбменный ирил. ÿлăм...; ÿлăм -ĕ;
солбменная шлЯпка ÿлăм шлепке
солонина (-ы) сущ. жен. тăварлăнă аш
солбнка (-и) сущ. жен. тăвăр куркй
соль (-и) сущ. жен.;множ. сбли (-ей,
-ям) тăвăр; повăренная соль апăт
тăвăрĕ; сбли нăтрия нăтри тăварĕс^м; добăвить в суп сбли яшканă
тăвăр хуш
сом (-ă) сущ. муж. çÿйăн (юхан
шывсенчи шултăра пулй)
сомневăться глаг. несов., в ком-чем
и союзами «что», «чтобы» иккĕлĕн,
ан шан, шанмăсăр тăр; сомневăюсь,
что он придет вăл килессе шанмăстăп
сомнĕние (-я) сущ.сред. иккĕленÿ',
шăнăçсăрлăх, шанмăнлăх; говорИть
с сомнением иккĕленсе калăç; вне
всЯкого сомнĕния ним иккĕленмеллй
те çук; развĕять сомнĕния иккĕленĕве сирсе яр
сон (сна) сущ. муж. 1. Ыйхă; крепкий сон тăрăн ыйхă; погрузиться в
сон ыйхă пут 2. тĕ'лĕк; приснйлся
сон тĕ'лăк курăнчĕ; увйдеть во сне
тĕлĕкре кур * со сна ыйхă тĕлĕшпе
сбнный прил., сбнно нареч. Ыйхăллă, ыйхăлакăн; сбнное лицб Ыйхăллă сăн-пйт * сбнная жизнь ÿ'рĕксÿ'рĕк пÿрнăç
соображăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
глаг. несов. ăнкăр, тăвçăр, ăнлăн,

чухлă; ĕçле (ăс-луç çинчен); ничегб
не соображăю нймĕн те ăнланмăстăп; он соображăет в матемăтике вăл
математикăнă авăн чухлăть
сообщĕние (-я) сущ. сред. 1. çыхăнÿ; автббусное сообщĕние автббус çЫхăнăвĕ 2. (син. известие) хыпăр, пĕлтерÿ'; хыпарланИ, пĕлтерни; Зкстренное сообщĕние васкăвлă
хыпăр
сообщйть (будущ. -щÿ, -щИшь,
-щăт; прич. страд. прош. -щĕнный)
глаг. сов., кому что, о ком-чем пĕлтĕр,
хыпарлă; об ăтом сообщИли по р^дио кун çинчĕн радиопă пĕлтĕрчĕç
соорудИть (будущ. -ужÿ, -удйшь,
-удят; прич. страд. прош. -ужĕнный)
глаг. сов., что (син. пострбить) ту,
тусă ларт, çĕклентĕр; соорудить стадибн стадибн тусă ларт
сооружение (-я) сущ. сред. сооружени, çурт, çурт-йĕ 'р; сооружĕния Чебоксăрской ГЭС Шупашкăр
ГЭ'Сĕн сооруженийĕсĕм
соответствие (-я) сущ. сред. килĕшÿ'лĕх; килĕшсе тăнй, тивĕçтернй;
в соотвĕтствии с распоряжĕнием
правИтельства правйтельство хушăвĕпĕ килĕшу'ллĕн
соответствовать (наст. -вую, -вуешь, -вуют; повел. ф. -вуй; лрич.
действ. наст. -вующий; ирош. -вовавший; деепр. -вуя) глаг. несов., комучему кйлĕш, килĕшсĕ тăр, пĕр кил;
товăр соответствует трĕбованиям
стандăрта тавăр стандăрт ыйтнипĕ
килĕшсĕ тăрăть
соответствующий ирил. тйвĕçлĕ;
рассмотреть вопрбс в соответствующем порядке ыйтăвă тйвĕçлĕ йĕркепĕ пăхсă тух
сопĕрник (-а) сущ. муж., соперница (-ы) жен. тупăшÿçă, тăшмăн;
тупăшакăн, хйрĕç тăракăн; он достбйный сопĕрник чемпибна вăл чемпионпă ă'нăçлă тупăшăть

сбпли (-ей) сущ. множ.; един. соплЯ (-й) жен. манкă, сăмсă
сопостăвить (будущ. -влю, -вишь,
-вят; прич. действ. прош. -вивший;
прич. страд. прош. -вленный) глаг.
сов., кого-что с кем-чем танлаштăр,
шайлаштăр; сопостăвить показăтели рăзных лет тĕ'рлĕ çулхй кăтартусене танлаштăр
сопровождăть (наст. -ăю, -ăешь,
-ăют; прич. страд. насгп. -ăемый)
глаг. несов. 1. кого-что пĕрле çÿрĕ,
пĕрле пул (сăм., пуçлăхпа, хисеплĕ
хăнапа) 2. çыхăнтарсă пыр, пĕрле
ту, çеммипĕ ту; сопровождăть п^ние тăнцем к5рă çеммипе ташлă
сопротивляться (наст. -яюсь, -Яешься, -яются; ло&ел. ф. -яйся, -яйтесь;
ирич. действ. наст. -яющийся, прош.
-явшийся; деепр. -яясь) глаг. несов.,
кому-чему хИрĕç тăр, хирĕç кĕр^ш,
ан пăрăн; сопротивляться нăтиску
врагă тăшмăн тапăннине хйрĕç тăр
сор (-а) сущ. муж. çÿ'пĕ, çÿп-çăп;
вымести сор çÿп-çапă шăлсă кăлăр
сорвăть (будущ. -вÿ, -вĕшь, -вут;
прош. -ăл, -алă, -ăло, множ. -ăли;
ирич. страд. прош. сбрванный) глаг.
сов. 1. тат, татсă ил; илсĕ пăрăх; сорвăть
Яблоко пан улмй татсă ил; ветер сорвЯл шляпу çил шлепкенĕ илсĕ пăрăхрĕ 2. (син. нарÿшить) пăс, пĕт^р,
чар; сорвăть урбк урокă пăс
сорвăться (будущ. -вÿсь, -вĕшься,
-вÿтся; лрош. -ăлся, -алăсь, -албсь
и -ăлось, множ. -алйсь и -ăлись;
прич. действ. прош. -ăвшийся; деепр.
-ăвшись) глаг. сов. 1. (син. упăсть) татăлсă ан, персе ан; вĕçерĕнсе ÿк;
сорвăться с лестницы пусмă çинчен
пĕрсе ан 2. (син. освободйться) вĕçерĕн; собăка сорвалăсь с цепИ йЫтă
сăнчăртăн вĕçерĕннĕ 3. 1 и 2 л. не
употр. (ант. удăсться) путлăн, ан
ă'нăç, ан пул, ан тух; дело сорвалбсь ĕç тухмăрĕ * сорвăться с м^-

ста вырăнтăн тапсă сик; сорвалбсь
с языкă асăрхамăсăр каласă ятăм
соревновăться (наст. -нÿюсь,
нÿешься, -нÿются; повел. ф. -нÿйся, -нÿйтесь; прич. действ. наст.
-нÿющийся, прош. -новăвшийся; деепр. -нÿясь) глаг. несов. ă'мăрт, тÿпăш;
соревновăться в ббге ăмăртсă чуп
сорИть (наст. сорк5, сорЙшь, сорят; деепр. соря) глаг. несов. çÿпĕле, çÿпле; Не сорйте на пол! Урайне ан çÿ'плĕр! * сорйть деньгăми
укçă тăк
сбрный прил. 1. çÿ 'пĕллĕ, çÿпçăплă; сбрное зернб çÿп-çăплă тЫрă
2. çум ...; çум -ĕ; сбрные растĕния
çум курăкс^м
сорнЯк (-ă) сущ. муж. çум кÿрăк,
çум; полбть сорнякИ çум çумлă
сброк (-ă) числит. колич. хĕ'рĕх;
сброк рублĕй хĕ'рĕх т^нкĕ; из сорока вычесть пять хĕрĕхр^н пйллĕк
кăлăр
сорбка (-и) сущ. жен. чакăк; гнездб сорбки чакăк йăвй; трешит, как
сорбка чакăк пек чакăлтатăть
сорт (-а) сущ. муж.; множ. сортă
(-бв) 1. сорт (таварăн пахалăх шайĕ); мука первого сбрта пĕрремĕш
сорт çă 'нăх 2. сорт (культурăллă
усен-тăран тĕсĕ); урожăйные сортă
свеклы тÿхăçлă кăшмăн сорчĕсем
сортировать (наст. -рÿю, -рÿешь,
-рÿют; повел. ф. -рÿй) глаг. несов.
сортлă, ушкăнлă, ÿйăр (сорт, пахалăх, пысйкăш т. ыт. тăрăх); сортировăть картбфель çĕр улмй сортлă
сосбд (-а) сущ. муж., сосĕдка (-и)
жен. кÿ'ршĕ, пускйл; жить с соседями дрÿжно кÿршĕсемпе килĕштерсе пÿрăн
соседний прил. кУршĕ ...; кÿ'ршĕллĕ,
кÿршĕрй, юнашăр; сосĕдняя дерĕвня
кÿ'ршĕ ял
соскучиться (будущ. -чусь, -чишь-

ся, -чатся; повел. ф. -чься, -чьтесь;
2. 1 и 2 л. не употр., в чем (син. заприч. действ. прош. -чившийся; де- ключăться) пул, тИвĕç пул; В чем
епр. -чившись) глаг. сов. тунсăхласă состоят обЯзанности дежÿрного? Деçит; я соскÿчился по дбму эпĕ
журнăй тйвĕçĕ шутнĕ мĕн-мĕн кĕкИлшĕн тунсăхласă çйтрĕм
рĕт? 3. кем-чем, в ком-чем (син. насослагăтельный прил:. сослагаходиться) пул, шутлăн; тăр, пÿрăн;
тельное наклонение ĕ'мĕт наклонĕсостоять на вбинскои слÿжбе çар
нийĕ (глагол формисен тĕсĕ, сăм., вы-службинче тăр
рăсла: поехал бы, взял бы)
состоЯться (будущ. -ойтся, -оятся;
соснă (-Ы) сущ. жен. хыр; Иглы
прич. наст. прош. -оявшийся; деепр.
сосны хыр йĕпписĕм; посадйть сбсны
-оявшись) глаг. сов., 1 и 2л. не употр.
хыр ларт
пул, пулсă ирт; спектăкль не состоЯлся спектăкль пулмăрĕ
соснбвый ирил. хыр -ĕ; соснбвый
бор хЫрлăх, хыр вăрмăнĕ
сосÿлька (-и) сущ. жен. тумлă
состăв (-а) сущ. муж. 1. чего тытăм; пă'рĕ; сосÿльки тЯют на сблнце тумйыш; включИть в состăв комИссии
лă пă'рĕ хĕвелпе ирĕлет
комисси йышнĕ кĕрт 2. хÿтăш;
сбтня (-и) сущ. жен.; множ. сбтни
тЫтăм; химйческий состăв вещества
(-тен) çĕр (япала, тенкĕ т. ыт.); мы
япалăн хйми тЫтăмĕ 3. пбезд; тяжеистрЯтили сбтни рублей эпйр çĕрловĕсный состав йЫвăр тиенĕ пбезд
шĕр тĕнкĕ тăкаклăрăмăр
составить (будущ. -влю, -вишь,
сотрÿдник (-а) сущ. муж., сотрÿд-вят; прич. страд. прош. -вленный)
ница (-ы) жен. ĕçт^ш, ĕçчен, ĕçлеглаг. сов. 1. (син. образовăть) ту,
к^н; сотрÿдники музбя музейрă ĕçлехайлă, хатĕрлĕ; состăвить список
кенсĕм
спйсок ту; составить словăрь слосотрÿдничать (наст. -аю, -аешь,
вăрь çырсă хатĕрле 2. 1 и 2 л. не
-ают) глаг. несов. 1. с кем килĕшупотр. танлăш, пул; дохбд состатерсе ĕçле, пĕрле ĕçл^; две фирмы
вил миллибн рублей тупăш миллисотрÿдничают йкĕ фИрма килĕштербн т^нкĕ пÿлчĕ 4 зто не состăвит
се ĕçлеççĕ 2. ĕçĕ хÿтшăн; он сотрÿдтрудЯ ку йывăрăх пÿлмĕ
ничает в газете вăл хаçăт ĕçнĕ хутсостоЯние (-я) сущ. сред. 1. тă'рăм, шăнăть
ларÿ-тăрÿ; состоЯние погбды çансбты (-ов) сущ. множ. карăс (вĕлле
тăлăк тă'рăмĕ, мĕнле çантăлăк тăнИ
хурчĕсен); сбты с медом пьшлă карăс
2. (син. самочÿвствие) сЫвлăх, хал;
сбтый 1. числит. порядк. çĕ'рмĕш;
состояние больнбго улÿчшилось
сбтый нбмер çĕ'рмĕш нбмер 2. сущ.
чйрлĕ çын сЫвлăхĕ лайăхлăнчĕ 3.
сбтая (-ой) жен. сбтăй (гектарăн
(син. имÿщество) пÿрлăх, пуянлăх,
çĕрмĕш пайĕ); наш участок рăвен
тупрă, мул; накопить состоЯние
двадцатИ сбтым пйрăн çĕр пымул пух * он в состоЯнии сделать
сăкăшĕ çирĕм сбтăй
Зто вăл кунă тумă пултарăть
сбус (-а) сущ. муж. сбус (апата
состоЯть (наст. -ок5, -оИшь, -оят;
техĕмлетмелли юрма); рыба в томăтприч. действ. наст. -оящий, прош.
ном сбусе томăт сбусĕллĕ пÿлă
-оявший; деепр. -оя) глаг. несов. 1. 1 соха (-и) сущ. жен.; множ. сбхи
и 2 л. не употр., из кого-чего тăр
(сох, сбхам) сухă пуç (кивĕ ĕç хатĕ(пайсенчен); ромăн состойт из трех
рĕ)
книг ромăн вйçĕ кĕнекерĕн тăрăть
сбхнуть (прош. сох и сбхнул, сбхла,

сбхли) глаг. несов. 1. (ант. мбкнуть) зыку к фйльму фильм валли мÿзытип; бельĕ сбхнет на сблнце кĕпека çыр
йĕм хĕв^л çинче типет 2. ио кому
сбчный (кратк. ф. -чен, -чнă, -чно,
или по ком (син. страдăть) тип, типбе
множ. -чны и -чны) прил., сбчно нахăр (кама та пулин юратса)
реч. 1. сĕтеклĕ, сĕткенлĕ; сбчное яблоко сĕтеклĕ пан улмИ 2. чăкăр, йĕ'псохранить (будущ. -нк5, -нйшь,
кĕн (тĕс, сăрă) 3. çйвĕч, сăнăрлă, пу-нят; прич. страд. прош. -нĕнный)
ян, илемлĕ; расскăз напйсан сбчным
глаг. сов., кого-что (син. сберечь)
языкбм калавă илемлĕ чĕлхепе çЫрнă
сыхласă хăвăр, упрасă хăвăр; сохранйть имÿщество в целости пурлăхă
сочÿвствовать (наст. -твую, -твутĕ'рĕс-тĕкел упрасă хăвăр * сохраешь, -твуют; прич. действ. наст. -твунйть спокбйствие лă 'пкă пул, ан
ющий) глаг. несов., кому-чему хĕрпăлхăн
хĕн, шелле, кулян; мы сочÿвствусохранйться 1 и 2 л. не употр. (бу- ем гбрю дрÿга эпйр тÿсăмăр хуйхйшĕн кулянăтпăр
дущ. -нйтся, -нятся; ирич. действ.
прош. -нйвшийся; деепр. -нйвшись)
сойз1 (-а) сущ. муж. 1. пĕ'рлĕх,
глаг. сов. сыхлансă юл, упрансă юл;
пĕрлешÿ'; пĕрлешни; сок5з демокстăрое здăние хорошб сохранИлось
ратйческих сил демокрăти вăйĕсен
кИвĕ çурт лăйăх сыхлансă юлнă
пĕ'рлĕхĕ; профессионăльные сон5зы
профĕсси пĕрлешĕвĕсĕм 2. союз
социалйзм (-а) сущ. муж. социа(патшалăх пĕрлешĕвĕ); Сок5з Советл и з м (обществăри
тĕрĕслĕхпе
ирĕклĕхшĕн, çынсен ташăхĕшĕн кĕре- ских Социалистйческих Респÿблик;
Советский Сою~з Социализмлă Сошес тĕллевлĕ вĕрентÿсем)
вĕт Республикисен Сок5зĕ; Совет
социалист (-а) сущ. муж., социаСок5зĕ (пирĕн çĕршывăн историре
листка (-и) жен. социалист (социапулнă ячĕ)
листсен партийĕнче тăракан)
социăльный прил., социăльно насон5з2 (-а) сущ. муж. сок5з (грамреч. ббщество -ĕ; социăллă; социальматикăра - сăмахсене, предложени
ная средă ббщество хÿтлăхĕ; бргапайĕсене çыхăнтаракан пуплев пайĕ)
ны социăльной защИты социăллă
союзник (-а) сущ. муж., союзница
хÿтĕлев органĕсĕм
(-ы) жен. сок5зник (пĕр-пĕрин
майлă тăракан, пĕр-пĕрне пулăшасочетание (-я) сущ. сред. çыхăнÿ,
кан); сок5зник в войнĕ вăрçăрй
пĕрлешÿ', майлашÿ; çыхăннй, пĕрсок5зник
лешнй, майлашнй; сочетЯние звÿков сăсă майлăшăвĕ; красивое соспартакиăда (-ы) сущ. жен. спарчетание цветбв тĕссем илемлĕн çытакиăда (спортăн тĕрлĕ тĕсĕсемпе
хăнсă тăнй
ирттерекен ăмăрту); спартакиăда
шкбльников шкул ачисĕн спартакисочинĕние (-я) сущ. сред. 1. хайадй
лăв; хайланй, хывнй; сочинĕние скăзки юмăх хывнй 2. сочинени (çыру
Спас (-а) сущ. муж. Спас (Иисус
ĕçĕ); сочинĕние на своббдную тĕХристоса чысласа çуллахи вăхйтра
му йрĕклĕ темăпă çырмаллИ сочиирттерекен виçĕ уяв); Яблочный
нени
Спас улмă Спăсĕ; медбвый Спас
сочинйть (будущ. -ню, -нйшь, -нят; пыл Спăсĕ; Спас Нерукотвбрного
ббряза Асăмлă сăнăр Спăсĕ
прич. сшрад. прош. -нĕнный) глаг.
сов. хайлă, хыв, çыр; сочинйть мÿспасйбо 1. тав, тавтапÿç, спаççйпă;

спасИбо за помощь пÿлăшнăшăн тавăх 2. частица (син. хорошб) ыр та,
юрăть-ха; трÿдно было с деньгăми,
да спасибо пенсию увелИчили укçă
кă'рăсчĕ, юрăть-ха пенсиĕ хушсă пăчĕç
спастй (будущ. -су, -сĕшь, -сÿт;
ирич. действ. прош. -сший; ирич.
страд. прош. -сĕнный; деепр. спăсши)
глаг. сов., кого-что çăл, хăтăр; çăлсă
хăвăр, сыхласă хăвăр; спастй дом от
огня пÿрте вут-çулăмрăн çăлсă хăвăр
спастИсь (будущ. -сÿсь, -сĕшься,
-сÿтся; повел. ф. -сись, -сйтесь;
прич. действ. прош. спăсшийся; деепр. спăсшись) глаг. сов. çă 'лăн,
хă'тăл; çăлăнсă юл, сыхлансă юл;
спастйсь от погбни хăвалакансенчен хă'тăл
спать (наст. сплю, спишь, спят,
прош. спал, спалă, спăло, множ. спăли; прич. действ. наст. сгшщий, прош.
спăвший) глаг. несов. çЫвăр; ребенок
крепко спит ачă хЫтă çывăрăть;
спать хбчется çывăрăс килет
спектăкль (-я) сущ. муж. спекгăкль;
стăвить спектăкль спектăкль ларт
спекулйровать (наст. -рую, -руешь, -руют; повел. ф. -руй) глаг. несов. спекуляциле, спекуляци ту; спекулйровать дефицйтным товăром
çитмĕн таварпă спекуляци ту
спекулянт (-а) сущ. муж., спекулянтка (-и) жен. спекулянт (спекуляци тăвакан)
спекулЯция (-и) сущ. жен., чем
спекуляци (тавар е акци таврашĕ,
валюта йÿнĕрехпе илсе хаклăрахпа
сутни)
спĕлый (кратк. ф. спел, спелă,
спело, множ. спелЫ и спелы) ирил.
(син. зрелый) пИçнĕ, пÿлнă; пиçсе
çИтнĕ; спелая малина пиçсĕ çИтнĕ
хăмлă çырлй
спервă нареч. (син. сначăла) малтăн, пирвăй; читăй спервă ты, по-

тбм бÿду я малтăн Зсĕ вулă, унтăн
Зпĕ вÿлăп
спереди нареч. (ант. сзăди) малтăн, умрăн; подойти спереди умрăн
пырсă тăр
специалИст (-а( сущ. муж., спецналйстка жен. специалйст, ăстă; специалйст по хмелю хăмлă ăстй
специăльность (-и) сущ. жен. ĕç,
специăльность; избрăть себе специăльность ĕç суйласă ил
спешйть глаг. несов. васкă, хыпалăн;
спешйть на поезд поездă çитмĕ хыпалăн Ф часы спешăт сехĕт малă каять
спид (-а) сущ. муж. (сокр.: синдрбм приобретĕнного иммунодефицйта) спид (пурнăçшăн хăрушă чир);
анăлиз крбви на спид спид палăртмаллИ юн анăлизĕ
спинă (-Ы, спйну) сущ. жен.; множ.
спины (спин, спинам) çÿрăм; лежăть на спинĕ месерлĕ вырт
спИнка (-и) сущ. жен. 1. çÿрăм;
хыç; спИнка пиджакă пиншăк хЫçĕ
2. хыç, таянкăч; спинка стула пукăн хыçĕ
спирт (-а) сущ. муж. спирт (органика пĕрлешĕвĕ - çунакан шĕвек);
вИнный спирт эрех спйрчĕ
списăть (будущ. спишÿ, спИшешь,
спишут; повел. ф. спишй) глаг. сов.,
что 1. куçарсă çыр, çырсă ил; списăть текст из кнИги кĕнекерĕн текст
çырсă ил 2. пăрăхăç ту, шутрăн
кăлăр; списать стăрую мĕбель кИвĕ
сĕтĕл-пуканă пăрăхăç ту
спица (-ы) сущ. жен. 1. йĕп (чăлхануски çыхмалли) 2. йĕпсе (велосипед
урапин), шăл (урапа кустйрмин)
спйчка (-и) сущ. жен. шă'рпăк; короббк из-под спйчек шă'рпăк арчй;
зажĕчь спйчку шă'рпăк чĕрт
сплетня (-и) сущ. жен.; множ. сплетни (-тен) элĕк, сас-хурă; распуск^ть сплетни элек сар
сплошь нареч. 1. талккăшĕпĕ; по-

лЯ сплошь покрыты снегом уйсене
одарĕнность) пултарÿлăх; разнивăть
талккăшĕпе юр вйтнĕ 2. (син. целимузыкăльные спосббности мÿзыка
кбм) пÿрте, пĕтĕмпех; все сплошь
пултарулăхне аталантăр
вышли на демонстрацию пĕ 'тĕм
спосббный прил. 1. пултарÿллă, хевхăлăх демонстрацие тÿхнă * сплошь
теллĕ; спосббный спортсмĕн пултаи рЯдом час-часăх, çине-çинех
рÿллă спортсмен 2. на что и с неопр.
ф. пултаракăн; он не спосббен на
спокбйный прил., спокбйно нареч.
пбдлость вăл пÿтсĕр ĕç тумă пулта1. лă'пкă, тÿл^к; сегбдня бзеро спораймăсть
кбйное паян кÿ'лĕ шывĕ лă'пкă 2.
(ант. тревбжный) кăнăçлă, кÿнĕ;
споткнуться (будущ -нÿсь, -нĕшься,
дышăть спокбйно кăнăçлăн сывлă
-нÿтся; повел. ф. -нйсь, -нитесь;
прич. действ. прош. -нÿвшийся; деспокбйствие (-я) сущ. сред. л ă ' п епр. -нÿвшись) глаг. сов. тăкăн; он
кăлăх, тÿлĕклĕх, кăнăçлăх; сохраспоткнулся и упăл вăл такăнсă ÿ'крĕ
нять спокбйствие лă'пкă пул, ан пăлхăн
спрăва нареч. (ант. слĕва) сылтăмрă, сылтăм енчĕ; сылтăмрăн; спрăва
спбнсор (-а) сущ. муж. спбнсор,
от дорбги çÿлăн сьштăм енчĕ; спрăва
пулăшÿçă; пулăшакăн (пĕр-пĕр ĕç
налĕво сылтăмрăн сулахаяллă
тума укçа парса); кнИга издана с
пбмощью спбнсоров кĕнекене спонсправедлйвый прил., справедлИво
сорсем пулăшнипе кăлăрнă
нареч. тĕ'рĕс, тÿ'рĕ; справедлИво респор (-а) сущ. муж. тав, тавлашÿ, шйть вопрбс ыйтăвă тĕ'рĕс татсă пар
тупăшÿ; вступйть в спор тавлашсă
спрăвиться (будущ. -влюсь, -вишькай * спбру нет паллăх
ся, -вятся; повел. ф. -вься, -вьтесь;
ирич. действ. прош. -вившийся; деспбрить (наст. -рю, -ришь, -рят;
повел. ф. спорь) глаг. несов., с кем о епр. -вившись) глаг. сов. 1. с чем
(син. вЫполнить) ту, пурнăçлă; тучем тавлăш, тупăш, тавă кĕр; он лк>мă пултăр; он с чбстью спрăвился с
бит спбрить вăл тавлашмă юратăть
порÿченным делом вăл хÿшнă ĕçе
спо'рный прил. та'влă, тавлачЫслăн пурнăçлăрĕ 2. с кем-чем (син.
шÿллă, хирĕçÿ 'ллĕ; спбрный воппобедйть) çĕнтĕр, парăнтăр; врагу
рбс тавлашÿллă ыйтÿ
не справиться с нăми тăшмăн пирĕ
спорт (-а) сущ. муж. спорт (ÿтпĕве çирĕплетмелли вăйăсем, хăнйх- парăнтарăймĕ
тарусем); лыжный спорт йĕ 'лтĕр
спрăвка (-и) сущ. жен. 1. хыпăр;
спбрчĕ; занимăться спбртом спортă
стол спрăвок хыпăр сĕтĕлĕ (учрежхÿтшăн
дени) 2. спрăвка (ĕç хучĕ); спрăвка с
места раббты ĕçлĕнĕ çĕртĕн пăнă
спортИвный прил. спорт -ĕ; спортспрăвка
см^н -ĕ; спортсменлă; спортИвный
зал спорт зăлĕ; спортИвная похбдка
спросйть (будущ. -ошÿ, -бсишь,
спортсменлă ÿтă
-бсят; прич. страд. прош. -бшенный)
глаг. сов. 1. ыйт, ыйтÿ пар; спросИ,
спортсмен (-а) сущ. муж., спорткогда он придет к нам вăл пирĕн
сменка (-и) жен. спортсмен; спортпатă хăçăн килессĕ ыйт 2. ыйт (пасмĕн-разрядник разрядлă спортсмен
ма); спросйть у товăрища кнйгу юлспбсоб (-а) сущ. муж. мел, месташрăн кĕнекĕ ыйт
л^т, ăслăй, май; спбсоб решĕния задачи задачăнă шутламалли мел
спрягăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют;
прич. страд. наст. -ăемый) глаг. неспосббность (-и) сущ. жен. (син.

сов. сăпатлă (глагола сйпат тăрăх
сравнйть (будущ. -нк5, -нйшь, -нят;
улăштар)
ирич. страд. прош. -нĕнный) глаг.
спряжĕнне (-я) сущ. сред. сăпатлăв, сов., кого-что с кем-чем танлаштăр,
сăпатланÿ; сăпатлани; спряжĕние
шайлаштăр, танлаштарÿ ту; сраврÿсских глагблов вырăс глаголĕсен
нйть образцы товăров тавăр тĕслĕсăпатлăнăвĕ
хĕсене танлаштăр
спрЯтать (будущ. -ячу, -ячешь,
сражăться (наст. -ăюсь, -ăешься,
-ячут; иовел. ф. -ячь) глаг. сов. пы-ăются; повел. ф. -ăйся, -ăйтесь; прич.
тăр, пытарсă хур; спрЯтать от дедейств. наст. -ăющийся, ирош. -ăвтей спИчки шăрпăкă ачасенчен пышийся; деепр. -ăясь) глаг. несов., с
тарсă хур
кем-чем (син. бйться) çăпăç, кĕр^ш;
спрЯтаться (будущ. -ячусь, -ячешь- сражăться на фрбнте фронтрă çăпăç
ся, -ячутся; ирич. действ. прош.
ср^зу нареч. тÿр^х, çав самантрăх,
-ятавшийся; деепр. -ятавшись) глаг. çийĕнчех; я ср^зу егб узнал Зпĕ ăнă
сов. пытăн, пытансă лар; дети спрЯтÿрех паллăрăм
тались за кустбм ачасем тĕм хыçне
средă1 (-Ы) сущ. жен.; множ. срĕды
пытансă лăрчĕç
(сред, срĕдам) хÿтлăх, таврăлăх;
прирбдная средă таврарй çут çантăлăк;
спустйться (будущ. спущÿсь, спÿвоздÿшная средЯ сЫвлăш хÿтлăхĕ
стишься, спÿстятся; повел. ф. спуссредă2 (-Ы, среду) сущ. жен.; множ.
тйсь, спустйтесь; прич. действ. прош.
среды (сред, средăм и ср^дам) юн
спустИвшийся; деепр. спустйвшись)
глаг. сов. 1. с чего (ант. подняться) кун; в среду вечером юн кун каçхине
ан; спустйться с горы сăртрăн ан;
спустйться по лестнице пусмапă ан
средй предлог с род. п., кого-чего 1.
2. 1 и 2 л. не употр. кай, сÿ 'тĕл
варринче, хутлăхĕнче; средй леса
(чăлха-нуски, трикотаж çинчен)
вăрмăн варринче 2. хушшинче, шуспустя предлог с вин. и. иртсен;
тĕнчĕ; раббтать средИ молодĕжи
-ран (-рен), -тан (-тен); спустЯ неçамрăкс^м хушшинчĕ ĕçле 4 среди
дĕлю эрнерĕн, эрне иртсен
нбчи çĕр варринче, çур çĕрте
спÿтник (-а) сущ. муж., спÿтница
срĕдний ирил., срĕдне нареч. 1.
(-ы) жен. 1. юлтăш, çул юлтăшĕ;
вăтă, варринчИ, вăтă çĕртй; ср^доказăться спÿтником çулпă пĕрлĕ ут
нее течение реки юхăн шывăн вăтă
2. спÿтник (тĕнче уçлăхĕнчи); искÿс- пăйĕ; срĕдний пăлец вăтă пÿрне 2.
ственный спÿтник ЗемлИ Çĕ'рĕн хайвăтăм; срĕдний зăработок вăтăм ĕç
лăвлă спÿтникĕ
укçй 3. вăтăм, чÿхă, чаплăх мар; онй
сравнительный прил., сравнйтсльживÿт срĕдне вĕсĕм чÿхă кăна пуно нареч. танлаштарÿ -ĕ; танлаштарăнăççĕ Ф срĕдний род вăтă несĕл
рÿллă, шайлăвлă; сравнйтельный
(вырăс чĕлхинче - «окно», «поле»,
метод в наÿке ăслăлăхрй танлашта«моĕ» йышши сăмахсен грамматика
рÿ меслĕчĕ * сравнИтельно недбропалли); срĕдняя шкбла вăтăм шкул;
го ытлă хаклăх мар; сравнИтельная
средние века вăтăм ĕмĕрсем
степень танлаштарÿ пÿсăмĕ (грамсредство (-а) сущ. сред.; множ. средматикăра - паллă ячĕсемпе наречи- ства (средств, срĕдствами) 1. мел,
сен формисем, сăм.: большой «пымай, ăслăй; средства достижĕния цесăк» - больше «пысăкрах», долго «вă- ли тĕллеве пурнăçламаллй майсĕм
рах» — дольше «вăрахрах»)
2. хăтĕр; трăнспортные средства

трăнспорт хатĕрĕс^м 3. множ. ср^дства укçă-тенкĕ; оборбтные срĕдства
çаврăнăшрй укçă-тĕнкĕ 4. эмĕл; средство от головнбй ббли пуç ыратнăрăн ĕçмеллИ эм^л 4- средства сушествовăния пурăнмă мĕн кирли
Сретение (-я) сущ. сред. Сретени
(христиансен 12 тĕп уявĕнчен пĕри)
срок (-а) сущ. муж. срок, вă'хăт;
хÿшă; срок аренды аренда србкĕ;
вынолнить раббту в срок ĕçе вăхăтрă
пурнăçлă * дай срок вă'хăт çйттĕр-ха
србчный прил., србчно нареч. васкăвлă; халех, хă'вăрт (тумалли); срочное дбло васкăвлă ĕç; нăдо србчно
послатъ телеграмму халĕх телегрăмма ямаллă
сруб (-а) сущ. муж. пурă; срубйть
сруб для дбма пÿрт лартмă пурă пуралă
ссбра (-ы) сущ. жен. харкашУ, хирĕçÿ', ятлаçÿ; быть в ссбре харкашсă пÿрж
ссбриться (наст. -рюсь, -ришься,
-рятся; повел. ф. -рься, -рьтесь;
прич. действ. наст. -рящийся, прош.
-рившийся; деепр. -рясь) глаг. несов.,
с кем харкăш, хирĕç, ятлăç, вăрç
ссÿда (-ы) сущ. жен. кивçен; денежная ссÿда кивçен укçă; погасйть
ссÿду кивçене тат
стăвень (-вня) сущ. муж.; множ.
стăвни (-вней) и ставня (-и) жен.;
множ. ставни (-вен) чÿрече хуппй;
раскрыть стăвни чÿрече хупписене
уçсă яр
ставить (наст. -влю, -вишь, -вят;
повел. ф. ставь) глаг. несов. 1. что
тăрăт, ларт; стăвить столб юпă ларт
2. кого (син. назначăть) ларт, ту,
уйăрсă ларт; стăвить бритадйром бригадир ту (кама та пулин) 3. что
ларт, тăрăт, вырнаçтăр; стăвить машйну в гарăж машинăнă гаражă
ларт 4. что хур, ларт; ставить гр^дусник грăдусник ларт 5. ларт, ирт-

т^р, йĕркеле; ставить спектăкль
спектăкль ларт 4 ставить пбдпись
ăлă пус; стăвить цель тĕллев палăрт;
ставить в винÿ айăпă хур; ставить в
пример тĕслĕхе тăрăт; ни во что не
ст^вит ним вырăнне те хумăсть
стадибн (-а) сущ. муж. стадибн
(спорт вăййисем, ăмăртусем ирттермелли вырйн)
стадо (-а) сущ. сред.; множ. стадă
(стад, стадăм) кĕтÿ', касÿ; стЯдо свиней сыснă кĕ'тĕвĕ; пастй стадо кĕтÿ' кĕт
стаж (-а) сущ. муж. стаж, ĕçленĕ
вă 'хăт; ббщий стаж раббты пĕтĕмĕшлĕ ĕç стăжĕ
сталь (-и) сущ. жен. хÿрçă; твердый, как сталь хÿрçă пек çйрĕп
стальнбй прил. хÿрçă ...; хÿрçă -ĕ;
стальнăя прбволока хÿрçă пралÿк *
стальнЯя вбля çйрĕп кă'мăл
стамеска (-и) сущ. жен. ă'йă, ййĕ
(йывăç касса шăтармами хатĕр)
стандарт (-а) сущ. муж. стандăрт
(изделисен, таварсен çирĕплетнĕ
тĕслĕхĕ, виçисем); установйть стандăрты стандартсем çирĕплет
станбк (-нкă) сущ. муж. станбк;
шлнфовăльный станбк якатмалли
станбк; печăтный станбк пичет станбкĕ
стăнция (-и) сущ. жен. 1. стăнци
(транспорт чарăнакан вырăн); железнодорбжная стăнция чугÿн çул
стăнцийĕ 2. стăнци (учреждени); телефбнная стăнция телефбн стăнцийĕ
старăтельный прил., старăтельно
нареч. тăрăшÿллă, ĕçчен, тймлĕ; старательно готбвить урбки уроксене
тăрăшсă ту
старăться (наст. -ăюсь, -ăешься,
-ăются; повел. ф. -ăйся, -ăйтесь; прич.
действ. шст. -ăющийся, прош. -ăвшийся; деепр. -ăясь) глаг. несов. тă'рăш,
тимле; старăться изб всех сил пĕ'тĕм

вăйрăн тă'рăш; я старăюсь понЯть
тебЯ эпĕ санă ăнланăс тĕтĕп
старйк (-ă) сущ. муж. старИк,
вăтă; сельские старики ялтИ ватăсĕм
старйнный лрил. авалхИ, ĕлĕкхИ,
кйвĕ; старинная икбна авалхй турăш;
старинный друг тахçанхИ тус
старославЯнский ирил. авалхи славян -ĕ; старославЯнский язык авалхи славян чĕлхй
стЯрость (-и) сущ. жен. вăтлăх; на
старости лет ватлăхрă, вăтлăх кунрă
старÿха (-и) сущ. жен. кăрчăк; дряхлая старÿха вăтă кăрчăк
стăрший прил. 1. {ант. млăдший)
ăслă (çулпа); стăрший сын ăслă Ывăл
2. ăслă (ĕç вырйнĕпе); стăрший серж^нт ăслă сержăнт 3. сущ. стăрший
(-его) муж. пысăккИ, аслй; стăрших
надо слÿшаться аслисене итлес пулăть
старшинă (-Ы) сущ. муж.; множ.
старшИны (-Ин, -инам) старшинă
(çар званийĕ)
стăрый (кратк. ф. стар, старă, стăро и старо", множ. стăры и стары;
сравн. ст. старее, старĕй; превосх. ст.
старĕйший) ирил. 1. (ант. молодбй)
вăтă; стăрый человек вăтă çын; и
стар и млад ваттй-вĕттипех 2. кИвĕ;
стăрые газеты кйвĕ хаçатсем 3. авалхи, ĕлĕкхи; стăрые рÿкописи авалхИ ал çырусем 4. (син. прĕжний)
кивĕ, малтанхИ, унчченхИ; вернÿться на старое мĕсто раббты малтанхй ĕç вырăнне тăврăн
стать1 (будущ. стăну, стăнешь, стăнут; повел. ф. стань; деепр. став) глаг.
сов. 1. (син. встать) тăр (ура çине);
стать на цыпочки чĕрне вĕ'ççĕн тăр
2. (син. остановйться) чăрăн, тăр;
часы стЯли сех^т чăрăннă Ф вблосы
стЯли дабом çÿç вирелле тă'чĕ; стать
на защйту хÿтĕлемĕ тăр

стать2 (будущ. стăну, стăнешь, стăнут; иойел. ф. стань; деепр. став) глаг.
несов. 1. 1 и 2 л. не употр. (син. сдĕлаться) пул, пулсă кай; Что с ним
стало? Мĕн пÿлчĕ ăнă? 2. с неопр.
ф. (син. начăть) тЫтăн, пуçлă, пик^н; он стал лÿчше учйться вăл
лайăхрăх вĕренме тЫтăнчĕ 3. кемчем и безл. (син. превратйться ) пул,
тух, пулсă тăр; он стал артйстом
вăл артистă тÿхрĕ * дброго стăло
хаклă лăрчĕ; во что бы то ни стă"ло
мĕнле пулсăн та; стало быть вводн.
сл., союз çаплă ĕ'нтĕ
статьЯ (-й) сущ. жен.; множ. статьй (-ей) 1. статьй (пысăк мар текст);
газетные статьй хаçатрй статьясĕм 2.
статья, пай, сЫпăк; статьЯ закбна
закбн статйИ; расхбдные статьй
бюджĕта бюджетăн тăкăк пайĕсĕм *
по всем статьЯм пур енĕпĕ те
ст^я (-и) сущ. жен. ушкăн, кĕтÿ',
касÿ; ст^я волкбв кăшкăр кĕ'тĕвă
ствол (-ă) сущ. муж. 1. вÿлă; ствол
дĕрева йЫвăç вуллй 2. вÿлă, кĕпçе;
ствол ружьЯ пăшăл кĕпçИ
стебель (-бля) сущ. муж.; множ.
стебли (-блĕй и -блей, -блям и
-блям) кĕпçĕ, вÿлă, тунă; стебель
камышă хă'мăш вуллй; стебель листа çÿлçă тунй
стеклб (-ă) сущ. сред.; множ.
стекла (стĕкол, стĕклам) кĕленчĕ,
кăнтăк; окбнное стеклб чÿречĕ кăнтăкĕ; издĕлия из стеклă кĕленчĕ япаласем; стекла автомобиля автомобИль кантăкĕсем
стеклЯнный ирил. кĕленче ...; кĕленче -ĕ, кăнтăк -ĕ; стеклЯнный
кувшИн кĕленчĕ кă'кшăм
стенЯ (-Ы, стĕну) сущ. жен.; множ.
стены (стен, стĕнам) 1. стенă (çурт,
пÿлĕм аякки); нарÿжные стены зд^ния çÿртăн тулăш стенисĕм 2. хÿмĕ;
крепостные стĕны крĕпость хÿмисем
* как за кăменной стенбй çИрĕп

хÿтлĕхрĕ, шăнчăклă çĕртĕ; сидеть
в четырĕх стенах килтен тухмăсăр
лар
степнбй прил. çеçен хир -ă; çеçен
хиртй; степнăя растйтельность çеçен
хир ÿсен-тăрăнĕ
степь (степи, о степи, в степй,
из степи, по степй) сущ. жен.; множ.
степи (-ей) хир, çеçĕн хир; засÿшливая степь тйпĕ çеçĕн хир
стербть (будущ. сотрÿ, сотрĕшь,
сотрут; прош. стĕр, стĕрла, стĕрло,
множ. стĕрли; повел. ф. сотрй; прич.
действ. прош. стĕрший; прин. страд.
прош. стертый; деепр. стерĕв) глаг.
сов., что шăлсă тăк, шăлсă тасăт,
хурăт; стер^ть напИсанное на доскĕ
доскă çинĕ çырнинĕ хурăт
стербчь (наст. -егÿ, -ежĕшь, -егут;
прош. -ĕг, -еглă, -еглб, множ. -еглй;
прич. действ. наст. -егущий, прош.
-ĕгший; прич. страд. прош. -ежĕнный; деепр. -ĕгши) глаг. несов., когочто 1. (син. охранять) сыхлă, хураллă; стеречь дом çуртă хураллă 2. сыхласă тăр, кĕтсе тăр (вăрттăн)
стержень (-жня) сущ. муж.; множ.
стержни (-жней и -жнĕй) хурсă, тĕ'нĕл, каштă, вăрă; металлический
стержень тймĕр каштă; стержень авторÿчки авторÿчка варрй
стерлядь (-и) сущ. жен.; множ.
стерляди (-ей) çĕ'кĕ (осĕтр йышши
паха пулă)
стернЯ (-й) и стернь (-и) сущ. жен.
хă'мăл (тырă вырсан юлни)
стесняться (наст. -яюсь, -яешься,
-яются; повел. ф. -яйся, -яйтесь;
лрич. действ. наст. -яющийся, прош.
-явшийся; деепр. -яясь) глаг. сов.,
кого-чего и с неопр. ф. вăтăн, им^н;
он стесняется петь на людях вăл çын
умĕнчĕ юрламă именĕт
стилистика (-и) сущ. жен. стилИстика (чĕлхепе илемлĕ хайлавсен
стилĕсене тĕпчекен ăслăлăх)

стймул (-а) сущ. муж. стймул (хавхалантаракан сăлтав)
стипендия (-и) сущ. жен. стипĕнди
(студентсене паракан укçа); назначить стипендию стипенди памаллă ту
стирать (наст. -ăю, -ăешъ, -ăют;
прич. страд. прош. стИранный) глаг.
несов., что çу, ух; стирать белье кĕпĕ
çу
стих (-ă) сущ. муж. 1. сă'вă йĕркИ
2. множ. стихй (-бв) сăвăсĕм, поэзи;
стихй и прбза сăвăсĕм татă прбза;
писăть стихами сăвăласă çыр
стихййный прил., стихййно нареч.
1. стихйя -ĕ, çут çантăлăк -ĕ; стихййное бедствие çут çантăлăк инкĕкĕ 2. (син. неорганизбванный) стихийăллă, хăй хăльлĕн, йĕркĕсĕр,
йĕркелемĕн; стихййный мИтинг хăй
хăльлĕн пÿхăннă мйтинг
стихйя (-и) сущ. жен. 1. стихИя
(этеме пăхăнман çут çанталăк
вăйĕсем, пулăмĕсем); стихйя разбушевăлась стихия алхассă кăйнă 2.
йĕркĕсĕр вăй, пăтăрмăхлăх, йĕркĕсĕрлĕх (халăх хушшинчи)
стихотворение (-я) сущ. сред. сă'вă;
прочнтать стихотворĕние наизÿсть
сăввă пăхмăсăр калă
сто (ста, о ста; род. п. множ. сот,
твор. п. стăми, предл. п. о стах) числит. колич. çĕр («100 » хисеп); сто
тысяч çĕр пин; мнбго сот человек
нумăй çĕр çЫн
стог (-а, на стбге и на стогÿ) сущ.
муж.; множ. стога (-бв) капăн, урă;
стог сена ÿтă капăнĕ
стбимость (-и) сущ. жен. хăклăх,
хак; стбимость дбма çурт хăкĕ; налбг на добавленную стбимость хÿшăннă хăклăх налбгĕ
стбить (наст. стбю, стбишь, стбят;
лрич. действ. наст. стбящий) глаг. несов. 1. чего и с нареч. тăр; шăпка
стбит дброго çĕ'лĕк хăклă тăрăть 2.
1 и 2л. неупотр., чего и с нареч. ыйт,

кйрлĕ пул; стбило болынбго труда
нумăй вăй хумаллă пÿлчĕ 3. оезл., с
неопр. ф. (син. заслÿживать) -ма (-ме)
юрăть; -малла (-мелле); бту кнйгу
стбит прочитать ку кĕнекене вуламă юрăть 4 Не стбит! Нимĕх те мар!
(тав тунине хуравлани)
стол (-ă) сущ. муж. 1. сĕтĕл; пйсьменный стол çырÿ сĕтелĕ; сидеть за
столбм сĕт^л хушшинчĕ лар 2.
сĕтел (учреждени); ăдресный стол
ăдрес сĕтĕлĕ * крÿглый стол çаврă
сĕт^л (иуху, канашлу тĕсĕ)
столб (-ă) сущ. муж. юпă; столбы
ворбт хапхă юписĕм; поднялся столб
дыма тĕ'тĕм юпă пек çĕклĕнчĕ
столетие (-я) сущ. сред. çĕр çул,
çĕр çÿллăх; отметить столетие завбда завбд çĕр çул тултарнине пăлăрт
столйца (-ы) сущ. жен. тĕп хулă;
столйца республики респÿблика тĕп
хулй
столбвая (-ой) сущ. жен. столбвăй;
заводская столбвая завбд столбвăйĕ;
питаться в столбвой столовăйрă
апатлăн
столбвый прил. апăт -ĕ; столбвая лбжка апăт кăшăкĕ, пЫсăк кăшăк * столбвая свекла хĕ'рлĕ кăшмăн
стблько нареч. çăвăн чÿхлĕ, мĕн
чÿхлĕ, ун чÿхлĕ; çав терй, çав тарăн; Мы стблько перенеслИ! Мăн
кăнă тÿссе курмăрăмăр эпйр!
столяр (-ă) сущ. муж. столяр,
сĕтĕл-пукăн ăстИ
стон (-а) сущ. муж. йынăшÿ; йынăшнй; слышны чьй-то стбны такăм йынăшнй илтĕнет
стонать (наст. стонÿ, стбнешь,
стбнут; ирич. действ. наст. стбнущий) глаг. несов. йынăш, ахлăт; стон^ть от ббли ыратнипе ахлăт
стброж (-а) сущ. муж.; множ. сторожă (-ĕй), сторожиха (-и) жен. ху-

рăлçă; ночнбй стброж çĕрлехй хурăлçă
сторожйть (наст. -жÿ, -жйшь, -жăт;
прич. действ. наст. -жăщий, прош.
-живший; деепр. -жă) глаг. несов.,
кого-что хураллă, сыхлă, хурăл тăр
сторонă (-Ы, стброну) сущ. жен.;
множ. стброны (сторбн, сторонăм)
1. ен, аяк, ăйăк; левая сторонă сулахăй ен; отойтй в стброну айăккаллă пăрăнсă тăр 2. ен, çĕр, вырăн,
кĕтĕс; роднăя сторонă тăвăн кĕтĕс
3. ен, пăллă, пахăлăх; он показăл
себЯ с хорбшей стороны вăл хăйнĕ
лăйăх енчен кăтăртрĕ * нăшс дело
сторонă пйрĕн ĕç çук кунтă; шутки
в стброну шÿт тумă вă'хăт мар
сторонйться (наст. -онк5сь, -бнишься, -бнятся; иовел. ф. -онйсь, -онйтесь; прич. действ. наст. -онящийся,
прош. -онИвшийся; деепр. -онясь)
глаг. несов. пă 'рăн, пăрăнсă тăр;
Сторонйтесь, идĕт машина! Пă'рăнăр, машйна килĕт!
стоянка (-и) сущ. жен. чарăнÿ,
тăрÿ; чарăннИ, тăнй; тăратнй; здесь
стоЯнка трăнспорта запрещенă кунтă трăнспорт тăратмă юрамăсть
стоЯть (наст. сток5, стойшь, стоят; иовел. ф. стой; прич. действ. наст.
стоящий, ирош. стоявший; деепр.
стбя) глаг. несов. 1. тăр (чĕр чунсем
çинчен); лар (япаласем çинчен); твĕрдо
стоЯть на ногăх урă çинчĕ çйрĕп
тăр; в середйне кбмнаты стойт стол
пÿ'лĕм варринчĕ сĕтĕл ларăть 2. 1 и
2 л. не употр. тăр, пул, лар; сблнце
стойт высокб хĕвел çÿлте тăрăть 3.
за кого-что (син. борбться) кĕрĕш,
хÿтĕле; -шăн (-шĕн) тăр; стоЯть за
справедлИвость тĕ'рĕслĕхшĕн тăр ^
стоЯть на своем хăрпăр шухăшне
хÿтĕлĕ
страдă (-Ы) сущ. жен. ĕç çййĕ, хĕрÿ'
ĕç; убброчная страдă тыр-пÿл çййĕ,
тЫрă вырсă пухнй

страдательный прил. таврăнÿ -ĕ;
страдăтельная форма глагбла глагблăн таврăнÿ формИ; страдательные причăстия таврăнÿ причастийĕсĕм
страдать (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
глаг. несов. 1. (син. мÿчиться) асаплăн, тертлен, асăп кур, хĕн кур;
страдать от головнбй ббли пуç ыратнипе аптăрă 2. от чего и за что инкек кур, шЫрлăх кур; аптăрă; посевы пострадăли от засухи калчă
типĕпе аптăрăрĕ
странă (-Ы) сущ. жен.; множ. страны (стран, стрăнам) çĕршЫв; азиатские страны А'зи çĕршывĕсем *
стрăны света тĕнче енĕсем (çурçĕр,
кăнтăр, хĕвел тухăç, хĕвел анăç)
страница (-ы) сущ. жен. странйца;
перелИстывать странИцы кнИги кĕнекĕ страницисене уçкалă
стрăнный прил., странно нареч.
тĕлĕнтермĕш, тĕлĕнмелле; стрăнно,
что он не пришел вăл килменнй тĕлĕнтерет
страстнбй прил.: страстнăя неделя
Мăнкун эрнй (çав аслă уяв умĕнхи)
страсть (-и) сущ. жен. хĕрÿ'лĕх,
хавăл, хĕрÿ' кă 'мăл, чун хавăлĕ;
страсть к тейтру театрă чунтан
юратнй
страх (-а) сущ. муж. хăрăв, шик;
хăранИ, шикленни; чувство страха
хăрăнă тÿйăм; испытывать страх
хăрă
страховăние (-я) сущ. сред. страховăни, страхлăв; страхланй; страховăнис имÿщества пурлăхă страхланй
страховăть (наст. страхÿю, страхуешь, страхÿют; прич. страд. прош.
страхбванный) глаг. несов. страхлă,
страховăни ту
стрăшный прил., стрăшно нареч.
(кратк. ф. -шен, -шнă, -шно, множ.
-шны и -шнЫ) 1. хăрÿшă, шйклĕ;

хăратакăн, шиклентерекĕн; нам не
страшны трÿдности эпИр йывăрлăхсенчен хăрамăстпăр 2. (син. сИльный) ăкăш-мăкăш, вă'йлă; çав терй; стрăшный дождь вă'йлă çÿмăр;
я стрăшно испугался Зпĕ çав терй
хăрасă кăйрăм
стрекоза (-ы) сущ. жен.; множ.
стрекбзы (-бз, -бзам) йĕп вăрри
(çурхах çунатлă кăпшанкă)
стрела (-Ы) сущ. жен.; множ. стрелы (-ĕл, -елам) çĕмрĕ~н, ÿхă йĕппй; летйт, как стрелЯ çĕмрен пек
ыткăнсă пырăть 4 стрела подъемного крăна çĕклекĕн кран каштй
стре\яка (-и) сущ. жен. 1. йăп (сехетĕн, приборсен); секундная стрелка часбв сехетĕн çеккÿнт йĕппй 2.
тунă, кĕпçе, пушă (суханăн); стрелка тюльпăна тюльпăн чечĕкĕн тунй; лук выбросил стрелки сухăн пушанă лăрнă
стрелять глаг. несов., в кого-что пер
(пăшалтан, ухăран т. ыт.); стрелЯть
из автомăта автоматрăн пер
стремйться (наст. -млк5сь, -мйшься, -мятся; повел. ф. -мйсь, -мйтесь; прич. действ. наст. -мящийся, прош. -мйвшийся; деепр. -мясь)
глаг. несов., к кому-чему и с неопр.
ф. тă'рăш, ă'нтăл, тÿртăн, хЫпăн,
çун; стремйться понять ăнланмă
тă'рăш
стресс (-а) сущ. муж. пăлханÿ, хумханÿ; пăлханнй, хыпăннИ; подвергаться стрессам пăлханă-пăлханă ÿк
стриж (-ă) сущ. муж. вĕ 'ршĕн
(чĕкеçрен пысйкрах кайăк)
стрйчься (наст. -игÿсь, -ижешься,
-игÿтся; ирош. -йгся, -Иглась, -йглось, -йглись; повел. ф. -игйсь, -игйтесь; «рич. действ. прош. -Игшийся;
деепр. -Игшись) глаг. несов. çÿç кастăр, çÿç илтĕр; стрйчься кдротко çÿçе кĕскĕ кастăр
строгăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют;

прич. страд. прош. стрбганный) глаг.
несов. савалă; строгать дбску рубЯнком хăманă савапă савалă
стрбгий {кратк. ф. строг, строгă,
стрбго, множ. стрбги и строгй; сравн.
ст. стрбже; превосх. ст. строжăйший)
прил., стрбго нареч. çйрĕп, хЫтă, хаяр; çйрĕп ыйтакăн; стрбгий начăльник çйрĕп ыйтакăн пÿçлăх; стрбго
придĕрживаться диеты апăт йĕркине хЫтă тытсă пыр
стройтель (-я) сущ. муж.стройтель
(çурт-йĕр лартнă çĕрте ĕçлекен);
инженĕр-стройтель стройтель инже-

нер
строИтельный ирил. стройтельство
-ĕ; стройтельные раббты стройтельство ĕçĕс^м
стрбить (наст. -бю, -бишь, -бят;
повел. ф. строй) глаг. несов., что 1.
ту, ларт, хыв; стрбить дом çурт ларт
2. хайлă, ăслă, шухăшлă, йĕркеле,
пăлăрт; стрбить плăны плансĕм пăлăрт; прăвильно стрбить фрăзы пуплевсенб тĕ'рĕс йĕркелĕ * стрбить гримăсы пит-куçă хуçкалă
строй (-я, о стрбе, в строк5) сущ.
муж.; множ. строй (-ĕв) 1. тЫтăм,
йĕркĕ; государственный строй патшăлăх тЫтăмĕ 2. строй, йĕркб, рет;
идтй стрбем стройпă пыр * выйти
из стрбя пă'сăл, ĕçлеме пăрăх
стрбйка (-и) сущ. жен. стрбйка
(çурт-йĕр лартни); раббтать на стрбйке стройкăрă ĕçле
стрбйный (кратк. ф. -бен, -ойнă, -бйно, множ. -ойнЫ и -бйны)
ирил., стрбйно нареч. 1. яштăк, яштакă, йă 'рăс; стрбйная девушка
яштакă хĕр 2. килĕшÿ'ллĕ, çураçÿллă; стрбйное пĕние хбра хор килĕшÿ'ллĕ юрланй
строка (-й) сущ. жен.; множ. стрбки (строк, строкăм) йĕркĕ (кĕнекери, çырури); написăть пять стрбчек пйлĕк йĕрке çыр

стрÿжка (-и) сущ. жен. çункăв, турпăс, савалăнчăк
струнЯ (-Ы) сущ. жен.; множ. стрÿны (струн, стрÿнам) хĕ 'лĕх; стрÿны гитăры гитăра хĕлĕхĕсем
стрÿнный ирил. хĕ'лĕхлĕ; стрÿнные
инструменты хĕ'лĕхлĕ инструментсем (гитара, тймра т. ыт.)
стручбк (-чкă) сущ. муж. хутăç,
вă'рă хутаççй; çймĕç; стручкй пĕрца
пă'рăç хутаççисем
студент (-а) сущ. муж., студентка
(-и) жен. студент; студенты университета университĕт студенчĕсем
стÿдень (-дня) сущ. муж. (син. холодĕц) стÿдень; приготбвить стÿдень из телячьих нбжек пăрÿ уринч^н стÿдень ту
стул (-а) сущ. муж.; множ. стÿлья
(-льев) пукăн (хыçли); мЯгкий стул
çемçе пукăн; сидĕть на стÿле пукăн
çинче лар
ступĕнька (-и) сущ. жен. картлашкă; ступеньки крыльцă крыльцă картлашкисем
ступнЯ (-й) сущ. жен. урă тупăнĕ,
урă лаппй
стучЯть глаг. несов. 1. шаккă, таккă; ктб-то стучйт в дверь такăм алăкă шаккăть 2. 1 и 2л. неупотр. тап,
тапсă тăр; сĕрдце стучйт рбвно чĕре
пĕр тйкĕс тапăть
стыд (-ă) сущ. муж. нăмăс; ни стыдă
ни сбвести ним нăмăс-сймĕс те çук
стыдиться (наст. стыжÿсь, стыдйшься, стыдятся; деелр. стьщясь)
глаг. несов., кого-чего или с неопр. ф.
вăтăн, имен, намăслăн; стыдИться
плохбй одĕжды япăх тумлăннăшăн
вăтăн
субббта (-ы) сущ. жен. шăмăт кун;
вĕчером в субббту шăмăт кун каç
суверенитет (-а) сущ. муж. (син. незавйсимость) суверенитет, хăй йрĕклĕх (çĕршыв е халăх хйй ирĕккĕн,
пăхăнмасйр пурйнни)

суверĕнный прил. (син. незавйсимый) суверĕнлă, хăй Ирĕклĕ; суверенное госудЯрство хăй йрĕклĕ патшăлăх
сугрбб (-а) сущ. муж. кĕрт, юр купй (çил хывни)
суд (-ă) сущ. муж. суд; арбитрăжный суд арбитрăж сÿчĕ; верхбвный
суд ăслă суд; отд^ть под суд судă
пар
суд^к (-ă) сущ. муж. шăлă пÿлă
судебный прил. суд -ĕ; судрй; судебные инстăнции суд пусăмĕсем;
судебное дбло судрИ ĕç
судйть {наст. сужÿ, сÿдишь, сÿдят;
прич. действ. наст. сÿдящий и судящий, прош. судИвший; прич. страд.
наст. судймый; деепр. сÿдя и судя)
глаг. несов. 1. о ком-чем шухăшă калă, шухăшланине калă; судйть о
твбрчестве худбжника худбжник
пултарÿлăхĕ çинчен мĕн шухăшланинĕ калă 2. кого айăплă, суд ту; судйть за крăжу вăрлăнăшăн суд ту 3.
судья пул (ăмăртура)
сÿдно (-а) сущ. сред.; множ. судă
(-6в) карăп, кймЪ; пЯрусное сÿдно
пăрăслă карăп
сÿдорога (-и) сущ. жен. шă'нăр туртни
судьба (-Ы) сущ. жен.; множ. сÿдьбы (сÿдеб, сÿдьбам) шăпă, ăраскăл,
пÿрнй, кун-çÿл; счастлйвая судьбă
телейлĕ шăпă
судья (-й) сущ. муж.; множ. сÿдьи
(сÿдей и судей, сÿдьям) 1. судья (суд
тăвакан юрист) 2. судья (спортра)
суетйться (наст. суечÿсь, -тИшься,
-тятся; повел. ф. -тИсь, -тйтесь; ирич.
действ. наст. -тящийся, ирош. -тИвшийся; деепр. -тясь) глаг. несов. кускалă, хыпкалăн, хĕ 'вĕш; суетйться, готбвясь принЯть гостей хăнă
кĕртмĕ хатĕрленсе хыпкалăн
сук (-ă, о суке, на сукÿ) сущ.
муж.; множ. сÿчья (сÿчьев) и сукИ

(сукбв) турăт; сÿчья дÿба юмăн турачĕсĕм
сукнб (-ă) сущ. сред.; множ. сÿкна
(сÿкон, сÿкнам) сукнă, пустăв; домăшнее сукнб тăлă; купйть отрез
сукна на пальтб пальтблăх пустăв
туян
сукбнный ирил. сукнă ..., пустăв ...;
сукнă -ĕ, пустăв -ĕ; сукбнный пидж ^ к пустăв пиншăк * сукбнный
язык мăкă челхе, кăнттăм чĕлхĕ
сумасшедший ирмл. 1. (син. безÿмный) ă 'ссăр, ухмăх, ăсрăн тÿхнă,
ухмахă ĕрнĕ 2. (син. крăйний, исключительный)
ăкăш-мăкăш,
мăйсăр, çав тери; сумасшедшие цены ăкăш-мăкăш пьгсăк хаксем
сÿмерки (-рек, -ркам) суо<. множ. каç
ĕ'нтрĕкĕ, каç пулттй; в сÿмерки каç
пулттипе
сум^ть (будущ. -6ю, -еешь, -еют)
глаг. сов. пултарăй, пултăр; он не
сумбл сдержйть своей радости вăл
хă 'йĕн савăнăçне пытармă пултараймăрĕ
сÿмка (-и) сущ. жен. сÿмка, хутăç;
сÿмка шкбльника шкул ачин сумкй
сÿмма (-ы) сущ. жен. сÿмма (хушсан пулнă хисеп); сÿмма трех чйсел
вйçĕ хисеп суммИ
сундÿк (-ă) сущ. муж. арчă; крашеный сундÿк сă'рлă арчă
суп (сÿпа, в сÿпе и в супÿ) сущ.
муж.; множ. супы (-бв) яшкă;
шÿрпĕ; молбчный суп сĕт яшкИ;
мяснбй суп аш шÿрпИ
супрÿг (-а) сущ. муж., супрÿга (-и)
жен. мă'шăр (упăшки е арăмĕ); супрÿги Иванбвы Ивановсен мă'шăрĕ
сурбвый прил., сурбво нареч. 1.
йЫвăр, тĕртлĕ; сурбвая зима пИтĕ
сйвĕ хĕл; сурбвые дни войны вă'рçăн
тертлĕ кунĕсем 2. (син. жестбкий)
хаяр, кăрă, çиллес; сурбвый приговбр хаяр приговбр

сурбк (-ркă) сущ. муж. сă'вăр (çĕр
айĕнче пурăнакан чĕр чун)
с у с л и к (-а) сущ. муж.
тыркăс
(кăшлакан чĕр чун)
сÿсло (-а) сущ. сред. ăслă (сăра е
хĕрлĕ эрех тумалли)
сустав (-а) сущ. муж. сыпă, шă'мă
с ы п п й ; локтевбй сустав чавсă с ы п п й ; боль в суставах сыпăсĕм сурнй
с у т к и ( - т о к ) сущ. множ. тăлăк;
двбе суток й к ĕ тăлăк; в течение сÿт о к тăлăк х у ш ш и н ч е
суть (-и) сущ. жен. тупсăм, т ĕ ' ш ĕ ,
тĕшшИ; суть вопрбса ыйтÿ тÿпсăмĕ;
разобраться в сÿти дбла ĕç т у п с ă м не т у п * по сÿти тĕрĕссипĕ
сÿффикс (-а) сущ. муж. сÿффикс
(сăмах тымарĕ хыçĕнчи
морфема,
сăм., вырăсла: стол-ик, чита-л, скорее)
сухбй (кратк. ф. сух, сухă, сÿхо,
множ. сÿхи и с у х й ; сравн. ст. сÿше)
прил., сÿхо нареч. 1. (ант. м б к р ы й )
тИпĕ; сухбе полотенце т й п ĕ ал шăлл й ; сухйе дрова тйпĕ вÿтă 2. (син. без у ч ă с т н ы й ; ант. лăсковый) т й п ĕ ,
чÿрăс, сивлек; оказăть сухбй прием
сивлĕккĕн йЫшăн 4 сухбе винб п ы лăксăр эр^х (хĕрли)
сÿша ( - и ) сущ. жен. т и п çĕр; на
сÿше и на мбре т и п çĕр çинчĕ татă
тинĕсрĕ
сушйть (наст. с у ш ÿ , с ÿ ш и ш ь , сÿшат; прич. страд. прош. сушĕнный)
глаг. несов. тйпĕт; сушйть белье кĕпейĕм т й п ĕ т
существйтельное (-ого) сущ. сред.
япалă я ч ĕ ; склонĕние существйтельных япалă ячĕсен вĕçленĕвĕ; нарицăтельные именă существйтельные пăйăр мар япалă ячĕсĕм (сăм.:
человек - çын, город - хула, страна
-çĕршыв); сббственные и.менă существйтельные пăйăр япалă ячĕс^м
(сăм.: Николай,
Москва Мускав,
Россия — Раççей)

существовать (наст. - в ÿ ю , -вÿешь,
-вÿют; повел. ф. - в ÿ й ; прич. действ.
наст. - в ÿ ю щ и й , прош. -вовăший; деепр. -вÿя) глаг. несов. 1. (син. быть,
имĕться) п у л , пур п у л ; по Зтому
вопрбсу существÿют рăзные мнĕния
к у ыйтупă тĕ'рлĕ шÿхăш пур 2. (син.
жить) пÿрăн, тăрансă пÿрăн, йÿнеçт^р; существовать на пĕнсию п е н сипе тăрансă п ÿ р ă н ; средства существовăния пурăнмă м ĕ н кирлИ; п у рăнмаллй майсем
сÿщность (-и) сущ. жен. (син. суть)
т ÿ п с ă м ; с ÿ щ н о с т ь вопрбса ы й т ÿ
тÿпсăмĕ * в сÿщности тĕрĕссипĕ
каласăн
схватйгь (будущ. -ачу, -ăтишь, -ăтят;
ирич. страд. прош. -ăченный) глаг.
сов., кого-что ярсă и л , ярсă т ы т ;
схватйть за рÿку алăрăн ярсă тыт
Ф схватйть нăсморк сунасă ер; схват й т ь суть вопрбса ы й т ÿ тупсăмнĕ
ăнкарсă ил
схема (-ы) сущ. жен. схĕма; ĕлкĕ;
схема телевйзора телевИзор схемй
схбдство (-а) сущ. сред. п ĕ р е ш кĕллĕх, пĕр пеклĕх
сцĕна (-ы) сущ. жен. сцĕна (спектакль лартмалли лаптăк); на сцене театра идет нбвый спектăкль теăтр сценй çинчĕ çĕ'нĕ спектăкль п ы рăть Ф устрбить сцену харкашсă к а й ;
сойтй со сцены ĕçлеме пăрăх
сцеиăрий (-я) сущ. муж. сценăри
(кинофильмăн, телеперадачăн е халăх
умĕнче
кăтартмалли
хайлавăн
тытăмĕ, содержанийĕ);
сценăрий
спортивного прăздника спорт уявĕн
сценăрийĕ
счастлйвый (кратк. ф. счăстлив и
счастлИв, множ. счăстливы и счастлИвы) прил., счастлйво нареч. телĕйл ĕ , ăнăçÿллă; счастлйвое детство
телĕйлĕ ачăлăх; Счастлйвого путй!
Çÿлĕ ă'нăçлă пÿлтăр! (хăнасене ăсатнă чух калани); Счастлйво оставать-

ся! Чипер юлăр! (ăсатса яратнсене
калани)
счăстье (-я) сущ. сред. телĕй, ăраскăл, ăнăçÿ; семейное счЯстье килйышрй телей; Желăю счăстья! Телей сунăтăп!
счет (-а, на счĕте и на счету) сущ.
муж.; множ. счета (-бв) 1. шутлăв,
шут, шутланй; ÿстный счет сăмăх
вĕ'ççĕн шутланй 2. шут (спортра);
счĕт игры 3 : 1 вă'йă шучĕ 3 : 1 3 .
счĕт (укçа илме çырнй документ) *
без счету шÿчĕ çук, пИтĕ нумăй; в
конĕчном счете юлашкинчĕн, тĕпрен илсĕн; на Зтот счет ку тĕлĕшпĕ;
не в счет шутă кĕмĕст
считать (наст. -ăю, -ăешь, -ăют;
ирич. страд. прош. счИтанный) глаг.
несов. 1. шутлă; считăть до десятй вуннă çитй шутлă; считЯть деньги укçă
шутлă 2. кого-что кем-чем, за когочто или с союзом «что» (син. полагăть) шутлă, хыв, хур, те; шутнĕ
хур; егб считают знатокбм музыки
ăнă мÿзыка ăстй тесĕ шутлăççĕ
считаться (наст. -ăюсь, -ăешься,
-ăются; повел. ф. -ăйся, -ăйтесь;
прич. действ. наст. -ăющийся, прош.
-ăвшийся; деепр. -ăясь) глаг. несов.
1. кем-чем (син. слыть) шутлăн;
ин5ль считăется сăмым теплым мĕсяцем ик5ль чи ă'шă ÿйăх шутланăть
2. с кем-чем (син. уважăть) шутă ил,
шутă хур; считЯться с мнĕнием товăрищей юлташсĕн шÿхăш-кăмăлнĕ
шутă ил
съедббный прил. çимеллй, çимĕ
к5рăхлă; съедббные грибы çимĕ
к5рăхлă кăмпасем
съезд (-а) сущ. муж. съезд (пысăк
пуху); съезд пăртии пăрти съĕзчĕ; делегЯты съезда съезд делегачĕсĕм
съездить (будущ. -зжу, -здишь,

-здят; повел. ф. -зди) глаг. сов. кайсă
кил (транспортпа); съĕздить в гброд за покупками хуланă япаласĕм
туянмă кайсă кил
сын (-а) сущ. муж.; множ. сыновьЯ (-ĕй) и сыны (-бв) ывăл; стЯрший сын ăслă Ывăл; у них два сына
и дочь вĕсĕн Икĕ Ывăл та пĕр хĕр
сыпаться 1 и 2 л. не употр. (наст.
сЫплется, сЫплются; прич. действ.
наст. сьшлющийся, прош. сьшавшийся; деепр. сьтлясь( глаг. несов. тă'кăн,
юх, сăпăн; мука сыплется из мешка çă'нăх михĕрен тăкăнăть
сьф (-а, в сыре и в сырÿ) сущ. муж.;
множ. сыры (-бв) сыр (чăкăт пек
çимĕç); плăвленый сыр шăрăтнă сыр
сыроĕжка (-и) сущ. жен. майрă
кăмпй
сырбй (кратк. ф. сыр, сырă, сЫро, множ. сырЫ; сравн. ст. сырее,
сырей) 1. (син. влăжный; ант. сухбй)
нÿ'рĕ, нÿ'рлĕ, чĕ'рĕ; сырой вбздух
нÿ'рĕ сьпшăш 2. (ант. варĕный) чĕ'рĕ,
пĕçермен; сырбй картбфель чĕ 'рĕ
çĕр улмй
сырость (-и) сущ. жен. нÿ'рĕ, нÿ'рĕк,
нÿ'рлĕх; в кбмнате сырость пÿлĕмре
нÿ'рĕ
сырье (-я) сущ. сред., собир. чĕр тавăр; минерăльное сырье минерăл
чĕр тавăр
сытый (кратк. ф. сыт, сытă, сыто, множ. сЫты) прил., сыто нареч.
тÿтă, тăрăннă; сьпый скот тÿтă вЫльăх
сыгньш прил., сыгно нареч. тÿтлăхлă,
тÿтă тытакăн; сытная пища тÿтă тытакăн апăт
сюдă нареч. кунтă, кунталлă; онй
идÿт сюдă вĕсĕм кунталлă килĕççĕ
сюж^т (-а) сущ. муж. сюжĕт (литература хайлавĕсенчи ĕçсен йĕрки)

таблица (-ы) сущ. жен. таблйца
нă çав терй юратăтăп 6. союз (син. 6с(ретĕн-ретĕн, юпан-юпан çырса тухнăли) пулсăн; тăк (тĕк); сказăл, так
хисепсем); тирăжная таблйца выляв
сделаю калăрăм пулсăн тăватăпăх *
таблицй (сăм., лотереййн); таблйца
и так ахăль те, ÿнсăр та; так и быть
умножения хутлăв таблицй
юрĕ ĕ'нтĕ; так и есть чăнăх та; так
как союз мĕ'ншĕн тесен; так что союз
таИнственный ирил. (син. загăдочçавăнпă та; так йли инăче мĕнле пулный), таинственно нареч. 1. темĕнсăн та; так себе вăтăм, чÿхă кăнă
лĕ, пĕлме çук, ăнланмаллă мар; в
лесÿ слышны тайнственные голосЯ
т^кже союз, выражает добавление
вăрмантă темĕнле сасăсем илтĕ(син. и, тбже) та (те); ... пекĕх; ренеççĕ 2. (син. скрЫтый, секретный)
бята идÿт купăться, мы тăкже идем
вă'рттăн, пытăнчăк, пытарÿллă; он
с ними ачасĕм шывă кĕме каяççĕ,
приĕхал с таинственной целью вăл
эпйр те вĕсемпĕ пырăтпăр
вă'рттăн тĕллевпĕ килнĕ
такбй (-бго) местоим. çăвăн пек,
тайкбм нареч. (син. скрЫтно; ант. çăкăн пек, кун пек; кунашкăл, çакоткрЫто) вă 'рттăн, пытансă, сиснашкăл; такăя кнИга есть и у меня
меслĕ; уйтй тайкбм никăм сисмескун пек кĕнекĕ мăнăн та пур; талĕ тухсă кай
кйм ббразом çаплă майпă; он такбй
тăйна (-ы) сущ. жен. вă'рттăнлăх,
ÿмный вăл çав терй ă'слă * Что же
сăр, вă'рттăн япалă; тайна перепистут такбго? Мĕн^х варă?
ки çырÿ çÿретнйн вă'рттăнлăхĕ; хратаксй нескл. сред. таксй (пассажир
нИть тăйну вăрттăнлăхă упрă
илсе çурекен çймăл автомашина); мартăйный прил. (син. скрытый; ант. от- шрÿтное таксИ пĕр маршрÿг таксййĕ
крытый, ясный), тăйно нареч. вă'рттактИчный прил. (син. обходйтельтăн, пытăнчăк; встречаться тăйно
ный), тактИчно нареч. этеплĕ, пахвă'рттăн тĕл пул
мăтлă, йĕркеллĕ, рĕтлĕ; тактйчно
так 1. нареч. çаплă, аплă; çăкăн
вестй себЯ йĕркеллĕ пул
пек, çăвăн пек; сделай вот так ак
талЯнт (-а) сущ. муж. (син. дар,
çăкăн пек ту 2. нареч. (ант. нарбчодарĕнность) пултарÿлăх, талăнт;
но) ахăль, ахальтен; я э"то сказăл
талăнт писăтеля çырăвçă пултарÿпрбсто так йпĕ кунă ахальтен çеç
лăхĕ
калăрăм 3. нареч. хăйне хăех, хăй
талăнтливый прил. (син. одарĕнхăльлĕн; болĕзнь так не пройдет,
ный, даровйтый; ант. бездăрный),
надо лечйться чир хăйнĕ хăех иртсе
талăнтливо нареч. пултарÿллă, ăстă,
кăймĕ, сипленес пулăть 4. частица,
талăнтлă; талăнтливый певец таупотр. при разъяснении, уточнении лăнтлă к5рăçă
(син. напримĕр) çаплă, ăкă, сăталбн (-а) сущ. муж. талбн (мĕн
махрăн; сельчăне живÿт хорошб,
те пулин илмелли хут); талбн на питак, мнбгие пострбили нбвые домă
тăние апатланмаллй талбн
ял çыннисем авăн пурăнăççĕ, çаптальнИк (-ă) сущ. муж. хăвă; залă, нумăйăшĕ çĕ'нб çурт лăртнă 5.
росли тальникă хăвăлăх
частица усилит. (син. бчень) çав тетам нареч. (ант. здесь, тут) унтă,
рй; я так люблк5 мÿзыку Зпĕ музыкăçавăнтă, лер^; там темнб унтă тĕ'т-

тĕм; там вИдно бÿдет кÿрăнĕ унтă
(кайран)
тамбжня (-и) сущ. жен. тамбжня
(чикĕ урлă япала илсе килнине тĕрĕслекен учреждени)
тăнец (-нца) сущ. муж. тăшă;
бăльный тăнец бал ташшй; ансăмбль
песни и тăнца юрăпă тăшă ансăмблĕ
танк (-а) сущ. муж. танк (тупăллă
çар машини); танк-амфйбия ишекĕн
танк
танкИст (-а) сущ. муж. танкист;
фбрма танкйста танкйст тÿмĕ
танцевăть (наст. -цÿю, -цÿешь,
-цÿют; повел. ф. -цÿй; деепр. -цÿя)
глаг. несов. ташлă; танцевăть пăрами
мă'шăрăн-мă'шăрăн ташлă
тăпочки (-чек) сущ. множ.; един.
тăпочка (-и) жен. тăпочкă (кĕлесĕр
çăмăл туфли)
таракăн (-а) сущ. муж. таракăн;
средство от таракăнов таракăн пĕтермеллй им-çăм
тарĕлка (-и) сущ. жен. турилкке;
глуббкая тарĕлка яшкă турилкки;
мелкая тарĕлка пă 'тă-шарккÿ турилкки; тарелка упăла и разбИлась
турилкке ÿксе вăнчĕ Ф быть не в
своĕй тарелке хăрпăр хăвнă кăнăçсăр
туй
таскăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют;
прич. страд. прош. тăсканный) глаг.
несов. йăт, сĕ'тĕр; йăтсă çÿрĕ, сĕтĕрсĕ çÿрĕ; гаскăть тяжести йывăр япаласем йăт
татăрин (-а) сущ. муж., татăрка
(-и) жен. тутăр; множ. татăры (татăр) тутарсем (тĕрĕксен йышне
кĕрекен халăх); крещеные татăры
крĕшĕн тутарсем; татăры-мишарй
мишĕр тутарсĕм
татăрский прил. тутăр -ĕ; тутарлă;
Тутарстăн -ĕ, Тутарстанрй; татăрский язык тутăр чĕлхй; татăрская
нефть Тутарстăн нефчĕ
тащИть (наст. тащÿ, тăщишь, тă-

щат; прич. действ. наст. тăщащий,
прош. тащИвший; деепр. тащă) глаг.
несов. 1. (син. волочйть) сĕ'тĕр, турт,
сĕтĕрсе пыр; тащйть жердь вĕ'рлĕк
сĕтăрсĕ пыр 2. кого-что (син. нестй)
йăт; йăтсă пыр, çĕклесе пыр; тащйть рюкзăк кутамккă йăтсă пыр 3.
(син. красть) сĕ'тĕр, йă'кăрт, вăрлă
тăять (наст. тăю, тăешь, тăют;
повел. ф. тай; прич. действ. наст.
тăющий, прош. тăявший; деепр. тăя)
глаг. несов. 1. йрĕл; снег тăет юр
ирĕлет 2. 1 и 2 л. не употр. çухăл,
Иксĕл, пĕт; деньги тăют на глазăх
укçă куç ум^нчех пĕтсĕ пырăть 3.
хĕпĕрте, сăвăн; тăять от похвăл
мухтăнăшăн хĕпĕрте
твердый (кратк. ф. твĕрд, твердă, твĕрдо, множ. твĕрды и твердЫ;
сравн. ст. тверже; превосх. ст. твердĕйший) прил., твердо нареч. 1. (ант.
мягкий) хЫтă; çйрĕп, пйçĕ; твердый
грунт хЫтă тăпрă; твĕрдые сплăвы
çИрĕп шăранчăксĕм (металсем) 2.
(син. устбйчИВЫЙ) çйрĕп, тăтăрхăллă, улшăнмăн; твердые цĕны улшăнмăн хаксĕм 3. (син. решйтельный)
çйрĕп, вă'йлă; твердый харăктер
çИрĕп кă'мăЛ * твердые соглăсные
звÿки хытă хÿпă сасăсем; твĕрдый
знак хЫтăлăх палли (ъ)
твой (твоегб) муж., твоЯ (твоей) жен., твоĕ (твоегб) сред., местоим. притяжат. сан, сăнăн; твой
кнИги сăнăн кĕнекÿсĕм
творйтельный прил.: творительный
падĕж тăвÿ падĕжĕ (вырăс чĕлхинче)
твброг (-а) и творбг (-ă) сущ. муж.
тă'пăрчă; ватрÿшка с твброгом тă'пăрчă икерчй
твбрческий прил., твбрчески нареч.
пултарÿ -ĕ, пултарÿлăх -ĕ; пултарÿллă; твбрческие сон5зы пултарÿлăх
пĕрлешĕвĕсĕм; твбрческий путь по^та сă'вăçăн пултарÿлăх çÿлĕ
твбрчество (-а) сущ. сред. пултарÿ,

пултарÿлăх, хайлăлăх; нарбдное
твбрчество хăлăх пултарÿлăхĕ
те^тр (-а) сущ. муж. теăтр; теЯтр
бперы и балĕта оперăпă бал^т теăтрĕ; драматИческий те^тр дрăма теăтрĕ; кÿкольный те^тр пукане теăтрĕ; гастрбли теЯтра теăтр гастрблĕ
текст (-а) сущ. муж. текст (çырнă
хайлав, документ); текст письмă
çырÿ тексчĕ
текстИльный ирил. пир-ăвăр -ĕ;
текстйльная промышленность пирăвăр промЫшленноçĕ
текÿщий лрил. 1. (син. теперешний)
хальхй, çак, ку; в текÿщем мĕсяце çак
уйăхрă; текÿщий момент хальхи самăнт 2. (син. повседневный) кулленхй, яланхй; занимăться тйкущими делами кулленхй ĕçсемпе аппалăн
телевйдение (-я) сущ. сред. телевидени (сасăпа ÿкерчĕке инçете
пани, экран çинче кăтартни)
телевизибнный прил. телевйдени -ĕ;
телевизибнные передачи телевйдени
передачисем
телевйзор (-а) сущ. муж. телевйзор;
цветнбй телсвйзор тĕ'слĕ телевйзор
телега (-и) сущ. жен. урапă; колĕса телеги урапă кустăрмисем
телеграмма (-ы) сущ. жен. телегрăмма; дать телеграмму телегрăмма
яр
телеграф (-а) сущ. муж. телегрăф
(электричество сигналĕ парса çыхăну тытмалли система)
телефбн (-а) сущ. муж. телефбн;
мобильный телефбн мобйльлĕ телефбн (кĕсьере чиксе çÿремелли); разговăривать по телефбну телефонпă
калăç
теленок (-нка) сущ. муж.; множ.
телЯта (-лят) пăрÿ; теленок олĕня
пăлăн пăрушĕ
т^ло (-а) сущ. сред.; множ. телă
(тел, телăм) 1. япалă; твердые телЯ
хЫтă япаласем; жйдкие тела шĕ'вĕ

япаласем 2. ÿт, ÿт-пÿ'; тело человека эт^м ÿ'чĕ; чăсти тĕла ÿт-пÿ' пайĕс^м
телЯтина (-ы) сущ. жен. пăрÿ ăшĕ;
жăреная телЯтина ăшалăнă пăрÿ ăшĕ
телЯтник (-а) сущ. муж. пăрÿ витй
тем союз, указывает на возрастание штенсивности: чем скорĕе приедешь, тем лÿчше мĕн чÿхлĕ хăвăртрăх килетĕн, çăвăн чÿхлĕ аванрăх
пÿлĕ
т^ма (-ы) сущ. жен. тЫа, ыйтÿ; тĕма лекции лĕкци темй
темнетъ (наст. -6ю, -еешь, -еют)
глаг. несов. 1. (ант. светлĕть) тĕксĕмлĕн, хурăл; от времени метăллы темнбют вă 'хăт иртнĕçем металсĕм
тĕксĕмленеççĕ 2. 1 и 2 л. не употр.
(син. светăть) тĕттĕмлĕн, тĕ 'ттĕм
пул; зимбй рăно темнеет хĕллĕ часăхтĕ'ттĕм пулăть 3. 1 и 2л. неупотр.
кăвакăр, хуралсă тăр, хурăн кÿрăн;
на зăпаде темнбют тÿчи анăçрă
çÿмăр пĕлĕчĕсем кăвакарăççĕ
темнотă (-Ы) сущ. жен. тĕ 'ттĕм,
тĕ 'ттĕмлĕх; в ночнбй темноте каç
тĕттĕмĕнчĕ
температÿра (-ы) сущ. жен. температÿра, ă'шă-сйвĕ; температÿра вбздуха сЫвлăш температурй; нИзкая
температÿра пĕ ' ч ĕ к температÿра,
сйвĕ
тбмя (тĕмени) сущ. сред. лĕпке (пуç
купташкш çÿлти пайĕ)
тенйстый ирил. сÿлхăн, хÿ'тĕ; тенИстый сад сÿлхăн сад
теннис (-а) сущ. муж. тĕннис (мечĕке ракеткйпа çапса вылямалли вăйй);
настбльный теннис сĕт^л теннисĕ;
игрăть в тĕннис теннислă выля
тенор (-а) сущ. муж.; множ. тенора (-бв) и теноры (-ов) тенор (арçыннăн çинçе сасси; çав сасйпа юрлакан)
тень (-и, в тенй) сущ. жен.; множ.
тĕни (-ей и -ей) 1. сÿлхăн; сидĕть в

тенй сулхăнрă лар 2. ĕмĕлке; тень
минолбги (терминсен пуххи; вĕсене
от столбЯ юпă ĕмĕлкй Ф нет и тени
тĕпчекен ăслăлăх); физическая терсомнения нймĕн иккĕленмелли те
минолбгия физика терминолбгийĕ
çук; брбсить тень на дбброе ймя Ырă
термбметр (-а) сущ. муж. терятă вараламă хăтлăн
мбметр (ăшша-сивве виçмелли хатебрия (-и) сущ. жен. (ант. прăктĕр)
тика) тебри (йслăлăх принципĕсем,
терпĕнне (-я) сущ. сред. чă 'тăм, тÿ
пĕтĕмлетÿсем); тебрия оснбвывает- 'сĕм; чă 'тăмлăх, тÿ 'сĕмлĕх, сăпăрся на прăктике тебри прăктика çинлăх; моĕ терпение лбпнуло ман
чĕ никĕсленсе тăрăть
чă'тăм пĕ'трĕ
тепăрь нареч. (син. сейчăс) халь,
терпеть (наст. тергапб, терпишь,
хăлĕ; теперь нăша бчередь хăлĕ пйт^рпят; лрич. действ. наст. терпярĕн чер^т çйтрĕ
щий, прош. терпевший; деепр. терпя)
чăт, тÿс, сăпăр пул; терпĕть боль
теплица (-ы) сущ. жен. теплйца
(çиелтен витнĕ ăшă парник); вырă- ыратнинĕ тÿс * терпеть лишĕния
нуштă кур; врĕмя не терпит вă'хăт
шивать бвощи в теплйце теплицăрă
васкатăть; терпеть не могу чăтмă
пахчă çймĕç ÿст^р
пултараймăстăп
теплб (-ă) сущ. сред. (ант. хблод)
ă'шă; сблнечное теплб хĕвел ăшшй;
территбрия (-и) сущ. жен. террив дом дали теплб çуртă ă'шă пăчĕç
тбри, лăптăк, çĕр; территбрия ратепловбз (-а) сущ. муж. тепловбз
йбна райбн çĕ'рĕ
(шалти çуну двигателĕллĕ локомотеррбр (-а) сущ. муж. террбр
тив)
(вĕлерсе, хаяррăн пусахласа хăратма
теплота (-Ы) сущ. жен. (ант. хблод) тйрăшни); политический террбр поă'шă, ă'шăлăх; теплота т^ла ÿт ăшлитикăри террбр; применение метошй; сердечная теплотă чун ăшшй,
дов террбра террбр мелĕсемпе ÿсă
ă'шă кă'мăл
курнй
теплохбд (-а) сущ. муж. теплохбд
террорйзм (-а) сущ. муж. терро(шалти çуну двигателĕллĕ карап);
рИзм, террбрлăх; междунарбдный
туристйческий теплохбд турйзм тептеррорйзм пĕ 'тĕм тĕнчерй терролохбчĕ
рИзм; борьбă с террорИзмом терротереть (наст. тру, трĕшь, трут;
ризмпă кĕрешнй
прош. тĕр, терла, тĕрло, множ. тĕрли;
террорйст (-а) сущ. муж., терроиовел. ф. три; ирич. действ. наст. трÿ- ристка (-и) жен. террорйст, террбрщий, прош. тĕрший; прич. страд. прош. çă; вооружĕнный террорист хĕçтĕртый; деепр. не употр.) 1. сă'тăр,
пăшăллă террорйст
сĕр, сĕркеле, шăлкалă; тер^ть пол
терЯть (наст. -яю, -яешь, -яют;
тряпкой урайне çĕтĕкпĕ сĕр 2. (син.
деепр. -яя) глаг. несов. 1. кого-что
измельчăть) тĕпр^т, хыр, вĕт^т,
(ант. находить) çухăт, çĕтер; терять
ваклă; тер^ть свĕклу на терке кăшденьги укçă çухăт 2. что (син. трăманă тĕркăпă хырсă вĕтĕт
тить) тăк, çухăт, сая яр; терЯть время вăхăтă сая яр ^ терЯть гблову
термин (-а) сущ. муж. тĕрмин
пуçă çухăт, ăсрăн кай; терЯть из вйду
(ăнлава тĕрĕс палăртакан сăмах,
куçрăн вĕçерт; терять доверие шанмайлашу); грамматйческие термины
чăкрăн тух
граммăтика терминĕсем
терминолбгия (-и) сущ. жен. тертерЯться (наст. -яюсь, -яешься,

техникум (-а) сущ. муж. техникум
-яются; повел. ф. -яйся, -яйтесь;
прич. действ. наст. -яющийся, ярош. (специальность паракан вăтам шкул)
технйческий прил. техника -ĕ; тех-явшийся; деепр. -яясь) глаг. несов.
нйческий коллйдж тĕхника кол1. çухăл, çĕт; в клăссе терЯются вел^джĕ; получйть технйческое обращи класрă япаласем çухалăççĕ 2.
зовăние техника пĕ'лĕвĕ туян
çухалсă кай, аптăрă; он не терЯется
технолбгия (-и) сущ. жен. технопри опăсности вăл хăрÿшă чухнĕ
лбги (пĕр-пĕр ĕçри техника меслеçухалсă каймăсть * терЯться в дочĕсен системи); технолбгия машигăдках аплă та, каплă та шухăшлă
ностроения машИна тăвăс ĕç техтес^ть {наст. тешÿ, тешешь, те~
шут; повел. ф. тешй; ярич. страд. прош.нолбгийĕ
тĕсанный) глаг. несов. чутлă, кассă
течение (-я) сущ. сред. 1. (син. поякăт; тесать бревнб пĕрене чутлă
тбк) к5хăм, юхă; юхнй; течĕиие вотесный лрил. (ант. простбрный),
ды шыв юххИ; плыть по течению
тесно нареч. 1. тă'вăр, хĕ'сĕк, пĕ'чĕк;
шывă май иш 2. (син. движение)
пиджăк мне тесен пиншăк манă
к5хăм; политические течения полйпĕчĕкрех; в автббусе тесно автобусрă
тика юхăмĕс^м 4 в течение недели
тă'вăр 2. (син. блйзкий) çйрĕп, тăчă;
эрне хушшинче; с течением времеăти вопрбсы тĕсно свЯзаны ку ыйни вă'хăт иртнĕçĕмĕн
тус^м тăчă çыхăнсă тăрăççĕ
течь 1 и 2л. неупотр. (наст. течет,
тесбвый лрил. чус ...; хăмă ...; дом
текÿт, прош. тĕк, теклă, теклб,
с тесбвой крышей чус тă'рăллă пÿрт
множ. теклй; ирич. действ. наст. тетест (-а) сущ. муж. тест (тĕрĕслев к ÿ щ и й , прош. тĕкший; деепр. не
заданийĕ)
употр.) глаг. несов. 1. юх, юхсă тăр;
тесто (-а) сущ. сред. чустă; сдббводă в рбчке течет с журчанием çырное тесто юрмăллă чустă (çу, çăмармарă шыв шарласă юхăть 2. шыв яр,
та, сахăр хушни); дрожжевбе тесто
шыв витер, шăтсă юх; кăдка течĕт
йÿ'çĕ чустă (çĕпрепе хăпартни); стЯ- каткă юхăть 3. (син. проходйть) ирт,
вить тбсто чустă хур
пыр, иртсĕ пыр; время течĕт незатесть (-я) сущ. муж. хунь; мой тесть метно вă'хăт сисмесĕрех иртĕт
хÿньăм
тезка (-и) сущ. муж. и жен. атăш;
тетерев (-а) сущ. муж. ăсăн (чăх
онй тезки вĕсем аташсем (иккĕшĕ
евĕрлĕ кайăк)
те пĕр ятлă)
тетрадь (-и) сущ. жен. тетрăдь; 66темный (кратк. ф. тĕмен, темщая тетрăдь хÿлăн тетрăдь; тетрăдь
нă, темнб, множ. темнЫ; сравн. ст.
для рисовăния ÿкерÿ' тетрăчĕ
темнĕе, темнĕй; превосх. ст. темнейтехник (-а) сущ. муж. техник (инший) прил. 1. (ант. светлый) тĕ'тженертан кĕçĕнрех специалист);
тĕм, çÿтă мар; темная ночь тĕ'ттĕм
техник-стройтель стройтель т^хник
çĕр 2. тĕ 'ттĕм, тĕ 'ксĕм, хуранкă;
темное плăтье тĕ'ксĕм кĕпе 3. (син. нетехника (-и) сущ. жен. техника
(машинйсем, хатĕрсем); строительная ясный, непонятный) ÿçăмсăр, ă н ланмă çук, ăнланмаллă мар; смысл
тĕхника стройтельство техникй; реегб слов темен ÿнăн сăмахĕсенĕ ăнмонтИровать технику техникăнă юсă
ланмă çук 4. (син. сомнИтельный)
* техника безопăсности хăрÿшшăнчăксăр, тÿ 'рĕ мар, тасă мар;
сăрлăх техникй (ĕçре инкек пуластемные делă тасă мар ĕçсĕм 5. (син.
ран сыхланмалли майсем)

невежественный) тĕ'ттĕм, пĕлÿ'сăр;
тĕмные люди тĕ'ттĕм çынсем
теплый (кратк. ф. тĕпел, теплă,
теплб, множ. теплЫ и теплы) лрил.,
теплб нареч. 1. (ант. холоДный) ă'шă,
лĕп; водЯ в пруду тĕплая пĕверĕ шыв
ă'шă 2. ă'шă, ă'шă тытакăн; теплая
одежда ă'шă тумтИр 3. (син. приветливый) ă 'шă кă 'мăллă, вашавăт,
евĕклĕ; теплые словă евĕклĕ сăмахсем; теплб принять гостей хăнасене ă'шшăн йЫшăн
терка (-и) сущ. жен. хЫркăч, тĕрка (çимĕç вĕтетмелли); натереть на
тĕрке моркбвь тĕркăпă кйшĕр хырсă хатĕрле
терн (-а) сущ. муж. кÿкен (вĕтĕ
слива евĕр çимĕç)
тес (-а) сущ. муж. собир. чус хăмă,
хăмă, чус; крыть сарăй тесом сарая
чус вит
тетя (-и) сущ. жен.; множ. тĕти
(тĕтей и тĕть) 1. аккă, аппă, инке
2. инке, хĕрăрăм; приходИла какаято тетя темлĕ хĕрăрăм килсĕ кăйрĕ
теща (-и) сущ. жен. хунямă; твоЯ
теща хунямÿ; егб тĕща хунямăшĕ
тигр (-а) сущ. муж. ТИгр (кушак
йăхĕнчи пысăк чĕр чун); уссурййский тигр Уссурй тйфĕ
тйна (-ы) сущ. жен. ю"шкăн, туйăн;
пруд зарбс тИной пĕвене юшкăн
тÿлнă
тип (-а) сущ. муж. 1. тбс; типы автомобйлей автомобильсĕн тĕсĕсĕм
2. сăнар; комические тйпы в пьесе пьесăри кулăшлă сăнарсем 3.
пÿтсĕр, йĕ'рĕнчĕк, киревсĕр (çын)
типИчный прил., типично нареч.
кăтартÿллă, пăйăр; типичное явление кăтартÿллă пÿлăм
типовбй прил. тйплă (иĕр ĕлкепе,
проектпа тунăскер); типовые домă
тИплă çуртсĕм
типогрăфия (-и) сущ. жен. типо-

грăфи; райбнная типогрăфия райбн
типогрăфийĕ
тир (-а( сущ. муж. тир (пăшал пемелли вырăн, çурт)
тирăж (-ă) сущ. муж.; множ. тиражй (-ей) 1. выляв; тираж спортлотб спортлотб тирăжĕ 2. тирăж (пичетленĕ кĕнеке, хаçат е ыт. хисепĕ);
издăть кнйгу большИм тиражбм кĕнекене пЫсăк тиражпă кăлăр
тире сущ. нескл. сред. тир^, вă'рăм
йĕр ( - паллă)
тискИ (-бв) сущ. множ. 1. хĕ'скĕч;
зажăть в тискИ хĕскĕчпĕ хĕссĕ ларт
2. (син. гнĕт) пÿсмăр, хĕсĕрлев; асăп;
бИться в тискăх безденежья укçă çуккипĕ асаплăн
тиф (-а, в тйфе и в тифÿ) сущ.
муж. тиф (ерекен йывăр чир); брюшнбй тиф вар-хЫрăм тйфĕ; сыпнбй
тиф шатраллă тиф
тихий (кратк. ф. тих, тихă, тИхо,
множ. тйхи и тихИ ; сравн. ст. тйше;
превосх. ст. тишăйший) прил., тйхо
нареч. 1. (ант. грбмкий) шăп, вă'йсăр, илтĕнй-илтĕнмй; тИхий гблос
вă'йсăр сăсă; Говорйте тйше! Ш ă п рăх калăçăр! 2. (син. безмблвный)
шăп, сас-чÿ'сĕр; в лесÿ тйхо вăрмантă шăп 3. (син. спокбйный) лă'пкă, тÿл^к, улăх; тИхий уголбк улăх
вЫрăн 4. йăвăш, лă'пкă, кÿнĕ; тйхий ребенок йăвăш ача 5. (ант. сйльный) лă'пкă, вă'йсăр, тă'пă; тйхий
ветербк лă'пкă çил
тишина (-Ы) сущ. жен. шă'плăх;
соблюдать тишинÿ шăп пул, ан шавлă
ткань (-и) сущ. жен. 1. пусмă,
пир-ăвăр; синтетйчесие ткани синтĕтик пир-ăвăр 2. тĕ'ртĕм (чĕрĕ организмăн); мышечная ткань мЫщцă
тĕ 'ртĕмĕ
ткать (наст. тку, ткĕшь, ткут;
прош. ткал, ткалă и ткăла, ткăло,
множ. ткăли; повел. ф. тки; прич.

действ. наст. ткÿщий, прош. ткăвший; прич. страд. прош. ткăнный)
глаг. несов., что 1. тĕрт, тĕртсе ту;
ткать холст пир тĕрт 2. çых, кар;
паÿк ткĕт паутйну эрешмен хăй картинĕ карăть
тля (тли) сущ. жен.; множ. тли
(тлей) кÿрăк пыйтИ; Яблоневая тля
улмуççй пыйти
то союз 1. употр. с условным знач.
-сан (-сен); варă; если нÿжно, то
пойдем кИрлĕ пулсăн кăйăпăр 2.
употр. при перечислении, противопоставлении пĕр ..., пĕр ...; пĕрре ...,
тепре ...; то идет снег, то льĕт дождь
пĕрре юр çăвăть, тепрĕ çÿмăр тăкăть
3. а то, не то аттÿ, ÿнсăрăн; поторопйтесь, а то опоздаете на автббус
хыпалăнăр, ÿнсăрăн автобусрăн
юлăтăр
-то частица 1. употр. для выделения чего-л. татă, та (те); ĕ'нтĕ; -ши;
Где он сейчас? Ăçтă-ши вăл халь?
2. употр. со знач. неопредележости:
ктб-то такăм; где-то таçтă; зачемто тĕмшĕн
товар (-а) сущ. муж. тавăр; продовбльственные товары апăт-çймĕç таварĕсĕм; ходовбй товăр каякăн тавăр; снижение цен на товары тавăр
хакнĕ йÿнетнИ
товăрищ (-а) сущ. муж. юлтăш; товăрищи по раббте ĕçрИ юлташсĕм
товарищеский «рил., товарищески
нареч. юлташлă, тÿслă; товăришеская
пбмощь юлташлă пулăшÿ; товарищеская встреча футболйстов футболистсĕн юлташлă тĕл пÿлăвĕ
тонăрный прил. тавăр -ĕ; тавăрлăх;
товăрная продÿкция тавăрлăх продÿкци; товăрный пбезд тавăр пбезчĕ
товарооборбт ярил. тавăр çăврăнăшĕ; рост товарооборбта тавăр çăврăнăшĕ ÿснй
тогдă нареч. 1. ун чухнĕ, çăвăн чухнĕ; тогда он учйлся в шкбле ун чух-

нĕ вăл шкултă вĕреннĕ 2. аплă пулсăн; ... пулсăн; ГоворИшь, гблоден?
Тогда поĕшь ХЫрăм вЫçрĕ тĕтĕн-и?
Аллă пулсăн çи 3. çăвăн чухне; -сан
( с е н ) ; когда прочитаю кнйгу, тогда
отдам кĕнекенĕ вуласă пĕтерсĕн тавăрсă пăрăп
тогдашний прил. (ант. нЫнешний)
ун чухнехИ; тогдашний днрĕктор ун
чухнехй дирĕктор
тбже 1. нареч. (син. тăкже, и) та
(те); я тбже пойдÿ с вЯми Зпĕ те сирĕнпĕ пырăтăп 2. частица, выражает недоверие, пренебрежение Тбже
мне худбжник нашĕлся! Тÿпăннă худбжник!
ток 1 (-а) сущ. муж.; множ. тбки
(тбков) ток (электричество); ток
идĕт по нроводăм ток пралÿк тă'рăх
пырăть
ток2 (-а, о тбке, на токÿ) сущ. муж.;
множ. тбки и тока (токбв) йĕт^м
(авăн çапмалли вырăн); крытый ток
вИтнĕ йĕтĕм
тбкарь (-я) сущ. муж.; множ. тбкари (-ей) и токарЯ (-ей) тбкарь;
тбкарь по металлу металпă ĕçлекĕн
тбкарь
толк (-а) сущ. муж. 1. (син. пбльза)
ÿсă, пайтă, тÿлăк; Какбй с негб
толк? Мĕн уссй пур унрăн? 2. (син.
смысл) йÿн, йĕркĕ; рассуждать с
тблком йÿ'нлĕ шухăшласă калăç *
без толку ним ÿсăсăр; сбить с тблку ăсă минрĕт; Что тблку? Мĕн уссИ?
толкăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
глаг. несов. 1. кого-что тĕк, тĕрт,
чыш; толк^ть в спину çурăмрăн
чыш 2. кого-что (ант. тянÿть) тĕк,
тĕксĕ пыр; толкать детскую колЯску ачă кÿмй тĕксĕ пыр 3. кого (син.
побуждăть) хистĕ, хĕ'тĕрт; толкать
на обмăн улталамă хĕ'тĕрт
толкаться (наст. -ăюсь, -ăешься,
-ăются; повел. ф. -ăйся, -ăйтесь;

ирич. действ. наст. -ăющийся, прош. трбнемся в путь тул çутăлсанăх çулă
-ăвшийся; деепр. -ăясь) глаг. несов. тухăтпăр 3. союз противит. анчăх; мы
придĕм к вам, тблько чуть погодЯ
тĕрткелĕш, тĕккелĕн, тĕккелĕш;
эпИр сйрĕн патă пырăпăр, анчăх
толкăться в толпе хăлăх хушшинчĕ
кăшт каярахпă 4. частица усилит.
тĕккелешсе çÿрĕ
кăнă; Какйх тблько товăров нет в
толкбвый ярил., толкбво нареч. 1.
магазйне! Мĕнле кăнă тавăр çук-ши
(син. дельный) ă'слă-тă'нлă, йÿ'нлĕ,
магазинрă! 5. нареч. тин, халь çеç;
ăстă; толкбвый слесарь ăстă слĕсарь
пбезд тблько ушел пбезд халь кăнă
2. (син. ясный, понятный) уçăмлă,
тапрансă кăйрĕ 4 тблько что тин
тÿлккăллă; объяснить толкбво ÿçăмÇеç
лăн ăнлантарсă пар 4 толкбвый слов^рь ăнлантарÿллă словăрь (сăмахсен
том (-а) сущ. муж.; множ. тома
пĕлтерĕшне ăнлантарса параканни) (-бв) том, кĕнекĕ; издăние в трех
томăх вйçĕ кĕнекеллĕ кăлăрăм
толокнб (-ă) сущ. сред. тинкĕле
(пĕçерсе авăртнй тырăран хатĕрленĕ томат (-а) сущ. муж. томăт, помидбр; скороспелые сортЯ томЯтов
апат)
толпа (-Ы) сущ. жен.; множ. толпы час пулакăн помидбр сорчĕсĕм
томиться (наст. томлюсь, то( т о л п , толпăм) хăлăх, ÿ ш к ă н ,
мйшься, томятся; повел. ф. томйсь,
йыш, эшкер; толпЯ ребятИшек ачăтомйтесь; прич. действ. наст. томяпăчă ÿшкăнĕ; нарбд валит толпбй
щийся, прош. томйвшийся; деепр. тохăлăх кĕпĕрленсĕ пырăть
толпйться 1 и 2 л. не употр. (наст. мясь) глаг. несов. (син. мÿчиться)
асаплсГн, терглĕн; тинкелĕн; то-пИтся -пятся; прич. действ. наст.
мйться в пленÿ тыткăнрă асаплăн;
-пящийся, прош. -пйвшийся; деепр.
томиться ожидăнием кĕтсĕ тинке-пясь) глаг. несов. кĕпĕрлен, каплăн, пухăнсă тăр; на ÿлице толпЯтлен
ся дети урамрă ачасем кĕпĕрленсе
тон (-а) сущ. муж.; множ. тонă (-бв)
тăрăççĕ
и тбны (-ов) 1. сăсă; нИзкий тон
тблстый (кратк. ф. толст, толстă,
хÿлăн сăсă; говорИть надменным тбтблсто, множ. толстЫ и тблсты;
ном мăнăçлă сасăпă калăç 2. (син.
сравн. ст. тблще) ирил., тблсто нацвет) тĕс, сĕм; холбдные тона сивреч. 1. (ант. тбнкий) хÿлăн, тачкă;
лек тĕссем
тблстая доскă хÿлăн хăмă 2. (син. пблтбнкий (кратк. ф. тбнок, тонкă,
ный; ант. худбй) мă 'нтăр, сăмăр,
тбнко, множ. тбнки и тонки) ирил.,
кÿпшĕк; тблстая женщина сăмăр
тбнко нареч. 1. (ант. тблстый)
хĕрăрăм
çинçе, çÿх^; тбнкий шелк çÿхĕ пÿртолщинă (-Ы) сущ. жен. хÿлăнăш,
çăн 2. хыткăн, çинçешке, яштакă;
тăчкăш; в толщинÿ ладбни ал лапдевушка с тбнкой фигÿрой çинçешпИ хÿлăнăш
ке кĕлеткеллĕ хĕр 3. çинçĕ, чăйăлтй;
тблько 1. частица ограничит. (син. тбнкий гблос çинçе сăсă 4 тбнкий
лишь) çеç, çех, кăнă, анчăх; об
слух çйвĕч хăлхă
Зтом знăем тблько мы кун çинчен
тбнна (-ы) сущ. жен. тбнна (йыэпйр кăнă пăлĕтпĕр 2. союз, присоевăрăш виçи - 1000 кг)
диняет придаточные предложения с
тонуть (наст. тонÿ, тбнешь, тбвременным или условным значением нут) глаг. несов. 1. пут; корЯбль тб-санах (-сенех); тблько рассветет,
нет карăп путăть 2. (син. вязнуть)

пут, лак, лаксă лар; тонуть в грязи
-гÿя) глаг. несов., кем-чем и с кемлылчăкă лаксă лар
чем сут, сÿтă ту; торговать овощăтопйть1 (наст. топлк5, тбпишь, тбми пахчă çймĕç сут; торговать бппят; прич. действ. наст. тбпящий и том кÿрттăм сÿтă ту
топящий; ирич. страд. прош. тбпленторгбвец (-вца) сущ. муж., торгбвный; деепр. топя) глаг. несов., что ка (-и) жен. сутÿçă; торгбвец одежхут, хутсă ă'шăт; топйть печь кăмадой тумтйр сутуçй
кă хут, вут хут
торгбвля (-и) сущ. жен. сутÿ-илÿ',
сÿтă; рбзничная торгбвля вак сутутопйть2 (наст. топлк5, тбпишь, тбпят; ирич. действ. наст. тбпящий и илÿ'; оптбвая торгбвля кÿрттăм сутопящий; деепр. топя) глаг. несов., тÿ-илÿ'; вестй торгбвлю сÿтă ту; получйть лицĕнзию на торгбвлю сÿтă
кого-что путăр; топйть в воде шывă
тумă лицензи ил
путăр; топйть лбдку кимме путăр
топйться 1 и 2 л. не употр. (наст.
торгбвый ирил. сутÿ-илÿ' -ĕ; торгбтбпится, тбпятся; прич. действ. наст. вая фирма сутÿ-илÿ' фирмй; торгбтопящийся; деепр. топясь) глаг. не- вые раббтники сутÿ-илÿ' ĕçченĕсĕм
сов. çун; ă'шăн; пĕчка тбпится кăматоржественный прил., торжественкарă вутă çунăть
но нареч. чăплă, мăнăçлă, сăвăнăтопленый прил. шăрăтнă, ирĕлçлă; торжественное собрăние сăвăтĕрнĕ; шăрăнчăк; топленое мăсло
нăçлă пухÿ
шăрăтнă çу
тбрмоз (-а) сущ. муж. тбрмоз (матбпливо (-а) сущ. сред. тбпливо, çу- шинăна чармалли хатĕр); рукоЯтка
накăн япалă; жидкое тбпливо шĕ 'вĕ
тбрмоза тбрмоз тыткăчĕ
тбпливо; ядерное тбпливо ядерлă тбтормозйть (наст. -ожÿ, -озйшь, -озпливо
ят; прич. страд. прош. -ожĕнный; детбполь (-я) сущ. муж.; множ. тоепр. -озя) глаг. несов., что чар, торполЯ (-ей) тирек, тбполь; лйстья
мозлă; тормозйть машИну машинăтбполя тир^к çулçй
нă чар
топбним (-а) сущ. муж. топбним
торопить (наст. -оплк5, -бпишь,
(хула-ял, сăрт-ту, шыв-шур, çĕр çинчи-бпят; прич. действ. наст. -опящий;
ытти объект ячĕ)
ирич. страд. наст. -опИмый, прош.
топбр (-ă) сущ. муж. пÿртă; плбт-бпленный) глаг. несов. васкăт, хыницкий топбр платнйк пурттй; тепалантăр, хисте; торопить с уплйсЯть топорбм пуртăпă чутлă
той дблга пăрăм татмă хисте
топорище (-а) сущ. сред. пÿртă авторопйться (наст. -ошпбсь, -бпирИ; топорИще сломалось пÿртă авшься, -бпятся; повел. ф. -опйсь, -опйрИ хÿçăлнă
тесь; прич. действ. наст. -опящийтоптать (наст. топчÿ, тбпчешь,
ся, прош. -опйвшийся; деепр. -опясь)
тбпчут; повел. ф. топчй; лрич. действ. глаг. несов. (син. спешйть) васкă, хынаст. тбпчущий, прош. топтăвший ; палăн; торопйться к пбезду поездă
прич. страд. прош. тбптанный; деепр. çитмĕ васкă
топчă) глаг. несов., кого-что таптă,
торпĕда (-ы) сущ. жен. торпеда
тĕ'шĕр; топтăть травÿ курăкă таптă
(шыв айĕн куçса пыракан хăватлă
снаряд); торпеда потопила корăбль
торговать (наст. -гÿю, -гÿешь, -гÿют; повел. ф. -гуй; прич. действ. наст. протИвника торпеда тăшмăн карапнĕ путăрнă
-гÿющий, прош. -говăвший; деепр.

торт (-а) сущ. муж. торт (пылак
чустапа кремран, улма-çырларан пĕçернĕ çимĕç); шоколăдный торт шоколăд тбрчĕ
торф (-а) сущ. муж. торф (çĕрнĕ
курăкран пулнă çунакан япала); разраббтка тбрфа торф кăларнИ
тоска (-й) сущ. жен. (син. унЫние)
тÿнсăх, салхÿлăх, кичемлĕх; тунсăхланИ, салхуланнй; тоска по рбдине
тăвăн çĕршывшăн тунсăхлани; тоскă взялă тÿнсăх пÿсрĕ
тосковать (наст. -кÿю, -кÿешь,
-кÿют; повел. ф. -кÿй; прт. действ.
наст. -кÿющий, прош. -ковăвший;
деепр. -кÿя) глаг. несов. тунсăхлă,
салхулăн, кич^м пул; тосковăть по
друзьЯм туссĕмшĕн тунсăхлă
тост (-а) сущ. муж. тост (сывлăх
сунса е урăх сунăмпа ушкăнĕпе черкке çĕклени); ПредлагЯю тост за здорбвье юбиляра! Юбиляр сЫвлăхĕшĕн черккĕ çĕклеме сĕнетĕп!
тот (тогб) муж., та (той) жен.,
то (тогб) сред., местоим. указат. çав,
çăвă, леш, лешĕ, вăл; в том годÿ
вăл çул; он живет вон в том дбме
вăл ăвă çав çуртрă пурăнăть Ф не до
тогб унпă аппаланмă ерçÿ' çук; вместо тогб чтббы союз -ас (-ес) вырăнн^; и без тогб ахăль те, ÿнсăр та; к
томÿ же çитменнинĕ; пбсле тогб как
-нă (-нĕ) хыççăн; до тогб как, аĕред тем как -иччен; бблее тогб унтăн та ытларăх; крбме тогб ÿнсăр
пуçне; не в том д^ло ĕç ун çинче
мар; тогб и глядй кĕç-вĕ'ç; ни с тогб ни с сегб пĕр сăлтавсăрăх
тбтчас и тотчЯс нареч. çийĕнчех,
часăх, халех; он тбтчас ответил вăл
çийĕнчех хуравлăрĕ
точйть (наст. точÿ, тбчишъ, тбчат; ирич. действ. наст. точăщий,
прош. точйвший; прич. страд. наст.
точймый, прош. тбченный; деепр. точă) глаг. несов., что 1. хăйрă, çивĕч-

л^т; точйть пилÿ пă'чкă хăйрă 2. 1
и 2 л. не употр. çи, шăтăр; жук-точйлыцик тбчит дĕрсво шĕ'кĕ йывăçă
шăтарăть
тбчка (-и) сущ. жен. 1. пă'нчă; патă; тбчка с запятбй пăнчăпă запятбй;
поставить тбчку пă'нчă ларт (çырура) 2. тĕл, вырăн; самая высбкая
тбчка горы сă'ртăн чи çÿ'ллĕ тĕ'лĕ;
болевăя тбчка ыратакăн вЫрăн 3.
чйкĕ; тбчка кипĕния вĕренйн чиккй (температура) * торгбвая тбчка сутÿ-илÿ' вЫрăнĕ (магазин, киоск
т. ыт.)\ бить в однÿ тбчку пĕр
тĕллевпе вăй хур; тбчка в тбчку шăп
та лăп; с моей тбчки зрĕния ман
шутпă
тбчный (кратк. ф. тбчен, точнă,
тбчно, множ. тбчны и точнЫ; сравн.
ст. точнее и точнĕй; превосх. ст.
точнейший) прил., тбчно нареч. 1.
тĕ'рĕс, чăн; тбчное врсмя чăн вă'хăт;
тбчно определить расстояние хушшă
тĕп-тĕ'рĕс виçсе пăлăрт 2. тбчно частица, выражает подтверждение
(син. да, так) чăнăх, çаплă; Нам
прийтИ завтра? - Тбчно ПИрĕн
ырăн килмелле-и? - Çаплă 3. тбчно вводн. сл. (син. действйтельно)
чăнăх та, чăнахăх; он, тбчно, хорошб рисÿет вăл чăнăх та авăн ÿкерĕт
4. точнбе вводн. сл. тĕрĕср^х каласăн
5. тбчно союз (син. как, слбвно)
пек, евĕрлĕ; лес тбчно скăзка вăрмăн
юмахрй пекĕх * тбчные наÿки тĕ'рĕс
ăслăлăхсĕм (математика çинче никĕсленсе тйраканнисем); так тбчно
шăпăх çаплă
точь-в-точь нареч. шăпăх, хăех,
шăп та лăп, кăснă лăртнă; он точьв-точь отец вăл кăснă лăртнă ăшшĕ
тошнйть (наст. -йт) глаг. безл. несов., кого лĕклентер, хăстăр, ăшă
пăтрăт; больнбго тошнйт чирлĕ çЫннăн ă'шĕ пăтранăть
травă (-ы) сущ. жен.; множ. трăвы

наст. трăтящий; прич. страд. прош.
(трав, трăвам) курăк; многолетние
трăченный; деепр. трăтя) глаг. нетрăвы нумăй çул ÿсекен курăкс^м;
сов., что (син. расхбдовать) тăкаклă,
сбрная травă çум кÿрăк * хоть трасалăт, тăк; тр^тить дĕньги укçă тăва не расти ик айккй те тăвайккй,
каклă
пÿрĕ пĕр
требовать (наст. -бую, -буешь, -бутрагĕдия (-и) сущ. жен. 1. трагеди
(драма произведенийĕ) 2. (син. несчă- ют; повел. ф. -буй; прич. страд. наст.
-буемый; деепр. -буя) глаг. несов. 1.
стье) инк^к, синкер, хÿйхă; семейкого-чего, кого-что, с неопр. ф. или с
ная трагедия кил-йышрй инк^к
традйция (-и) сущ. жен. традИци, союзом «чтобы» хуш, ыйт, хушсă
калă, хытарсă ыйт; требовать своейăлă, хăнăхÿ; традиции нарбдного
врĕменной уплаты налбгов налбг вăискÿсства хăлăх ÿнерĕн традицийĕхăтрă тÿлемĕ хуш 2. 1 и 2л. неупотр.,
сем; войтй в традицию йăланă кĕр
кого-чего кИрлĕ; -малла (-мелле);
трактор (-а) сущ. муж.; множ. тракстройтельство дбма требует мнбго
тора (-бв) и трăкторы (-ов) трăкденег çурт лартмă укçă нумăй кирлĕ
тор; колесный тр^ктор кустăрмăллă
требоваться (наст. -буюсь, -буешьтрăктор
ся, -буются; повел. ф. -буйся, -буйтракторйст (-а) сущ. муж., трактотесь; лрич. действ. наст. -бующийристка (-и) жен. тракторйст; раб<5ся, ирош. -бовавшийся; деепр. не
тать трактористом трактористрă
употр.) глаг. несов. кйрлĕ пул; завбĕçле
трамвăй (-я) сущ. муж. трамвăй (ху- ду требуются раббчие заводă рабочисем кирлĕ
лари чугун çулпа çÿрекен электритревбга (-и) сущ. жен. 1. (син. волнĕчество вагонĕсем); вагбны трамвăя
ние) хумханÿ, пăлханÿ, шикленÿ';
трамвăй вагонĕсĕм
трамплйн (-а) сущ. муж. трамплйн жить в тревбге за детĕй ачасемшĕн
(сикмелли хатĕр); совершйть прыжбк хумхансă пÿрăн 2. тревбга, хавхă;
воздÿшная тревбга сЫвлăш тревогй
с трамплйна трамплйн çинчен сик
транслйровать (наст. и будущ. -рую, (самолетсем тапăнни çинчен пĕлтер-руешь, -руют; повел. ф. -руй) глаг. ни); в дбме поднялăсь тревбга çуртрă хавхă тÿхрĕ
сов. и несов. трансляцилĕ, транслятревбжить (наст. -бжу, -бжишь,
ци ту, парсă тăр (радиопа, телеви-бжат; повел. ф. -бжь; лрич. действ.
денипе); транслйровать концĕрт коннаст. -бжащий, прош. -бживший;
ц^рт трансляциле
лрич. страд. наст. -бжимый; деепр.
трансляция (-и) сущ. жен. трансляци (радио, телевидени тĕрлĕ пе- -бжа) глаг. несов. (син. волновăть,
беспокбить) хумхантăр, пăлхантăр,
редачйсем парса тăни)
трăнспорт (-а) сущ. муж. трăнспорт шиклентĕр; сельчан тревбжит за(тавар е çын турттармалли тĕрлĕ сÿшливая погбда ял çыннисене шă
йышши хатĕрсем); воздÿшный трăн- 'рăх çантăлăк шиклентерет
спорт сьтвлăш трăнспорчĕ; железтревбжиться (наст. -жусь, -жишьнодорбжный трăнспорт чугÿн çул
ся, -жатся; повел. ф. -жься, -жьтесь;
трăнспорчĕ; городскбй транспорт
лрич. действ. наст. -жащийся, лрош.
хулари трăнспорт
-жившийся; деепр. -жась) глаг. несов.
(син. волновăться, беспокбиться)
тр^тить (наст. трăчу, трăтишь,
трăтят; повел. ф. трать; прич. действ. хумхăн, пăлхăн, шиклĕн; За нас не

тревбжьтесь! Пирĕншĕн ан пăлхăнăр!
трĕзвый (кратк. ф. трезв, трезвă,
трĕзво, множ. трезвЫ и трезвы)
прил., трезво нареч. ÿрă; в трĕзвом
вйде урăллă, ÿрă пуçпă
тренажĕрный прил. тренажĕр -ĕ;
тренажĕрный зал тренажĕр зăлĕ
трĕнер (-а) сущ. муж. трĕнер
(спортсменсене хатĕрлекен); трбнер
по боксу боксĕрсен трĕнерĕ
тренироваться (наст. -рÿюсь, -рÿешься, -рÿются; повел. ф. -рÿйся, рÿйтесь; ирич. действ. наст. -рÿющийся, прош. -ровăвшийся; деепр. -рÿясь)
глаг. несов. вĕрĕн, хă'нăх, тренирбвка ту
трепать (наст. треплк5, трĕплешь,
трĕплют; повел. ф. треплИ; прич.
действ. наст. трĕплющий, прош. трепăвший; прич. страд. прош. трĕпанный; деепр. трепля) глаг. несов.
1. кого-что (син. дĕргать, тормошйть) тăрпалă, лăскă, турткалă;
трепать за вблосы çÿçрĕн лăскă 2.
(син. развевăть) вĕлкĕштĕр, варкăштăр; вбтер треплет знамена çил
ялавсене вĕлкĕштерет 3. (син. похлбпывать) çупăрлă, лăпкă (ачашласа)
4. тыллă, шăртлă (сÿсе) * трепать
нĕрвы тарăхтăр; трепать языкбм
сÿпĕлтет, пуш сăмăх çап; егб тр^плет лихорăдка ăнă сив чир силлĕт
трепетать (наст. -ещÿ, -ещешь,
-ещут; ловел. ф. -ещй; прич. действ.
наст. -ĕщущий, прош. -етăвший;
деепр. -ещă) глаг. несов. 1. 1 и 2 л.
не употр. (син. колебăться, дрожăть)
чĕтре, вăркăш, вĕлтĕртĕт; лйстья
осйны трепещут на ветрÿ ă'вăс çулçй
çилпĕ вĕлтĕртетĕт 2. (син. волновăться, бояться) хăрă, шиклĕн, чĕтре,
хумхăн; трепетăть перед экзăмсном
экзăмен ÿмĕн хумхăн; трепетать от
ÿжаса хăранипе чĕтрĕ

треснуть (будущ. -ну, -нешь, -нут;
прич. страд. прош. -нутый) глаг. сов.
1. 1 и 2 л. не употр. шатăртăт,
шăтăрт ту; под ногйй треснула в^тка урă айĕнче турăт шăтăрт тÿрĕ 2.
(син. расколбться) çÿрăл, çурăлсă
кай; доска треснула хăмă çурăлсă
кăйнă 3. (син. удăрить) çап, чыш,
çатлаттăр, тыттарсă яр
трбтий 1. числит. порядк. вИççĕмĕш; тр^тий эт^ж дома çÿртăн
вйççĕмĕш хÿчĕ 2. третье (-его) сущ.
сред. вйççĕмĕш апăт (чей, компот
таврашĕ) * третьего дня вйçĕм кун
треть (-и( сущ. жен.; множ. тр^ти
(-ĕй) вИççĕмĕш пăйĕ, пĕррĕ вйççĕмĕш; две тр^ти йккĕ вйççĕмĕш;
треть гбда çултăлăкăн вИççĕмĕш
пăйĕ
треугбльник (-а) сущ. муж. виç
кĕтĕслĕх; прямоугбльный треугбльник тÿ'рĕ кĕтĕслĕ виç кĕтĕслĕх
треугольный лрил. виç кĕтĕслă; треугбльный стол виç кĕтĕслĕ сĕтĕл
трефбвый и трĕфовый лрил. треф
...; хĕрĕс ...; трефбвая дăма хĕрĕс
майрă
трĕфы (треф, трĕфам) сущ. множ.
треф, хĕрĕс (карт тĕсĕ); восьмерка
треф хĕрĕс сăккăр
трещЯть (наст. -щÿ, -щйшь, -щăт;
прич. действ. наст. -щăщий, прош.
-щăвший; деепр. -щă) глаг. несов. 1.
1 и 2 л. не употр. çатăртăт, шатăрт ă т , шартлăт; лед трещит пăр
шатăртатсă ванăть 2. (син. болтăть)
пакăлтăт, паврă * головă трещит
пуç çурăлсă тухăть (ыратать); дело
трещИт по всем швам ĕç путлансă
пырăть
трещина (-ы) сущ. жен. çÿрăк, хÿшăк; трĕщнна в стенб стенарй хÿшăк
три (трĕх, тремя, о трĕх) числит.
колич. виççĕ, виç(ĕ); три рăза вйçĕ
хутчен; разделить на три виççĕ пайлă

трибÿна (-ы) сущ. жен. 1. трибÿна
(доклад тумалли çÿллĕ вырăн) 2.
трибÿна (стадионта- халăхлармалли вырăн)
трибунал (-а) сущ. муж. трибунăл
(ятарлй суд); воĕнный трибунал çар
трибунăлĕ
трйдцать (-И) числит. колич. вă'тăр;
за трйдцать лет вă'тăр çул хушшинче
трйжды нареч. вйçĕ хут, вйççĕ; я
трижды напоминăл емÿ Зпĕ ăнă вйçĕ
хут асă илтĕртăм
трикотăж (-а) сущ. муж. трикотăж
(машинăпа çыхса тунă пир-авăр)
триллибн (-а) сущ. муж. триллибн
(пин миллиард - 1 000 000 000 000)
тринăдцать (-и( числит. колич. вун
вйççĕ, вун виç(ĕ); тринăдцать рублей вун виçĕ тĕнкĕ
трйо сущ. нескл. сред. трио (виçĕ
юрăçă е музыкант)
трйста (трĕхсбт, трĕмстăм, тремястăми, о трĕхстăх) числит. колич. виç çĕр; с тех пор прошлб трйста лет унтанпă виç çĕр çул йртнĕ
тритбн (-а) сущ. муж. тритбн,
шыв калтИ
трбгать (наст. -аю, -аешь, -ают)
глаг. несов. 1. кого-что (син. прикасăться) тĕ 'кĕн, пĕрĕн, тив; трбгать
рукăми алăпă пĕрĕн 2. что (син. брать)
ил, тыт; я не трбгал твойх вещĕй Зпĕ
сан япалусене илмĕн 3. хумхантăр,
чунă тив, кăмăлă çемçет
трбгаться (наст. -аюсь, -аешься,
-аются; повел. ф. -айся, -айтесь;
прич. действ. наст. -ающийся, прош.
-авшийся; деепр. -аясь) глаг. несов.
тапрăн, хускăл, тапрансă кай; пбезд уже трбгается пбезд тапрансă каять ĕ'нтĕ
трбе (тройх, тройм, троИми) числит. собир. вйçĕ; вйççĕн, вИççĕшĕ;
трбе сÿток вИçĕ тăлăк; их было трбе
вĕс^м виççĕн пÿлнă

Трбица (-ы) сущ. жен. Трбица
(христиансен 12 тĕп уявĕнчен пĕри,
ăна Мăнкун хыççăн 50 кун иртсен
уявлаççĕ)
трбйка (-и) сущ. жен. 1. вйççĕ («3»
хисеп) 2. вйççĕ (вĕренÿри хаклав
палли); у негб нет ни однбй «трбйки» ÿнăн пĕр «вйççĕ» те çук
троллейбус (-а) сущ. муж. троллейбус (рельссăр электричество транспорчĕ); ездить на раббту троллейбусом ĕçе троллейбуспă çÿрĕ
трбпики (-ов) сущ. множ.; един.
трбпик (-а) муж. трбпик (экватор
çумĕнчи шăрăх вырăн); живбтный
мир трбпиков тропикри чĕр чунсĕм
тропИнка (-и), тропă (-Ы) сущ.
жен. сукмăк, утмă çул; леснăя тропИнка вăрмăн сукмăкĕ
трос (-а) сущ. муж. (син. канăт)
трос, вĕрĕн; стальнбй трос хÿрçă
трос; пенькбвый трос сÿс вĕрĕн
тростник (-ă) сущ. муж. хă'мăш;
зăросли тростникă хă 'мăшлăх; сăхарный тростнйк сăхăр хă'мăшĕ
троту^р (-а) сущ. муж. тротуăр
(урам хĕррисенчи утма çул); деревЯнный тротуăр йЫвăç тротуăр; идтй по
тротуăру тротуарпă утсă пыр
трофĕй (-я) сущ. муж. трофĕй
(тăшмантан тытса илнĕ хĕç-пăшал,
пурлăх); военные трофĕи вă'рçă трофейĕсĕм * охбтничьи трофеи сунăрçă пайтй (тытнă каййк)
трубă (-Ы) сущ. жен.; множ. трÿбы (труб, трÿбам) 1. пă'рăх, кĕпçĕ,
трубă; дымовăя трубă мăрьĕ; заводская трубă завбд трубй 2. трубă (вĕрсе
каламалли музыка инструменчĕ); игрăть на трубе трубă калă * вылететь в трубÿ çукă юл
трÿбка (-и) сущ. жен. 1. пă'рăх,
кĕпçĕ; рожь пошлă в трÿбку ырăш
кĕпçенĕ лăрнă 2. чĕ'лĕм; курйть трÿбку чĕ'лĕм турт * телефбнная трÿбка телефбн трубкИ

труд (-ă) сущ. муж. 1. (син. раббта) ĕç, ĕçлев; ĕçленИ; физический
труд вăй-хăл ĕ 'çĕ; право на труд
ĕçлĕв правй 2. (син. произведение)
ĕç, хайлăв; наÿчный труд ă 'слăлăх
хайлăвă
трудйться (наст. тружÿсь, трудишься, трÿдятся; ловел. ф. трудйсь, трудйтесь; прич. действ. наст. трудящийся, прош. трудйвшийся; деепр. трудясь) глаг. несов. ĕçле, вăй хур; трудйться в пбле уйрă ĕçлĕ; трудйться
в пбте лица тар юхтарсă ĕçле
трÿдность (-и) сущ. жен. йывăрлăх,
чăрмăвлăх, кă'ткăслăх; преодолевăть
трÿдности йывăрлăхсене парăнтăр
трÿдный (кратк. ф. -ден, -днă, -дно,
множ. -дны и -дны; сравн. ст. -днее,
-дней; превосх. ст. -днейший) прил.,
трÿдно нареч. йЫвăр, хĕн, тертлĕ;
трÿдная раббта йывăр ĕç; здесь трÿдно дышăть кунтă сывламă йывăр
трудолюбйвый (син. усĕрдный; ант.
ленйвый) прил., трудолюбйво нареч.
ĕçчĕн, тăрăшÿллă; трудолюбивый
садовбд ĕçчен сад ăстй
трудоспосббный прил. ĕçлеме пултаракăн; трудоспосббное население
ĕçлемĕ пултаракăн хăлăх
трÿженик (-а) сущ. муж., трÿженица
(-ы) жен. ĕçчĕн, ĕçлекĕн; трÿженики
трăнспорта трăнспорт ĕçченĕсĕм
труп (-а) сущ. муж. вилĕ, вйлĕ ÿт;
труп овцы сурăх вилли
трус (-а) сущ. муж., трусйха (-и)
жен. хăрăвçă
труслИвый (ант. смелый, хрăбрый) прил., труслйво нареч. хăрăвçă,
шикленчĕк; труслйв, как заяц мулкăч ĕвĕр хăрăвçă
трусы (-бв) сущ. множ. труссй
(кĕске йĕм); спортивные трусы
спорт труссййĕ
трЯпка (-и) сущ. жен. çĕ'тĕк, пусмă тăтăкĕ; протереть бкна тряпкой
кантăксенĕ çĕтĕкпĕ шăлсă тух

трясогÿзка (-и) сущ. жен. пăрчăкăн; гнездб трясогÿзки пăрчăкăн
йăвй
трястй (наст. -сÿ, -сĕшь, -сут; повел. ф. -си; прич. действ. наст. -сÿщий, прош. трясший; прич. страд.
прош. -сĕнный; деепр. -ся) глаг. несов.
1. кого-что силлĕ, силлентĕр, лăкă,
лăкантăр, кисрентер; трястй Яблоню улмуççинĕ силлĕ 2. что силлĕ,
силлесĕ тасăт (сăм., тумтире)
трястйсь (наст. -сÿсь, -сĕшься, -сÿгся; повел. ф. -сись, -ситесь; прич.
действ. наст. -сÿщийся, прош. -сшийся; деепр. -сясь) глаг. несов. 1. силлĕн, лăкăн, кисрĕн; трястйсь в телĕге урапапă силленсĕ пыр 2. хĕрхĕн, чĕтресе тăр; трястйсь над каждой копĕйкой кашни пус укçăшăн
чĕтресĕ тăр
туалĕт (-а) сущ. муж. 1. (син. одĕжда, гардербб) тумтйр, çи-пÿç; мбдный туал^т мбдăллă çи-пÿç; обновйть туалет çĕ'нĕ тумтйр туян 2. (син.
уборная) туалĕт, уббрнăй
туберкулез (-а) сущ. муж. туберкулĕз (ÿтĕн нумай органĕсене сиенлекен йывăр чир); туберкулез легких ÿпкĕ туберкулĕзĕ
тувйнец (-нца) сущ. муж., тувйнка (-и) жен. тувă çыннй; множ. тувинцы тувасĕм (тĕрĕксен йышне
кĕрекен халăх)
тувйнский прил. тувă -ĕ, туваллă;
Тувă -ĕ, Туварй; тувйнский язык тувă чĕлхй
тугбй (кратк. ф. туг, тугă, тÿго,
множ. туги и тÿги; сравн. ст. тÿже)
прил., тÿго нареч. карÿ, хЫтă, хиврĕ; тÿго натянÿть веревку вĕренĕ
хытă карăнтăр Ф с деньгăми тÿго
укçă кă'рăс, укçă çитмĕст
туда нареч. (ант. сюдă) унтă, унталлă, çавăнтă, çавăнталлă, лере,
лереллĕ; ни туда ни сюдă ни унталлă, ни кунталлă

туда-сюда нареч. кăллĕ-мăллĕ, ун(-и) жен. тÿрккă; множ. тÿрки (тÿкÿн, унталлă-кунталлă; смотрĕть
рок) турккăсĕм (тĕрĕксен йышне
тудă-сюдЯ ун-кун пăхкалă
кĕрекен халăх)
туркмен (-а) сущ. муж., туркменка
туз (-ă) сущ. муж. туз (вăйăра (-и) жен. туркм^н; множ. туркмены
картсенчен чи асли); козырнбй туз
туркменсем (тĕрĕксен йышне кĕрекбзырь туз
тÿловище (-а) сущ. сред. (син. тб- кен халăх)
ло) ÿ т - п ÿ ' , кĕлетке, тăлпÿ; тÿлотуркменский прил. туркмĕн -ĕ,
вище человĕка эт^м ÿт-пĕ'вĕ
туркменлă; Туркмени -ĕ, Туркменирй; туркменский язык туркм^н
тулÿп (-а) сущ. муж. тă'лăп; вброт
чĕлхй
тулÿпа тă'лăп çухй
туман (-а) сущ. муж. тĕтре, янтурнйк (-ă) сущ. муж. турник (гимкăр; густбй тум^н çăрă тĕтре
настика хатĕрĕ)
тÿмбочка (-и) сущ. жен. тÿмбочка
турнйр (-а) сущ. муж. турнйр,
(сунтăхлă пĕчĕк сĕтел)
ăмăртÿ; шăхматный турнйр шăхмат
турнИрĕ
тÿндра (-ы) сущ. жен. тÿндра (çурçĕрти вăрмансăр тÿремлĕх); живбттусклый (син. тĕмный; ант. яркий)
ный мир тÿндры тÿндра чĕр чунĕприл., тÿскло нареч. тĕ'ксĕм, тĕ'тс^м
тĕм, хуранкă; тÿсклые крăски тĕ'ксĕм сăрăсĕм
тупбй (кратк. ф. туп, тупă, тÿпо,
множ. тÿпы и тупЫ) прил., тÿпо натут нареч. (ант. там) кунтă, çакăнреч. 1. (ант. бстрый) мăкă, тĕ'рĕнтă; тут мнбго цветбв кунтă чечбк нучĕк; тупая нилă мăкă пă'чкă 2. пукмăй * и все тут ĕ'çĕ те пĕ'тнĕ; не
лăк; ботинки с тупым нбсом пуктÿт-то было шаннй кăлăхăх пÿлчĕ;
лăк сăмсăллă пушмăк 3. (син. глутут как тут çитсĕ те тă'нă; тут же
повăтый) тăмпăй, тăмсăй, ăнкаçийĕнчех, çавăнтăх
рÿсăр
тÿфли (тÿфель, тÿфлям) сущ.
множ.; един. тÿфля (-и) жен. туфли;
тура (-Ы) сущ. жен. турă (шахмат
мбдные тÿфли мбдăллă тÿфли; л^вăййинчи кĕлетке)
вая тÿфля сулахăй тÿфли
турецкий ирил. тÿрккă -ĕ; турккăллă; Тÿрци -ĕ, Турцирй; турецкий
туча (-и) сущ. жен. хурă пĕ'лĕт,
язык тÿрккă чĕлхй; турецкие товаçÿмăр пĕ'лĕчĕ; тÿчи затянÿли небо
ры Тÿрци таварĕсем
тÿпене хурă пĕлĕтсем хупăрлăрĕç
турйзм (-а) сущ. муж. туризм
тушйть (наст. тушÿ, тÿшишь, тÿ(пĕлÿлĕхе ÿстерме, сывлăха çирĕплет-шат; прич. действ. наст. тÿшащий,
ме çул çÿрени); занимăться турйзмом
прош. тушйвший; прич. страд. прош.
туризмă хÿтшăн
тÿшенный; деепр. тушă) глаг. несов.,
что (син. гасИть; ант. зажигăть)
турйст (-а) сущ. муж., турйстка
сÿнгер; тушйть пожăр пушăр сÿнтер;
(-и) жен. турИст; грÿппа инострантушйть лампу лăмпа сÿнт^р
ных турйстов ют çĕршьгв турисчĕсен ÿшкăнĕ
тÿшка (-и) сущ. жен. тÿшкă (пуснă
туристический прил. турйзм -ĕ; тувыльăх кÿлепи); тÿшка крблика крбрИст -ĕ; туристйческая путевка тулик тушкй
рИзм путĕвкй; туристйческая грÿппа
тушканчик (-а) сущ. муж. çĕр мултуристсен ÿшкăнĕ
качй (вăрăм хÿреллĕ пĕчĕк чĕр чун)
тÿрок (-рка) сущ. муж., турчанка
тушь (-и) сущ. жен. тушь (çйра чер-

нил евĕр сăрă); писăть тÿшью тушьпе çыр
тшăтельный ирил. (син. старăтельный), тщательно нареч. тирпейлĕ,
тĕ'плĕ, тăрăшуллă; тщăтельно выводить бÿквы сас паллисене тирпейлă çыр
ты (тебя, тебе, тебя, тоббй и тоббю, о тебе) местоим. личн. Зсĕ, эс;
ты да я эпйр санпă Иксĕмĕр; ты мне
нÿжен э"сĕ манă кИрлĕ; мы о тебе
вспоминăли эпйр санă асă йлтĕмĕр
4- Вот тебе раз! Ак тĕлĕнтермĕш!
тыква (-ы) сущ. жен. кăвăн; пирбг
с тыквой кăвăн кУкăлĕ
тыл (тыла, о тЫле, в тылУ) сущ.
муж.; тылы (-бв) множ. (ант. фронт)
тыл (çĕршывăн фронтран инçетри
пайĕ); раббтать в тылÿ тылрă ĕçлĕ;
партизăны громЯт тылы протйвника партизансем тăшмăн тылнĕ аркатăççĕ
тысяча (-чи; твор. п. -чей и -чью)
сущ. жен. пин; три тысячи вйçĕ пин;
мнбгие тысячи лет нумăй пиншĕр

тюркский прил. тĕ'рĕк -ĕ; тк»ркские
языкИ тĕ'рĕк чĕлхисĕм
тюрьмă (-Ы) сущ. жен. тĕрм^; посадйть в тюрьмÿ тĕрмене ларт
тяжелоатлет (-а) суи<. муж. йЫвăр
атлĕт (йывăр атлетикăри спортсмен)
тЯжесть (-и) сущ. жен. 1. йЫвăрăш, йЫвăрлăх, сулмăклăх; тяжесть
Ящика ещĕк йьшăрăшĕ 2. йьгеăр япалă; емÿ нельзя поднимăть тЯжести
ăнă йЫвăр япалă йăтмă юрамăсть
тяжелый прил., тяжелб нареч. 1.
(ант. лĕгкий) йывăр, сулмăклă;
тяжелый мешбк йЫвăр михĕ 2. (син.
трÿдный) йЫвăр, т^ртлĕ; тяжелый
труд йЫвăр ĕç; тяжелая рăна йЫвăр
сурăн 3. (син. гбрестный) хÿрлă,
хÿйхăллă, асăплă; тяжелое чÿвство
хÿйхăллă кă'мăл * тяжелый харăктер чăкрăш кă'мăл; тяжĕлая промышленность йывăр промЫшленность (производство хатĕрĕсем туса
кăларни); тяжĕлая атлетика йЫвăр
атлетика (штанга çĕклени, бокс,
кĕрешÿ т. ыт.); с тяжĕлым сердцем
чĕрене пусарсă
ÇУЛ
тянÿть (наст. тянÿ, тянешь, тятьма (-ы) сущ.жен. (ант. свет) тĕ'тнут; прич. действ. наст. тянÿщий,
тĕм, тĕ'ттĕмлĕх; в ночнбй тьме çĕрпрош. тянÿвший) глаг. несов. 1. коголехи тĕттĕмре * во тьме векбв тахчто турт, сĕ'тĕр; тянÿть нĕвод сĕреçăн ĕ'лĕк-авăл
ке турт, сĕрекепе сĕр; буксйр тянет
тюбетбйка (-и) сущ. жен. тÿпетбăржу буксйр бăржа туртсă пырăть
тей (çăмăл калпак)
2. 1 и 2 л. не употр. (син. весить)
тн5левый «рия. тюль ...; тюль -ĕ;
тай, турт; Ящик тЯнет двăдцать кичĕ'нтĕрлĕ; тюлевая занавеска на бклогрăммов ĕщĕк çйрĕм килогрăмм
на чĕ'нтĕрлĕ чÿрече каррй
таять 3. 1 и 2 л. не употр. (син. клотюль (-я) сущ. муж. тюль, чĕ'нтĕр;
нИть) илĕрт; -ас (-ес) кил; тЯнет
узбрчатый тюль ÿкĕрчĕклĕ тюль; тюль
ко сну çывăрăс килĕт 4. (син. мĕяна бкна чÿрече каррйлĕх чĕ'нтĕр
лить) тăс, тăссă пыр, ан васкă,
тюрк (-а) и тюрок (-рка) сущ. муж.
вăрахă яр; он тянет с ответом вăл
тĕ'рăк; множ. ттбрки (тк5рок и тк5рхуравламă васкамăсть ^ тянÿть за
ков) тĕрĕксем (чăвашсемпе хурăндушу тинкенĕ кăлăр
ташлă халăхсем: азербайджансем,
турккăсем, тутарсем, якутсем т. ыт) тянÿться (наст. тянÿсь, тянешься,
тянутся; повел. ф. тянИсь, тянйтюрколбгия (-и) сущ. жен. тюрколбги (тĕрĕк чĕлхисемпе культурине тесь; прич. действ. наст. тянÿщийтата историне тĕпчекен ăслăлăхсем) ся; прош. тянÿвшийся; деепр. тянÿв-

шись) глаг. несов. 1. тă'сăл, вăрăмлăн;
резйнка хорошб тянется резИнка
лăйăх тăсăлăть 2. 1 и 2 л. не употр.
(син. продолжăться) тă'сăл, тăсăлсă
пыр, вăрахă кай; дĕло тЯнется дблго ĕç вăрахă кăйрĕ 3. (син. стремйться) тÿртăн, ă'нтăл; тянÿться к знаниям пĕлÿлĕхĕ тÿртăн 4. 1 и 2 л. не

употр. (син. двигаться) куçсă пыр,
вĕçĕ-вĕ'çĕн пыр; по дорбге тянутся
машИны çул тă'рăх машинăсем вĕçе-вĕ'çĕн пырăççĕ
тЯпка (-и) сущ. жен. тяпкă, тепке
(çимĕç тураса вĕтетмелли хатĕр);
рубйть тЯпкой капусту тепкепе купăстă тÿ

у предлог с род. п., кого-что 1. (син. кă'мăллă пулнине курсă ĕнентĕмĕр
убежăть (будущ. -егу, -ежйшь, -егÿт;
вбзле, бколо) патĕнче, çывăхĕнче;
повел. ф. -егй) глаг. сов. чуп, чупсă
хĕрринче; дом стойт у рĕчки пÿрт
тар, тарсă ÿк; убежăть из плена тытçырмă хĕрринче ларăть 2. патĕнче;
кăнрăн тарсă ÿк
жить у рбдственников хурăнташсем
патĕнчĕ пÿрăн 3. -ран (-рен), -тан
убййство (-а) сущ. сред. вĕлерÿ';
(-тен); учйться у мăстера ăстарăн
вĕлернй; заказнбе убййство заказвĕрĕн 4. -ăн (-ĕн); у меня мнбго рапă вăлернй
ббты мăнăн ĕç нумăй
убййца (-ы) сущ. муж. çын вĕлеубăвить (будущ. -влю, -вишь, -вят; рĕн, вĕлерÿ'çĕ; наемный убийца таприч. страд. прош. -вленный) глаг. сов., рă кĕ'рĕшнĕ вĕлерÿ'çĕ
убйть (будущ. убыб, убьĕшь, убькбт;
что и чего чакăр, кат, кĕскет; пĕповел. ф. убей; прич. действ. прош.
чĕклет; убăвить плăтье кĕпене кĕск^т;
убйвший; прич. страд. прош. убйтый)
убăвить скбрость хăвăртлăхă пĕчĕкглаг. сов., кого вĕлер; егб убили в бой
лĕт
ăнă çапăçурă вĕлернĕ Ф убйть вреубедйтельный лрил., убедйтельно
мя вă'хăт ирттер
нареч. 1. (син. доказăтельный) вйгĕмлĕ,
уббрка (-и) сущ. жен. 1. (син. жăтĕнентерÿ'ллĕ; убедйтельные дбводы
ва) вырмă, ĕççй; приступйть к уббрвйтĕмлĕ шухăшсĕм 2. (син. настбйке вырманă тух 2. тирпейлÿ'; тасачивый) ÿкĕтлевлĕ; çинĕ тăрсă; убеТ
У; пуçтарÿ; тирпейленИ, тасатнй,
дйтельно просИть çине тăрсă ыйт
убедйть / л. не употр. (будущ. -йшь, пуçтарнй; генерăльная уббрка в дбме
-ят; прич. страд. прош. убеждĕнный) кил-çуртă тĕ'плĕн тирпейленй
уббрная (-ой) сущ. жен. уббрнăй,
глаг. сов., кого в чем ĕнентер, шаннушнйк
тăр, ÿкĕте кĕрт; я убедйл егб в своей правоте эпĕ ăнă хам тĕ'рĕс калаубрăть (будущ. уберÿ, уберĕшь, убенине ĕнентертĕм
рÿт; прош. убрăл, -алă, -ăло, множ.
-ăли; прич. страд. прош. ÿбранный)
убедйться 1 л. не употр. (будущ.
глаг. сов. 1. что пуçтăр; пуçтарсă хур;
-ишься, -ятся; прич. действ. прош.
-йвшийся; деепр. -йвшись) глаг. сов., илсе кай, илсе тух; убр^ть кнИги со
столă кĕнекесене сĕтĕл çинчен илсе
в чем (син. поверить) курсă ĕнен,
кай 2. что пухсă кĕрт; убр^ть картбĕненсе çит, ÿкĕте кĕр; мы убедйфель вбвремя çĕр улминĕ вăхăтрă пухлись в егб честности эпйр вăл тÿ'рĕ

сă кĕрт 3. кого-что (син. исключйть)
катĕрт, кăларсă пăрăх, кăларсă яр;
убрăть лентЯя из брнгăды кахалă бригадăрăн кăларсă яр 4. что тирпейлĕ, пуçтăр, тасăт; убрать кбмнату
пÿлĕме тасатсă тирпейле
убыток (-тка) сущ. муж. (ант. прйбыль) тăкăк, çухатÿ, шЫрлăх; терп^ть убытки тăкăк кур
убыточный прил. (ант. прйбыльный), убыточно нареч. тăкăклă, тÿпăшсăр; цех раббтает убыточно цех
тÿпăшсăр ĕçл^т
уважăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют;
прич. страд. наст. -ăемый) глаг. несов., кого-что хисеплĕ, уя, сумă су;
уважать закбны законсенĕ хисеплĕ;
я егб уважăю за доброту э"пĕ ăнă Ырă
кă'мăлĕшĕн сумă сăвăтăп
уважение (-я) сущ. сред. хисĕп,
сум; хисепленй, сумă сунй; говорйть с уважĕнием хисеплесĕ калăç
увезтй (будущ. увезÿ, увезĕшь, увезÿт; прош. увĕз, увезлă, увезлб, множ.
увезлй; прич. действ. прош. увĕзший;
ирич. страд. прош. увезĕнный; деепр. увезя) глаг. сов., кого-что илсĕ
кай, тиесĕ кай, хурсă кай (транспортпă)
увелйчить (будущ. -ичу, -Ичишь,
-Ичат; повел. ф. -йчь; прич. страд.
прош. -йченный) глаг. сов., что пысăклăт, ÿстĕр, йышлăт; увелйчить
выпуск товЯров тавăр кăларассинĕ
ÿстĕр; увелйчить фотоснимок сăн
ÿкерчĕкĕ пысăклăт
увелйчиться (будущ. -чусь, -чишься,
-чатся; иовел. ф. -чься, -чьтесь; прич.
действ. прош. -чившийся; деепр. -чившись) глаг. сов. пысăклăн, ÿс, йышлăн; долг увелйчился пăрăм ÿ'срĕ
уверенность (-и) сущ. жен. (син.
убеждĕнность) шăнăç, шăнчăк; шăнăçлăх, шăнчăклăх; шаннй; уверенность в победе çĕнтерессĕ шансă
тăнИ

увĕренный ирил., увĕренно нареч.
шăнăçлă, шăнчăклă, çИрĕп; мы ув^рены в успехе эпир ĕç ăнассă шансă тăрăтпăр
увестй (будущ. уведÿ, уведĕшь, уведÿт; прош. увĕл, увелă, увелб, множ.
увели; ирич. действ. прош. уведший;
ирич. страд. прош. уведĕнный; деепр.
уведя) глаг. сов., кого-что ертсĕ кай,
илсĕ кай, çавăтсă кай, хăваласă кай;
увестй лбшадь на водопбй лашанă
шăвармă çавăтсă кай
увблить (будущ. -лю, -лишь, -лят;
повел. ф. увбль; прич. страд. прош.
-ленный) глаг. сов., кого ĕçрĕн кăлăр, ĕçрĕн хăтăр; увблить по сокращĕнию штăтов штатă чакăрнă май
ĕçрĕн хăтăр
увблиться (будущ. -люсь, -лишься,
-лятся; повел. ф. -лься, -льтесь;
ирич. действ. прош. -лившийся; деепр. -лившись) глаг. сов. ĕçрĕн тух,
ĕçĕ пăрăх; он увблился по сббственному желăнию вăл хă'йĕн кăмăлĕпĕ ĕçрĕн тÿхнă
угадДть (будущ. -ăю, -ăешь, -ăют;
ирич. страд. прош. угăданный) глаг.
сов., что ăнкарсă ил, чухласă ил,
тупсăмне туп; я угадал твое желЯние Зпĕ сан кăмăлнă ăнкарсă Илтĕм
угар (-а) сущ. муж. сĕ'рĕм, сĕ'рĕмтĕ'тĕм, йăс-пă'с; в избĕ стойт уг^р
пÿрт сĕ'рĕмлĕ
угловбй ирил. кĕтесрИ; угловбй дом
кĕтесрй çурт
углубленный прил. (син. основăтельный), углубленно нареч. тăрăн,
тĕ 'плĕ, тишкерÿ 'ллĕ; углубленное
изучение шкбльных предметов шкул
предмечĕсенĕ тăрăннăн вĕреннй
угнать (будущ. угоню, угбнишь,
угбнят; повел. ф. угонй; ирич. страд.
прош. ÿгнанный) глаг. сов., кого-что
хăваласă кай, илсĕ кай, вăрласă кай;
у негб угнали машйну ÿнăн машининĕ вăрласă кăйнă

угнетЯть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют;
прич. страд. наст. -ăемый) глаг. несов. 1. кого (син. притеснять) пусмăрлй, хĕсĕрле, пусмăртă тыт 2. когочто (син. мучить) пусăр, асаплантăр, кулянтăр; менЯ утнетают мрачные мысли ман чунă йывăр шÿхăш
пусарăть
уговорить (будущ. -ркЗ, -рйшь, -рят;
ирич. страд. прош. -рĕнный) глаг.
сов., кого мăйлă çăвăр, килĕштер,
ÿкĕте кĕрт
угодйть (будущ. угожУ, угодйшь,
угодят) глаг. сов. 1. кому и на кого
юрă, тивĕçтер, кăмăлне ту; на негб не угодйшь ăнă юрамă çук 2. в
кого-что (син. попăсть) лек, лектер;
кĕрсе ÿк; угодйть в цель тĕл лект^р; угодйть в Яму шăтăкă кĕрсе ÿк
ÿгол (углă, об углĕ, на углÿ) сущ.
муж. 1. кĕт^с; прямбй ÿгол тÿ'рĕ кĕт^с; ÿгол дбма çурт кĕтессй 2. вЫрăн,
хÿ'тлĕх, кĕт^с; у негб нет своегб углЯ ÿнăн пурăнмаллИ вЫрăн çук
уголбвник (-а) сущ. муж., уголбвница (-ы) жен. уголбвник (уголовлă
преступлени тунă çын)
уголбвный прил., уголбвно нареч.
уголбвлă (преступлени тунипе çыхăннă); уголбвное дĕло уголбвлă ĕç
(судра); привлечь к уголбвной ответственности уголбвлă йĕркепе явăп
тыттăр
ÿголь (ÿгля и угля) сущ. муж.;
множ. ÿгли (-ей), углй (-ей) и ÿголья (-ьев) 1. кă'мрăк, çĕр кă'мрăкĕ;
бÿрый ÿголь хă'мăр кă'мрăк 2. кă'мрăк; древĕсный ÿголь йЫвăç к ă ' м рăкĕ
угостйть (будущ. угощу, угостйшь,
угостят; прич. страд. прош. угошĕнный) глаг. сов., кого чем сăйлă,
хăналă, çит^р, астивтĕр; угостйть
детей йгодами ачасенĕ çырлă çитĕр
угрожăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют;
прич. страд. наст. -ăемый) глаг. не-

сов., кому-чему чем хăрăт, юнă; угрожăть поббями хĕнессипĕ хăрăт
угрбза (-ы) сущ. жен. юнăв, хăрату; юнанИ, хăратнй; хăрÿшлăх; угрбза войны вă'рçă хăрÿшлăхĕ
угрк5мый прил. (син. мрăчный), угркЗмо нареч. сйвĕ, сивлĕк; салхÿ;
смотреть угрк5мо сИввĕн пăх
удăр (-а) сущ. муж. 1. çапÿ, чышÿ,
тапÿ; çапни, чышни, тапнИ; удăр
кулакбм чышкăпă чышнй; удăры сердца чĕре тапнй 2. (син. несчăстье)
инкек, хÿйхă; егб постйг тяжелый
уд^р ÿнăн пьюăк хÿйхă пÿлнă 4 удДр
грбма аслатй кĕмсĕртетнй; быть в
уд^ре хавхаланÿллă пул; попăсть под
уд^р хăрушлăхă лек
ударĕние (-я) сущ. сред. пÿсăм; ударение на первом слбге пÿсăм пĕррĕмĕш сыпăкă тивет
удăрить (будущ. -рю, -ришь, -рят;
повел. ф. удăрь; прич. страд. прош. -ренный) глаг. сов. 1. кого-что, по комучему çап, чыш, тап; уд^рить палкой патакпă çап 2. (син. напăсть)
тăпăн, пырсă çап, аркăт; ударить по
врагÿ тăшманă пырсă çап 3. что и
во что янăрă, кĕрлĕ, шаккă; часы
удăрили пблночь сехĕт çур çĕр çăпрĕ Ф удăрили зăморозки тăм ÿ'крĕ;
винб удăрило в гблову эр^х пуçă
кăйрĕ
удариться (будущ. -рюсь, -ришься,
-рятся; повел. ф. -рься, -рьтесь;
прич. действ. прош. -рившийся; деепр. -рившись) глаг. сов. 1. çăпăн,
пĕрĕн, тă'рăн; удăриться о ст^ну
стенанă пырсă çăпăн 2. во что или
с неопр. ф. (син. начăть) пуçлă, тЫтăн; удăриться в бегство тарă пар
удăться 1 и 2 л. не употр. (будущ.
удăстся, удадÿтся; прош. удăлся, удалăсь, удалбсь, множ. удалйсь) глаг.
сов. ăн, ă'нăç, ă'нăçлă пул, май кил;
удалбсь успеть на пбезд поездă ĕлкĕрмĕ май кйлчĕ

удЯча (-и) сущ. жен. ăнăçÿ ă'нăçлăх; Желăю удачи! Ăнăçÿ сунăтăп!
удăчный лрил., удăчно нареч. ă'нăçлă, ăнăçÿллă; удачно выступить на
соревновăниях ăмăртăвă ă'нăçлă хутшăн
удивйтельный прил. (син. необычăйный), удивйтельно нареч. 1. тĕлĕнмеллĕ, тĕлĕнтермĕш; удивйтельный слÿчай тĕлĕнмеллĕ ĕç 2. (син.
исключйтельный) ăкăш-мăкăш, çав
терй; удивИтельно крĕпкое здорбвье
тĕлĕнмелле çйрĕп сЫвлăх
удивить (будущ. -влк5, -вйшь, -вят;
прич. действ. прош. -вйвший; прич.
страд. прош. -влĕнный) глаг. сов.,
кого тĕлĕнтĕр, тĕлĕнтерсе яр; нас
Зтим не удивИшь пире кунпă тĕлĕнтереймĕн
удивйться (будущ. -влк5сь, -вИшься, -вятся; повел. ф. -вйсь, -вйтесь;
прич. действ. прош. -вйвшийся; деепр. -вйвшись) глаг. сов. тĕ'лĕн, тĕлĕнсĕ кай
удила (удил, удилăм) сущ. множ.
çăвăрлăх (йĕвенĕн) * закусйть удила ахăрсă кай
удйлище (-а) сущ. сред. вăлтă хуллй
удмурт (-а) сущ. муж., удмуртка
(-и) жен. удмÿрт, ар; множ. удмÿрты
(-ов) удмуртсĕм, арс^м (марисемпе, финсемпе хурăнташлă халăх)
удмÿртский прил. удмурт -ĕ, удмуртлă; Удмурти -ĕ, Удмуртирй; удмÿртский язык удмÿрт чĕлхй
удббный лрил., удббно нареч. 1.
мĕллĕ, мăйлă, хă'тлă, кăнлĕ; усесться удббно кăнлĕ вырнаçсă лар 2. (син.
благоприятный) вă 'хăтлă, мăйлă,
вЫрăнлă; в удббное время мăйлă
вăхăтрă
удобрение (-я) сущ. сред. удобрени;
органические удобрения оргăника
удобрĕнийĕ; минеральные удобрĕния
минерăл удобренийĕ; вносйть в

пбчву удобрение тăпранă удобрĕни
хыв
удббрить (будущ. -рю, -ришь, -рят;
прич. страд. прош. -ренный) глаг.
сов. пулăхлăт, удобрени пар; удббрить пбчву навбзом тăпранă тйслĕк
хыв
удовлетворйтельный прил., удовлетворйтельно нареч. çитĕлĕклĕ,
вăтăм, начăр мар; дела идут удовлетворйтельно ĕçсем начăр мар пырăççĕ
удовлетворйть (будущ. -рю, -рйшь,
-рят; ирич. страд. прош. -рĕнный)
глаг. сов., кого-что (ант. отказăть)
тивĕçтĕр, ту, пурнăçлă; удовлетворйть прбсьбу ыйтнине ту
удовбльствие (-я) сущ. сред. килен ÿ ' , килĕнĕç, йăпăнăç, рехĕт; получ^ть удовбльствие рехет кур, к и -

лен
удостоверение (-я) сущ. сред. ĕнентерÿ ', çирĕплетÿ ', ĕнентерÿ' хÿчĕ;
удостоверение лйчности çын камнĕ
çирĕплетекен хут
ÿдочка (-и) сущ. жен.; множ. ÿдочки (-чек) вăлтă; зИмняя ÿдочка хĕллехИ вăлтă; рыбачить на ÿдочку вăлтапă пÿлă тыт
убзд (-а) сущ. муж. уĕзд (1929 çулччен Раççейре пулнă адмшистрацитерритори единици)
уехать (будущ. уĕду, уĕдешь, уедут;
в знач повел. ф. уезжăй) (ант. приĕхать) глаг. сов. к а й , тухсă кай
(транспортпă); онй уехали автббусом вĕсĕм автобуспă тухсă кăйрĕç
уж 1 (ужă) сущ. муж.; множ. ужй
(-ĕй) хÿрăн пÿçлă çĕлен
уж 2 1. см. ужĕ 2. частица усилит.
ĕ'нтĕ, арă; ладно уж к5рĕ ĕ'нтĕ
ÿжас (-а) сущ. муж. 1. (син. страх)
хăрăв, шик; хăранй; хăрасă ÿкнй;
прийтй в ÿжас хăрасă ÿк 2. хăрÿшлăх, синкĕр, йывăрлăх; ÿжасы войны вă'рçă синкĕрĕ

уже, уж нареч. ĕ'нтĕ; уже рассвелб
тул çÿтăлнă ĕ'нтĕ
ÿжин (-а) сущ. муж. каçхй апăт
ÿжинать (наст. -аю, -аешь, -ают)
глаг. несов. каçхй апăт çи, апатлăн
(каçхине)
узбек (-а) сущ. муж., узбечка (-и)
жен. узбĕк; множ. узбеки (-ов) узбекс^м (тĕрĕксен йышне кĕрекен халăх)
узбĕкский лрил. узбĕк -ĕ, узбеклă;
Узбекистăн -ĕ, Узбекистанрй, узбекский язык узбек чĕлхи; узбекский
хлбпок Узбекистăн çĕр мăмăкĕ
уздă (-ы) сущ. жен.; множ. ÿзды
(узд, ÿздам) и уздечка (-и) йĕвĕн;
ременная уздă чĕн йĕвен
ÿзел (узлă( сущ. муж. 1. йă 'лă,
йăлмăк, тĕ'вĕ; завязăть узлбм йăлмаклă, тĕвĕле 2. çЫхă, тĕркĕ, чĕркĕм; ÿзел с бельĕм кĕпĕ-йĕм тĕркй
3. сЫпă, тĕ'вĕ, панташкă; нервный
ÿзел нерв тĕввй 4. узел (çул-йĕр, çыхăну хатĕрĕсем пĕрлешнĕ вырăн); железнодорбжный ÿзел ч у г ÿ н çул
ÿзелĕ
ÿзкий (кратк. ф. ÿзок, узкă, ÿзко
и узкб, множ. ÿзки и узкй) ярил.,
ÿзко нареч. 1. (ант. ширбкий) ăнсăр;
ÿзкая доскă ăнсăр хăмă 2. (син. тĕсный) тă'вăр, хĕ'сбк, çă'тă; рубăшка мне узка кĕпе манă тă'вăр 3. ăнсăр, пăйăр; ÿзкая специализăция
ăнсăр ĕç сÿлăмĕ
узнăть (будущ. -ăю, -ăешь, -ăют;
ирич. страд. прош. ÿзнанный) глаг.
сов. 1. что пĕл; я узнăл об Зтом сегбдня Зпĕ кун çинчен паян пĕ'лтĕм
2. кого-что паллă, палласă ил; егб
не узнăть ăнă палламă çук
узбр (-а) сущ. муж. тĕ'рĕ, эр^ш,
ÿк^рчĕк; узбр ткăни пусмă ÿкĕрчĕкĕ;
кружевнбй узбр чĕ'нтĕрĕн эрĕшĕ
уйгÿр (-а) сущ. муж., уйгÿрка (-и)
жен. уйгÿр; множ. уйгÿры (-ов) уйгурсем (тĕрĕксен йышне кĕрекен
халăх)

уйгÿрский прил. уйгÿр -ĕ, уйгурлă;
уйгÿрский язык уйгÿр чĕлхй
уйтй (будущ. уйдÿ, уйдĕшь, уйдÿт;
прош. ушĕл, ушлă, ушлб, множ. ушлй; повел. ф. уйдй; прич. действ. прош.
ушĕдший; деепр. уйдя) глаг. сов. 1.
(син. прийтй) кай, тухсă кай; уйтй
из дбму килтен тухсă кай 2. тухсă
кай, пăрăх, тух; уйтй с раббты
ĕçр^н тух 3. (син. пройтй) 1 и 2 л. не
употр. иртсĕ кай; мблодость ушлă
çăмрăклăх иртсĕ кăйрĕ 4. 1 и 2 л. не
употр., на кого-что (син. потребоваться) кай, тух, кйрлĕ пул; на
теплйцу ушлб мнбго стеклă теплйца тумă кăнтăк нумăй кăйрĕ 5. во
что (син. отдăться) пут, пăрăн, пик^н; он весь ушĕл в раббту вăл ĕçе
пÿтнă * ушел из жИзни вйлнĕ
укăз (-а) сущ. муж. укăз (патшалăх
пĕлтерĕшлĕ йышăну); укăз президента президĕнт укăзĕ
указăние (-я) сущ. сред. кăтартÿ,
хушÿ; дать указăние кăтартÿ пар
указăтель (-я) сущ. муж. 1. кăтăрткăч, пăллă; дорбжные указăтели çул кăтарткăчĕсĕм 2. тупкăч, тупмаллИ (кĕнекери); именнбй указăтель кнИги кĕнекерĕ ăсăннă ятсен
тÿпкăчĕ
указăтельньш прил. кăтарту -ĕ; указăтельное местоимение кăтарту местоимĕнийĕ * указăтельньш пăлец
шĕ'вĕр пÿрне
указăть (будущ. укажÿ, укăжешь,
укăжут; повел. ф. укажй; прич. страд.
прош. укăзанный) глаг. сов. 1. на
кого-что кăтăрт, тĕлле, тĕллесе кăтăрт; указăть рукбй алăпă тĕллесе
кăтăрт 2. кого-что кăтăрт, пăлăрт,
пĕлтĕр, калă; указăть дорбгу çул
кăтартсă яр; указăть срок срок пăлăрт
уклĕйка (-и) сущ. жен. шыв çи
(вĕтĕ пулă)
укбл (-а) сущ. муж. 1. чйкĕм; чик-

нй, тирнй, тăрăнтарнй; укбл иглбй
йĕппĕ чикнй 2. укбл (шприцпа эмел
яни); сдĕлать укбл укбл ту
украйнец (-нца) сущ. муж., украинка (-и) жен. украйн; множ. украйнцы (-ев) украинсем (славянсен йышне кĕрекен халăх)
украИнский лрил. украйн -ĕ, украинлă; Украина -ĕ, Украинăрй; украинские песни украин юррисĕм;
украинская эконбмика Украйна экономики
украсить {будущ. -ăшу, -ăсишь, -ăсят; повел. ф. -ăсь; ирич. страд. прош.
-ăшенный) глаг. сов., кого-что илемл^т, капăрлăт; укрăсить елку ĕлкăнă
капăрлăт
украшение (-я) сущ. сред. кăпăрлăх,
илемлĕх, теттĕ таврăшĕ; елочные
украшăния ĕлка теттисем
укрепйть (будущ. -гапб, -пишь, -пят;
прич. страд. прош. -плĕнный) глаг.
сов., что 1. (ант. ослăбить) çирĕплĕт, вăйлăт, юсă; укрепить здорбвье сывлăхă юсă 2. тĕреклĕт; укрепйть гброд хуланă тĕреклет (тăшманран хутĕленме)
укреплĕние (-я) сущ. сред. тĕрăк,
тĕр^клĕх (тăшманран хутĕленмелли)
укрбп (-а) сущ. муж. укрбп (аиата техĕмлетмелли курăк); положИть в суп укрбп яшканă укрбп яр
укрыться (будущ. укрбюсь, укрбешься, укрбются; повел. ф. укрбйся, укрбйтесь; ирич. действ.
прош. укрЫвшийся; деепр. укрЫвшись) глаг. сов. 1. вИтĕн, пĕркен;
укрьггьсяшубой кĕ'рăк пĕркĕн 2. (син.
спрятаться) пытăн; укрыться от
пуль в окбпе пульăсенчĕн окопă
пытăн
ÿксус (-а) сущ. муж. ÿксус (апата
хушакан хаяр шĕвек)
укусйть (будущ. укушÿ, укÿсишь,
укÿсят; прич. страд. прош. укÿшенный) глаг. сов., кого-что çырт; егб

укусила собăка ăнă йЫтă çЫртнă
ÿлей (ÿлья) сущ. муж.; множ. ÿльи
(ÿльев) вĕлле; поставить в садÿ ÿльи
сад пахчинĕ вĕллесĕм ларт
улет^ть (будущ. улечÿ, улетИшь,
улетят) глаг. сов. (ант. прилететь)
вĕçсе кай; птицы улетели в теплые
краЯ кайăксем ă 'шă енне вĕçсĕ
кăйнă
улИтка (-и) сущ. жен. шуй (ÿтне
хытă хупăра усракан пĕчĕк чĕр чун)
ÿличный прил. урăм -ĕ; урамрй;
ÿличные фонари урăм хунарĕсем;
регулйровать ÿличное движĕние
урамрй çÿреве йĕркеле
ÿлица (-ы) сущ. жен. урăм; глЯвная ÿлица тĕп урăм; дбти игрăют на
ÿлице ачас^м урамрă выляççĕ
улÿчшить глаг. сов., что (ант. ухÿдшить) лайăхлăт; аванлăт; улÿчшить
раббту ĕçĕ лайăхлăт
улÿчшиться 1 и 2 л.не употр., глаг.
сов. (ант. ухÿдшиться) лайăхлăн,
аванлăн; состоЯние больнбго улÿчшилось чИрлă çын сывлăхĕ лайăхлăнчĕ
улыбЯться (наст. -ăюсь, -ăешься,
-ăются; повел. ф. -ăйся, -ăйтесь;
ирич. действ. наст. -ăющийся, ирош.
-ăвшийся; деепр. -ăясь) глаг. несов.
кулкалă, кул (тутапа); он радостно улыбается вăл сăвăнăçлăн кулкалăть
улыбка (-и) сущ. жен. кÿлă, кулкалÿ; кулнй, кулкаланй; улыбка не
схбдит с лицЯ сăн-питĕнчĕн кÿлă
каймăсть
ум (умă) сущ. муж. (син. рăзум,
интеллект) ăс, ăс-тă'н, ăс-хăкăл; ум
человека этем ăс-хăкăлĕ * сойтИ с
умЯ ăсрăн тăйăл, ухмахă ер; считать
в уме ăсрă шутлă; прийти на ум ăсă
кил, пуçă кил; ума не приложÿ ăсă
илеймăстĕп
умелый ирил. (син. искÿсный),
умело нареч. ăстă, хайлăллă; умблые

рÿки ăстă ăлă; умело вестй хозяйство хуçалăхă пĕлсĕ тыт
умение (-я) сущ. сред. пĕлÿ', ăстăлăх, пултарÿ; пĕлнИ, пултарни;
умение плăвать ишмĕ пăлнй
уменьшИтельный ирил. (ант. увеличйтельный) пĕчĕклетÿ' -ĕ; пĕчĕклетекен; уменьшйтельные фбрмы
пĕчĕклетÿ' формисем (сăм., вырăсла: дом - домик,добрый - добренький,скоро - скоренько)
уменыпить (будущ. -ныпу, -ньшишь,
-ньшат; прич. страд. прош. -ныленный) глаг. сов., что (ант. увелйчить)
пĕчĕклĕт, чакăр, сахаллăт; уменьшить размĕр виçине пĕчĕклет
умĕренный прил., умеренно нареч.
виçеллĕ, вăтăм, чÿхă; умеренная цена виçеллĕ хак; умĕренный климат
вăтăм клймат
умер^ть (будущ. умрÿ, умрĕшь,
умрут; прош. ÿмер, умерлă, ÿмерло,
множ. ÿмерли; повел. ф. умрИ; прич.
действ. прош. ÿмерший) глаг. сов.
вил, вилсĕ кай; пĕт; умереть скоропостйжно сăрăмсăр вилсĕ кай
уместный прил., уместно нареч.
вЫрăнлă, вă 'хăтлă, мăйлă; умĕстный вопрбс вырăнлă ыйтÿ
уметь (наст. умею, умĕешь, умеют;
прич. действ. наст. умеющий, прош.
умĕвший) глаг. несов., с неопр. ф.
пĕл, пултăр; ум^ть писăть çырмă
пĕл; он всĕ умĕет делать вăл тем тумă та пултарăть
умножать глаг. несов. 1. нумайлăт,
ÿст^р, хушăнтăр; умножăть успехи
çитĕнÿсене хушăнтăр 2. (ант. делйть)
хутлă (икĕ хисепе)
умножение (-я) сущ. сред. (ант. делĕние) хутлăв; хутланй; таблйца
умножĕния хутлăв таблицй
ÿмный (кратк. ф. умĕн, умнă,
умнб, множ. умнЫ) прил. (ант. глÿпый), ÿмно нареч. ă'слă, тă'нлă, ă'слăтă'нлă; ÿмный человĕк ă'слă çын

умолять (наст. -яю, -яешь, -яют;
прич. страд. прош. умолĕнный. глаг.
несов., кого (син. упрăшивать) йă'лăн,
ÿкĕтлĕ, тархаслă, тИлмĕр, чунтăн
ыйт; умолЯть о пощаде хĕрхенме
ыйт
ÿмственный ирил. (ант. физйческий) ăс -ĕ, ăс-тă'н -ĕ, ăс-хăкăл -ĕ;
ÿмственный труд ăс-хăкăл ĕ'çĕ; ÿмственные спосббности ăс-тă'н пултарÿлăхĕ
умывăльник (-а) сущ. муж. умывăльник, çă'вăнчăк, кăмкăн; у крыльца висИт умывальник крыльцă çумĕнчĕ кăмкăн çакăнсă тăрăть
умыться (будущ. умбюсь, умбешься, умбются; повел. ф. умбйся,
умбйтесь; прич. действ. прош. умьтшийся; деепр. умЫвшись) глаг. сов.
çă'вăн, пите çу
унестй (будущ. -сÿ, -сĕшь, -сÿт;
ирич. действ. прош. унĕсший; нрич.
страд. прош. унесĕнный; деепр. унеся) глаг. несов., кого-что 1. илсĕ
кай, çĕклесĕ кай, йăтсă кай; уиестй мешбк в амбăр миххе кĕлете
йăтсă кай 2. 1 и 2 л. не употр. хăваласă кай, илсе кай; вбтер унес облака çил пĕлĕтсене хăваласă кăйрĕ
* еле нбги унес арăн тарсă хă'тăлтăм
универмăг (-а) сущ. муж. (сокр.:
универсăльный магазйн) универмăг
(тĕрлĕ йышши тавар сутакан пысăк
магазин)
универсăм (-а) сущ. муж. (сокр.:
универсăльный магазИн самообслÿживания) универсăм (апат-çимĕç
тата хуçалăх таварĕсем сутакан
магазин)
университет (-а) сущ. муж. университĕт (тĕрлĕ енĕпе специалистсем
хатĕрлекен аслă шкул); педагогйческий университет педагбгика университечĕ; Чувăшский госудăрственный
университĕт Имени И.Н. УльЯнова

И.Н. Ульянов ячĕллĕ Чăвăш патшăлăх университечĕ
уничтбжить (будущ. -бжу, -бжишь,
-бжат; повел. ф. -бжь; прич. страд.
прош. -бженный) глаг. сов., кого-что
пĕт^р, тĕп ту; уничтбжить врагă тăшманă тĕп ту
унывăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
глаг. несов. кулян, хÿйхăр, хуйхă
ÿк; не нужио унывăть от неудăч ă'нăçсăрлăхшăн хуйхă ÿкме кйрлĕ мар
унылый прил. (син. печальный),
уныло нареч. кулянчăк, хÿйхăллă,
кич^м, пÿсăрăнчăк; говорить уныло хÿйхăллăн калăç
упомянÿть (будущ. -янÿ, -янешь,
-янут; прич. страд. прош. -янутый)
глаг. сов. ăсăн, асăнсă ил; упомянÿть
в разговбре калăçнă май асăнса ил
упбпный прил. (син. настбйчивый),
упбрно нареч. çйрĕп; çинĕ тăрсă; упбрно трудйться çине тăрсă ĕçлĕ
употреблять (наст -яю, -яешь, -яют)
глаг. несов. кого-что ÿсă кур; ĕçе яр;
употреблйть в рĕчи нбвые словă пуплеврĕ çĕ'нĕ сăмахсемпĕ ÿсă кур
унравлĕние (-я) сущ. сред. 1. кемчем тЫтăм; тытнй, тытсă пыни; управление произвбдством производствăнă тытсă пынй 2. управлени;
стройтельное управлĕние стройтельство управленийĕ 3. пăхăнтарÿ; пăхăнтарнй (грамматикйра - пĕр
сăмах тепĕр сăмаха паллă падежа
ларттарни)
управлЯть (наст. ~яю, -яешь, -яют;
прич. страд. наст. -яемый) глаг. несов. 1. кем-чем тыт, тытсă пыр; управлЯть сÿдном карапă тытсă пыр 2.
кем-чем (син. руководить) тытсă
пыр, ертсе пыр; управлять государством патшалăхă ертсе пыр 3. чем
пăхăнтăр (грамматикăра - пĕр сăмах теприне паллă падежа ларттарни çинчен)
упражнĕние (-я) сущ. сред. хăнăхта-

рÿ; хăнăхтарнй, хăнăхнй; гимнастйческие унражн^ния гимнă^стика
хăнăхтарăвĕсем; сббрник упражнений по граммăтике граммăтика хăнăхтарăвĕсен пуххй
упражняться (наст. -няюсь, -няешься, -няются; повел. ф. -няйся -няйтесь; ирич. действ. наст. -няющийся; деепр. -няясь) глаг. несов. хă'нăх,
вĕрен, хăнăхтарÿ ту; упражняться с
гйрями кире пуканĕпе хăнăхтарусĕм ту
упрекать (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
глаг. несов. ÿпкеле, ÿпкелĕш; упрекăть в нечестности тÿ'рĕ пулмăншăн
ÿпкеле
упрÿгий прил., упрÿго нареч. пйçĕ,
çИрĕп, хЫтă; упрÿгая пружИна пйçĕ
пружйна
упрямый прил., упрямо нареч. 1. (син.
неустÿпчивый) кÿтăн, йÿ'нсĕр; он
упрЯмо стойт на своем вăл хăйĕннех
перет 2. (син. настбйчивый) çйрĕп
кă'мăллă; çине тăрсă; упрЯмо идти
к цели пăлăртнă тĕллевĕ çитме çине
тăр
урă межд. урă (çар çыннисем тапăнса пынă чух хавхаланса кăшкăрни)
* принять на ура хăпăл ту, хавхалансă йЫшăн
урагЯн (-а) сущ. муж. тă'вăл, çилтă'вăл; урагăн на мбре тинĕсрй тă'вăл;
ураган повалИл дербвья çил-тă'вăл
йывăçсене кăкласă пăрăхнă
урагăнный прил. тă'вăллă; асăр-писĕр; урагăнный в^тер асăр-писер
çил
ÿрна (-ы) сущ. жен. 1. ÿрна (сасăлав бюллетенĕ ямалли ещĕк) 2. çÿ'плĕх, çÿп сăвăчĕ (урама лартаканни)
ÿровень (-вня) сущ. муж. шай;
ÿровень мбря тйнĕс шăйĕ; культÿрный ÿровень культÿра шăйĕ
урожăй (-я) сущ. муж. тÿхăç; урожăй картбфеля çĕр улмй тÿхăçĕ; высбкий урожăй пЫсăк тÿхăç

урбк (-а) сущ. муж. 1. урбк (вĕренÿ лбви -ĕ; ĕ 'мĕт -ĕ (грамматикйра);
услбвное наклонение ĕ'мĕт накловăхăчĕ); прозвенел звонбк на урбк
ненийĕ; услбвные сок^зы услбви соурокă лармă шăнкăрăв пÿлчĕ 2. килюзĕсĕм
ти ĕç, урбк; готбвить урбки урбк
уснÿть (будущ. уснÿ, уснĕшь, усту
уронйгь (будущ. -оню, -онишь, -бнят; нÿт; ирич. действ. прош. уснÿвший)
глаг. сов. çывăрсă кай, ыйхă пут; он
прич. страд. прош. -бненный) глаг.
никăк не мбжет уснуть вăл ниепле
сов., кого-что ÿк^р, кăларсă ÿк^р,
те çывăрсă каяймăсть
алăрăн ÿкер; уронйть карандăш кăуспевăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
ранташă алăрăн ÿк^р
глаг. несов. 1. см. успĕть 2. ĕ'лкĕр,
усăдьба (-ы) сущ. жен. кил-çÿрт,
ĕлкĕрсе пыр (вĕренÿре); он не ускил вырăнĕ; крестьянская усадьба
певăет по матемăтике вăл математихресчĕн кил-çÿрчĕ
кăпă ĕлкĕрсе пыраймăсть
усвбить (будущ. -бю, -бишь, -бят;
Успение (-я) сущ. сред. Успени
ирич. страд. прош. -бенный) глаг.
(христиансен 12 тĕп уявĕнчен пĕри,
сов., что (син. понять, запбмнить)
ăна Турă амăшĕ вилнине асăнса çурвĕрĕн, пĕлсе çит, ăсă хыв; усвбить
ла уйăхĕн 15-мĕшĕнче паллă тăпрăвила игры в шăхматы шăхмат
ваççĕ)
вăйййн йĕркине ăсă хыв
успбть (будущ. -ĕю, -еешь, -ĕют)
усбрдный лрил. (сик. старăтельный),
глаг. сов. ĕ'лкĕр, çит; успеть к пбезусердно нареч. тăрăшÿллă, тймлĕ;
ду поездă çитсе ĕ'лкĕр
усердно трудйться тăрăшсă ĕçлĕ
усп^х (-а) сущ. муж. (син. удăча;
усйлить (будущ. -лю, -лишь , -лят;
прич. страд. прош. -ленный) глаг. сов.ант. неудăча) ăнăçÿ, ă'нăçлăх, çитĕн ÿ ' ; добйться успĕха ăнăçÿ ту; Же(ант. ослăбить) вăйлăт, ÿстĕр; усйлăю успеха! Ă'нăçлăх сунăтăп!
лить охрану хуралă вăйлăт
успешный прил. (син. удăчный),
усйлиться 1 и 2 л. не употр. (бууспешно нареч. ă'нăçлăх, ăнăçÿллă,
дущ. -лится, -лятся; прич. действ.
çитĕнÿ'ллĕ; успешно выдержать экпрош. -лившийся; деепр. -лившись)
зăмены экзаменсене ă'нăçлă тыт
глаг. сов. (ант. ослабеть) вăйлăн,
успокбить (будущ. -бю, -бишь, -бят)
ÿс; ветер усилился çил вăйлăнчĕ
ускбрить (будущ. -рю, -ришь, -рят; глаг. сов., кого-что лăплантăр, пуирич. страд. прош. -ренный) глаг. сов., сăр, кунĕлет; успокбить плачущего ребенка макăракăн ачанă лăпчто (ант. замĕдлить) хăвăртлăт,
лантăр
çывхăрт; ускбрить отпрăвку грÿзов
груз ăсатассине хăвăртлăт
успокбиться (будущ. -бюсь, -бишьуслбвие (-я) сущ. сред. 1. нйкĕс,
ся, -бятся; яовел. ф. -бйся -бйтесь;
кирлă май; услбвие победы çĕнтеирич. действ. прош. -бившийся; дерÿ' нйкĕсĕ 2. услбви; ыйтни; услбепр. -бившись) глаг. сов. лăплăн,
вия задăчи задăча условийĕсем * на
пÿсăрăн, кунĕлен; шторм прошел,
лыбтных услбвиях çă'мăллăх парсă
и мбре успокбилось тă 'вăл иртсе
услбвный прил., услбвно нареч. 1.
кăйрĕ те, тйнĕс лăплăнчĕ
килĕшÿ'ллĕ, çураçÿллă; кИлĕшнĕ,
устăв (-а) сущ. муж. устăв (органиçурăçнă, тăтăлнă; услбвные знăки
заци тытăмĕпе ĕç йĕркине çирĕплекйлĕшнĕ паллăсĕм (мĕне пĕлтерни текен документ); устав пăртии пăрти
пирки калаçса татйлнисем) 2. усустăвĕ

устăлый прил. (син. утомлĕнный),
сем (сăм., вырăсла: хотя, пусть, несмотустало нареч. Ывăннă, ырнă, Ывăнряна)
чăк, ĕшĕнчĕк; устăлая походка ывăнÿстье (-я) сущ. сред.; множ. ÿстья
чăк ÿтă
(-ьев) 1. вă 'рă, пыр (шыв тепĕр
устăть (будущ. -ăну, -ăнешь, -ăнут) шыва, кÿлле, тинĕсе юхса кĕрекен
глаг. сов. Ывăн, ĕшĕн, ыр; устăть от
вырăн); ÿстье Цивиля Çавăл вăррй
ожидăния кĕтсĕ ывăн
2. анă, çăвăр, шă'тăк; ÿстье шăхты
шăхта анй
ÿстный ирил. (ант. письменный),
ÿстно нареч. сăмахпа, сăмăх вĕ'ççĕн;
усь! (-бв) сущ. множ.; един. ус
ÿстный экзăмен сăмăх вĕ'ççĕн ирт(ÿса) муж. мă'йăх, сухăл, уссй * и
терекен экзăмен
в ус не дÿет хăнк та тумăсть
утвердйтельный ирил. (ант. отриустбйчивый ярил. (син. прбчный),
цăтельный), утвердйтельно нареч.
устбйчиво нареч. çирĕп, тă 'нăçлă,
çирĕплетÿ' -ĕ; çирĕплетÿ'ллĕ, мăйтăтăрхăллă; устбйчиво стоять на нолă, килĕшÿ'ллĕ; ответить утвердйгăх урă çинчĕ çйрĕп тăр
тельно килĕшсĕ хуравлă
устранйть (будущ. -нк5, -нйшь,
утвердйть (будущ. -ржÿ, -рдйшь,
-нят; прич. страд. прош. -нĕнный)
-рдят; ирич. страд. прош. -ржденглаг. сов. пĕтĕр, сир, сирсĕ яр; устный) глаг. сов., кого-что (ант. отвĕранИть препятствия чăрмавсене сирргнуть) çирĕплет, йЫшăн; утверсе яр
устрбить (будущ. -бю, -бишь, -бят; дйть смбту расхбдов тăкăк сметине
прич. страд. прош. -бенный) глаг. сов. çирĕплĕт
утверждăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
1. (син. организовăть) что йĕркелĕ,
глаг. несов. 1. см. утвердйть 2. что (син.
ту, тусă ирттер; устрбить концĕрт
заявлять, говорйть) калă, те; çинĕ
концерт йĕркелĕ 2. что кăлăр, ту;
тăр (сăмахпа); он утверждăет, что
устрбить скандăл шăв-шăв кăлăр 3.
не знал об Зтом вăл кун çинчен
кого (син. поместйть) вырнаçтăр,
пĕлмĕн тет
кĕрт; устрбить в общежИтие общеутешить (будущ. -шу, -шишь, -шат;
житие вырнаçтăр 4. (син. удовлетвоирич. страд. прош. -шенный) глаг.
рИть) кого тивĕçтĕр, çырлахтăр,
сов., кого-что йăпăт, йăпăнăç кÿр;
юрă; это нас не устрбит ку пирĕ çырутешить ребенка ачанă йăпăт
лахтăрмĕ
утес (-а) сущ. муж. хысăк, чул хыустрбиться (будущ. -бюсь, -бишься, -бятся; повел. ф. -бйся, -бйтесь; с^к
ÿтка (-и) сущ. жен. кăвакăл; дйлрич. действ. прош. -бившийся; декие ÿтки кăйăк кăвакалсĕм
епр. -бившись) глаг. сов. 1. 1 и 2 л.
ÿтренний ирил. (ант. вечĕрний)
не употр. (син. налăдиться) йĕркеир -ĕ; ирхй; ÿтренняя зарЯ шÿрăм
лĕн, майлăн, майлăш; жизнь попуç; ÿтренняя зарядка ирхй зарядка
немнбгу устрбилась пÿрнăç майĕпен
майлашсă кăйрĕ 2. (син. поступйть)
ÿтренник (-а) сущ. муж. утренник,
кĕр, вырнăç; устрбиться раббтать
ирхй уяв (ача-пйча валли)
ĕçĕ кĕр
ÿтро (ÿтра, с утрă, ÿтру, к утрÿ)
сущ. сред.; ÿтра (утр, ÿтрам, по утуступйтельный прил. килĕшÿ' -ĕ
рăм) множ. (ант. вĕчер) ир; пăс(грамматикăра); уступйтельное намурное ÿтро пĕ'лĕтлĕ ир; с утра до
клонение килĕшÿ' наклонĕнийĕ; усвĕчера ир пуçласă каçчĕн
тупительнью соквы килĕшÿ' союзĕ-

ÿтром нареч. (ант. вечером) ир,
ирхине; рано ÿтром ир-ирех
утсбг (-ă) сущ. муж. утк5г; глăдить
бельĕ утюгбм кĕпĕ-йĕмĕ утюгпă
якăт
уха (-й) сущ. жен. пулă шÿрпй; уха
из окуней улăнкă шÿрпИ
ухаб (-а) сущ. муж. лăкăм, ланкашкă, сакăлтă (çул çинче)
ухăживать (наст. -аю, -аешь, -ают)
глаг. несов., за кем-чем пăх, тимле,
тă'рăш; ухăживать за цветăми чеч^к пăхсй ÿстĕр; ухăживать за больным чИрлĕ çыннă пăх
ухват (-а) сущ. муж. ухвăт (чÿлмек
тытмалли хатĕр)
ÿхо (ÿха) сущ. сред.; множ. ÿши
(уш^й) хăлхă; собăка насторожИла
уши йЫтă хăлхине чанк тăрăтрĕ Ф
он и ÿхом не ведĕт вăл хăнк та тумăсть; навострить ÿши хăлханă тăрăт, тимлесе итлĕ; ушăми хлбпать
çăварă карсă лар; сльпнать крăем ÿха
кăшт илтсе юл; пб уши влюбИться
хЫтă юратсă пăрăх
ухÿдшиться 1 и 2 л. не употр. (будущ. -ится, -атся; ирич. действ. прош.
-ившийся; деепр. -ившись) глаг. сов.
(ант. улÿчшиться) начарлăн, япăхлăн; положение ухÿдшилось ларÿтăрÿ начарлăнчĕ
участвовать (наст. -вую, -вуешь,
-вуют; ярич. действ. наст. -вующий,
прош. -вовавший; деепр. -вуя) глаг.
несов., в чем хÿтшăн; учăствовать в
выборах суйлавă хÿтшăн
участие (-я) сущ. сред. 1. хутшăнÿ; хутшăннй; принЯть участие в
выборах суйлавă хÿтшăн 2. (син. сочÿвствие) кă 'мăл тунй; отнестйсь
с участием к чужбму гбрю çын хуйхине кăмăлпă уя
уч^сток (-тка) сущ. муж. 1. лăптăк, çĕр, вЫрăн; земельный учйсток
çĕр лăптăкĕ 2. учăсток; избирăтельный участок суйлăв учăстокĕ

учащийся (-щегося) сущ. муж., учйщаяся (-щейся) жен. вĕренекен; учащиеся стăрших клăссов ăслă классенче вĕренекенсем
учĕбник (-а) сущ. муж. учебник,
вĕренÿ' кĕнекй; шкбльные учебники
шкул учебникĕсем
учĕбный ирил. вĕренÿ' -ĕ; учебный
год вĕренÿ" çÿлĕ
ученйк (-ă) сущ. муж., ученица (-ы)
жен. вĕренекен, шкул ачИ; он ученйк девятого клăсса вăл тă'ххăрмĕш
класрă вĕренет
уч^сть (будущ. учтÿ, учтĕшь, учтÿт; прош. учĕл, учлă, учлб, множ.
учлй; повел. ф. учтй; лрич. страд.
прош. учтĕнный; деепр. учтя) глаг. сов.
шутă ил, уя; уч^сть замечăния товăрищей юлташсен асăрхаттарăвĕсене шутă ил
учеба (-ы) сущ. жен. вĕренÿ'; вĕреннй; учеба в техникуме техникумрă вĕреннй
ученый (-ого) 1. ирил. вĕрентнĕ,
хăнăхтăрнă; в цИрке выступЯют учĕные звери циркрă вĕрентнĕ чĕр чунсем вылясă кăтартăççĕ 2. сущ. муж.
ă 'слăхçă, ăсчăх, учĕнăй; всемИрно
извĕстный ученый тĕнчипе пăллă
ă'слăхçă
учет (-а) сущ. муж. шутлăв, учĕт;
шутă илнй; учĕт имÿщества пурлăхă шутă илни
учйлище (-а) сущ. сред. учйлище;
музыкăльное учйлище мÿзыка училищИ; профессионăльные учйлища
профбсси училищисем
учйтель (-я) сущ. муж. вĕрентекĕн,
учитель; учйтель физики фИзика
учИтелĕ
учйтельница (-ы) сущ. жен. вĕрентек^н, учительница; учительницы
начăльной шкблы пуçлăмăш шкул
учительницисем
учИть (наст. учÿ, ÿчишь, ÿчат;
прич. действ. наст. ÿчащий и учă-

щий, лрош. учйвший; ирич. страд.
прош. ÿченный; деепр. учă) глаг. несов. 1. кого-что, чему вĕрĕнт; учйть
грăмоте вуламă-çырмă вĕрент 2. что
вĕрĕн; учйть урбк урбк вĕрен
учйться (наст. учÿсь, ÿчишься,
ÿчатся; повел. ф. учйсь, учйтесь; лрич.
действ. наст. учăщийся, прош. учйвшийся; деепр. учăсь) глаг. несов.
вĕрен; учйться рисовăть ÿкерме вĕрĕн; он учится в шкбле-гимнăзии
вăл гимнăзи шкултă вĕренĕт
учреждение (-я) сущ. сред. учреждени; бăнковские учреждĕния банк
учрежденийĕсем; детские дошкбльные учреждĕния шкулчченхй ачăпăчă учрежденийĕсем
ушибИть (будущ. -бÿ, -бĕшь, -бÿт;
ярош. ушйб, ушйбла, ушйбло, множ.

ушибли; прич. страд. прош. ушйбленный) глаг. сов., кого-что ыраттăр,
суранлă, кăвакăрт (çапсă)
ушибйться (будущ. -бÿсь, -бĕшься,
-бÿтся; прош. -бся, -блась, -блось,
множ. -блись; лрич. действ. прош.
-бшийся; деепр. -бшись) глаг. сов.
ыраттăр, кăвакăрт (çапăнса), суранлăн
ущелье (-я) сущ. сред.; множ. ущ^лья (-лий) çырмă, ту хÿшăкĕ
ущерб (-а) сущ. муж. сиен, шЫрлăх; причинить ущĕрб шЫрлăх кÿр
ук{т (-а) сущ. муж. хăт, кăнлĕх; в
дбме ук5т пÿрт хă'тлă
ун5тный лрил., ун5тно нареч. хă'тлă,
кăнлĕ, меллĕ; ун5тно устрбиться на
дивăне дивăн çине кăнлĕн вырнаçсă лар

фăбрика (-и) сущ. жен. фăбрика;
факультатИвный лрил. (син. дополкондитерская фăбрика пьглăк çймĕç
нйтельный; ант. основнбй), фафабрикИ; чулбчно-трикотăжная факультатйвно нареч. факультатйв...; факультатйвлă, хушмă; факультатйвный
брика чăлхă-трикотăж фабрикй
курс лĕкций лекцисен хушмă ярăмĕ
фăкел (-а) сущ. муж. фăкел, çÿнкăç (патак çине çунакан япала, сăм.,
факультет (-а) сущ. муж. факульçуллă е сăмалаллă çĕтĕк çыхнă хатĕр) т^т (аслă шкулăн пĕр тĕрлĕ кадрсем
факс (-а) сущ. муж. (син. телефăкс) хатĕрлекен уйрăмĕ); фйзико-матефакс (текстсене çав хальлĕн çитер- матйческий факультĕт физикăпă масе паракан электронлй система); пе- темăтика факультĕчĕ; факультет чуред^ть письмб по фăксу çырăвă факсвăшской филолбгии и культуры чăвăш
пă ярсă пар
филологийĕпе культурй факультечĕ
факт (-а) сущ. муж. (син. явление,
фальсификăция (-и) сущ. жен. (син.
собЫтие) факт, пÿлăм, ĕç; фăкты
поддĕлка, обмăн) ултăв; ултăвлă хайобмăна ултăв ĕçĕсем; изложйть фалăв, япалă; Зто не пбдлинная картйкты мĕн пулнй çинчĕн каласă пар
на, а лишь фальсификăция ку чăнфактический лрил. (сик. реăльч ă ' н ÿкерчĕк мар, ултăвлă хайлăв
ный), фактически нареч. тĕ'рĕс, пур
кăнă
пек, пÿлнă пек, тĕрĕссипĕ; фактифальсифицйровать (наст. -йрую,
чески он не виновăт тĕрĕссипе вăл
-йруешь, -йруют) глаг. сов. и несов.
ăйăплă мар
(син. подделывать, искажăть) улта-

лă, ултăв ту; пăссă кăтăрт; фальсифицировать истбрию историĕ пăссă
кăтăрт
фăра (-ы) сущ. жен. фăра (автомобилĕн е урăх машинăн тĕкĕрлĕ хунарĕ); передние фăры малтй фарăс^м; включИть фăры фарăсене çутăт
фармакологйческий лрил. фармаколбги -ĕ; фармакологИческая литература фармакологИ кĕнекисем
фармаколбгия (-и) сущ. жен. фармаколбги (эмелсем, ытти им-çам çынна витĕм кÿнине тĕпчекен ăслăлăх)
ф^ртук (-а) сущ. муж. (син. перĕдник) саппÿн, чĕр çиттй; вышитый фăртук тĕ 'рĕллĕ саппÿн
фарфбр (-а) сущ. муж. фарфбр
(паха шурă тăмран тунă савăт-сапа
т.ыт. япаласем); китăйский фарфбр
Китăй фарфбрĕ
фарфбровый прил. фарфбр...; фарфбр -ĕ; фарфбровая чăшка фарфбр чей
чашкй
фарш (-а) сущ. муж. фарш (вĕтетнĕ аш, пулă е ыт. çимĕç); мяснбй
фарш аш фăршĕ; приготбвить фарш
для пирогă кÿкăль валлИ фарш хатĕрлĕ
фасăд (-а) сущ. муж. мал ен, ум,
умĕ; фасăд здăния çуртăн мал енĕ
фасăдный ярил. малтИ, умрй, мал
енчИ; фасăдная сторонă здăния çÿртăн мал ĕнĕ
фасбль (-и) сущ. жен. фасбль, шалçă пăрçи; вырăщивать фасбль шалçă
пăрçй аксă ÿстĕр
фасбн (-а) сущ. муж. фасбн, тĕс,
ĕлке; мбдный фасбн плăтья мбдăллă

кĕпе ĕлкй
фăуна (-ы) сущ. жен. фăуна, чĕр
чунсем; морскăя фăуна тИнĕс чĕр чунĕсĕм; изучать фауну фаунăнă тĕпчесĕ вĕрĕн
фашизм (-а) сущ. муж. фашйзм
(демократие пусаракан хаяр реакци
йĕрки)

фашист (-а) сущ. муж., фашистка
(-и) жен. фашйст (фашизм майлă çын)
фаЯнсовый прил. фаянс...; фаянс
-ĕ; фаянсовое блн5до фаянс чăшăк
феврăль (-я) сущ. муж. кĕ'çĕн
кăрлăч, феврăль (çулталăкри иккĕмĕш
уйăх); он приехал в начăле февраля вăл
феврăль пуçламăшĕнче кйлнĕ
феврăльский прил. февраль -ĕ;
кĕ'çĕн кăрлачрИ, февральтИ; феврăльские метели кĕ'çĕн кăрлачри
çил-тăмансем
федерăльный и федератйвный прил.
федерăци -ĕ, федерăллă, федерăциллĕ; федеративное устрбйство
страны çĕршывăн федерăциллĕ тЫтăмĕ; федерăльные брганы влăсти
влăçăн федерăллă органĕсем
федерăция (-и) сущ. жен. 1. федерăци (темиçе çĕршыв пĕрлешсе пулнă
патшалйх); РоссИйская Федерăция
Раççей Федерăцийĕ 2. (син. сок5з)
пĕрлешÿ'; спортйвные федерăции
спорт пĕрлешĕвĕсем
фейервĕрк (-а) сущ. муж. фейервĕрк (уяв ячĕпе илемлĕ ракетăсене
ушкăн-ушкйн яни)
фельдшер (-а) сущ. муж., фельдшерица (-ы) жен. фельдшер (вйтам
пĕлÿ илнĕ, врача пулăшакан медицина ĕçченĕ); фельдшер скброй пбмощи васкавлă пулăшÿ фельдшерĕ
фĕльдшерский прил. фельдшер -ĕ;
сельский фельдшерский пункт ялтй
фельдшер пÿнкчĕ
фельетбн (-а) сущ. муж. фельетбн (çивĕччĕн питлесе çырнă статья);
газетный фельетбн хаçатрй фельетбн
фельетонйст (-а) сущ. муж., фельетонйстка (-и) жен. фельетбнçă,
фельетбн çыракăн
феодăл (-а) сущ. муж. феодăл, çĕр
улпучĕ
феодалИзм (-а) сущ. муж. феодалйзм (феодалсем хресченсене пусмăрласа тăнă общество йĕрки)

феодăльный прил. феодалйзм -ĕ;
феодальные порядки феодалИзм йĕр-

кисем
ферзь (-я) сущ. муж. (син. королева) ферзь (шахмат вăййинчи пур еннелле те куçма пултаракан чи вăйлă
кĕлетке)
ферма (-ы) сущ. жен. 1. фĕрма
(пысăк хуçалăхăн пĕр йышши выльăх
ĕрчетекен пайĕ); свиновбдческая ферма сыснă фермй; молбчно-товăрная
ферма ĕне фермй 2. фĕрма (уйрăм
çыннйн хресчен хуçалăхĕ)
фермер (-а) сущ. муж. фермер, фĕрма хуçй; ассоциăция фермеров фермерсен пĕрлешĕвĕ
фермерский прил. фермер -ĕ; ф^рмерское хозЯйство фĕрмер хуçăлăхĕ
фестивăль (-я) сущ. муж. фести-,
вăль, уяв; фестивăль нарбдного твбрчества хăлăх пултарÿлăхĕн уявĕ; междунарбдный фестив^ль молодежи
çамрăксен пĕ'тĕм тĕнчерй фестивăлĕ
фетр (-а) сущ. муж. фетр (паха çăмран тунй çÿхе кĕççе)
фĕтровый прил. фетр...; фетр -ĕ; фетровая шлЯпа фетр шлепке; фбтровая фăбрика фетр фабрикИ
фигÿра (-ы) сущ. жен. 1. (син. тбло,
телосложĕние) кĕлеткĕ, кÿлепĕ, ÿтп ÿ ' , пÿ-сй, тăлпÿ; стрбйная фигÿра
яштакă пÿ-сй; грÿзная фигÿра мă'нтăр кÿлепе 2. фигÿра, кĕлеткĕ (геометрире) 3. кĕлеткĕ, пăлăк; на пьедестăле высится фигÿра космонăвта
пьедестăл çинчĕ космонăвт кĕлеткй
çĕкленсĕ тăрăть 4. (син. человек, лИчность) çын; крÿпная политйческая
фигÿра политикăрй пăллă çын 5.
кĕлеткĕ (шахмат вăййинче, пешкăсăр
пуçне, пурне те çапла калаççĕ)
фигурйст (-а) сущ. муж., фигурйстка (-и) жен. фигурИст (конькипе
фигурăсем туса ярйнакан спортсмен)
фигÿрный прил. фигÿрăллă; фигÿр-

ное катăние на конькăх конькипе
фигурăсем тусă ярăннй
фИзика (-и) сущ. жен. фйзика (матери тытăмĕпе улшăнйвĕсене тĕпчекен ăслăлăх); Ядерная фИзика ядрб
физикИ; учебник физики физика
учебникă
физиолбгия (-и) сущ. жен. физиолбги (чĕрĕ организмйн пурнăçне, унйн
пайĕсен ĕçне-хĕлне тĕпчекен ăслйлăх);
физиология человĕка этем физиолбгийĕ; физиолбгия растĕний ÿсĕн-тăрăн
физиолбгийĕ
физический прил., физически нареч. 1. фйзика -ĕ; физические закбны
фйзика законĕсем 2. (син. телĕсный,
ант. ÿмственный) ÿ т - п ÿ ' -ĕ; пÿ-си
-ĕ; вăй-хăл -ĕ; физический труд вăйхăл ĕçлевĕ; он физически бчень крбпок ÿнăн ÿт-пĕ'вĕ пйтĕ вă'йлă
физкультÿра (-ы) сущ. жен. (сокр.
физическая культÿра) физкультÿра
(сывлăха çирĕплетмелли, ÿт-пĕве
аталантармалли ĕçсен системи); лечебная физкультÿра сиплĕв физкультури; урбк физкультÿры физкультÿра урбкĕ
физкультурник (-а) сущ. муж., физкультÿрница (-ы) жен. физкультÿрник (физкулътурăна хутшăнакан)
фиктИвный прил. (син. подцĕльный;
ант. пбдлинный) суя, ултăвлă, чăн
мар; фиктивный документ суя докумĕнт
филармбния (-и) сущ. жен. филармбни (музыка пĕлĕвĕ саракан, концерт ирттерекен организаци)
филателйя (-и) сущ. жен. филатĕли (почта маркисем пухни)
филиăл (-а) сущ. муж. (син. отделение) филиăл, пай, ÿйрăм; филнăл
наÿчно-исследовательского инститÿта ă'слăлăх-тĕпчĕв инститÿчĕн ÿйрăмĕ
фйлин (-а) сущ. муж. ÿ'хĕ (пысăк
тăмана тĕсĕ)

филокартйя (-и) сущ. жен. филоственные финăнсы патшăлăх укçйкăрти (илемлĕ открыткăсем пухни) тенкИ; министĕрство финăнсов финăнс министерствй
филологйческий прил. филолбги -ă;
финиш (-а) сущ. муж. (ант. старт)
филологйческий факультет филолбфйниш, вĕç, пĕ'тмĕш (ăмăртăвăн,
ги факультечĕ
дистанцш); прийтй к фйнишу п^рфилолбгия (-и) сущ. жен. филолбги {чĕлхепе халйх сăмахлăхне тата вым финишă чи малтăн çит
илемлĕлитературăна тĕпчекен ăслйлăх) финишйровать (наст. -рую, -руещь,
-руют) глаг. сов. и несов. (ант. старфилосбфия (-и) сущ. жен. филосбфи (çут çанталăк, общество, шухăш-товăть) финишлă, финишă çит, вĕçлав аталанăвĕн пĕтĕмĕшле законĕ- лĕ (дистанцие, ăмăртăва); финишйровать первым чи малтăн финишă çит
сене тĕпчекен ăслăлăх)
филосб~фский прил. филосбфи -ĕ;
финно-угбрский прил. фИнн-угр -ĕ;
филосбфский словарь филосбфи словăрĕ
фйнно-угдрские народы фйнн-угр хафильм (-а( сущ. муж. фильм (плĕнлăхĕсем (марисем, мордвасем, удмуртка çине ÿкернĕ илемлĕ хайлав); тесем, комисем, венгрсем, финсем, калевизионный фильм телевйдени
релсем, эстонсем, хантсем, мансисем)
фильмĕ; худбжественный фильм
фиолетовый ирил. (син. лилбвый)
илĕмлĕ фильм; документăльный
хĕ'рлĕ-кăвăк; фиолĕтовые чернИла
фильм документлă фильм
хĕ'рлĕ-кăвăк чернйл
фильмотĕка (-и) сущ. жен. фильфИрма (-ы) сущ. жен. фйрма (промотĕка, фильм пуххИ
мышленность е суту-илÿ предприяфильтр (-а) сущ. муж. фильтр
тийĕ); строИтельная фИрма строй(шĕвексене, газсене унти хутăшсенчентельство фирмй; основăть фирму
тасатмалли хатĕр)
фйрма йĕркеле
фильтровăть (наст. -рÿю, -рÿешь,
фйрменный прил. фирма -ĕ; фир-рÿет, -рÿют; иовел. ф. - рÿй, ирич.
менный магазин фйрма магазйнĕ; фйстрад. прош. -рбванный) глаг. несов. рменный зиак фйрма паллй (предфильтрлă, сĕр, сĕрсе тасăт; фильтприяти хăйĕн таварĕсем çине лартаровăть вбду шывă фильтрлă
кан ÿкерчĕк)
финал (-а) сущ. муж. (син. заверфитйль (-я) сущ. муж.; множ. фишение, конĕц; ант. начăло) финăл,
тилй (-ей) хăк5, лăмпа хă'йăвĕ; привĕç, пĕ'тмĕш; финăл соревновăний
вернуть фитйль лăмпа хăйăвне пĕă'мăртăвăн юлашкй тăпхăрĕ
чĕклет
финăльный ирил. юлашкй, пĕ'тфлаг (-а) сущ. муж. (син. знăмя)
мĕш, вĕçри; финальные встречи
ялăв; госудăрственный флаг патфутболйстов футболистсен ăмăртÿ
шăлăх ялăвĕ; поднять флаг на кораблй
вĕçĕнчй тĕлпулăвĕсем
карăп çййĕн ялăв çĕклб
финансировать (наст. -рую, -руфлажбк (-жка) сущ. муж. пĕ'чĕк
ешь, -руют; повел. ф. -руй; деепр.
ялăв, элем
-руя) глаг. сов. и несов., кого-что укçă фланг (-а) сущ. муж. фланг, ăйăк
уйăрсă пар; финансйровать строй(çар ушкăнĕн сулахай тата сылтăм
тельство стройтельство валлй укçă
енĕ, вĕçĕ); уд^рить протйвника во
уйăрсă пар
фланг тăшманă айăкрăн пырсă çап
финăнсы (-ов) сущ. множ. финăнс,
фланĕль (-и) сущ. жен. фланель,
финанссем, укçă-тĕнкĕ; государпумаçй (тĕклĕ, çемçе пусма)

флейта (-ы) сущ. жен. флĕйта (йывăçран тунă, вĕрсе каламалли музыка инструменчĕ); игрăть на флейте
флейта калă
фломăстер (-а) сущ. муж. фломăстер (ручка евĕр çыру хатĕрĕ); рисовЯть фломăстером фломастерпă ÿкĕр
флбра (-ы) сущ. жен. флбра, ÿсентăрăн, йывăç-кÿрăк; флбра тундры тундра ÿсĕн-тăрăнĕ
флот (-а) сущ. муж.; множ. флбты (-ов) и флоты (-<5в) флот (карапсен пĕтĕм йыше); воĕнно-морскбй флот тйнĕс-çар флбчĕ; торгбвый флот с у т ÿ - и л ÿ " фло'чĕ;
Тихоокеанский флот Лă'пкă океăн
флбчĕ ^ воздÿшный флот сЫвлăш
флбчĕ (авиаци)
флотйлия (-и) сущ. жен. флотйли
(карапсен пĕр-пĕр çĕрти ушкăнĕ);
КаспИйская флотилия Кăспи флотйлийĕ
флЯга (-и) сущ. жен. 1. флйга (çумра çакса çÿремелли лаптак савăт);
попИть воды из флЯги флягăрăн шыв
ĕç 2. фляга (сĕт тултармалли хупă
савăт)
фойĕ сущ. нескл. сред. фойĕ (театрта, кинотеатрта çынсем тăхтавра
канмалли зал)
фбкус (-а) сущ. муж. (син. трюк)
фбкус, хайлă, куç вăлтнй; артйст
показăл удивйтельные фбкусы артйст тĕлĕнмелле фокуссĕм кăтăртрĕ
фбкусник (-а) сущ. муж., фбкусница (-ы) жен. фбкусник, хайлăçă; цирковбй фбкусник цирк фбкусникĕ
фольклбр (-а) сущ. муж. фольклбр, хăлăх пултарÿлăхĕ; музыкăльный фольклбр хăлăхăн юрă-кĕ'вĕ
пултарÿлăхĕ; изучăть фольклбр хăлăх
пултарулăхне тĕпчĕ
фольклорйст (-а) сущ. муж., фольклористка (-и) жен. фольклорйст,
фольклбрçă, фольклбр тĕпчевçй
фольклбрный прил. фольклбр -ĕ;

хăлăх пултарÿлăх -ĕ; фольклбрный
ансăмбль фоЛьклбр ансăмблĕ; фольклбрный фестивăль х^лăх пултарÿлăхĕн уявĕ
фонăрь (-я) сущ. муж. хунăр; ÿличные фонари урăм хунарĕсĕм; кармăнный фонăрь кĕсьĕ хунăрĕ
фонд (-а) сущ. муж. 1. (син. деньги,
срĕдства) фОнд, укçă-тĕнкĕ; фонд
зăработной платы ĕç укçИ фбнчĕ 2.
(син. ресÿрсы, запасы) пуянлăх,
пÿрлăх, фонд; земельный фонд ббласти бблаçăн çĕр пуянлăхĕ; музейные фбнды музейсенчй пÿрлăх 3.
фонд (организация); детский фонд
ачă-пăчă фбичĕ (ачалăха пулăшмалли ĕçсем тума халăхран укçа-тенкĕ,
пурлăх пухса валеçекен организаци)
фонетика (-и) сущ. жен. фонĕтика
(чĕлхе пĕлĕвĕн сасăсене тĕпчекен пайĕ)
фонетйческий прил. фонетика -ĕ,
сăсă -ĕ; фонетйческие закбны фонĕтика законĕсĕм; фонетические процессы сăсă улшăнăвĕсĕм
фоногрăмма (-ы) сущ. жен. фоногрăмма (калаçу е юрă çырнă диск е
магнитлă лента); артйст поет под
фоногрăмму артйст фонограммăпă
юрлăть (çйварне уçса хупать, сассине
вара фонограмма янратать)
фонотĕка (-и) сущ. жен. фонотĕка
(сасй çырнă материалсен пуххи)
фонтăн (-а) сущ. муж. 1. фонтăн (хулана илем кÿме шыв пĕрĕхтерсе тăракан хатĕр) 2. пĕ'рхĕнчĕк (çĕр айĕнчен тапса тăракан нефть, шыв е газ)
форăль (-и) сущ. жен. ăркăи, кĕрккĕ (сăрт-ту юхан шывĕсенче пурйнакан паха пулă)
фбрма (-ы) сущ. жен. 1. кап, капăш, сăн; предмет квадрăтной фбрмы тăваткăл япалă 2. ĕлке, кăлăп,
тĕ'слĕх (çирĕплетсе пани); написăть
документ по фбрме ĕç хутнĕ кйрлĕ
ĕлкепĕ çыр 3. фбрма, тум, тумтйр;
воĕнная фбрма çар тÿмĕ 4. фбрма

{грамматикăра - сăмахăн улшăннă
нескл. сред. фортепиăно (пускйчлймутĕсĕсенчен пĕри); падĕжные фбрмы зыка инструменчĕ, рояль тата пиападеж формисĕм
ншо); концĕрт для фортепьЯно с орформалйзм (-а) сущ. муж. формакестром оркестрпă фортепиăно калИзм, ятнĕ тунй, ячĕшĕн ĕçленй;
ламаллй концĕрт
формалйзм в раббте ĕçĕ ячĕшĕн туфбрточка (-и) сущ. жен. фбрточка
нй
(чÿречен уçăлакан куçĕ); открыть фбрформăльный прил., формăльно наточку форточкăнă уç
реч. 1. формалйзмлă, формалистлă;
фбрум (-а) сущ. муж. (син. съезд,
ячĕшĕн тУнă; формăльно относйтьсобрăние) фбрум (пысăк пĕлтеся к дблу бçе ячĕшĕн кăнă ту 2. (син.
рĕшлĕ, анлй пуху); междунарбдный
закбнный) йĕркеллĕ, саккунлă, тйфбрум тĕнчерИ фбрум
вĕçлĕ; формăльно он прав йĕркĕ енфбсфор (-а) сущ. муж. фбсфор
чĕн вăл тĕ'рĕс калăть
(хими элеменчĕ); белый фбсфор шÿрă
формăт (-а) сущ. муж. (син. размĕр) фбсфор (хытă çунать, тĕттĕмре
пьюăкăш, капăш, виçе (кĕнекен, тет- çуталса тăрать)
радĕн); кнйга болынбго формăта пЫфбсфорный прил. фбсфор...; фбсфор
сăк капăшлă кĕнеке
-ĕ; фбсфорлă; фбсфорные удобрĕния
формировăть (наст. -рÿю, -рÿешь,
фбсфорлă удобренисĕм
-руют; ловел. ф. -рÿй; прич. страд. прош. фбто сущ. нескл. сред. фбто, фо-рбванный; деепр. -рÿя) глаг. несов. 1. тоÿкĕрчĕк, сăн ÿк^рчĕк
кого-что (син. порождăть) ту, хайлă,
фотоаппарат (-а) сущ. муж. фотоаталантăр; жизнь формирÿет харăкаппарăт
тер человека пÿрнăç этем кăмăлнĕ
фотбграф (-а) сущ. муж. фотбграф;
аталантарăть 2. что (син. создавăть,
фотбграф-любйтель фотографиĕ юраорганизбвывать) йĕркеле, чăмăртă,
такăн
хыв; президент формирÿет правйфотографйровать (наст. -рую, -рутельство президент правйтельство
ешь, -руют, повел. ф. -руй; деепр.
йĕркелĕт
-руя) глаг. несов., кого-что фотографбрмула (-ы) сущ. жен. фбрмула
филĕ, ÿкерсĕ ил, фбто ÿкĕр, сăн
(шухăша кĕскен те тĕрĕс уçса пара- ÿкĕр; фотографировать пăмятник
кан пуплев е паллăсем); алгебраипалăкă ÿкерсĕ ил
ческая фбрмула ăлгебра формули;
фотографироваться (наст. -руюсь,
фбрмула молекулы молекула фор-руешься, -руются; повел. ф. -руйся,
мули
-руйтесь; прич. действ. наст. -руюформулйровать (наст. -рую, -рущийся, лрош. -ровавшийся; деепр.
ешь, -руют; иовел. ф. -руй; деепр. -руя) -руясь) глаг. несов. ÿкĕрĕн, сăн ÿкертглаг. несов. что уçсă пар, çырсă пар, тĕр, фбто ÿкерттĕр
калăплă (шухăша); формулИровать
фотогрăфия (-и) сущ. жен. 1. фотозадăчи на бÿдущее малашнехИ задагрăфи (ятарлă аппаратпа сăн ÿкерчăсене уçсă пар
ни); он лн5бит занимăться фотогрăформулирбвка (-и) сущ. жен. уçсă
фией вăл сăн ÿкерме юратăть 2. (син.
панй, çырсă панИ, калăпланй (шухăфбто, снИмок) фбто, сăн ÿкĕрчĕк;
шă); найтй тбчную формулирбвку
цветнăя фотогрăфия тĕ 'слĕ сăн ÿкертĕмы темăнă тĕп-тĕ'рĕс çырсă пар
чĕк; подарИть на пЯмять фотогрăфию
фортепиăно и фортепьяно сущ.
асăнмăлăх сăн ÿкĕрчĕк парнелĕ 3. (син.

фотоателье) фотогрăфи; фотогрăфия раббтает без перерыва фотогрăфи тăхтăва хупăнмăсăр ĕçл^т
фотокăрточка (-и) сущ. жен. фотоÿкерчĕк, сăн ÿкĕрчĕк
фрăза (-ы) сущ. жен. (сш. выскăзывание) пуплбв; длйнная фрăза вă'рăм пуплĕв
фразеологИзм (-а) сущ. муж. фразеологйзм (ăнлава, шухăша сăнарлăн
та витĕмлĕн палăртакан тачă пĕтĕçнĕ сăмах пĕрлешĕвĕ)
фразеологИческий ирил. фразеолбги -ĕ; фразеологические оборбты фразеолбги сăмăх çаврăнăшĕсем; фразеологаческий словăрь рÿсского языкă
вЫрăс чĕлхйн фразеолбги словăрĕ
фразеолбгия (-и) сущ. жен. 1. фразеолбги (чĕлхери фразеологизмсен
пĕтĕм йышĕ); чувăшская фразеолбгия чăвăш фразеолбгийĕ 2. фразеолбги (чĕлхе пĕлĕвĕн фразеологизмсене тĕпчекен пайĕ)
франкоязычный прил. францÿз чĕлхиллĕ; франкоязычные стрăны француз чĕлхйллĕ çĕршывсем
франт (-а) сущ. муж., франтиха (-и)
жен. (син. щĕголъ, щеголйха) шукăль,
кăпăрчăк, капăрккă, янкăс; ходйть
фрăнтом капăрлансă çÿре
франпÿз (-а) сущ. муж., франпÿженка (-нки) жен. францÿз, Фрăнци
çыннй
францÿзский прил. францÿз -ĕ;
Фрăнци -ĕ; Францирй; францÿзский язык францÿз чĕлхй; францÿзская ăрмия Фрăнци çăрĕ; францÿзские реки Францирй юхăн шывсем
фрикадельки (-лек) сущ. множ.;
един. фрикадĕлька (-и) фрикаделька (вĕтетнĕ ашран тунă вĕтĕ çймах
евĕр çимĕç); суп с фрикадельками
фрикаделька яшкй
фронт (-а) сущ. муж.; множ. фронты (-бв) 1. фронт (çапăçусем пыракан тăрăх); пойтИ на фронт фронтă

кай; письма с фрбнта фронтрăн
кйлнĕ çырусбм 2. фронт (темиçе армирен тăракан çарсен пĕрлешĕвĕ);
штаб фрбнта фронт штăбĕ; комăндующий фрбнтом фронт комăндующийĕ * фронт раббт ĕçсен тăлккăшĕ;
встать во фронт яшт тăсăлсă тăр; дбйствовать единым фрбнтом пĕрле к и лĕштерсе ĕçле
фронтовИк (-ă) сущ. муж., фронтовИчка (-и) жен. фронтовИк (вйрçара çапăçакан е çапăçнă çын); встрĕча
фронтовикбв в День Победы фронтовиксен Çĕнтерÿ' кунĕнчй тĕл пÿлăвĕ
фрукт (-а) сущ. муж. çимĕç, улмăçймĕç, йЫвăç çймĕçĕ; фрÿкты нăшей
полосы - яблоки и грÿши пИрĕн
тăрăхрй çимĕçсем - пан улмй татă
грÿша
фруктбвый прил. улмă-çимĕç -ĕ;
фруктбвые сбки улмă-çймĕç сĕткенĕс^м
фугЯнок (-нка) сущ. муж. вă'рăм
савă
фундăмент (-а) сущ. муж. (син. основăние) нйкĕс; фундăмент дбма
çурт нИкĕсĕ; заложйть фундăмент
нйкĕс хыв
функционИровать (наст. -рую, -руешь, -руют; повел. ф. -руй; деепр. -рую)
глаг. несов. (син. действовать) ĕçле,
ĕç ту, ĕç пурнăçлă; все системы космического кораблЯ функционИруют
нормăльно кбсмос карăпĕн системисбм пÿрте йĕркеллĕ ĕçлĕççĕ
фÿнкция (-и) сущ. жен. ĕç, тйвĕç;
фÿнкция лĕгких ÿпке тйвĕçĕ; фÿнкции налбговой полиции налÿк полйцийĕн тивĕçĕсем; добросбвестно
выполнять служебные фÿнкции
ĕçрИ тивĕçсене тÿ'рĕ кăмăлпă пурнăçлă
фунт1 (-а) сущ. муж. кĕренке (кивĕ
йывăрăш виçи - 409,5 грамм)
фунт2 (-а) сущ. муж. фунт (Англи-

ри, Египетри т. ыт. хăш-пĕр çĕршывсенчи укçа); английский фунт ст^рлингов А'нглин стерлинг фÿнчĕ
фурăж (-ă) сущ. муж. выльăх апăчĕ
фурăжка (-и) сущ. жен. карттÿс;
офицĕрскя фурăжка офицер каргтÿсĕ; козырĕк фурăжки карттÿс сăмсй
фурăжный ирил. вЫльăх апăчлĕх;
фурăжное зернб выльăх апăчлĕх
тырă
фургбн (-а) сущ. муж. фургбн, кум^; автомобйль-фургбн фургбн автомобйль (витнĕ кузовли)
футббл (-а) сущ. муж. футббл (командăсем пĕр-пĕрин хапхисене мечĕк
тапса кĕртессишĕн ăмăртмалли

вăйă); первенство по футбйлу футббл ă'мăртăвĕ
футболйст (-а) сущ. муж., футболйстка (-и) жен. футболйст, футболистçă
футбблка (-и) сущ. жен. футбблка
(çанăллă трикотаж кĕпе)
футлЯр (-а) сущ. муж. йĕ'нĕ, хупăлчă, арчă; футлЯр для скрИпки сĕрме кÿпăс арчй
фуфăйка (-и) сущ. жен. I . (син. свйтер) фуфăйка, çЫхнă кĕпе, ă'шă кĕпе 2. (син. вăтник) фуфăйка, вăткăллă
пиншăк
фюзеляж (-а) сущ. муж. фюзеляж
(самолетĕн тĕп кÿлепи)

хазăрский ярил. хасăр -ĕ; хазăрский
язык хасăр чĕлхИ; Хазăрский каганат Хасăр каганăчĕ (УП—Х ĕмĕрсенче Çурçĕр Кавказра пулнă патшалйх)
хазăры (-ăр) сущ. множ.; един. хазăрин (-а) муж., хазăрка (-и) жен.
хасарсем (чйвашсен мăн аслашшĕсемпе - пăлхарсемпе хурăнташлă
авалхи халăх)
хакăс (-а) сущ. муж., хакăска (-и)
жен. хакăс; множ. хакăсы (-ов) хакассем (Çĕпĕрте пурйнакан, тĕрĕксен йышне кĕрекен халăх)
хакăсский лрил. хакăс -ĕ; Хакăси
-ĕ; Хакасирй; хакăсский язык хакăс
чĕлхй; хакăсские гб"ры Хакасирй
сăрт-тУ
халăт (-а) сущ. муж. халăт (шалпар, вăрăм тум); больничный халăт
больнйца халăчĕ; узбĕки хбдят в ватных халăтах узбексем вăткăллă халатпă çÿреççĕ
халăтный ярил. (син. небрĕжный,

недобросбвестный), халăтно нареч.
тИмсĕр, тăрăшÿсăр, ÿ 'рĕк-сÿ 'рĕк;
халăтное отношение к порÿченному
д^лу хÿшнă ĕçе ÿ"рĕк-сÿ'рĕк тунй
халвă (-Ы) сущ. жен. халвă (мăййр
е хĕвел çаврăнйш тĕшшине сахăрпа
хутăштарса тунă çимĕç)
хам (-а) сущ. муж., хамка (-и) жен.
сĕ'мсĕр, пÿтсĕр, этĕпсĕр, сĕмсĕрккĕ, путсĕркке; Не будь хăмом!
Пÿтсĕр ан пул ĕ'нтĕ!
- хамить (наст. хамлк5, хамйшь, хамят) глаг. несов. (син. грубйть) сĕмсĕрлен, пÿтсĕр пул, этепсĕр пул
хăмство (-а) сущ. сред. сĕ'мсĕрлăх, пÿтсĕрлĕх, этĕпсĕрлĕх
хан (-а) сущ. муж. хан, хун (тухăçри авалхи халăхсен патши); хйны Золотбй Орды Ы лтăн Ордă хунĕсĕм
хăнство (-а) сущ. сред. хăнлăх,
хÿнлăх (патшалăх); Казăнское ханство Хусăн хăнлăхĕ
х^ос (-а) и хабс (-а) сущ. муж. (син.

пÿтаница, беспорядок; ант. порядок, упорядоченность) арпашÿ,
йĕркесĕрлĕх, пăтăрмăх, пăтрашÿ;
хăос в делăх ĕçсенчй арпашÿ
хаотИческий прил. (син. беспорядочный, пÿтаный), хаотйчески нареч. арпашÿллă, йĕркĕсĕр, пăтрашÿллă
харăктер (-а) сущ. муж. 1. кă'мăл, чун хевтй; твердый харăктер
çйрĕп кă'мăл; показăть харăктер чун
хевтине кăтăрт 2. (син. осЗбенность)
ÿйрăмлăх, раснăлăх, пăллă; харăктер местности çĕр пйчĕн уйрăмлăхĕсем
характеризовăть (наст. -зÿю, -зÿешь, -зÿют; повел. ф. -зÿй; деепр.
-зÿя) глаг. несов. хаклă, хак пар; ег<5
характеризÿют с положйтельной
стороны ăнă Ырă хак парăççĕ
характерИстика (-и) сущ. жен. хаклăв, сăнлăв; хак панИ, хакланИ,
сăнланй; дать положИтельную характерИстику лăйăх хак пар
характерный ирил. 1. (син. своеобрăзный) хăйне мăйлă, хăйне евĕрлĕ,
пăйăр; характерные черты лицă хăйне мăйлă сăн-пйт 2. (син. свбйственный, присÿщий) кăтартÿллă; характерный примĕр кăтартÿллă тĕ'слĕх
харчй (-ей) сущ. множ.; един. харч
(-ă) муж. (син. едă, пИща) апăт,
çимĕ, çимеллй, хăрччй-марчй
хăта (-ы) сущ. жен.; множ. хăты
(хат) пÿрт (Украинăра, Белоруссире,
Кăнтăр Раççейре); х^та, крытая соломой ÿлăм вйтнĕ пÿрт * моЯ хăта
с крЯю погов. мăншăн пÿрĕ пĕр, кунтă ман ĕç çук
х^ять (наст. хăю, хăешь, хăют; повел. ф. хай; прич. действ. наст. хăящий, прош. хăявший; прич. страд.
прош. хăянный; деепр. хăя) глаг. несов., кого-что (син. порбчить, хулйть)
ятлă, хурлă, сивлб; хăять понапрăсну сăлтăвсăр хурлă

хвалйть (наст. хвалю, хвăлишь,
хвăлят; прич. действ. наст. хвăлящий
и хвалящий; прич. страд. наст. хвалймый, прош. хвалĕнный; деепр. хваля) глаг. несов., кого-что (син. одобрять; ант. хăять, порбчить, хулйть)
мухтă, ырлă, мухтасă калă; хвалИть
ученикă за усердие вĕренекене тăрăшÿлăхшăн мухтă; Хвалк5 за откровенность! Тÿррипĕ калăнăшăн ырлăтăп!
хвалиться (наст. -лк5сь, -лишься,
-лятся; ирич. действ. наст. -лящийся; деепр. -лясь) глаг. несов. (син. хвăстаться) мухтăн, вĕç, вĕçкĕнлен;
нам нечем хвалйться пИрĕн мухтанмаллй çук
хвăстаться (наст. -аюсь, -аешься,
-таются) глаг. несов., кем-чем (син.
хвалИться) мухтăн, вĕçкĕнлен; он
хвăстается своИми успехами вăл
хă'йĕн çитĕнĕвĕсемпĕ мухтанăть
хвастлйвый прил., хвастлИво нареч. мухтăнчăк, вĕ 'çкĕн; говорйть
хвастлИвым тбном мухтансă калăç
хвастÿн (-ă) сущ. муж., хвастÿнья (-и) жен. мухтăнчăк, вĕ'çкĕн
хватăть1 (наст. -ак5, -ăешь, -ăют;
прич. страд. прош. -анный) глаг. несов. 1. кого-что тыт, çатăрлă, ярсă
ил; хватать зă руку алăрăн çатăрласă тыт 2. кого (син. ловйть, задĕрживатъ) ярсă тыт, тытсă чар; хватăть
ворбв с полИчным вăрăсене тĕспĕ
ярсă тыт * за сердце хватăет чĕренĕх пырсă тивĕт
хватать2 (наст. -ăет, -ăют) глаг.
безл. несов. çит, çитсĕ пыр, çитĕлĕклĕ
пул; денег не хватăет укçă çитмĕст
хватăться (наст. -ăюсь, -ăешься,
-ăются; повел. ф. -ăйся, -ăйтесь;
прич. действ. наст. -ăющийся, прош.
-ăвшийся; деепр. -ăясь) глаг. несов.
(син. брăться) 1. за кого-что ярсă
тыт, ярсă ил, çатăрласă тыт; хватăться за нож çĕ'çĕ ярсă тыт 2. за

что пуçлă, пÿçăн, тЫтăн, пикен;
хвататься за любÿю раббту кир^к
мĕнле ĕçе тЫтăн (суйласа тăмасăр)
* Утопăющий за солбминку хватается посл. Аптрăнă кăвакăл кутăн
чă'мнă тет
хватйть (будущ. хвăтит, хвăтят)
глаг. безл. сов. 1. çит, çитсе пыр, çителĕклĕ пул; дров на зиму хвăтит вÿтă
хĕл каçмă çитĕт 2. частица (син. довбльно, бÿдет) çйтĕ ĕ'нтĕ
хвбйный прил. (ант. лйственный)
лă'сă -ĕ; лă'сăллă; хвбйные деревья лă'сăллă йывăçсĕм
хворăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
глаг. несов. (син. болĕть) чирле, чйрлĕ пул, сыв мар пул; ребенок хвор^ет ачă сЫвă мар
хвброст (-а) сущ. муж. собир. (син.
валежник) çатракă, çăпă, кă'мăр,
шăнкă; собирăть хвброст для костра кăвăйт хумă çăпă пуçтăр
хвост (-ă) сущ. муж.; множ. хвосты
(-бв) 1. хÿрĕ; хвост петуха автăн хурй;
собăка вилЯет хвостбм йЫтă хÿрине
вылятăть 2. хÿрĕ, вĕç (кайри); хвост
самолета самолĕт хÿрй; хвост комĕты комĕта вĕ'çĕ 3. (син. задблженность) пăрăм (вăхăтра парайман
экзамен е зачĕт) 4 хвостбм вертбть йăпăлтăт; быть в хвосте хыçалтă
сĕтĕрĕнсĕ пыр
хвощ (-ă) сущ. муж. чă'рăш тăррй
(курйк)
хвбя (-и) сущ. жен. лă'сă; хвбя ĕли
чă'рăш лăссй
херувйм (-а) сущ. муж. херувйм
(христиан тĕнĕнче - илемлĕ ангел
сйнарĕ)
хилый (кратк. ф. хил, хилă и хйла, хйло, множ. хйлы) имшĕр, начарккă, нйшлĕ; хйлый ребенок имшĕр ачă
химикăт (-а) сущ. муж. химикăт,
им-çăм; ядовйтые химикăты нăркăмăшлă им-çăм

химИческий ирил. хйми -ĕ; химйческие элементы хйми элеменчĕсĕм;
химическая чйстка одĕжды тумтирĕ
хими мелĕпĕ тасатнй
химия (-и) сущ. жен. 1. хйми (тĕрлĕ
япаласен тытăмĕпе пахалăхĕсене
тĕпчекен ăслăлăх); органйческая химия орг^ника химийĕ; неорганйческая хймия оргăника мар хими 2. (син.
химикăты) хйми, им-çăм; бытовăя
химия йăлă хймийĕ (кил-çуртра куллен усă куракан хими им-çамĕ)
химчйстка (-и) сущ. жен. (сокр.:
химйческая чйстка) химтасатÿ
(тумтире, кил-çуртри япаласене
хими мелĕпе тасатни); отдать кост1бм в химчйстку костюмă химтасатăвă пар
хирÿрг (-а) сущ. муж. хирÿрг (хирурги специалисчĕ); детский хирÿрг
ачă-пăчă хирÿргĕ
хирургйческий ирил. хирÿрги -ĕ,
хирÿрг -ĕ; хирургические инструменты хирÿрг хатĕрĕсĕм; хирургйческое отделение больнИцы больнйцăн
хирÿрги ÿйрăмĕ
хирургйя (-и) сущ. жен. хирÿрги
(медицинăн ÿт-пĕве касса сиплемелли мелĕсене тĕпчекен пайĕ)
хнтрĕц (-ă) сущ. муж., хитрÿнья
(-и) жен. чеĕ çын, хайлăвçă, ăслăйçă
хитрйть (наст. -рк5, -рйшь, -рят)
глаг. несов. чеелĕн, хайлă, ăслайлă
хйтрость (-и) сущ. жен. чеĕлĕх,
хайлă, хайлăвлăх, ăслăй, ăслăйлăх
* не великă хйтрость тем йывăр
япалăх мар
хйтрый (кратк. ф. хитĕр, хитрă,
хитрб и хйтро, множ. хитрь! и хйтры; сравн. ст. хитрĕе, хитрĕй; превосх. ст. хитрĕйший) прил., хйтро и
хитрб нареч. чеĕ, хайлăллă, ăслăйлă; хитрый зăмысел хайлăллă шÿхăш; он хитрб посмотрел на нас вăл
пйрĕн çинĕ чеĕн пăхсă йлчĕ
хищĕние (-я) сущ. сред. (син. кра-

жа, воровствб) çаратÿ, вăрлăв; çаратнй, вăрланй; раскрыть хищение
çаратăвă тупсă пăлăрт
хйщник (-а) сущ. муж., хищница
(-ы) жен. çă'ткăн, тискер кăйăк,
çă'ткăн кăйăк; волк - безжЯлостный хищник кăшкăр - ним хĕрхенÿ'сĕр çă'ткăн
хИщный (кратк. ф. хйщен, хйщна, хйщно, множ. хищны) лрил.,
хИщно нареч. 1. тискĕр, çă'ткăн; хйщные живбтные тискер кайăксем,
çă'ткăн чĕр чунсем; Ястреб - хйщная птица хурчкă - çă'ткăн кăйăк 2.
(син. жăдный) çă'тăх, хăпсăнчăк,
ĕмĕтсĕр; хйщные повăдки браконьеров браконьерсен хăпсăнчăк йăлис^м
хладнокрбвие (-я) сущ. сред. (син.
спокбйствие, вЫдержка; ант. волнĕние, беспокбйство) лă'пкăлăх, пăлханмăнлăх, çйрĕп кă'мăл; сохранять
хладнокрбвие лă'пкă пул, ан пăлхăн
хладнокрбвный прш. (син. спокбйный, вЫдержанный; ант. взволнбванный, беспокбйный), хладнокрбвно нареч. лă'пкă, пăлханÿсăр,
пăлханмăн, çйрĕп кă'мăллă; хладнокрбвно встрĕтить опăсность хăрушлăхă пăлханмăсăр кĕтсе ил
хлеб (-а) сущ. муж.; множ. хлебы
(-ов) и хлеба (-бв) 1. çă'кăр; белый хлеб шÿрă ç ă к ă р ; формовбй
хлеб фбрмăллă çă'кăр; горбÿшка
хлĕба çă'кăр сăмсй; испечь хлеб
çă'кăр пĕçерсе кăлăр 2. тЫрă, тырпÿл, тЫрă-пÿлă; яровые хлебă çуртрй, çурхи тырăсем; озймые хлеба
кĕр тырри* уббрка хлеббв затянÿлась
тЫрă вырассй вăрахă кайрĕ 4 вторбй хлеб йккĕмĕш çă'кăр (çĕр улми(;
Хлеб да соль! Апăчĕ тÿтлă пÿлтăр!;
зарабăтывать себе на хлеб тăранмăлăх ĕçлесе ил; хлĕба не прбсит
çă'кăр ыйтмăсть, пулнй кансĕрлемест

хлĕбный прил. çă'кăр -ĕ; хлĕбный
ларек çă'кăр лавкки
хлебобÿлочный ирил.: хлебобÿлочные издĕлия çă'кăр-бÿлка, çă'кăр
таврăшĕ
хлеборбб (-а) сущ. муж. (син. земледелец) çĕр ĕçченĕ
хлебосбльный прил. (син. гостеприймный) таравăт, вашавăт
хлев (-а, о хлеве, в хлевÿ) сущ.
муж.; множ. хлевă (-бв) витĕ; утепленный хлев ă'шă вите; овбчий хлев
сÿрăх витй
хлестать (наст. хлещÿ, хлещешь,
хлĕщут; йовел. ф. хлещй; ирич.
действ. наст. хлещущий, прош. хлестăвший; прич. страд. прош. хлĕстанный; деепр. хлещă) глаг. несов.
1. кого-что (син. бить, ударять) çап,
вĕт, вĕтелĕ, хулăлă, çатлаттăр; хлест^ть конЯ кнутбм лашанă пушăпă
çатлаттăр; хлестЯть прутбм хулăлă,
хулăпă çап 2. 1 и 2 л. не употр. çу,
тăк, шарлаттăр, чашлаттăр; дождь
так и хлещет çÿмăр чашлаттарăть
кăнă
хлбпать (наст. -аю, -аешь, -ают)
глаг. несов. 1. (син. ударять, бить)
çап, çатлаттăр, шатлаттăр; хлбпать
по спинĕ çурăмрăн çатлаттăр 2. (син.
грбхать) хуп, шанлаттăр, кĕрслетт^р; хлбпать двĕрью алăкă шанлаттарсă хуп 3. (син. аплодйровать) ăлă
çуп; артйсту дблго хлбпали артистă
нумайччĕн ăлă çупсă саламлăрĕç
хлбпковый прил. çĕр мăмăк -ĕ;
хлбпковое волокнб çĕр мăмăк сÿ'сĕ
хлбпок (-пка) сущ. муж. çĕр мăмăк; посĕвы хлбпка çĕр мăмăк уйĕс^м
хлопотать (наст. -очÿ, -бчешь,
-бчут; повел. ф. -очй; прич. действ.
наст. -бчущий, прош. -отăвший; деепр. -очă) глаг. несов. 1. (син. занимăться) ĕçле, тăрмăш, аппалăн; старÿшка хлопбчет по хозЯйству кăр-

чăк килтй ĕçсемпе тăрмашăть 2. о
прич. действ. наст. -рящийся, прош.
чем или с союзом «чтобы» (син. до- -рившийся; деепр. -рясь) глаг. несов.
бивăться) тă'рăш, ыйт, ыйтсă çÿрĕ;
1. пĕркеле (пит-куçа); он недовбльхлопотать о пенсии пĕнси пиркй
но хмÿрится вăл пит-куçне кă'мăлтăрăшсă çÿрĕ
сăррăн пĕркелет 2. 1 и 2 л. не употр.
хлопотлйвый прил. 1. (син. затруд(ант. проясняться) ăмăрлăн, пă'сăл;
нйтельный, слбжный) кă'ткăс, чăкпогбда хмÿрится çантăлăк ăмăрларăш, чăрмăвлă; хлопотлйвое дело
нăть
чăрмăвлă ĕç 2. (син. суетлйвый) кăхмÿрый прил., хмÿро нареч. 1. (син.
нăçсăр, ĕ'çлĕ, ÿ'рĕк, вĕткелĕнчĕк;
угрюмый; ант. весĕлый) çиллес,
тăрмашакăн; хлопотлИвая жĕнщисивлек, кă'мăлсăр; хмÿрое лицб
на ÿ'рĕк хĕрăрăм
кă'мăлсăр сăн-пит; он хмÿро посмотрел на нас вăл пйрĕн çине çилхлбпоты (хлопбт, хлбпотам) сущ.
лессĕн пăхсă йлчĕ 2. (син. ненăстмнож. 1. (син. делă, заббты) ĕç, ĕçный, сÿмрачный; ант. ясный) ă'мăр,
пуç, тăрмашÿ, чăрманÿ; тăрмашнИ,
пĕ'лĕтлĕ; хмÿрый день пĕ'лĕтлĕ
чăрманнй; хлбпоты по дбму килкун
çуртрй ĕç-пÿç 2. (сик. прбсьбы, ходăтайства) тăрăшÿ, ыйту; тăрăшнй,
хббот (-а) сущ. муж. хббот (слон
ыйтнй; хлбпоты оказăлись бесполезйышши чĕр чунсен вăрăм сăмси); хбными ыйтсă çÿренй ÿсăсăр пÿлчĕ Ф
бот мăмонта мăмонт хббочĕ
хлопбт пблон рот погов. ĕç мăй таход (-а и -у, о хбде, в хбде, на
рăн
ходÿ) сущ. муж.; множ. хбды (-ов),
хлопчатобумажный ирил. çĕр мăходы (-бв) и хоцй (-бв) 1. (син. двимăк ...; çĕр мăмăк -ĕ; хлопчатобужение) кÿçăм, ÿтă; куçнй, утнИ,
мăжная ткань çĕр мăмăк пусмй Ф
пынй; два часЯ хбду утмаллй йкĕ сехлопчатобумăжный комбинăт пирхĕт; разговăривать на ходÿ калаçсă
ăвăр комбинăчĕ
ут; дать зăдний ход каяллă куç; дать
хлор (-а) сущ. муж. хлор (хими эле- ход д^лу ĕçĕ тĕпчеме пуçлă 2. (син.
менчĕ - хаяр шйршăллй газ)
развйтие, развĕртывание) аталанÿ;
хлорИровать (наст. -рую, -руешь,
аталаннй; ход событий ăçсбм ата-руют; прич. страд. прош. -рованлансă пынй 3. (син. дĕйствие, раббный) глаг. сов. и несов., что хлорлă та) ĕç; ĕçленй; тбчный ход часбв
(тасатас тĕллевпе хлор хушни çин- сехет тĕ'рĕс çÿренй 4. çÿренй, тухчен); хлорИрованная вода хлорлăнă
нй, шуçтарнй (сăм., шахматла вышыв
лянă чух); Ваш ход! Сйрĕн çÿремелхмель (-я) сущ. муж. хăмлă; планле! * парăдный ход чăплă ăлăк
тация хмеля хăмлă пахчИ; шИшка
(пысăк çуртăн малти пайĕнчи); ход
хмбля хăмлă пучаххИ; собирăть
сообщения чăвнă çул, çыхăнÿ
хмель хăмлă тат
окбпĕ; пустйть в ход тапратсă яр;
хбду не давăть çулă пÿл, чарсă ларт;
хмÿрить (наст. -рю, -ришь, -рят;
повел. ф. хмурь) глаг. несов., что (син.прямым хбдом тÿррĕнех
ходйть (наст. хожÿ, хбдишь, хбмбрщить) пĕркеле (кăмăлсăррăн);
дят; прич. действ. наст. ходящий,
хмÿрить брбви куç харшине пĕркепрош. ходйвший; деепр. ходя) глаг.
ле
несов. 1. çÿре, ут, утсă çÿр^; ходить
хмÿриться (наст. -рюсь, -ришься, -рятся; повел. ф. -рься, -рьтесь; босикбм çаррăн çÿрĕ; ребĕнок нăчал

ходйть ачă утмă пуçлăрĕ 2. çÿрĕ, куç,
куçсă тăр; поездă хбдят регулЯрно
поездсем йĕрк^ллĕ çÿрĕççĕ 3. çÿрĕ,
тă'хăн, тăхăнсă çÿрĕ; ходмть в шубе кĕрĕкпĕ çÿрĕ, кĕ'рĕк тăхăнсă çÿрĕ
4. за кем (син. заббтиться, ухăживать) пăх, тă'раш; ходйть за больными чйрлĕ çынсенĕ пăх 5. çÿрĕ, тух;
ходйть конем лашапă çÿрĕ (шахмат
вăййинче) * часы хбдят тбчно сехĕт тĕ'рĕс çÿрĕт; ходйть в ат^ку атакăнă кай, тăшманă тăпăн; ходИть
на голове пуçсăрлăн, йртĕх; ходйть
пб миру ыйткаласă çÿре, кĕлмĕçлĕн
ходьбă (-Ы) сущ. жен. (ант. бег)
ÿтă, утнй; спортивная ходьбă спорт
уттй; уст^ть от ходьбы утсă Ывăн
ходЯчий лрил. 1. (ант. лежăчий)
çÿрекĕн, утакăн; ходЯчий больнбй
утсă çÿрекен чйрлĕ çын 2. (син. употребйтельный) тă'тăш, ăнлă сăрăлнă; ходячее выражение тă'тăш калакăн пуплерĕш
хозЯин (-а) сущ. муж., хозЯйка
(-и) жен.; множ. хозяева (-ев) хуçă;
хозЯин дбма çурт хуçй, кил хуçИ;
расчетливый хозЯин перекĕтлĕ хуçă
* он - хозЯин своегб слбва вăл
хă'йĕн сăмахнĕ тытăть
хозяйничать (наст. -аю, -аешь, -ают)
глаг. несов. 1. хуçă пул, хуçăлăх тьгг; разÿмно хозЯйствовать хуçалăхă тĕрĕс
тьггсă пыр 2. хуçалăн, пуçтахлăн; он
хозЯйничает как в своем дбме вăл
хă'йĕн килĕнчй пек хуçаланăть
хозЯйственный прил., хозЯйственно нареч. 1. хуçăлăх -ĕ; хозЯйственная дĕятельность хуçăлăх ĕ 'çĕ-хĕ 'лĕ;
хозЯйственные товăры хуçăлăх таварĕсĕм 2. (син. расчĕтливый) типтĕрлĕ, перекĕтлĕ, тĕ'плĕ; хозЯйственный человек тĕ'плĕ çын; хозЯйственно вестй дĕло ĕçĕ типтĕрлĕ тусă пыр
хозяйство (-а) сущ. сред. 1. (син.
эконбмика) хуçăлăх; рыночное хо-

зЯйство рьгаок хуçăлăхĕ; натурăльное хозЯйство натÿрăллă хуçăлăх
(пурăнма мĕн кирлине харпйр вăйĕпе
туса илни); сельское хозЯйство ял
хуçăлăхĕ; нарбдное хозяйство страны çĕршЫвăн хăлăх хуçăлăхĕ 2. (син.
предприйтие) хуçăлăх; бпытное хозяйство сăнăвлă хуçăлăх; фĕрмерское
хозяйство фĕрмер хуçăлăхĕ 3. хуçăлăх, хăтĕр-хĕ'тĕр, ă'птăр-кăптăр;
обзавестйсь охбтничьим хозяйством
сунăрçă хăтĕр-хĕ 'тĕрĕ туян * хлопотЯть по хозЯйству кил-çуртрй ĕçпе
тăрмăш
хозЯйствовать (наст. -твую, -твуешь, -твуют) глаг. несов. хуçăлăх
тыт, хуçă пул; хозяйствовать эконбмно хуçалăхă перекетлĕ тытсă
пыр
хоккейст (-а) сущ. муж. хоккейст,
хоккейçă; фбрма хоккеИста хоккĕйçă тÿмĕ
хоккей (-я) сущ. муж. хокк^й
(конъкипе шайба е мечĕк хăваласа
выляни); хоккей с шăйбой шăйбăллă
хоккĕй; хоккĕй на траве кÿрăк çинчи хоккĕй; первенство по хоккею
хоккĕй ă'мăртăвĕ; играть в хоккĕй
хоккейлă выля
хоккейный прил. хоккĕй -ĕ; хоккĕйная площăдка хоккĕй площадкй
холĕра (-ы) сущ. жен. халĕр (ерекен хăрушă чир); эпидемия холĕры
халер чйрĕ сарăлнй
холестерйн (-а) сущ. муж. холестерйн (çуллă апатран ÿт-пÿре пухăнакан сывлăхшăн сиенлĕ япала)
холм (-ă) сущ. муж. (син. возвышенность) сăрт, тĕмескĕ, тăвайккй;
лесИстый холм вăрмăнлă сăрт; могильный холм вил тăпрй, масăр
тĕмески
холмИстый ирил. (ант. равнйнный) сă'ртлă, сăртлăнкă, тĕмескĕллĕ; холмйстая местность сă ртлă вЫрăн

хблод (-а) сущ. муж. (син. стужа;
ант. теплб, жарă) сйвĕ; лютый хблод
шартламă сйвĕ; дрожăть от хблода
сивĕпе чĕтрб; в открьпую дверь пахнуло хблодом ÿçă алăкрăн сйвĕ çăпрĕ
холодец (-дцă) сущ. муж. (син. студень) стутĕн, стÿдень; холодец из
телЯчьих нбжек пăрÿ урй стÿтĕнĕ
холодильник (-а) сущ. муж. холодйльник, сйвĕткĕч; домăшний холодИльник кил холодйльникĕ; хранйть продукты в холодйльнике апăтçимĕçĕ холодильникрă усрă
холбдный (кратк. ф. хблоден, холоднă, хблодно, множ. хблодны и
холоднЫ; превосх. ст. холоднейший)
прил., хблодно нареч. 1. (син. студĕный; ант. тĕплый, горячий, жăркий) сйвĕ; холбдный ветер сйвĕ çил;
сегбдня хблодно в знач. сказ. паян
сйвĕ; подăть холбдные блюда сИвĕ
апатсем пар (салат, пулă, кăлпасси
йышшисем) 2. (син. равнодÿшный,
неприязненный; ант. приветливый,
тĕплый) сивлĕк, сИвĕ, кă'мăлсăр,
чÿрăс; холбдное сердце сивлек чĕр^;
холбдное обращение продавцбв с
покупателями сутуçăсем тавăр илекенсемпе чÿрăс пулнй 4 холбдное
орÿжие сйвĕ хĕç-пăшăл, хĕç таврăшĕ;
холбдная одежда ăшăтмăн тумтйр
холостбй прил. (ант. женăтый)
хусăх, авланмăн; он ещĕ хблост вăл
авланмăн-ха
холостЯк (-ă) сущ. муж. хусăх, авланмăн çын
холст (-ă) сущ. муж. пир; домоткăный холст килте те"ртнĕ пир;
белйть холсты пир шурăт
холщбвый лрил. пир...; холщбвая
рубăха пир кĕпе
хомут (-ă) сущ. муж. хă'мăт, сÿсмен; надĕть на конЯ хомут лашанă
хă'мăт тăхăнтăрт
хомЯк (-ă) сущ. муж. арлăн; нора
хомякă арлăн шă'тăкĕ

хор (-а) сущ. муж.; множ. хоры
(-6в) и хбры (-ов) 1. хор (юрлакансен пысăк ушкăне); шкбльный хор
шкул хбрĕ; хор ветерăнов труда ĕç
ветеранĕсĕн хбрĕ; петь в хбре хортă юрлă 2. хор (юрăçсен ушкйнĕ валли çырнă хайлав)
хореогрăфия (-и) сущ. жен. хореогрăфи (театрти ташă ăсталйхе)
хорек (хорькă), хорь (-я) сущ.
муж. пăсарă (кушак пысăкăш çăткăн
чĕр чун); хорек задушил кÿрицу пăсарă чăх тЫтнă
хормейстер (-а) сущ. муж. хормĕйстер, хор ертÿçИ
хоровбд (-а) сущ. муж. вă'йă картй, к5рă картИ; веснбй молодĕжь вбдит хоровбды çуркунне çамрăксем
карталансă вă'йă выляççĕ
хоровбй прил. хор -ĕ; хоровбе пение хорпă юрланй
хбром нареч. хорпă, ушкăнпă; петь
хбром хорпă юрлă
хоронйть (наст. -оню, -бнишь,
-бнят) глаг. несов. 1. кого пытăр
(вилнĕ çынна); ветерăна хоронИли с
оркестром ветеранă оркестрпă пытăрчĕç 2. что ман, мăнăç ту, манăçă кăлăр; хоронИть мечты ĕмĕтсене мăнăç ту
хорошĕнько нареч. лăйăххăн, лăйăх
кăнă, вă'йлă, хь!тă; мы хорошбнько ноели перед дорбгой çулă тухăс
ÿмĕн эпИр лăйăх кăнă çйрĕмĕр
хорбший (кратк. ф. -бш, -ошă,
-ошб, -ошИ; в знач. сравн. ст. лучше и лучший; превосх. ст. лÿчший)
ирил., хорошб нареч. 1. (ант. плохбй,
дурнбй) лăйăх, авăн; хорбшая пйща лăйăх апăт; за Вблгой хорошб
отдыхать А'тăл йăлăмĕнче канмă
авăн 2. (син. блйзкий) авăн, çывăх;
он мой хорбший приятель вăл ман
çывăх тус 3. (син. большбй, значйтельный) пысăк, чылăй, самăй; съесть
хорбшую пбрцию кăши самаях пă тă

çи 4. в кратк. ф. (син. красйв, милохотя шел дождь çÿмăр çÿнă пулйн
вйден; ант. дурĕн) чипĕр, хитре,
те эпйр çулă тÿхрăмăр
илемлĕ, хÿ'хĕм; дĕвушка бчень хохрабрĕц (-ă) сущ. муж. (син. смельрошЯ хĕр пйтĕ чип^р 5. хорошб сущ.
чăк; ант. трус) маттÿр, хăрсăр çын,
нескл. сред. (син. «четыре») «авăн»
хастăр çын, хăк5ллă çын
(вĕренÿри хаклав палли, «4») 6. хохрăбрость (-и) сущ. жен. (син. смĕрошб частица, выражает согласие
лость, отвăга, ант. трÿсость) хăр(син. да) авăн, к5рĕ, юрăть; Хоросăрлăх, хастăрлăх, хăк5лăх; проявйть
шб, я придÿ тудЯ Ю'рĕ, Зпĕ унтă
хрăбрость в бок5 çапăçурă хăк5лăх
пырăп * лÿчше нĕкуда лайăхрăн та
кăтăрт
лăйăх; хорошб бы частица, выражахрăбрый (кратк. ф. храбр, храбет пожелание юрăтчă, авăнччĕ,
рă, хрăбро, множ. хрăбры и храбпă'смĕччĕ
рЫ) лрил. (син. смелый, отвăжный;
ант. труслйвый), хрăбро нареч. хăрхорÿгвь (-и) сущ. жен. хорÿгвь
(Иисус Христос е çветтуй сйнĕллĕ сăр, хастăр, хăк5ллă; хрăбрый вбин
хăрсăр салтăк; хрăбро брбситься в
чиркÿ ялавĕ)
атЯку атакăнă хăк5ллăн Ыткăн
хотеть (наст. хочÿ, хбчешь, хбчет, хотйм, хотйте, хотят; повел.
храм (-а) сущ. муж. чиркÿ', кĕ'лĕ
ф. не употр.; прич. действ. наст. хо- çÿрчĕ; правослăвный храм правослăтящий, лрош. хотевший) глаг. несов., ви чйркĕвĕ
кого-чего, кого-что с неопр. ф. или с
храмовбй прил:. храмовбй прăздник
союзом «чтобы» (син. желăть, наме- чирку' праçнйкĕ (пĕр-пĕр чиркĕвеят
ревăться, стремйться) кă'мăл ту,
панă çветтуй кунне уявлани)
çун; -асшăн (-есшĕн) пул; -ас(-ес)
хранĕние (-я) сущ. сред. (син. сбете; -ас(-ес) кил; я хочÿ есть мăнăн
режение) усрăв, упрăв; усранй, упçи^с кил^т; делăй что хбчешь ху
ранй, сыхласă усранй
тăвăс тенине ту * как хбчешь сан
хранйлище (-а) сущ. сред. усрăв,
кăмăлÿ; хбчешь не хбчешь ирĕксĕусрăвлăх; кнйжное хранилище кĕнер^х, кăмăлă пусарсă
кĕ усрăвĕ; хранилище для овощĕй
хотеться (наст. хбчется; будущ. бу- пахчă çи'мĕç усрăвĕ
дет хотеться, прош. хотĕлось) глаг.
хранйть (наст. -нк5, -нйшь, -нят;
безл., кого-чего, что, с неопр. ф. или с лрич. страд. наст. -нймый, лрош. -нĕнсоюзом «чтобы» кăмăлтă пул, ĕмĕт- ный; деепр. -ня) глаг. несов., когоре пул; -ас (-ес) кил; детям хбчется
что (син. сберегăть) усрă, упрă, сыхдомбй ачасен килĕ каяс килет
ласă усрă; хранить дĕньги в бăнке
хоть 1. союз уступительный пулйн укçанă банкрă усрă; хранйть в пЯмяти асрăн ан яр; хранить нарбдте, пулсăн та, -сан та, -сен те; Ш т я
ные обычаи хăлăх йăли-йĕркине уясă
сильный, хоть и невелИк рбстом Пĕупрă Ф хранить молчăние ан шартя пьгсăк мар пулсăн та вă'йлă; Хоть
лă; хранйть гбрдый вид мăнаçлăн;
убей, не понимăю Вĕлерсĕн те
ăнланмăстăп 2. частица усилитель- хранйть дбброе ймя Ырă ятă ан яр;
хранйть спокбйствие л ă п к ă пул
ная (син. дăже): хоть сейчăс халь тесен халь; хоть куда кир^к ăçтă; емÿ
хранИться 1 и 2л. не употр. (наст.
хоть бы что вăл хăнк та тумăсть
-нйтся, -нятся, лрич. действ. наст.
-нйщийся, прош. -нйвшийся; деепр.
хотя союз уступительный пулйн
не употр.) сыхлăн, упрăн, усрăн;
те, пулсăн та; мы трбнулись в путь,

документы хранятся в архиве документсĕм архиврă упранăççĕ
храпĕть (наст. -плкЗ, -пйшь, -пят;
прич. действ. наст. -пящий, прош.
-певший; деепр. -пя) глаг. несов. 1.
харлаттăр; храпĕть во сне харлаттарсă çь!вăр 2. хартлăт; кбни храпят в испÿге лашасĕм хăрасă хартлатăççĕ
хребет (-бтă) сущ. муж. 1. (син. позвонбчник) çÿрăм шăммИ, каçăн,
тÿрт; хребет лбшади лашă тÿ'рчĕ 2.
ту хырçй Ф гиуть хребет на другйх
çЫншăн ĕçлесĕ тертлен
хрен (-а) сущ. муж. хĕр^н (хаяр
тутăллă курăк); лИстья хрĕна хĕрен
çулçй; тертый хрен ăвăртнă хĕрĕн
(апата техĕмлетмелли)
хрестомăтия (-и) сущ. жен. хрестомăти (тĕрлĕ çыравçă хайлавĕсен
пуххи); шкбльная хрестомăтия шкул
хрестомăтийĕ; хрестомăтия по культÿре роднбго крăя тăван ен культурИн хрестомăтийĕ
хрипĕть (наст. -плк5, -пИшь, -пят)
глаг. несов. хăрăлтăт, хăйăлтăт; хрип^ть от простÿды шă'ннă пирки хăрăлтатсă калăç
хрйплый (кратк. ф. хрипл, хриплă
и хрйпла, хрйпло, хрИплы) прил.,
хрйпло нареч. хăрăлтй, хăркăлтй, хăйăлтй; хрйплый гблос хăркăлтй сăсă
христиăнин (-а) сущ. муж., христиăнка (-и) жен; множ. христиăне
(-ăн) христиансĕм (Христос тĕнне
ĕненекенсем)
христиăнский «рил. христиăн -ĕ;
христиăнлăх -ĕ; христиăнская релйгия христиăн тĕ'нĕ, Христбс тĕ'нĕ
христиăнские праздники христиăнлăх
уявĕсĕм, Христбс тĕ'нĕн уявĕсем
христианство (-а) сущ. сред. христиăнлăх, Христбс тĕ'нĕ (Турă ывăлĕ
Иисус Христос этемлĕхе çăлма тĕнчене килнине уяса пуççапни; ку тĕн
виçĕ енĕпе аталаннă: православи, ка-

толицизм тата протестантлăх);
исповедовать христиЯнство Христбс
тĕннĕ тыт
хром (-а) сущ. муж. хром (питĕ
çирĕп çутă металл)
хромăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
глаг. несов. уксахлă; стăрый солдăт
хромăет вăтă салтăк уксахласă утăть
хромйровать (наст. -рую, -руешь,
-руют; прич. страд. прош. -рованный)
глаг. сов. и несов. хромлă, хромпă вит;
хромированная сталь хромлăнă хурçă
хромбй прил. уксăх, урăсăр; хромăя лбшадь уксăх лашă
хрбника (-и) сущжен. 1.хрбника (пурнăçри ĕçсене вăхăт йĕркипе çырса
кăтартнă хайлав); семĕйная хрбника кил-йыш хроникИ 2. хыпарсем
(хаçатри çĕнĕ хыпарсен уйрăмĕ);
междунарбдная хрбника тĕнче хыпарĕсĕм 3. хрбника (паянхи событисене сăнлакан документлă кĕске филш);
телевизибнная хрбника телевИдени
хроники
хроникăльныйприл. хрбника -ĕ; хроникăльный фильм хрбника фйльме
хронический прил. (син. затяжнбй,
постоянный), хронически нареч. вăрăх, вăраха кăйнă; хронйческий
нăсморк вăрахă кăйнă сунăс
хронологйческий прил. хронолбги
-ĕ; вă'хăт -ĕ; расположить фăкты в
хронологйческом порядке пулăмсене вă 'хăт йĕркипĕ вырнаçтарсă тух
хронолбгия (-и) сущ. жен. хронолбги (событисен вăхăт йĕрки; ăна
çырса пыни); хронолбгия Рÿсского
госудăрства Вы'рăс патшăлăхĕн
хронолбгийĕ
хрÿпкий (кратк. ф. -пок, -пкă,
-пко, - п к и ; сравн. ст. -пче) ирил. 1.
(син. лбмкий; ант. прбчный, кр^пкий) патрăк, мă'ртăк, черчĕн, черчĕнкĕ, çйрĕп мар; хрÿпкое печĕнье
патрăк печени; стеклб хрÿпко кĕленчĕ çйрĕп мар 2. (син. слăбый,

нежный) имшĕр, хавшăк, начăр;
хрÿпкое телосожĕние имшĕр ÿт-пÿ'
хрусталь (-я) сущ. муж. хрустăль
(иаха йышши кĕленче, унран тунă
япаласем); посÿда из хрусталЯ хрустăль сăвăт-сапă
хрустйльный ирил. 1. хрустăль...;
хрустăль -ĕ; хрустăльная вăза хрустăль вăза 2. (син. чйстый, прозрăчный) тап-тасă, тăп-тă'рă, янкăр
тасă; хрустăльная вода тăп-тă'рă
шыв
хруст^ть (наспг. хрущÿ, хрустйшь,
хрустят; прич. дейспгв. наст. хрустящий, ирил. хрустевший; деепр. хрустя) глаг. несов. кăчăртăт, шатăртăт,
нăтăртăт; снег хрустйт под ногăми
урă айĕнчĕ юр нăтăртатăть
хрн5кать (наст. -аю, -аешь, -ают)
глаг. несов. нăрăхлăт, нă'рăх-нă'рăх
ту; свиньЯ хрк^кает сыснă нă'рăхнăрă'х тăвăть
хрящ (-ă) сущ. муж. кăмăрчăк,
çемçĕ шă'мă; хрящИ сустава шă'мă
сыппй кăмăрчакĕсем
худ^ть (наст. -ĕю, -еешь, -ĕют)
глаг. несов. (ант. толстеть) начарлăн, ырханлăн, тип, типшĕмлен;
больнбй худеет на глазах чйрлĕ çын
куç умĕнчĕх начарлансă пырăть
худбжественный прил., худбжественно нареч. 1. ÿнбр -ĕ; ăстăлăх -ĕ;
худбжественный ÿровень ăстăлăх
шăйĕ; худбжественный музей ÿнер
музĕйĕ 2. илĕм -ĕ; илемлĕ, сăнăрлă;
худбжественная литератÿра илемлĕ
литература; худбжественная гимнăстика илемлĕ гимнăстика; изобразйть худбжественно илемлĕ сăнарласă кăтăрт; учЯствовать в худбжественной самодеятельности илĕмлĕ
пултарÿлăх ĕçне хÿтшăн
худбжник (-а) сущ. муж., худбжница (-ы) жен. 1. худбжник, ÿкерÿçĕ; худбжник-пейзажИст пейзăж

ÿкерÿçй; выставка раббт худбжника
худбжник хайлавĕсĕн выставкИ 2.
ăстă, хайлăвçă; худбжник слбва сăмăх ăстй
худой1 (кратк. ф. худ, худă, хÿдо,
множ. худЫ и хÿды; сравн. ст. худĕе и
худĕй) прил. (ант. тблстый, пблный) хă'рăк, тИпшĕм, начарккă,
хыткăн, хăйпашкă; худбй человек,
хыткăн çын; худбе лицб тИпшĕм
сăн-пйт
худбй2 (кратк. ф. худ, худă, хÿдо,
множ. худЫ и хÿды; сравн. ст. хÿже;
превосх ст. хÿдший) прил., хÿдо нареч. (син. плохбй; ант. хорбший, дббрый) япăх, начăр; худые вести начăр хыпарсĕм; старйк хÿдо слышит
старйк япăх илтĕт
худбй3 (кратк. ф. худ, худă, хÿдо)
прил. (син. рвăный, дырявый) ш ă ' тăк, çĕ'тĕк; худые ботИнки çĕ'тĕк
пушмăк; худбе ведрб шă'тăк витрĕ
худощавый ирил. (син. худбй, ант.
пблный, тблстый) ырхăн, тИпшĕм,
хытанкă; худощавый мужчйна тИпшĕм арçЫн
хулиган (-а) сущ. муж., хулиганка
(-и) жен. хулигăн, ăшкăнчăк, йртĕнчĕк, пуçтăх; привлĕчь хулигăнов
к ответственности ашкăнчăксенĕ
явăп тыттăр
хулиганить (наст. - н ю , -нишь,
-нят) глаг. несов. (син. безобрăзничать) хулиганлăн, ăшкăн, Иртĕн,
пуçтахлăн
хулиганский прил., хулигански
нареч. хулигăн -ĕ; хулиганлă, ашкăнÿллă, пуçтăх; хулигански вестИ се6Я пуçтахлăн
хулиганство (-а) сущ. сред. хулигăнлăх, ашкăнÿ, пуçтахланÿ, иртĕнÿ';
ашкăннй, пуçтахланнй, иртĕнни
хÿтор (-а) сущ. муж.; множ. хуторă
(-бв) хÿтор (ялтан уйрăм ларакан
кил-çурт, унăн çĕрĕ)

цăпля (-и) сущ. жен.; множ. цăпли
цăрство (-а) сущ. сред.; множ. цăр(цăпель) чарлăн (тăсланкă кĕлетства (царств) 1. патшăлăх (патша
келлĕ шурлăх кайăкĕ); гнездб цăпли
тытса тăракан çĕршыв); избрăние
чарлăн йăвИ
на цăрство патшанă суйласă лартцарăпать (наст. -аю, -аешь, -ают)
нй 2. чего тĕнче, хÿтлăх; цăрство раглаг. несов., кого-что чав, чавалă, чăр- стений ÿсен-тăрăн тĕнчй; Антăркмалă, чĕрмеле, шă'йăр; кбшка цатика - цăрство вĕчных льдов А н рăпает дверь кушăк алăкă чăрмалăть
тăрктика - ĕмĕрхй пăрсĕн хутлăхĕ
царăпаться (наст. -аюсь, -аешься,
цăрствовать (наст. -твую, -твуешь,
-аются) глаг. несов. чавалă, чăрмалă; -твует, -твуют; повел. ф. -твуй; лрич.
кбшки царăпаются кушаксем чăрмадейств. наст. -твующий; деепр. -твуя)
лăççĕ
1. патшалăн, патшарă лар, патшă
царăпина (-ы) сущ. жен. йĕр, чăрпул 2. пуç пул, хуçă пул, хуçалăн; в
мăланчăк, шă'йăрăлчăк; чăвнă вЫпăртии цăрствует разброд партире
рăн; рÿки в царăпинах алăсĕм чăрмахирĕçÿ'лĕх хуçаланăть
лансă пĕ'тнĕ
царь (царя) сущ. муж.; множ. царй
царĕвич (-а) сущ. муж. патшă ывă(-ĕй) 1. (син. монăрх) патшă; царй
лĕ; скăзка об Ивăне-царĕвиче патРоссйи Раççей патшисем; дворĕц
шă ывăлĕ Ивăн çинчен хунă юмăх
царя патшă керменĕ 2. кого-чего (син.
царевна (-ы) сущ. жен.; множ. цавластйтель) патшă, хуçă, чи асли;
рĕвны (-вен) патшă хĕ'рĕ
царь свбей судьбы хăрпăр кун-çÿлĕн
царйзм (-а) сущ. муж. патшă йĕрхуçИ * без царЯ в голове ăссăр,
кй; рÿсский царйзм Раççейрй патшă
тă'нсăр
йĕрки
цвестй (наст. цвету, цветĕшь, цвецарИть (наст. царк5, царИшь, цатут; прош. цвĕл, цвелă, цвелб, цверят; прич. действ. наст. царящий;
лй; повел. ф. цветй; ирич. действ. наст.
деепр. царя) глаг. несов. 1. (син. цăр- цветуший, прош. иветший; деепр. цвествовать) патшарă лар, патшă пул;
тя) 1 и 2 л. не употр. çÿрăл, чечекврĕмя, когдă царил Пĕтр I I Петĕр
л ĕ н , чечекĕ лар, çеçкене' лар;
патшарă лăрнă вă 'хăт 2. 1 и 2 л. не
черемуха цветет çĕ'мĕрт çеçки çÿупотр. (син. госпбдствовать) пуç пул,
рăлнă, çĕ'мĕрт çеçкене лăрнă *
вăй ил, хуçалăн; в лесÿ царйт тион цветĕт здорбвьем вăл сып-сывă;
шинă вăрмантă шăп-шăпăх
водă в прудÿ цветет пĕвери шыв
царйца (-ы) сущ. жен. 1. майрă пат- симĕслĕнет (вĕтĕ усен-тăран ĕрчешă, хĕрăрăм патшă 2. патшă майнипе)
рИ, патшă ăрăмĕ 3. амă (вĕлле хурчĕ
цвет (-а) сущ. муж.; множ. цвета
пек йышлă хурт-кăпшанкăсен)
(-бв) тĕс; крăсный цвет хĕ'рлĕ тĕс;
цăрский прил. патшă -ĕ; цăрский ре- ткăни ярких цветбв чăкăр т ĕ с л ĕ
жйм патшă йĕркИ; цăрская Россйя
пусмă-тавăр
патшă Раççейĕ; цăрский престбл
цветнбй прил. тă'слĕ, тĕ'рлă тĕ'слă;
патшă вЫрăнĕ * цăрский подăрок
цветнбй телевйзор тĕ'слĕ телевйзор;
ăкăш-мăкăш чăплă парнĕ
рисовăть цветными карандашăми

тĕ'слĕ кăранташсемпĕ ÿкĕр * цветнЫе метăллы тĕ'слĕ металсем
цветовбдство (-а) сущ. сред. чечĕк
ĕ'çĕ, чечĕк ĕрчетнй; кбмнатное цветовбдство пÿрт-çуртрă чеч^к ĕрчетнй
цветбк (-ткă) сущ. муж.; множ.
цветки (-кбв) и цветы (-бв) чечĕк,
çеçке; цветбк василькă ÿтмăл турăт
чечĕкĕ; полевые цветы уй-хйр чеч^кĕ; бук^т цветбв чечĕк çыххй
цветÿщий ирил. 1. чечеклĕ, чеч^к
кăларăн; цветÿщие растĕния чечĕклĕ
ÿсĕн-тăрăн 2. сЫвă, вă'йлă, çйрĕп,
чечекленекен; цветÿщее здорбвье
çйрĕп сывлăх; цветÿщая респÿблика
чечекленекĕн респÿблика
цедйть (наст. цежÿ, цедишь, цĕдят; прич. действ. наст. цедящий;
прич. страд. прош. цĕженный) глаг.
несов., что 1. сĕр, сăрăхтăр; цедить
молокб через марлю сĕтĕ марльăпă
сĕр 2. юхтăр; цедйть пйво из ббчки
пичкерĕн сăрă юхтăр * цедИть слова сквозь зÿбы шăл вйтĕр калă (кăмăлсăррăн)
цейтнбт (-а) сущ. муж. цейтнбт
(шахматла, шашкăлла вылянй чухне
шухăшлама вăхăт çитменни); попасть в цейтнбт цейтнотă лек
целебный прил. ймлĕ, сИплĕ, сйплĕхлĕ; целебные грязи ймлĕ к5шкăн;
целебные трăвы сйплĕ курăксĕм
целевбй ирил. тĕллĕвлĕ, ятăрлă,
пăйăр; целевăя прогрăмма ятăрлă
прогрăмма; выделять дĕньги целевым назначением пăйăр тĕллевпĕ
укçă уйăрсă пар
целикбм нареч. 1. (ант. частями)
каппипĕ, пĕ'тĕмлĕн; зажăрить тÿшку гÿся целикбм хур тушкинĕ каппипĕ пĕçер 2. (син. пблностью) пĕтĕмп^х, йăлтăх, пуçĕпĕх; я целикбм
доверяюсь тебе ^пĕ санă пĕтĕмпĕх
шанăтăп
целинă (-ы) сущ. жен. çерĕм çĕр,

ватмăн çерĕм; поднять целинÿ çерĕм
çĕт, çерĕм çĕрĕ сухалă
цĕлиться (наст. цĕлюсь, цĕлишься, цĕлятся; повел. ф. цĕлься, цĕльтесь; ирич. действ. наст. цĕлящийся; деепр. цĕлясь) глаг. несов. тĕллĕ;
целиться из ружьЯ пăшăл тĕллĕ
целлюлбза (-ы) сущ. жен. (син.
клетчăтка) целлюлбза (ÿсен-тăран
клеткисен хытă пайĕ; унпа промышленноçра анлăн усă кураççĕ)
целлюлбзно-бумăжный прил.: целлюлбзно-бумăжный комбинăт целлюлозăпă хут комбинăчĕ
целовать (наст. целÿю, целÿешь,
целÿют; повел. ф. целÿй; прич. страд.
прош. целбванный) глаг. несов., когочто чуптÿ; целовăть в гÿбы тутарăн
чуптÿ
целовăться (наст. целÿюсь, целÿешься, целÿются; повел. ф. целÿйся,
целÿйтесь; прич. действ. наст. целÿющийся, прош. целовăвшийся; деепр.
целÿясь) глаг. несов. чуптÿ (пĕр-пĕрнĕ)
цĕлый (кратк. ф. цел, целă, цĕло, цĕлы; сравн. ст. целĕе, целĕй)
прил. 1. (син. пблный) тулли, п ĕ ' тĕм; мы раббтали цĕлый день эпир
кунĕпĕх ĕçлĕрĕмĕр 2. (син. значйтельный, большбй) нумăй, пысăк; решĕн цĕлый ряд вопрбсов нумăй ыйтÿ татсă пăнă 3. (син. невредймый)
тĕ'рĕс-тĕкĕл, чипĕр; все вĕщи ц^лы япаласĕм пÿрте чиперĕх 4. ц^лое (-ого) сущ. сред. пĕр пĕ'тĕмлĕх,
пĕ'рлĕх; нарбд и ăрмия - едИное
цĕлое хăлăх татă çар пĕр пĕ 'тĕм 5.
целое числб или це"лое тулли хисĕп; пять целых три десЯтых пиллĕк туллй те вйççĕ вÿннăмĕш * в
ббщем и цĕлом пĕтĕмлетсĕ каласăн
цель (-и) сущ. жен.; множ. цĕш
(-ей) 1. (син. мишĕнь) тĕл, вЫрăн
(персе лектермелли); самолет поразйл нÿжные цели самолĕт кйрлĕ

тĕлсене персе аркăтнă 2. (син. стремление) тĕллĕв, ăнтăлу; ег<5 цель окбнчить инститÿт унăн тĕллевĕ институт пĕтерессй; мы достигли
своей цели эпИр хăмăр тĕллеве пурнăçлăрăмăр * в целях, с цĕлью ...
тĕллевпĕ
цемĕнт (-а) сущ. муж. цемент
(çйрнă хыççăн хытса чулланакан çăнăх); смешăть цемент с пескбм цементă хăйăрпă хутăштăр
цементИровать (наст. -рую, -руешь, -руют; прич. страд. прош. -рованный) глаг. сов. и несов. 1. что
цементлă, цементпă хытăр; цементйрованный пол цементлăнă урăй 2.
кого-что (син. объединять, сплăчивать) пĕтĕçтер, пĕрлештĕр, тачăлăт, çирĕплет
цена (-Ы, цену) сущ. жен.; множ.
цĕны (цен, цĕнам) 1. (син. стбимость, плăта) хак; цена товăра тавăр хăкĕ; снижĕние цен хаксене йÿнетнй; купйть по высбкой цене
хăклă хакпă туян; сойтИсь в цене хак
пиркй çурăç 2. (син. роль, значение)
пĕлтерĕш, сулмăклăх, хак; знать цену врĕмени вă'хăт пĕлтерĕшне ăнлăн
* люббй ценбй кир^к мĕнлĕ майпă;
цены нет шутсăр пахă; он знăет себĕ
цену вăл хăйне пысăкă хурăть
цензÿра (-ы) сущ. жен. цензура (хаçат-журнала, радиопа телевидение,
çырусене патшалăх енчен тишкерсе
асăрхани); воĕнная цензÿра çар цензурй
ценИть (наст. ценк5, ценишь, ценит, ценят) глаг. несов., кого-что
хаклă, хисепле, пахалă, хакă хур; я
цешб егб за трудолю~бие э"пĕ ăнă ĕçченлĕхшĕн хисеплетĕп
ценйться 1 и 2 л. не употр. (наст.
ценится, ценятся) хаклăн, хисеплен, тивĕç пул, хакă кĕр; творĕния
худбжника дброго ценятся худбжник
хайлавĕсене пысăкă хурсă хаклăççĕ

цĕнность (-и) сущ. жен.; множ. цбнности (-ей) 1. (син. стбимость) хак,
хăклăх; картИна большбй цĕнности
хăклă картйна 2. чего (син. вăжность,
значĕние) пĕлтĕрĕш; ценность нбвой технолбгии çĕ'нĕ технолбги
пĕлтĕрĕшĕ 3. обычно множ. хăклăх,
хăклă япалă; культÿрные цĕнности
пурлăх
цĕнный (кратк. ф. цĕнен, ценнă
и це~нна, цĕнно, цĕнны) прил. 1. (син.
дорогбй) хăклă; цĕнная вещь хăклă
япалă 2. (син. вăжный, нужный) пахă, пЫсăк пĕлтĕрĕшлĕ; цĕнное предложĕние пахă с ĕ н ÿ Ф цĕнные бум^ги хăклă хутсем (акцисем, облигацисем, векселъсем т. ыт.)
цĕнтнер (-а) сущ. муж. центнер
(йывăрăш виçи -100 кг)
центр (-а) сущ. муж. 1. (син. середйна) центр, вăрă, варрй, вăтă тĕл;
центр окрÿжности çаврăкăш центрĕ;
в цĕнтре гброда хулă варринче 2.
центр (вăйлă аталаннă хула, район)
промышленный центр промЫшленность центрĕ; областнбй центр ббласть тĕп хулй 3. центр (учреждени,
орган); торгбвый центр сутÿ-илÿ'
центрĕ; кардиологический центр чĕрĕ чирĕсенĕ сиплекĕн центр; телевизибнный центр телевидени центрĕ
центрăльный прил. 1. (син. средйнный), центртй, вăтă, вар, варринчИ, вăтă çĕртй; центрăльная часть
страны çĕршЫвăн вăтă пăйĕ 2. (син.
глăвный, руководящий) тĕп, ăслă;
центральные брганы влăсти влăçăн
ăслă органĕсĕм; центрăльный комит^т пăртии пăртин тĕп комитечĕ 3.
(син. основнбй) тĕп, чи пахă, чи кйрлĕ; центральная мысль книги кĕнек^н тĕп шÿхăшĕ
цеп (-ă) сущ. муж.; множ. цепы
(-бв) тăпăч (алăпа авйн çапмалли
хатĕр); рÿчка цепă тăпăч аврй

цеплять {наст. -ляю, -ляешь, -ляют)
глаг. несов., что çаклăт, çак, çыхăнтăр;
цеплять крючкбм çекĕлпĕ çаклăт
цеплЯться (наст. -ляюсь, -ляешься, -ляются) глаг. несов., за когочто çаклăн, çăкăн, çатăрлă; цепляться зă руку аллă çатăрласă тыт
цепнбй ирил. сă'нчăрлă; сăнчăртй;
непнăя передăча сă'нчăрлă çыхăнÿ
(маишнăсенче); цепнбй пес сăнчăртй
йЫтă * цепнăя реăкция вĕçе-вĕç реăкци (лĕр сыпăкран тепĕр сыпăка куçса пыраканни)
цепбчка (-и) сущ. жен. 1. вăчăрă,
çинçе сăнчăр; цепбчка от часбв сехĕт вăчăрй 2. (син. ряд, веренИца)
рет, ярăм, картă, йĕрке; цепбчка
солдат салтаксен рĕчĕ; идти цепбчкой карталансă пыр
цепь (цепи, цĕпью, о цĕпи, на цепй, с цĕпи и с цепй) сущ. жен.; множ.
цепи (цепей, в цепях) 1. сă'нчăр;
Якорная цепь якорь сă'нчăрĕ; посадить собăку на цепь йыттă сăнчăрпă кăкăр 2. (син. ряд) рет, ярăм,
йĕркĕ; цепь событий ĕçсĕн вĕçĕ-вĕç
йĕркИ; гбрные цĕпи сăрт-ту хырçисĕм; соддăты рассьшались в цепь салтаксĕм сапалансă ретленчĕç
церковноприхбдский прил:. церковноприхбдская шкбла чиркÿ' прихут
шкÿлĕ (революцичченхи Раççейре)
церковнослужитель (-я) сущ. муж.
чиркÿ' ĕçчĕнĕ (кĕçĕн пусăмри)
церкбвный прил. чиркÿ' -ĕ; церкбвный кблокол чиркÿ' чăнĕ; церкбвные прăздники чиркÿ' уявĕсем; церкбвный прихбд чиркÿ' прихÿчĕ; церкбвная слÿжба чиркÿ' кĕллй
цĕрковь (-кви) сущ. жен.; множ.
цĕркви (-ĕй, -ăм и - я м , -ăми, о
-квях) 1. (син. релйгия, конфессия)
чирку', т ĕ ' н ; правослăвная цĕрковь
правослăви чйркĕвĕ; католИческая
цĕрковь катблик тĕ'нĕ, католицйзм
тĕ'нĕ 2. (син. храм) чиркÿ', кĕ'лĕ

çÿрчĕ; соббрная цĕрковь соббр чИркĕвĕ, тĕп чиркÿ' (пĕр çĕрти чиркÿсенчен чи асли); деревЯнная цĕрковь
йЫвăç чиркÿ'
цех (-а, в цĕхе и в цехÿ) сущ. муж.;
множ. цĕхи (-ов) и цехЯ (-б~в) цех
(предприяти пайĕ); прядйльный цех
çип арлакăн цех; рембнтный цех
юсăв цĕхĕ
цивилизăция (-и) сущ. жен. цивилизăци (общество аталанăвĕн, унăн
кулыпурин паллă шайĕ); антИчная
цивилизăция ăнтика цивилизăцийĕ;
совремĕнная европĕйская цивилизăция ку чухнехй Еврбпа цивилизăцийĕ
цивилизбванный ирил. (син. культÿрный), цивилизбванно нареч. цивилизăциллĕ, культÿрăллă; цивилизбванные стрăны цивилизăциллĕ
çĕршывсĕм
цикл (-а) сущ. муж. 1. (син. кругооборбт) цикл, çăврăм; произвбдственный цикл произвбдство цйклĕ (пĕр
продукци тума кирлĕ пур тĕрлĕ ĕçсем);
годовбй цикл явлĕний прирбды çут
çантăлăк пулăмĕсĕн çулталăкрИ
çăврăмĕ 2. (син. ряд, совокÿпность)
ярăм, пÿхă; цикл стихбв сă'вă ярăмĕ
циклбн (-а) сущ. муж. циклбн (атмосфера пусăмĕ пĕчĕк тăракан хутлăх, унта çиллĕ, çумăрлă çанталăк пулать)
цилиндр (-а) сущ. муж. цилйндр
(çÿпçе евĕр япала); блок цилИндров
двйгателя двйгателĕн цилйндр пуххй
цингă (-й) сущ. жен. цингă (витамин çитменнипе пулакан чир); лечИться от цингй цингарăн сиплĕн
цирк (-а) сущ. муж. цирк; передвижнбй цирк куçсă çÿрекĕн цирк;
артйсты цИрка цирк артисчĕсĕм
цирковбй прил. цирк -ĕ; цирковые
номерă цирк номерĕсĕм
цИркуль (-я) сущ. муж. цйркуль
(çавракăш ÿкермелли хатĕр)
цистерна (-ы) сущ. жен. (син. ре-

зервуăр, ĕмкость) цистерна (пысăк
бак); цистерна с водбй шыв цистернй; железнодорбжные цистĕрны чугÿн çул цистернисем
цитата (-ы) сущ. жен. цитăта,
тĕ'слĕх, сыпăк (текстран илни);
привестИ цитЯту цитăта илсе кăтăрт
цитИровать (-рую, -руешь, -руют)
глаг. несов., кого-что цитатăлă, цитăта илсе кăтăрт
цйтрусы (-ов) сущ. множ. цитруссĕм (лимон, мандарин, апельсин йышши çимĕçсем)
циферблăт (-а) сущ. муж. циферблăт (сехетсен, приборсен кăтарту
енĕ)
цифра (-ы) сущ. жен. цйфра, хи-

сеп; цифра «2» «2» хисеп; арăбские
цИфры арăб цифрисĕм (1, 2, 3, 4 т.
ыт.); рймские цИфры Рим цифрисĕм (/, //, III, IV т. ыт.)
цыгăн (-а) сущ. муж., цыгăнка (-и)
жен. чикăн; множ. цыгăне (-ăн) чикансĕм (Индирен тухнă, тĕрлĕ çершывра пурăнакан халăх)
цыгăнский прил. чикăн -ĕ; цыганские пĕсни чикăн юррисем; цыгăнский язык чикăн чĕлхй
цыпленок (-нка) сущ. муж.; множ.
цыплята (-ят) чĕ'пĕ, чăх чĕгаш; цыплĕнок вылупился из яйцă чĕ'пĕ
çăмартарăн тÿхнă
цыпочки: ходйть на цыпочках чĕрне вĕ'ççĕн утсă çÿре

чăвкать (наст. -аю, -аешь, -ают,
лăн; морскăя чăйка тйнĕс чарлăнĕ;
прич. действ. наст. -ающий) глаг. не- нтенцы чăйки чăйка чĕпписĕм
сов. 1. чаплаттăр (тута-çăварпа);
чăйная (-ой) сущ. жен. чăйнăй (пĕесть чăвкая чаплаттарсă çи 2. (син.
чĕк столовăй); сельская чăйная ял
чмбкать) лачăртаттăр, шаплаттăр
чăйнăйĕ
(урапа); чăвкать по грЯзи пЫлчăк
чайник (-а) сущ. муж. чейник;
тă'рăх лачăртаттарсă ут
электрический чăйник электрйчество
чад (чăда, чăду, о чăде, в чадÿ) сущ.
чейнйкĕ; заварйть чай в чăйнике чеймуж. (сш. дым) сĕ'рĕм, тĕ'тĕм-сĕ'рĕм;
никрĕ чей пĕçĕр
он угорел от чада ăнă сĕ'рĕм тйвнĕ
чăйный прил. чей -ĕ; чăйная посÿда
чадИть (наст. чажÿ, чадйшь, чачей сăвăт-сапй; чăйная чăшка чей
дят; прич. действ. наст. чадящий)
чашкй
глаг. несов. (син. дымйть) сĕрĕмле,
чан (-а, в чăне и в чанÿ) сущ.
мăкăрлăн, сĕ'рĕм кăлăр; печь чадйт
муж.; множ. чаны (-бв) и чаны (-ов)
кăмакарăн сĕ'рĕм тухăть
чан, каткă, сăвăт; чан с водбй шыв
чай (чăя, чăю, о чăе, в чак5) сущ.
каткИ
муж.; множ. чай (чаĕв) чей; цейлбнчăрка (-и) сущ. жен. черккĕ; сереский чай цейлбн чейĕ; плйточный
бряная чăрка кă'мĕл черккĕ
чай хăмă чей, тахтă чей; зеленый
час (чăса, чăсу и с колич. числит.
чай сймĕс чей; заварить чай чей пĕчасă, чăсу, о чăсе, в чăсе и в часÿ)
çĕр; пить чай с варĕньем варенипе
сущ. муж.; множ. часы (-бв) 1. сехĕт
чей ĕç
(60 минут); прошлб три часа вйçĕ
чăйка (-и) сущ. жен. чăйка, чарсехет йртрĕ; пбезд опоздăл на час

пбезд пĕр сехбт юлсă килчĕ; Котбрый час? Миçе сех^т хăлĕ? 2. (син.
порă, время) вă'хăт, тăпхăр; грбзный час войны вă 'рçăн хăрÿшă
тăпхăрĕ; в вечĕрний час каçхй вăхăтрă; часы бтдыха канÿ вă'хăчĕ *
академйческий час вĕренÿ' сехечĕ
(40 е 45 минут); В дббрый час! Чип^р кăйăр!; с чăсу на час кĕç-вĕ'ç
часбвня (-и) сущ. жен.; множ. часбвни (-вен) часбвня, часавăй (кĕлĕ
тумалли пĕчĕк çурт)
часовбй1 (-бго) сущ. муж. часовбй,
хурăлçă; выставить часовых хуралçăс^м тăратсă тух
часовбй2 лрил. сех^т -ĕ (механизмĕпе çыхăннă); часовые стрелки сех^т
йĕпписем 2. сех^т -ĕ (вăхăт виçипе
çыхăннă); часовбй пбяс сехĕт тă'рăхĕ
(Çĕр чăмăрĕн '/24 пайĕ); часовая оплăта труда ĕ 'çшĕн сех^т тă 'рăх
тÿленй
частйца' (-ы) сущ. жен. пĕ'рчĕк,
пай, тĕпренчĕк; мельчăйшие частйцы метăлла метăлăн питĕ вĕ'тĕ пайĕсĕм
частйца2 (-ы) сущ. жен. тăтăк
(грамматикăра); вопросительные
частицы ыйтÿ татăкĕсем
частнчный прил. (син. непблный;
ант. пблный), частйчно нареч. туллй
мар, пăйăмлă, кăтăк; цель выполнена частйчно тĕллеве хăш-пĕ'р тарăн пурнăçлăнă
чăстник (-а) сущ. муж., чăстница
(-ы) жен. хăрпăрçă (харпăр хăй халлĕн ĕçлекен, сутă тăвакан çын)
чăстное (-ого) сущ. сред. (ант. произведĕние) пайлăнмăш (пайласан
пулни)
чăстность (-и) сущ. жен. (син. подрббность, мелочь) вĕ 'тĕр-шăкăр,
пăйăрлăх, пăйăр япалă; не вдавăясь
в частности вĕ 'тĕр-шакăрă асăнмăсăр * в чăстности вводн. сл. ÿйрăммăн илсен

чăстный прил. 1. (ант. ббщий)
пăйăр, ÿйрăм; чăстный вьшод пăйăр
пĕтĕмлетÿ' 2. (син. лйчный; ант. общĕственный, госудăрственный)
хăрпăр, ÿйрăм; харкăм -ĕ; чăстная
сббственность ÿйрăм хăрпăрлăх; чăстное лицб ахăль çын (должноçра
тăманни)
частотă (-Ы) сущ. жен.; множ. частбты (-бт) тă 'тăшлăх (паллă вăхăтри пулăмсен хисепĕ); частотă колебăний мăятника мăятник чÿхĕнĕвĕн
тă 'тăшлăхĕ
частушки (-шек) сущ. множ.; един.
частушка (-и) жен. такмăк; петь частушки такмăк калă
чăстый (кратк. ф. част, частă, чăсто, частЫ; сравн. ст. чăще) ирил.
(ант. рĕдкий), чăсто нареч. (син. шютный, густбй) тăчă, йă'вă, çă'тă; чă'тлăх; чăстая Изгородь çă'тă картă; чăстые зăросли чă'тлăх вăрмăн; чăстый
гребень вĕ'тĕ турă 2. (син. блИзкий;
ант. далĕкий) çЫвăх, тă'тăш; селения располбжены чăсто ялс^м пĕрпĕринчен çьгвăх ларăççĕ 3. (син. 6Ыстрый) хă'вăрт, час-чăс; çине-çине;
пульс у больнбго частый чИрлĕ
çЫннăн юнĕ хă'вăрт тапăть; мы чăсто встречăемся эпйр час-часăх тĕл
пулăтпăр
часть (-и) сущ. жен.; множ. чăсти
(-ей) 1. (син. дбля; ант. целое) пай,
тÿпе, вăлĕ; разделЯть на чăсти пайлă, ваклă; часть огорбда занятă под
картбфель пахчăн пĕр пайне çĕр улмй йышăнăть 2. (син. детăль) пай,
хăтĕр (ансатти); запасные чăсти запăс пайсем; разобрăть велосипед на
чăсти велосипедă пăйăн-пăиăн сÿт 3.
(син. раздел) пай, ÿйрăм, сЫпăк; ромăн в трех частЯх вйçĕ пăйлă ромăн
4. (син. отдел) пай, уйрăм (учрежденин); учебная часть института инститÿтăн вĕренÿ' пăйĕ 5. часть (çартă);
вбинская часть çар чăçĕ; авиацибн-

ные чăсти авиăци чаçĕсем * чăсти
света тĕнче пайĕсем (материксем
тата вĕсем çывăхĕнчи утравсем);
чăсти речи пуплĕв пайĕсĕм; зто не
по моей чăсти Зпĕ ку ĕçпĕ çыхăнмăн
часы (-бв) сущ. множ. сехĕт; стенные часы стенă сехĕчĕ; электрбнные
часы электрбнлă сехĕт; кармăнные
часы кĕсьĕ сехĕчĕ; часы пробили десять сехĕт вÿннă çăпрĕ; мой часы забегают вперед мăнăн сехĕт малă каять
чăхлый лрил. 1. (син. вянуший, слăбый) вă 'йсăр, начăр; ÿсй-ÿсмИ;
чăхлый куст вă'йсăр тĕ'мĕ 2. (син.
болĕзненный, хйлый; ант. здорбвый) имшĕр, нИшлĕ, хавшăк; чахлый ребĕнок имшĕр ачă
чăшка (-и) сущ. жен. куркă; ч^йная чăшка с блк>дечком чей куркипĕ чашкИ * чăшка весбв тарасă
Ывăсĕ
чăща (-и) сущ. жен. (син. зăросль)
чă'тлăх; леснăя чăща чă'тлăх вăрмăн
чегб (произн. -вб) 1. местоим. род.
п. от что; Чегб тебе нăдо? Мĕн
кйрлĕ санă? 2. нареч. (син. зачĕм, почемÿ) ма, мĕ'ншĕн, мĕн тумă, мĕн
пиркй; Чегб вы остановились? Мĕ'ншĕн чăрăнтăр эсйр?
чей муж., чья жен., чьĕ сред., чьи
множ., местоим. вопросит. и относит. кăмăн -ĕ, кам -ĕ; Чьи зто кнйги? Кăмăн кĕнекисĕм кусĕм?; человĕк, чей бблик известен всем пурте сăнрăн паллакăн çын
чей-либо, чей-нибудь местоим.
неопр. кăмăн та пулйн, такăмăн; нам
нужнă чьЯ-либо пбмощь пирĕ кăмăн
та пулИн пулăшăс пулăть
чбй-то местоим. неопр. такăм -ă,
такăмăн -ĕ; здесь лежИт чьЯ-то шапка кунтă такăмăн çĕ'лĕкĕ выртăть
чек (-а) сущ. муж. 1. чек (укçа хуçи
кама та пулин банк урлă укçа илме
панă хут); вьшисать чек чек çырсă

пар 2. чек (таваршăн тулекене касса çапса панă талон)
челнбк (-ă) сущ. муж. 1. (син. лбдка) кймĕ (йывăç вуллинчен алтса
туни); рыбăцкий челнбк ггулăçă киммй 2. ăсă (лир тĕртмелли, çĕвĕ çĕлемелли)
человек (-а) сущ. муж.; в знач.
множ. употр. лк5ди (-ĕй; в сочет. с
количественными словами человĕк,
человĕкам, человĕками, человĕках)
1. çын, этĕм; первобытный человек
сĕм авалхи этĕм; образбванный человĕк вĕрĕннĕ çын; пять человек
пИлĕк çын; духбвный мир человека
этĕмĕн чун хавăлĕ; речь идĕт о двух
человĕках калаçÿ йкĕ çын çинчĕн
пырăтЬ * Будь человеком! Эт^м
рĕтлĕ пул ĕ'нтĕ!
человекообрăзный прил.: человекообрăзные обезьЯны эт^м евĕрлĕ
упăтесĕм
человбческий ирил. этĕм -ĕ, çын -ĕ;
этемле; человеческий рăзум этĕм ăстă'нĕ; человеческое отношĕние этемлĕ кă'мăл, этемлĕ хутшăнÿ
человечество (-а) сущ. сред. (син. лк5ди) этемлĕх; истбрия человĕчества
этĕмлĕх истбрийĕ
человĕчный лрил. (син. отзывчивый,
гумăнный; ант. жестбкий) зтĕплĕ, таравăт, Ырă кă'мăллă, ă'шă кă'мăллă
челюсть (-и) сущ. жен.; множ. чĕлюсти (-ей и -ей) янăх шăммй,
янăх; нйжняя чĕлюсть аялтИ янăх;
челюсти овцы сÿрăх янахĕсĕм
чем 1. местоим. (твор. п. от что)
мĕнпĕ; Чем бы связăть кнйги? Кĕнекесенĕ мĕнпĕ çыхăс-ши? 2. союз с
сопоставительным значением: сегбдня теплее, чем вчерă паян ĕнерхинчĕн ăшăрăх
чемодăн (-а) сущ. муж. чăматăн;
кбжаный чемодăн сăрăн чăматăн;
сложить одежду в чемодăн тумтирĕ
чăматанă майласă хур

чемпибн (-а) сущ. муж., чемпибнка (-и) жен. чемпибн (ăмăрту çĕнтерÿçи); чемпибн мИра тĕнче чемпибнĕ; завоевăть тйтул чемпибна
чемпибн ятне çĕнсĕ ил
чемпионăт (-а) сущ. муж. чемпионăт, ăмăрту (чемпион ятне илмелли); чемпионăт Россйи Раçç^й чемпионăчĕ
чепухă (-й) сущ. жен. (син. ерундă) ниме тăмăн япалă, пулИ сăмăх;
нестй чепухÿ сÿпĕлтет, пуш сăмйх
çап
черви (-ей, -ям) и чбрвы (черв,
чĕрвам) сущ. множ. ч^рвă (карт вăййинчи пĕр ÿкерчĕк тĕсĕ); десятка
червĕй ч^рвă вуннă
червИвый ирил. хÿртлă, хуртлăннă;
червйвые грибы хуртлăннă кăмпă
червь (-я) сущ. муж.; множ. ч^рви (~ей) ăмăн, хурт; землянбй червь
çĕр ăмăнĕ; шелковичный червь пÿрçăн хÿрчĕ
червяк (-ă) сущ. муж. ăмăн; ловйть рыбу на червякă пуллă ăманпă
тыт
чердйк (-ă) сущ. муж. маччă, чартăк; поднЯться на чердăк маччанă
хăпăр
через кого-что, предлог с вин. п. 1.
ÿрлă; вйтĕр; перейти чĕрез ÿлицу
урăм ÿрлă каç; поехать чĕрез лес
вăрмăн вйтĕр кай; перепрыгнуть через заббр картă ÿрлă сиксе каç 2.
пулăшнипе; -ра (-ре); сообщйть чĕрез газету хаçатрă пĕлтер 3. иртсен;
-рăн (-р^н); чбрез неделю пĕр эрнер^н * через сйлу юлашки вăйрăн
черенбк (-нкă) сущ. муж. 1. ăвăр;
черенбк лопЯты кĕреçĕ аврИ; насадйть черенбк ăвăр ларт 2. сапăн, турăт (сыпмалли); привйть черенбк сапăн сып
череп (-а) сущ. муж.; множ. черепă (-бв) пуç купташкИ, пуç шăммй;
лысый череп кукшă пуç

черепăха (-и) сущ. жен. тймĕр шапă;
пăнцирь черепăхи тймĕр шапă хуппй
черепица (-ы) сущ. жен. черепИца
(çурт витмелли тăм е цемент шакмак); дом под черепичной крышей
черепйца вйтнă çурт
черепичный прил. черепйца...; черепйца -ĕ; черепйчная крыша черепйца çи виттй
чересчÿр нареч. (син. слйшком) ытлă та, ытлашшй, виçесĕр; товăр чересчур дброг тавăр ытлă та хăклă
черемуха (-и) сущ. жен. çĕ'мĕрт;
черĕмуха цветĕт çĕ 'мĕрт çеçкене
лăрнă
чернеть (наст. -нбю, -неешь, -неют) глаг. несов. 1. хурăл, тĕттăмлен,
хуралсă кай; ночнбе нĕбо чернеет
çĕрлехИ тупе тĕттĕмленсĕ пырăть 2.
хурăл, хурăн кÿрăн; вдалИ чернеет
лес инçетрб вăрмăн хурăн курăнăть
чернйка (-и) сущ. жен. хурă çырлă; кусты черники хурă çырлă тĕмĕсăм
чернйла (-йл) сущ. множ. чернйл;
чĕрные чернила хурă чернйл; рубăшка испăчкана чернйлами кăпе чернилпă варалăннă
чернйльннца (-ы) сущ. жен. чернйльница, чернйл сăвăчĕ
черновйк (-ă) сущ. муж. малтăнлăх
çырнй; черновйк сочинĕния малтăнлăх çЫрнă сочинĕни
чернозĕм (-а) сущ. муж. хурă тăпрă
(тăпран чи пулăхпă тĕсе)
чернозĕмный прил. хурă тăпрă -ĕ;
хурă тăпрăллă; чернозĕмная полосă
хурă тăпрăллă тă'рăх
черноплбдный прил.: черноплбдная
рябИна хурă пилăш
чернораббчий (-его) сущ. муж., чернораббчая жен. хурă ĕçрй раббчи
чернослйв (-а) сущ. муж. хурă слйва (типĕтни); компбт из чернослйва хурă слйва компбчĕ
черпать (наст. -аю, -аешь, -ают)

глаг. несов. 1. (син. доставăть) ăс, ăссă
ил; чĕрпать ведрбм вбду из прудă
пĕверй шывă витрепе ăс 2. (син. приобретăть) туп, ил, туян; чĕрпать
знăния из книг кĕнекесенчен пĕлÿ'
туян
черстветь 1 и 2 л. не употр. (наст.
-еет, -ĕют) глаг. несов. 1. (син. сбхнуть,
твердĕть) тип, хыт, типсĕ хыт, типсĕ
кай; хлеб черствеет çă'кăр типсĕ хытăть 2. (син. грубĕть) чурăслăн,
тÿрккеслĕн; он черствеет душбй
ÿнăн чунĕ чурăсланăть
чертă (-Ы) сущ. жен. 1. (син. лйния)
йĕр, чйкĕ; провести чертÿ йĕр турт;
в чертб гброда хулă чиккинче, хуларă 2. (син. свбйство, осббенность)
пăллă, ÿйрăмлăх; черты харăктера
кă'мăл уйрăмлăхĕсĕм * черты лицă сăн-пйт, ĕренке; в ббщих черт^х
пĕтĕмĕшпе илсĕн
чертĕж (-ежă) сущ.муж.; множ. чертежй (-ĕй) чертĕж, ÿкĕрчĕк, ĕлкĕ;
чертеж здăния çурт чертĕжĕ; изготбвить чертеж чертĕж ту
чертĕжный ирил. чертĕж -ĕ, ÿкерÿ '-ĕ; чертĕжные принадлежности
ÿкерÿ' хатĕрĕсем
чертйть (наст. черчÿ, чертишь,
чĕртят; прич. страд. прош. черченный) глаг. несов. 1. чĕр, çыр, йĕр
ту, йĕр турт; чертйть пăлкой по пескÿ хă'йăр çинчĕ патакпă йĕр турт 2.
чертĕж ту, ÿкер; чертйгь план местности вырăн планнĕ ÿкĕр
черчение (-я) сущ. сред. черчени,
ÿкерÿ'; урбк черчĕния черчĕни урбкĕ
чесать (наст. чешÿ, чĕшешь, ч^шут; повел. ф. чешИ; ирич. действ.
наст. чешущий, прош. чесăвший;
прич. страд. прош. чĕсанный; деепр.
чешă) 1. кого-что хыç, хышалă (ут
кĕçтешпе); чесăть спйну çурăмă хыç
2. кого-что турă; чесать вблосы çÿçĕ
турă 3. чав, шăртлă, таптăр; чесăть
шерсть çăм таптăр * чесать языкбм

сÿпĕлтет; чесать в затылке ĕнсе хыç
(аптранипе)
чесаться (наст. чешÿсь, чешешься, чĕшутся; иовел. ф. чешИсь; ирич.
действ. наст. чĕшущийся, прош. чесăвшийся; о^ееир. чешăсь) глаг. несов.
1. хыç, хышалă, хышалăн; свиньЯ
чешется о столб сыснă юпă çумĕнчĕ хышаланăть 2. 1 и 2 л. не употр.
кĕ'çĕт; ладбнь чешется ăлă тупăнĕ

кĕçĕтет
чеснбк (-ă) сущ. муж. ыхрă; дблька чеснокă ыхрă шă'лĕ; положить в
суп чеснбк яшканă ыхрă ярсă техĕмл^т
чеснбчный ирил. ыхрă -ĕ; чеснбчный зăпах ыхрă шăршй
чествование (-я) сущ. сред. саламлăв, чыслăв; саламланй, чысланИ;
торжĕственное чĕствование ветерăнов войны вă'рçă ветеранĕсене чăплăн чысланй
чествовать (наст. -твую, -твуешь,
-твуют; повел. ф. -твуй; деепр. -твуя)
глаг. несов., кого саламлă, чыслă,
чыслăв ту; чĕствовать юбиляра юбилярă чыслă
честный ирил. (син. прямбй, йскренний, добросбвестный), честно
нареч. тÿ 'рĕ, тĕ 'рĕс, тасă чÿнлă,
тÿ 'рĕ кă 'мăллă; чĕстный человĕк
тÿ'рĕ кă'мăллă çын; честно рассказăть обо всем пĕр пытармăсăр йăлтăх
каласă пар * честное слбво тупатă, чăн калăтăп
честь (чĕсти, о чĕсти, в честй и
в чĕсти) сущ. жен. 1. (син. достбинство, благорбдство) чыс, чЫслăх,
пархатăр; честь вбина салтăк чЫсĕ;
дело чести чЫслăх ĕ'çĕ 2. (син. репутăция) чыс, ырă ят; честь семьи
кил-йЫш чЫсĕ; берĕчь честь смблоду
Ырă ятă çамрăкрăн упрă 3. (син.
почĕт) хисеп; воздавăть честь хисĕп
ту; ветерăны достбйны большбй чбсти ветерансĕм пысăк хисепе тИвĕç

* с чеЪтью выполнить свой долг
хăрпăр тивĕçне чЫслăн пурнăçлă;
э~то дĕлает емÿ честь кÿншăн вăл
хисепе тйвĕç; отдăть честь саламлă
(çар çыннисем çинчен); мнбго чести
ему вăл кунă тйвĕç мар
четверг (-ă) сущ. муж. кĕçнернй
кун; вĕчером в четв^рг кĕçнернй каç
четверĕньки (-нек) сущ. множ:.
ползтй на четвереньках тăвăт урăн
упалĕн
четверо (-Ых, -ым, вин. п. -о и с
одушевленным сущ., -Ых, -Ыми, о -Ых)
числит. собир. тăвăтă, тăвăттăн,
тăвăттăшĕ; четверо ребЯт тăвăтă ачă;
нас было четверо эпйр тăвăттăн пÿлнă; четверо из них вĕсенчен тăвăттăшĕ; прошлб четверо сÿток тăвăтă
тăлăк йртрĕ
четверть (-и) сущ. жен. 1. чĕ'рĕк,
тăвăттăмĕш пăйĕ; четверть каравăя
çă'кăрăн тăвăттăмĕш пăйĕ; четверть
часă чĕ'рĕк сехет, вун пйлĕк минут
2. чĕ'рĕк (вĕренÿ çулĕн тăваттăмĕш
пайĕ); пĕрвая чĕтверть пĕрремĕш
чĕ'рĕк 3. шит (кивĕ виçе- аршйнйн
тйваттăмĕш пайĕ); мĕрить четвертЯми шитпе виç
четвĕрка (-и) сущ. жен. 1. тăвăттă
(«4» паллă, хисеп); написăть четвĕрку
тăвăттă пăллă çыр 2. «тăвăттă»
(вĕренÿри хаклав палли); Ш т я получйл «четвĕрку» по матемăтике
Пĕтя математикăпă
«тăвăттă»
Илнĕ
четвĕртый числит. порядк. тăвăттăмĕш; жить на четвĕртом этажĕ
тăвăттăмĕш хутрă пÿрăн
четыре (четырĕх, четырĕм, вик. и.
четЫре и, с одушевленным сущ., четырĕх, четырьмя, о четырĕх) числит. колич. тăвăт, тăвăтă, тăвăттă;
четыре дбма тăвăтă çурт; к четырĕм
прибăвить три - бÿдет семь тăвăттă
çумнĕ вйççĕ хушсăн çйччĕ пулăть
четь^режды нареч. тăвăтă хут,

тăвăттă; четырежды три — двенăдцать тăвăтă хут вйççĕ - вун йккĕ
четыреста (четырĕхсбт, четырĕмстăм, четырьмястăми, о четырĕхстăх) числит. колич. тăвăт çĕр;
прошлб четЫреста лет тăвăт çĕр çул
иртнĕ
четырĕхугбльник (-а) сущ. муж.
тăвăт кĕтеслĕх (геометри фигури)
четырĕхугбльный ирил. тăвăт кĕт^слĕ; четырĕхугбльное пбле тăвăтă
кĕтеслĕ пÿсă
четырнадцать (-и) числит. колич.
вун тăвăт(ă), вун тăвăттă; емÿ четырнадцать лет вăл вун тăваттăрă
чехбл (чехлă) сущ. муж. хÿпă,
вйтĕ; чехбл для дивăна дивăн виттй
чечевйца (-ы) сущ. жен. ясмăк; суп
из чечевицы ясмăк яшкй
чешуя (-й) сущ. жен. хÿпă, вĕ'тĕ
хупă (чĕр чунсен, ÿсен-тăрансен); рыбья чешуЯ пÿлă хуппй; чешуЯ ящерицы калтă хуппй
чĕрный (кратк. ф. чĕрен, чернă,
чернб и чĕрно, множ. чернЫ и чĕрны; сравн. ст. чернĕе; превосх.ст. чернĕйший) прил. 1. (ант. бĕлый) хурă;
чĕрный хлеб хурă çă'кăр; чĕрное от
загăра т^ло хĕвелпе пйçнă кĕре ÿт
3. (син. мрăчный, гбрестный, безотрăдный) хÿйхăллă, йывăр; чĕрные
дни йЫвăр кунсăм; чĕрные мысли
хÿйхăллă шухăшсем ^ чĕрная бăня
хурă мунчă (мăрьесĕрри); сд^лать
чĕрное дело тискер ĕç ту; чĕрный
ход хыçалтй ăлăк (çуртăн); чĕрная
раббта хур^а ĕç, вăй-хăл ĕ'çĕ; чĕрная
неблагодăрность пархатăрсăр пулнй,
ыррă хакламаннй; держăть на чĕрньш день сых ятне тыт (сăм., укçа)
чĕрствый (кратк. ф. чĕрств, черствă, чĕрство, множ. черствы и
чĕрствы) прил. 1. (син. сухбй, твĕрдый;
ант. свежий) тИпĕ, хЫтă, типсĕ
хьггнă; чĕрствый хлеб тйпĕ çă'кăр 2.
(син. бездÿщный; ант. дббрый, от-

чйсленность (-и) сущ. жен. (син. козЫвчивый) чунсăр, чУрăс, тÿрккес;
лйчество) хисеп, шут, йыш; чйсчĕрствая душЯ чÿрăс чун
ленность населĕния растĕт хăлăх
черт (-а) сущ. муж.; множ. ч^рти
йЫшĕ ÿсет
(-ĕй) шуйттăн, усăл, мур (тĕн
числитель (-я) сущ. муж. (ант.
ĕненĕвĕсенче, юмах-халапсенчĕ) 4
знаменăтель) числйтель (вак хисепЧĕрт егб знăет! Мур пĕлет-и ăнă!;
ре - пайланакан цифра)
Черт возьмй! Мур илесшĕ! (тарăхса калани); Чем чĕрт не шÿтит! Тем
числйтельное (-ого) сущ. сред.: ймя
те пулмă пултарăть!; Чĕрт с ним!
числИтельное хисеп ячĕ, хисеп; коПултăрăх!
лйчественные числйтельные шут хичĕрточка (-и) сущ. жен. (син. дефйс) сепĕсĕм; порядковые числйтельные
кĕске йĕр (сăмах пайĕсене çыхăнта- йĕрке хисепĕсем
раканни; сăм., атте-анне, чăн-чăн)
чйслиться (наст. -люсь, -лишься,
-лятся; иовел. ф. -лись, -литесь; прич.
чĕткий прил. (син. отчĕтливый, ясдейств. наст. -лящийся, лрош. -ливный; ант. неясный, расшшвчатый),
шийся; деепр. -лившись) глаг. нечĕтко нареч. уçăмлă, тăтăклă, йĕрсов., кем-чем (син. считăться) шуткеллĕ, кал-кăл; чĕткое изображение
лăн, хисеплен, шутрă тăр; он чйсÿçăмлă ÿкерчĕк; чĕтко организовăть
лится в бтпуске вăл отпускрă шутраббту ĕçĕ кал-кăл йĕркеле
чĕткость (-и) сущ. жен. (син. отчĕт- ланăть
числб (-ă) сущ. сред.; множ. чйсла
ливость, ясность; ант. неясность,
(чйсел, чйслам) 1. хисеп; целое чисрасплЫвчатость) ÿçăмлăх, тăтăклăх,
лб туллй хисĕп; дрббное числб вак
йĕркелĕх, кал-кăллăх; чĕткость прохисеп 2. (син. день, дăта) кун, чисизношĕния звÿков сасăсене ÿçăмлă
лă; в первых чйслах мăя çу ÿйăхĕн
каланй
малтанхи кунĕсенче; Какбе сегбдчĕтный прил. (син. пăрный; ант.
ня числб? Паян хăш числă? 3. хинечĕтный) мă'шăрлă, тĕкел; чĕтные
с^п (грамматикăра); единственное
числа мă'шăрлă хисепсем (4, 6, 8
числб пĕрреллĕ хисĕп; мнбжествент. ыт.)
ное числб нумăйлă хисĕп; в том
чибис (-а) сущ. муж. текерлĕк
числе вăл шутрă, çав шутрă; без
(улăх кайăкĕ)
числă ймсĕр-сÿмсăр, шÿтсăр нумăй
чиж (-ă) сущ. муж. çйрĕк тăррй
чйстить (наст. чйшу, чйстишь, чй(вăрман кайăкĕ)
стят; повел. ф. чисть; ярич. страд.
чин (-а) сущ. муж.; множ. чины
прош. чйщенный; деепр. чйстя) глаг.
(-бв) чин (службăри пусйм, йна тинесов. 1. кого-что тасăт; чйстить оцĕвĕçлĕ ят); офицĕрский чин офицер
жду щĕткой тумтире щĕткăпă тасăт;
чйнĕ
чйстить зÿбы шăл тасăт 2. что шучинить (наст. чишб, чйнишь, чйрăт, тасăт; чйстить картбфель çĕр
нят; ирич. страд. прош. чйненный;
деепр. чиня) глаг. несов. (син. исправ- улмй шурăт; чйстить грибы кăмпă
тасăт
лять, ремонтйровать; ант. ломăть)
юсă, тÿрлĕт, саплă; чинйть телевйзор
чистовбй прил. (син. беловбй; ант.
телевйзор юсă; мнбго раз чйненные
черновбй) тасă, тасаллă; чистовбй
ботйнки нумăй хут саплăнă пушмăк
экземпляр документа ĕç хÿчĕн тасалчинбвник (-а) сущ. муж. чинбвник лă çЫрнă экземплярĕ
(патшалăх службинчи çын)
чистописăние (-я) сущ. сред. тасă

çырÿ, илĕмлĕ çырÿ (шкулти ĕç тĕсĕ)
чистоплотный лрил. (син. опрятный;
ант. неряшливый, нечистоплбтный), чистоплбтно нареч. типтерлĕ,
тирпейлĕ, тасă; чистоплбтная дбвушка типтерлĕ хĕр
чистота (-Ы) сущ. жен. (ант. грязь)
тасăлăх; поддерживать в дбме чистоту пуртĕ тасă тыт
чйстый (кратк. ф. чист, чистă, чйсто, множ. чйсты и чистЫ; сравн. ст.
чйще; превосх. ст. чистейший) ирил.,
чйсто нареч. 1. (ант. грязный) тасă;
чистая посÿда тасă сăвăт-сапă; чйсто вымыть пол урайне çусă тасăт
2. (син. своббдный, открЫтый) ÿçă,
тасă; чйстое небо янкăр тасă тÿпĕ
^ от чйстого сĕрдда чун-чĕререн,
тÿ'рĕ кăмăлпă; чйстая прибыль тасă
тÿпăш; говорить чйстую правду
чăннине калă
читăльный прил.: читăльный зал
вулăв зăлĕ (библиотекйра)
читатель (-я) сущ. муж., чит^тельница (-ы) жен. вулăвçă, вулакăн; читăтели журнăла журнăл вулавçисем; конферĕнция читателей
вулакансен конференцийĕ
читăтельский прил. вулăвçă -ĕ, вулакăн -ĕ; читăтельский билет вулăвçă билечĕ (библиотекйра усй курмалли)
читăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют;
лрич. страд. прош. чйтанный; деепр.
-ăя) глаг. несов. 1. что и без доп. вулă; чит^ть вслух сасăпă вулă; чит^ть
про себя ăсрă вулă; я люблн* читать
Пÿшкина Зпĕ Пушкинă вуламă юратăтăп 2. (син. угăдывать) туй, ăнкăр,
ăнлăн, асăрхă; читать в сердцăх чĕрере пуррине ăнкăр; чит^ть по глаз^м куçрăн асăрхă 3. кого-что вулă,
калă (итлекенсем умĕнче); чит^ть
стихИ с эстрăды эстрăда çинче сă'вă
вулă 4. (син. излагăть, выступăть) ту,
калă, каласă пар (лекци, доклад) Ф

чит^ть морăль ăс пар, вĕрентсе калă; читăть чертежй чертĕжсене тишк^р
чихăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăет, -ăют)
глаг. несов. сунаслă, апчхулăт, апчхÿ ту; чихăть при нăсморке сунаспă
апчхулăт
член (-а) сущ. муж. 1. (син. учăстник) член (пĕрлешĕве кĕрекен çын,
организаци е патшалăх); член
профсон5за профсоюз члĕнĕ; стрăнычлены Организăции Объединенных
Нăций Пĕрлĕшнĕ Нацисĕн Организацине кĕрекĕн çĕршывсем 2. (син.
часть) пай; члĕны т^ла ÿт-пÿ' пайĕсĕм 4 члĕны семьи кил-йышрй çынсĕм; члĕны предложĕния предложени членĕсĕм (грамматикăра)
чрезвычăйный ирил. (син. исключйтельный; ант. обьиный, заурядный),
чрезвычăйно нареч. 1. пйтĕ, çав терй, мăйсăр, шÿтсăр, ăкăш-мăкăш;
чрезвычăйный успĕх пИтĕ пысăк
çитĕнÿ'; я чрезвычăйно рад видеть
вас э~пĕ сирĕ курмă çав терй хавăс
2. ятăрлă, васкăвлă; чрезвычăйная
комиссия ятăрлă комйсси; чрезвычăйное положĕние хытăрнă йĕркĕ
(сăм., вăрçă, çут çанталйк инкекĕ
чухне тăваканни)
чтение (-я) сущ. сред. 1. вулăв; вуланй; выразительное чтение илĕмлĕ
вулăв; книга для чтения вулăв кĕнекИ 2. вулăв, вуламаллй (кĕнеке, хайлав); детектйвы - занимăтельное
чтĕние детективсĕм - кă'сăк вулăв
чтить (наст. чту, чтишь, чтят и
чтут; ирич. действ. наст. чтящий и
чтÿщий) глаг. несов., кого-что (син.
уважăть) хисеплĕ, юратсă ăсăн; чтить
пăмять гербев войны вă'рçă патгăрĕсенĕ юратсă ăсăн
что1 (произн. шт; падежные ф:. чегб, что, чемÿ, чем, о чĕм) 1. местоим. вопросит. мĕн, мĕскĕр; Что ты
сказăл? Мĕн тĕрĕн Эсĕ?; Что здесь

случйлось? Мĕн пÿлчĕ кунтă? 2. кареч. (син. скблько) мĕн чÿхлĕ, мĕн
хак; За что ты ăто купйл? Мĕн хакпă туянтăн Зсĕ кунă? 3. нареч. (син.
почемУ) мĕн, мĕ 'ншĕн, мĕн пиркй; Что ты задÿмался? Мĕн шухăшă кăйрăн Зсĕ? 4. союзн. сл. (син. котбрый( переводится в соответствии
с контекстом: дом, что стойт на углу кĕтесре ларакăн çурт; сказали,
что он бблен вăл чирленĕ терĕç 4
что было сил пĕ 'тĕм вăйрăн, вăй
çйтнĕ тарăн; Что тблку спбрить?
ТавлашнИн мĕн уссй пур?; в слÿчае чегб мĕн те пулйн сиксе тухсăн; Мне-то что! Манă мĕн ĕç!; ни
к чему кирлĕ мар; ни за что 1) тем
пулсăн та 2) нимшĕнех, ним сăлтăвсăр; с чегб мĕ'ншĕн, мĕн сăлтавпă; Чегб тблько нет! Мĕн кăнă çук!;
Что де^лать! М ĕ н тă 'вăн!; Чемÿ
быть, тогб не миновăть посл. ПулмаллИ пулатех
что2 (произн. шт) союз; переводится в соответствии с контекстом: Я
сожалею, что опоздăл Э'пĕ кая к5лнăшăн пăшăрханăтăп; Он так изменйлся, что егб не узнЯть Вăл палламаллă марăх улшăнсă кăйнă; Что ни
день, прихбдят нбвые вести Кунсерен çĕ'нĕ хыпарсем килсе тăрăççĕ
чтббы, чтоб (произн. шт) 1. союз тесĕ, тесĕщ -асшăн (-есшĕн); Я хочÿ, чтббы он менЯ пбнял Вăл манă
ăнлăнтăр тесе тăрăшăтăп 2. частица, выражает требование пÿлтăр;
Чтббы в дбме было чйсто! Пÿртре
тап-тасă пÿлтăр!
чтб-либо, чтб-нибудь (произн. шт)
местоим. неопр. мĕн те пулйн; Нет
ли у тебя чтб-нибудь поесть? Сăнăн
мĕн те пулйн çимеллй çук-и?
чтб-то (произн. шт) 1. местоим.
неопр. (син. нĕчто) тĕмĕн, темскер,
темле япалă; там чтб-то лежйт унтă темлĕ япалă выртăть 2. нареч. (син.

почемÿ-то) темшĕн, тем п и р к й ;
чтб-то мне не спится мăнăн т^мшĕн ыйхă килмĕст 3. частица, выражает сомнение тем, тĕмĕн; Чтб-то
мне не верится! Тем, мăнăн ĕненес
килмĕст! 4. нареч. (син. бколо) яхăн,
çЫвăх, пек; шука вĕсит чтб-то бколо трĕх килогрăммов çăрттăн вйçĕ
килограмă яхăн таять
чуваш (чувашă и чувăша, чувашÿ
и чувăшу, чувашбм, о чуваше) сущ.
муж., чувашка (-и) жен.; множ. чувашй и чувăши (чувашей и чувăшей,
чувашăм и чувăшам, чувашăми, о
чувашăх и о чувăшах) чăвăш; низовые чуваши анатри чăвашсем;
верховые чуваши турй чăвашсем, вирьялсĕм; самЯрские чувăши Самăр
чăвашĕсем; чувăши — тн5ркский нарбд чăвашсем - тĕ'рĕк хăлăхĕ
чувăшский прил. чăвăш -ĕ; чăвашлă; чувăшский язык чăвăш чĕлхй;
Чувашский край Чăвăш ен; чувашская диаспора чăвăш диаспори
(Чйваш Республики тулашĕнче пурăнакан чйвашсем); чувăшские газеты
чăвашлă хаçатсĕм
чувствИтельный прил., чувствйтельно нареч. 1. тÿйăмлă, сйсĕмлĕ;
сисĕм-тÿйăм -ĕ; чувствительный
приббр тÿйăмлă хăтĕр; чувствйтельные клетки тела ÿ'тĕн сйсĕм-тÿйăм
клеткисем 2. (син. значйтельный)
пЫсăк, вă'йлă, самăй, палăрмаллă;
чувствйтельные расхбды самăй пЫсăк тăкăк 3. (син. нежный; ант. грÿбый, бесчÿвственный) ачăш, çĕпĕç, çемçе кă'мăллă; чувствйтельная дĕвушка çемçе кă'мăллă хĕр
чÿвство (-а) сущ. сред.; множ. чÿвства (чувств) 1. тÿйăм, сйсĕм-тÿйăм;
туйнИ; брганы чувств сисĕм-тÿйăм
органĕсем; чÿвство гблода выçнине
туйнй 2. (син. сознăние) ăн, тăн, ă'нлăх, тÿйăмлăх; лишиться чувств
тăнă çухăт 3. (син. осознăние, пони-

мăние) тÿйăм, ăнланÿ; туйнй, ăнланнй; чÿвство дблга тивĕçе ăнланнй; чÿвство ответственности явăплăх
тÿйăмĕ
- "
чÿвствовать (наст. -вую, -вуешь,
-вуют; повел. ф. -вуй; дееир. -вуя)
глаг. несов., что (син. ощущăть) туй,
сис, сĕмлен; чÿвствовать опăсность
хăрушлăхă сис; чÿвствовать ответственность яваплăхă туй; я чÿвствую
гблод мăнăн çиес килет
чÿвствоваться 1 и 2 л. не употр.
(наст. -вуется, -вуются) глаг. несов.
(син. проявляться) тÿйăн, сисĕн,
пăлăр; чÿвствуется приближение зимы хĕл çывхарнй сисĕнет
чугÿн (-ă) сущ. муж. 1. чугÿн (металл); выплавлять чугÿн ч у г ÿ н
шăрăт 2. чугÿн (чÿлмек евĕр савăт);
варйть суп в чугуне чугунпă яшкă
пĕçер
чугÿнный прил. чугÿн ...; чугун -ĕ;
чугÿнная решетка чугÿн решетке
чудăк (-ă) сущ. муж., чудăчка (-и)
жен. тĕлĕнтермĕш çын, хăйне май
çын
чудесный прил., чудесно нареч. 1.
(син. необыкновенный) асăмлă, тĕлĕнтермĕш, тĕлĕнмеллĕ; чудесное
спасĕние асăмлă майпă çăлăннй 2.
(син. замечăтельный) хÿ'хĕм, селĕм,
пахă, чăплă; мы чудесно отдохнÿли
за Вблгой эпйр А ' т ă л йăлăмĕнчĕ
пйтĕ с^лĕм кăнтăмăр
чÿдный ирил. (син. замечăтельный,
прелестный), чÿдно нареч. илемлĕ,
хÿ'хĕм, чăплă, сĕлĕм; чÿдные звÿки
скрйпки сĕрме кÿпăсăн илемлĕ сассй; чÿдный обед пйтĕ хÿ'хĕм апăт
чÿдо (-а) сущ. сред.; множ. чудеса
(-^с, -есăм) 1. асăм, асăмлăх, асăмлă
пÿлăм; Бог явйл чÿдо Тÿрă асăм тусă кăтăртрĕ 2. чего чи пахИ, чи чаплй; дĕвушка - чÿдо красоты илемлĕрен илемлĕ хĕр
чудбвище (-а) сущ. сред. çам, юххă,

хăрушкă, тискерккĕ (юмахри чĕр чун)
чÿдом нареч. (син. случăйно) ăнсăртрăн, телее пулă; кĕтм^н çĕртен;
чÿдом спастйсь от смйрти телее пулă вилбмрен çăлăнсă юл
чудотвбрный лрил. 1. (син. волшебный) асăмлă, асăм тăвакăн; чудотвбрная икбна асăм тăвакăн тÿрăш
(тĕн ĕненĕвĕнче) 2. (син. благотвбрный) сйплĕ, ÿсăллă; чудотвбрный
клИмат сйплĕ клймат
чуждăться (наст. -ăюсь, -ăешься,
-ăются; прич. действ. наст. -ăющийся; деепр. -ăясь) глаг. несов., кого-что
к5тшăн, пă'рăн; чуждăться стăрых
друзей ĕлĕкхй туссенчен к5тшăн
чужезĕмный прил. (син. инострăнный; ант. отечественный) ют çĕршЫв -ĕ; ют хăлăх -ĕ; чужеземные
обычаи ют хăлăх йăлй-йĕрки
чужбй ирил. 1. (ант. свой) çын -ĕ;
ют; чужйе вĕщи çын япалисем; жить
на чужбй стороне ют енче пÿрăн 2.
(ант. блйзкий) ют, к5тшăнчăк; вчерăпшие друзьЯ стăли чужими ĕнерхИ
туссем пĕр-пĕринчен к5тшăнчĕç
чулЯн (-а) сущ. муж. чăлăн (çенĕкри пÿлĕм); выставить шкаф в чулан шкапă чăланă кăларсă ларт
чулкй (чулбк) сущ. множ.; един. чулбк (чулкă) муж. чăлхă; шерстяные
чулкИ çăм чăлхă; штбпать чулкй
чăлхă саплă
чумă (-Ы) сущ. жен. чумă (сикекен
хăрушă чир) 4 как чумы бояться
муртăн хăрăнă пек хăрă
чумăзый ирил. (син. грязный) варалăнчăк, хурă пйтлĕ, хурă; чумăзый
ребĕнок хурă пйтлĕ ачă
чурбăк (-ă), чурбăн (-а) сущ. муж.
каскă, сыпă (йывăç вуллин); березовый чурбăн хÿрăн каскй
чÿткий (кратк. ф. чуток, чуткă, чÿтко, чÿгки; сравн. ст. чÿтче) ирил.,
чÿтко нареч. 1. тÿйăмлă, сйсĕмлĕ, çйвĕч, сир^к, вйчкĕн; чÿткая собăка

сир^к йытă; чÿткий приббр сйсĕмлĕ
хăтĕр; чÿтко вслÿшиваться хăлханă
тăратсă итле 2. (син. отзывчивый; ант.
бесчÿвственный, чĕрствый) таравăт, тймлĕ, Ырă кă'мăллă; чÿтко относиться к ветерăнам ветерансем
тĕлĕшпе тймлĕ пул
чуть 1. нареч. (син. едвă, еле; немнбго) кăшт, арăн, кăштăх, чутăх;
гблос у негб чуть сльппен сассй арăн
илтĕнĕт; чуть бблыпе килограмма
килограмрăн кăшт ытларăх 2. союз
(син. срăзу) çийĕнчех, çавăнтăх,
тÿр^х; -санах (-сенех); чуть рассветет, трбнемся в путь тул çутăлсанăх
çулă тухăтпăр
чутье (-я) сущ. сред. 1. сИсĕм,
тÿйăм, сйсĕнкĕ (чĕр чунсен); у охбтничьей собăки хорбшее чутьĕ сунăр

йьгггй шă'ршă лăйăх туять 2. (син. понимăние) ăнкарÿ, ăнланÿ; ăнкарнй, ăнланнй; политйческое чутье
политикăнă ăнкарнй
чÿчело (-а) сущ. сред.; множ. чÿчела (-ел) 1. кĕлеткĕ (чĕр чун тирне
карса туни); чÿчело оленя пăлăн
кĕлеткй 2. (син. пÿгало) катемпй;
огорбдное чÿчело пахчă катемпййб
(кайăксене хăратма лартни)
чÿять (наст. чÿю, чÿешь, чÿют;
иовел. ф. чуй; прич. действ. наст.
чÿющий, прош. чÿявший; деепр. чÿя)
глаг. несов. 1. кого-что шă'ршă туй,
шăршăпă пĕл, сăмсапă сис, туй; собăка чÿет зăйца йЫтă мулкăч шăршине туять 2. что (син. чÿвствовать,
ошущăть) сис, ăнкăр, сбмлбн; чÿять
бедÿ инкек пулассă туй

гăть по тропйнке сукмакпă утсă пыр;
шаблбн (-а) сущ. муж. 1. (син. лешагăть в нбгу хăрăссăн пуссă ут
кăло) ĕлкĕ (чертеж тумалли, пусшăгом нареч. (ант. бегбм) утсă,
ма тавар çĕлеме касмалли); кроить
утăмпă, утăмлатсă, утаслатсă; идтй
плăтье по шаблбну ĕлкепĕ кĕпе кас
шăгом утсă пыр * Шăгом марш! Ут2. (син. трафарет) кăлăп, ĕлкĕ, тĕ'слĕх;
маллă! (çар çыннисене хушса калани)
сочинĕние стихбв по шаблбну пĕр кашăйба (-ы) сущ. жен. 1. шăйба
лăппă сă'вă хывнй
(гайка айне хуракан шăтăклă çавшаг (-а, -у и -ă, о шăге, на шарашка) 2. шăйба (хоккей вăййин
гÿ, в шагу) сущ. муж.; множ. шагИ
хатĕре); забить шăйбу в ворбта хап(-бв) 1. ÿтăм, утăс; сделать одйн шаг
ханă шăйба çапсă кĕрт
пĕр утăм ту; идти ширбким шăгом
вă'рăм утасласă ут; на кăждом шагÿ
шăйка (-и) сущ. жен. ÿшкăн, эшкашнй утăмрăх 2. (ант. бег) ÿтă, уткĕр; бандйтская шăйка хурăх ÿшкăнĕ
тИ, утăмлăв; утăмланй, утасланй;
шалăш (-ă) сущ. муж. ху'шĕ, ÿгшĕ,
лбшадь идĕт шăгом лашă утсă пылупăс; шалăш рыбакбв пулăçăсĕн
рăть; прибăвить шăгу васкарăх ут 3.
ÿплй
(син. дĕйствие, постÿпок) ÿтăм, ĕç,
шалить (наст. шалк5, шалИшь,
тă'вăм, хăтлăнăш; неосторбжный шаг
шалят; прич. действ. наст. шаляасăрханмăсăр тÿнă ĕç
щий, ироил шалйвший) глаг. несов,
(син. баловăться) ăшкăн, ас, йртĕх}
шагăть (наст. -ăю, -ăешь, -ăют)
глаг. несов. ут, утăмлă, утсă пыр; ша- дети шалят ачасбм ашкăнăççĕ * ча^

сы шалят сехĕт тĕ'рĕс çÿремест; здорбвье шалйт сЫвлăх çирĕпех мар
шăлость (-и) сущ. жен. ашкăнÿ,
иртĕхÿ'; ашкăннй, иртĕхнй; детские
шăлости ачă-пăчă ашкăнни
шалÿн (-ă) сущ. муж., шалÿнья
(-ьи) жен. ăшкăнчăк, йртĕнчĕк (ачапйча)
шаль (-и) сущ. жен. шел тÿтăр;
шаль с каймбй шерепеллĕ шел
тÿтăр
шампăнское (-ого) сущ. сред. шампăнски эр^х
шампиньбны (-ов) сущ. множ.;
един. шампиньбн (-а) муж. çер^м
кăмпй; жăрить шампиньбны шампиньбн ăшалă
шампÿнь (-я) сущ. муж. шампÿнь,
шĕ'вĕ сÿпăнь; мыть вблосы шампÿнем çÿçĕ шампуньпе çу
шанс (-а) сущ. муж. май, шăнăç;
испбльзовать благоприЯтный шанс
ырă майпă ÿсă кур
шантăж (-ă) сущ. муж. хăратÿ,
шиклентерÿ'; хăратнй, шиклентернИ; занимăться шантажбм хăратсă
пусахлă
шăпка (-и) сущ. жен. çĕ'лĕк, калпăк, пухчă; зăячья шăпка мулкăч тир
çĕ'лĕкĕ; вЯзаная шăпка çЫхнă калпăк; шăпка-ушăнка хăлхăллă çĕ'лĕк,
мулаххăй Ф газетная шăпка хаçатрй
пЫсăк заголбвок; шăпками закидăем
ним те мар парăнтарăтпăр; дать по
шăпке хÿтерсе яр
шар (-а; с колич. числит. -ă) сущ.
муж.; множ. шары (-бв) шар, чă'мăр;
бильярдный шар бильярд шăрĕ *
воздÿшный шар сывлăш шăрĕ (вĕçевхатĕрĕ); Земнбй шар Çĕр чă'мăрĕ;
хоть шарбм покати пуш-пушăх, ним
те çук
шарж (-а) сущ. муж. шарж*(тăрăхлавлă, шÿтлевлĕ ÿкерчĕк); дрÿжеский шарж тÿслă шарж; рисовăть
шăржи шарж ÿкĕр

шăриковый прил.: шăриковая рÿчка шăриклă ручка
шăрить (наст. шăрю, шăришь,
шăрят) глаг. несов. хыпашлă, хыпашласă шырă; шăрить в кармăне
кĕсьере хыпашлă * шăрить глазăми куçлă, шырасă пăхкалă
шарнир (-а) сущ. муж. шарнИр
(машина пайĕсене çаврăнăçлă çыхйнтаракан хатĕр)
шаровăры (-ăр) сущ. множ. (син.
брк5ки) йĕм, шăлавăр; спортйвные
шаровăры спорт шăлавăрĕ
шарф (-а) сущ. муж. шарф; шерстянбй шарф çăм шарф; повязăть
шĕю шарфбм мăя шарф çых
шасси сущ. сред. нескл. 1. шассй,
кăшкăр; шассй трăктора трăктор
кăшкăрĕ 2. шассй, урапасем; самолет выпустил шассИ самолĕт ураписенĕ кăлăрчĕ (анса ларас умĕн)
шатăться (наст. -ăюсь, -ăешься,
-ăются) глаг. несов. 1. (син. качăться)
сулкалăн, суллăн, чÿхĕн; заббр шатается хÿмĕ сулланăть 2. (син. бродйть) сĕ'тĕрĕн, сĕтĕрĕнсе çÿр^; сулкалансă çÿрĕ; шатăться по гброду
хулă тă'рăх сĕтĕренсе çÿре
шатен (-а) сущ. муж., шатенка
(-и) жен. çЫрă çын (хăмăртарах
тĕслĕ çÿçли)
шах (-а) сущ. муж. шах (шахматра - король çине тапйнса çÿрени);
объявить шах королк5 короле шах ту
шахматйст (-а) сущ. муж., шахматйстка (-и) жен. шахматйст, шăхматçă; шахматИст междунарбдного
клăсса тĕнчĕ шайĕнчй шахматйст
шăхматный прил. шăхмат -ĕ; ш^хматная доскă шăхмат хăмй
шăхматы (-ат) сущ. множ. шăхмат;
игрăть в шахматы шахматлă выля
шăхта (-ы) сущ. жен. шăхта (çĕр
айĕнчен
пуянлйх
кăлармалли
шăтăк); ÿгольная шăхта кă 'мрăк
шахтИ

шахтĕр (-а) сущ. муж. шахтĕр,
шахтăрă ĕçлекен; раббтать шахтĕром шахтĕртă ĕçле
шашИст (-а) сущ. муж., шашйстка (-и) жен. шашйст, шăшкăçă; соревновăния шашйстов шашкăçăсĕн
ă'мăртăвĕ
шăшка (-и) сущ. жен. хĕç; рубйть
шăшкои хĕçпĕ кас
шăшки (-шек) сущ. множ. шăшкă
(вййă); игрăть в шăшки шашкăллă
выля
шашлык (-ă) сущ. муж. шашлЫк
(йĕтĕрлесе кăвар çинче пĕçернĕ аш);
шашлык из барăнины сÿрăх аш
шашлЫкĕ
швейный прил. çĕ'вĕ -ĕ; швейная
машина çĕ'вĕ машини; швейная фăбрика çĕ'вĕ фабрикй
швырять (наст. -яю, -яешь, -яют)
глаг. несов., кого-что и чем (син. бросăть) пăрăх, пер, ыткăнтăр; швырЯть снежкăми юрпă перкелеш ^
швырЯть деньги укçă тăккалă
шевелИть (наст. -елк5, -елйшь и
-елишь, -елят; прич. страд. прош.
-елĕнный) глаг. несов. йăшăлтаттăр, хускăт, вылят; шевелить пăльцами пÿрнесенĕ вылят
шевелйться (наст. -елк5сь, -елйшься и -елишься, -елятся) глаг. несов. йăшăлтăт, хускăл, хускалкалă;
в травĕ чтб-то шевелится кÿрăк хушшинче темскер йăшăлтатăть
шелестĕть 1л.не упдтр. (наст. -тйшь,
-тят) глаг. несов. чăшăлтăт, чăштăртăт; травă шелестйт кÿрăк чăшăлтатăгь
шелухă (-й) сущ. жен. (син. оболбчка, кожурă) хÿпă, хуппИ; картбфельная шелухă çĕр улмй хуппй
шептăть (наст. шепчÿ, шепчешь,
шĕпчут; иовел. ф. шепчй; ирич. действ.
наст. шепчущий; деепр. шепчă) глаг.
несов. пăшăлтăт, пăшăлтатсă калă;
шептăть нă ухо хăлхарăн пăшăлтатсă
калă

шептăться (наст. шепчÿсь, шĕпчешься, шепчутся; повел. ф. шепчйсь, шепчйтесь) глаг. несов. пăшăлтăт, пăшăлтатсă калăç; шептăться по секрелу вă'рттăн пăшăлтатсă
калăç
шерĕнга (-и) сущ. жен. шеренга,
рет (çума-çумăн тăракансем); взвод
пострдился в две шербнги взвод икĕ
шеренгăпă тă'нă
шерсть (-и) сущ. жен. 1. (син. мех)
çăм, тĕк (выльăхйн); собăка с густбй шерстью çăрă çă'млă йЫтă; бить
шерсть çăм таптăр; вязăть чулкИ из
шĕрсти çăмрăн чăлхă çых 2. çăм пусмă; шерсть на плăтье кĕпелĕх çăм
пусмă
шерстянбй лрил. çăм ...; çăм -ĕ;
шерстянăя пряжа çăм çиппй
шершăвый прил. (син. шероховăтый;
ант. глăдкий) кăшăрккă, кăштăрккă; шершăвые рÿки кăшăрккă ăлă
шĕршень (-шня) сущ. муж. сăвăслăн, мăн сăпсă
шест (-ă) сущ. муж. 1. (син. жердь)
шалçă, шă'ччă; шесты для хмĕля хăмлă шалçисем 2. шă'ччă (спорт хатĕрĕ);
прыжкИ с шестбм шăччăпă сикнй
шестнăдцать (-и) числит. колич.
вун ÿлтă, вун ÿлттă; шестнăдцать
киломĕтров вун ÿлтă киломбтр;
двăжды вбсемь - шестнăдцать ик
хут сăккăр - вун ÿлттă
шестбй числит. порядк. ÿлттăмĕш;
учйться в шестбм клăссе ÿлттăмĕш
класрă вĕрен; однă шестăя пĕрре
ÿлттăмĕш
шесть (шестй, шестьк5) числит.
колич. улт(ă), ÿлттă; прошлб шесть
лет ÿлтă çул йртрĕ; шесть мйнус три
бÿдет три улттăрăн вйççĕ кăларсăн
вйççĕ пулăть
шестьдесЯт (шестйдесяти, шестьк5десятью) числит. колич. ÿтмăл; е^у
испблнилось шестьдесЯт лет вăл утмăл çул тултăрнă

шестьсбт (шестисбт, шестистăм,
шестьюстăми, о шестистăх) числит. колич. улт çĕр; гброду испблнилось шестьсбт лет хулă улт çĕр
çул тултăрчĕ
шестью нареч. улт(ă) хут (хутланă
чухне); шестыо три - восемнăдцать
улт хут вйççĕ - вун сăккăр
шеф (-а) сущ. муж. 1. (син. начăльник) пуçлăх, ертÿ'çĕ; шеф полйции
полйци пÿçлăхĕ 2. шеф (яулăшу паракан); шеф шкблы - завбд шкул
шĕфĕ - завбд
шефствовать (наст. -твую, -твуешь, -твуют) глаг. несов. шефă ил,
шеф пул, шефлă пÿлăш
шея (шею, шеей, о шее) сущ.
жен.\ множ. шби (шей, шеями, о
шĕях) мăй; гусйная шбя хур мă'йĕ;
вытянуть шĕю мăя тăс Ф на свон5
шею хамă нуштă курмаллă; сидеть
на шбе у кого-либо çын ĕнсй çинче
лар; гнать в три шĕи хăваласă яр,
хÿтерсе яр; получить по ш^е ĕнсĕ
чиккй туян; дать по шĕе ĕнсе чиккй
пар; свернуть себе нкяо путлансă лар;
намылить шею тустăр
шĕлк (-а, о шĕлке и в шелкÿ)
сущ. муж.; множ. шелкă (-6в) 1. пурçăн; натурăльный шелк çут çантăлăк
пÿрçăнĕ; искÿсственный шĕлк хайлăвлă пÿрçăн 2. пÿрçăн пусмă; купйть шелка на платье кĕпĕлĕх пÿрçăн пусмă туян
шелковый лрил. пÿрçăн ...; пÿрçăн
-ĕ; шелковая пряжа пÿрçăн çиппй
шепот (-а) сущ. муж. пăшăлтатÿ;
пăшăлтатнй
шИло (-а) сущ. сред.; множ. шйлья
(-ьев) аптăрй; проколбть кбжу шйлом сăранă аптăрипе шăтăр Ф Шила
в мешкĕ не утаИшь лосл. Пурринĕ
пытармă çук
шимпанзе сущ. нескл. муж. шимпанзĕ (этем евĕрлĕ упăте ăрачĕ)
шИна (-ы) сущ. жен. 1. шйна (ура-

па тукăнĕ); резйновая шйна резйна
шйна 2. хытăркăч (суран çыхмалли);
наложить шину на рăненую нбгу сурăнлă уранă хытарсă çых
шинĕль (-и) сущ. жен. шинĕль;
солдăтская шинĕль салтăк шинĕлĕ;
ходйть в шинели шинельпĕ çÿре
шипĕть (син. -шпб, -пйшь, -пят)
глаг. несов. 1. чăшлăт, ăшлăт; змеЯ
шипйт çĕлен чăшлатăть 2. (син. браниться) мăкăртăт; старÿха всĕ шипйт кăрчăк шав мăкăртатăть * шипящие звÿки ăшлатакăн сасăсем
(сăм., ш, ч)
шипбвник (-а) сущ. муж. шăлăн;
Ягоды шипбвника шăлăн çырлИ
ширинă (-Ы) сущ. жен. (ант. длинă) сарлăкăш, ăнлăш; ширинă ÿлицы урăм сарлăкăшĕ; в одйн метр
ширины пĕр метр сарлăкăш
шириться 1 и 2 л. не употр. (наст.
-ится, -ятся) глаг. несов. сăрăл,
анлăлăн, сарăлсă пыр; ширится экологйческое движĕние эколбги к5хăмĕ
сарăлсă пырăть
ширбкий (кратк. ф. -бк, -окă, -окб
и -бко, множ. -окй и -бки; сравн. ст.
шйре; превосх. ст. -очăиший) 1. (ант.
ÿзкий) сарлакă, ăнлă; ширбкая ÿлица сарлакă урăм; человĕк с ширбкой грÿдью ăнлă кă'кăрлă çын 2. (син.
простбрный; ант. тесный) шалпăр,
пЫсăк, ăнлă; пиджăк ширбк пиншăк шалпăр 3. (син. мăссовый)
йЫшлă, ăнлă; ширбкие слой населĕния хăлăхăн йЫшлă ушкăнĕсем 4.
(син. обшйрный; ант. огранйченный) ăнлă, пуян; ширбкий кругозбр ăнлă тавракÿрăм * ширбкая натÿра юмăрт çын, ÿçă кă'мăллă çын;
в ширбком смысле слбва пĕтĕмĕшлĕ; жить на ширбкую нбгу тÿлăххăн
пÿрăн; Шире шаг! Вăрăмрăх пуссă
ÿтăр! (стройпа пыракансене хушни)
широкоплĕчий прил. (син. плечйстый; ант. узкоплечий) сарлакă хул-

пуççйллĕ, ăнлă хулпуççйллĕ; широмă 'кăль тухсă лăрнă 2. йĕкĕл
коплечий мужчина сарлакă хулпуç(лăсăллă йывăçсен); пучăх (хăмлан);
çйллĕ арçЫн
соснбвые шишки хыр йĕкелĕсĕм
широтă (-ы) сущ. жен.\ множ. шишкатÿлка (-и) сущ. жен. арчă (пĕрбты (-<5т, -бтам) 1. (син. ширинă;
чĕкки); швĕйная шкатÿлка йĕп-çйп
ант. длинă) сарлăкăш, ăнлăш; шиарчй
рота степей çеçен хир ăнлăшĕ 2.
шкаф (-а, в -ÿ) сущ. муж.; множ.
(ант. долготă) ăнлăх (географирешкафы (-бв, -ăми) шкап; кнйжный
экватортан паллă хушăра тйракан
шкаф кĕнекĕ шкăпĕ; двĕрцы шкăвырăн); кЬкные ширбты кă'нтăр анфа шкап алăкĕсем; несгорăемый
лăхĕсем
шкаф çунмăн шкап (сейф)
шить (наст. шью, шьĕшь, шьют;
шквăрки (-рок) сущ. множ. кă'вăриовел. ф. шей; ирич. действ. наст. шьк5- чă (шăратнă салă тĕпĕ)
щий, прош. шйвший, ирич. страд.
шкбла (-ы) сущ. жен. 1. шкул; обпрош. шйгый) глаг. несов., что 1. çĕлĕ;щеобразовăтельная шкбла пĕтĕмĕшле
шить плăтье кĕпе çĕлĕ; шить на рупĕлÿ' шкÿлĕ; начăльная шкбла пуçках ăлă вĕ'ççĕн çĕлĕ; шитъ на швейлăмăш шкул; основнăя шкбла тĕп
ной машйне çĕ'вĕ машинипе çĕле 2.
шкул; срĕдняя шкбла вăтăм шкул;
(син. вышивăть) тĕрлĕ; шить шелком
специăльная шкбла ятăрлă шкул;
пурçăнпă тĕрлĕ * шить дбски хăмашкбла-интернăт интернăт шкул;
сенĕ тăчă çыпăçтăр; шйто белыми нйокбнчить шкблу шкултăн вĕренсĕ
тками ултăвĕ курăнсăх тăрăть
тух 2. (син. бпыт, выучка) шкул,
шифер (-а) сущ. муж. шйфер (цепĕлÿ', вĕренÿ', хăнăхÿ; шкбла жйзментпа асбест хутăшĕнчен тунă ли- ни пÿрнăç вĕрентнй 3. (син. направста); крыть дом шифером çуртă шйлĕние) к5хăм (унерти, ăслăлйхри);
фер вит
учĕный создăл свок» шкблу ă'слăхçă
шиферный лрил. шйфер...; шИфер
хă'йĕн юхăмне пуçарсă янă
-ĕ; шиферная крыша сарăя сарăйăн
шкбльник (-а) сущ. муж., шкбльшйфер тăррй
ница (-ы) жен. шкул ачй; шкбльнишифоньер (-а) сущ. муж. (син. гарки пошлИ на экскурсию шкул ачидербб) тумтйр шкăпĕ
сĕм экскурсиĕ кăйрĕç
шифр (-а) сущ. муж. 1. шифр
шкбльный ирил. шкул -ĕ; шкултй;
(вăрттăн çыру паллисем); цифровбй шкбльное здăние шкул çÿрчĕ; шкбльшифр цйфрăллă шифр; ключ к шйные гбды шкултă вĕрĕннĕ çулсĕм
фру шифр тÿпкăчĕ; написăть шИфшкÿра (-ы) сущ. жен. тир; вблчья
ром шифрпă çыр 2. шифр (кĕнеке,
шкÿра кăшкăр тИрĕ; выделанная
ал çыру çине лартакан уййру паллишкÿра тÿнă тир Ф на своĕй шкÿре
сем); искăть кнйгу по шйфру кĕнеузнăть ху тÿссĕ кур; шкÿру спустйть
кенĕ шифр тă'рăх шырă
тирнĕ сÿ, хĕнесĕ пĕтĕр
шифровăть (наст. -рÿю, -рÿешь,
шкÿрка (-и) сущ. жен. 1. тир (пĕчĕк
-рÿют; ирич. страд. прош. -рбванчĕр чунăн); шкÿрка бĕлки пакшă
ный) глаг. несов. шифрлă, шифрпă
тйрĕ 2. (син. кбжица) хÿпă, хуппй;
çыр; шифрбванная телегрăмма шифршкÿрка Яблока пан улмй хуппй 3.
лăнă телегрăмма
хЫркăч, якăткăч (çирĕп хăйăр витнĕ
шИшка (-и) сущ. жен. 1. мă'кăль;
пусма е хут)
на лбу выскочила шишка çамканă
шлак (-а) сущ. муж. 1. шлак, çÿнăк

{шăратнă, çуннă хыççăн юлнă каяш);
каменноÿгольный шлак çĕр кă'мрăк
шлăкĕ 2. каяш (организма пухăнакан сиенлĕ япаласем); выводить шлăки нз органйзма ÿт-пÿрен каяшсене
кăлăр
шланг (-а) сущ. муж. шланг (çемçе
пăрăх); резиновый шланг резина
шланг; пожăрный шланг пушăр сÿнтермеллй шланг
шлем (-а) сущ. муж. 1. шлем (ĕлĕкхи салтакăн тимĕр калпакĕ) 2.
шлем (пуçа хÿтĕлекен çĕлĕк); шлем
танкИста танкист шлемĕ; шлем водолăза водолăз шлемĕ
шлеЯ (-й) сущ. жен. кÿтлăх (хăмăтпа çыхйнтарнй ут таврашĕ)
шлюз (-а) сущ. муж. шлюз (карапсене пĕверен аяла антармалли е хăпартмалли камера); судохбдный
шлюз карăп ирттермеллй шлюз
шлкшка (-и) сущ. жен. шлк5пка
(карап палуби çинче тытакан пысăк
кимĕ); гребнăя шлн5пка кĕсмĕнлĕ
шлк5пка; спустить шлкшки нă воду
шлюпкăсенĕ шыва антар (карап
çинчен)
шлЯпа (-ы) сущ. жен. шлепке; солбменная шлЯпа ÿлăм шлепке * аĕло в шлЯпе ĕç тухрĕ, ĕç ă'нчĕ
шлЯпка (-и) сущ. жен. 1. шлепке;
детская шляпка ачă шлепкй 2. шлепке, пуç; шляпка гвоздЯ пăтă шлепк и ; шляпка грибă кăмпă шлепки
шмель (-я) сущ. муж. тĕ'кĕл турă;
гнездб шмеля тĕ'кĕл турă йăвй
шнИцель (-я) сущ. муж.; множ.
шницели (-ей) и шницелЯ (~ей)
шнйцель (котлет тĕсĕ); рÿбленый
шнйцель вĕтетнĕ аш шнйцелĕ
шнур (-ă) сущ. муж. 1. шнур, кантрă; шнур для занавĕски чÿречĕ каррйн шнÿрĕ 2. шнур, пралÿк (изоляторпа витни); телефбнный шнур телефбн шнÿрĕ
шнурбк (-ркă) сущ. муж. (син. те-

сĕмка) шнурбк; шнурки для ботйнок пушмăк шнурокĕсĕм
шов (шва) сущ. муж.; множ. швы
(швов, швăми, в швах) 1. çĕ'вĕ (çĕленĕ вырăн); машиннын шов машинăпă тÿнă çĕ'вĕ; ручнбй шов алăпă
тÿнă çĕ'вĕ 2. çĕв^к (суран вырйнĕнче
юлни); наложИть швы пбсле оперăции оперăци хЫççăн çĕв^к хур, кăснă вырăнă çĕлесĕ ларт 3. çĕ'вĕ, çĕв^к
(шăратса, чутласа сыпăнтарнă йĕр);
свăрочный шов шăратсă тÿнă çĕ'вĕ
шовинИзм (-а) сущ. муж. шовинйзм (пĕр нацие çÿле çĕклесе ыттисене ним вырăнне те хуманни)
шовинйст (-а) сущ. муж. шовинйст
(шовинизм майлă çын)
шоколЯд (-а) сущ. муж. шоколăд
(какао мăййрĕнчен тунă çимĕç); плйтка шоколада шоколăд плиткй
шоколăдный прил. шоколăд ...; шоколăд -ĕ; шоколăдные конфеты шоколăд канфĕт
шбмпол (-а) сущ. муж.; множ.
шомпола (-бв) шбмпол (пйшал
кĕпçине тасатмалли тимĕр хулă)
шброх (-а) сущ. муж. (син. шуршăние) чăштăртатÿ, чăштăртатнй;
шброх сухйх листьев тйпĕ çулçăс^м
чăштăртатнй
шбрты (шорт и шбртов) сущ.
множ. шбртă (кĕске шăлавар)
шоссĕ сущ. нескл. сред. шоссе (чул
сарнă çул); асфальтИрованное шоссе асфăльтлă шоссе
шоссейный ирил. шоссе -ĕ; шоссĕйная дорбга шоссĕ çÿлĕ
шбу сущ. нескл. сред. шбу (эстрада
мелĕсемпе халйха килентермелли
программа, концерт); телевизибнное
шбу телевиденирй шбу
шофер (-а) сущ. муж.; множ. шоферы (-ов) и шоферă (-бв) шофĕр;
шофер такси таксй шофĕрĕ; раббтать шофĕром шофĕртă ĕçле
шпагăт (-а) сущ. муж. (син. бечĕв-

шăн, купă; штăбель дров вÿгă шаршăнĕ
ка) шпагăт (çинçе, çирĕп кантра);
штамп (-а) сущ. муж. 1. штамп
перевязăть книги шпагăтом кĕнеке(çапса, хĕссе ÿкерчĕк тумалли хасене шпагатпă туртсă çых
тĕр) 2. (син. печăть) пичĕт, штамп;
шпăла (-ы) сущ. жен.; множ. шпăлы (шпал) шпăла (чугун çул релъсĕ постăвить штамп на докумĕнт ĕç
хучĕ çине штамп ларт
айне хуракан пăрăс); железобетбнштăнга (-и) сущ. жен. 1. штăнга
ные шпăлы тймĕр-бетбн шпалăсем
(спорт хатĕрĕ - тимĕр хурсă çине
шпаргăлка (-и) сущ. жен. шпаргăлка (пĕлмен ыйтăва вăрттăн вуласа тйхăнтартнă йывăр çаврашкасем);
пĕлмелли хут татки); студенты на поднЯть штăнгу штăнга çĕкле 2. каштă (футбол, хоккей хапхин); мяч удăэкзăмене пбльзовались шпаргăлками
рился о штангу мечĕк каштанă пырстудентсем экзаментă шпаргалкăсă çăпăнчĕ
семпе ÿсă курнă
шпион (-а) сущ. муж. ш п и б н
штангйст (-а) сущ. муж. штангйст,
(вăрттăн шыравçă)
штăнгăçă (штанга çĕклекен спортсмен
шпионăж (-а) сущ.муж. шпибн ĕ'çĕ,
штаны (-бв) сущ. множ. йĕм; вăтшпибнлăх; занимăться шпионăжем
ные штаны вăткăллă йĕм
шпибн ĕçне ту
штат1 (-а) сущ. муж. штат, йыш
шприц (-а) сущ. муж.; множ. шпрй(пĕр çĕрте ĕçлекенсен); сокращение
цы (-ев) и шприцы (-бв) шприц
штăтов штатсене чакарнй
(уте эмел ямалли хатĕр); однорăштат2 (-а) сущ. муж. штат (патзовый шприц пĕррелĕх шприц
шалăх пайĕ); Соединĕнные Штăты
шпрбты (-от и -бтов) сущ. множ.;
Амĕрики Америкăрй Пĕрлешÿ 'ллĕ
един. шпрбта (-ы) жен. и шпрот (-а)
Штатсем
муж. шпрот (тĕтĕрсе консервланă
штепсель (-я) сущ. муж.; множ.
пулă)
штепселЯ (-ĕй) и штепсели (-ей)
шпÿлька (-и) сущ. жен. пушкăр,
штепсель (тĕрлĕ приборсене электуплашкă; шпулька нИток çип пуштричествйпа çыхăнтармалли хатĕр)
кăрĕ
штбпать (наст. -аю, -аешь, -ают;
шрам (-а) сущ. муж. (син. рубĕц)
прич. страд. прош. -анный) глаг. неçĕвек, сурăн йĕ'рĕ
сов. (син. зашивăть) саплă, çĕл^,
шрапнель (-и) сущ. жен. шрапнель
пйтĕр; штбпать чулкй чăлхă саплă
(тимĕр татăкккисем сапалакан снаштбпор (-а) сущ. муж. штбпор,
ряд)
пăрă (кĕленче пăкки кăлармалли)
шрифт (-а) сущ. муж.;
множ.
штбра (-ы) сущ. жен. чÿречĕ каршрифты (-бв) и шрйфты (-ов)
рй; раздвйнуть штбры чÿречĕ каршрифт (пичетлемелли сас палли фор- ринĕ сир
ми); печăтать крÿпным шрифтом шулшторм (-а) сущ. муж.; множ. штбртрă шрифтпă пичетлĕ
мы (-ов) и штормă (-бв) çил-тă'вăл
(тинĕс çинчи)
штаб (-а) сущ. муж.; множ. шташтраф (-а) сущ. муж. штраф (айăбы (-бв) и штăбы (-ов) штаб (çарпа кĕнĕшĕн хунă тÿлев); наложИть
сене тытса пыракан орган); штаб
штраф штраф хур
дивизии дивйзи штăбĕ; генерăльный
штаб тĕп штаб
штрафовăть (наст. -фÿю, -фÿешь,
штăбель (-я) сущ. муж.; множ.
-фÿют; прич. страд. прош. -фбванштабеля (-ĕй) и штăбели (-ей) шарный) глаг. несов., кого штрафлă,

штраф хур; штрафовăть за хулигăнство ăшкăннăшăн штрафлă
штÿка (-и) сущ. жен. япалă, штук
(пĕр пек япаласенчен пĕри); нĕсколько штук сигарет темиçе сигарета 4
Вот так пггÿка! Ак япалă! (тĕлĕнсе
калани)
штукатÿр (-а) сущ. муж., штукатÿрщица (-ы) жен. штукатÿр; раббтать штукатÿром штукатуртă ĕçле
штукатÿрить (наст. -рю, -ришь,
-рят) глаг. несов., что штукатуркăлă, штукатÿрка ту; штукатурить стену стенанă штукатÿрка ту
штукатÿрка (-и) сущ. жен. штукатÿрка (стенана шăлса якатмалли çăра хутăш)
штукатÿрный лрил. штукатÿрка -ĕ;
штукатÿрные рабйты штукатÿрка
ĕçĕс^м
штурвăл (-а) сущ. муж. штурвăл
(транспорт хатĕрĕн рулĕ); стоять за
штурвăлом штурвăл тытсă тăр
штурм (-а) сущ. муж. (син. атăка)
тапăнÿ; тапăннй; взять штÿрмом тапăнсă çĕнтер
штÿрман (-а) сущ. муж. штÿрман
(карап, самолет çулне хывакан специалист)
штурмовăть (наст. -мÿю, -мÿешь,
-мÿют) глаг. несов., кого-что тăпăн,
тапăнсă вăрç; штурмовăть гброд хуланă тапăнсă вăрç
штурмовйк (-ă) сущ. муж. штурмовйк (çар самолечĕ)
штык (-ă) сущ. муж. штык (пăшал
вĕçĕнчи çĕçĕ)
шÿба (-ы) сущ. жен. кĕ'рĕк; овчинная пгÿба сÿрăх тир кĕ'рĕкĕ
шум (-а) сущ. муж. шав, шăв-шăв;
двйгаться без шÿма пĕр шăвсăр куçсă пыр; дети пбдняли шум ачасем
шăв-шăв çĕклĕрĕç
шумĕть (наст. -млк5, -мйшь, -мят)
глаг. несов. 1. шавлă, шав çĕкл^; деревья шумЯт на ветрÿ йывăçсем çилпĕ

шавласă ларăççĕ 2. шавлă, кăшкăрăш; шумбть из-за пустякбв кйрлĕ-кйрлĕ мăршăн кăшкăрăш
шÿмный прил.'(син. грбмкий; ант.
тйхий), шÿмно нареч. шăвлă, шăвшăвлă; шавлакăн; шумная компăния
шăвлă ÿшкăн; шÿмно вестй себй хьггă
шавлă Ф шÿмные соглăсные шăвлă
хÿпă сасăсĕм (б, п, г, к, з, с йышшисем)
шÿрин (-а) хунчкăм (арăмăн пиччĕшĕ)
шурÿп (-а) сущ. муж. шурÿп (иăрăмлă пăта)
шуршăть (наст. -шÿ, -шйшь, -шăт)
глаг. несов. чăштăртăт, кăштăртăт;
сухбй камыш шуршйт от ветра тйпĕ
хă'мăш çилпе чăштăртатăть
шут (-ă) сущ. муж. (син. шутнйк,
балагÿр) шÿ'тçĕ, мыскарăçă * шут
горйховый тăм писмен, тăрпалтăй
шутйть (наст. шучÿ, шÿтишь, шÿтят) глаг. несов. 1. шÿтле, шÿт ту,
шÿтлесе калăç; он лк>бит шутить вăл
шÿтлемĕ юратăть 2. чем, с чем (син. пренебрегăть) вылян, çăмăлттайлăн, ан
асăрхăн; нельзя шутйть свойм здорбвьем хăрпăр сывлăхĕпе вылянмă юрамăсть * шутйть с огнĕм вутпă вылян
(синкере кĕтмесĕр); чем черт не шÿтит тем те пулмă пултарăть
шÿтка (-и) сущ. жен. шÿт, шÿтлев;
шÿтленй, шÿт тунй; сказăть в шÿтку шÿтлесе калă * крбме шÿток
вводн. сл. чăннипе, чăнăх; рассердйлся не на шÿтку хьМ çилленсе кăйрĕ; шÿтка сказăть каламă çă'мăл
шутлйвый прил. (ант. серьĕзный),
шутлйво нареч. шÿ'тлĕ, шÿтлевлĕ;
шÿтлесе; говорйть шутлИвым тбном
шÿтлесĕ калăç
шутнйк (-ă) сущ. муж., шутница
(-ы) жен. шÿ'тçĕ, шут ăстй
шÿточный ирил. шÿ'тлĕ, мыскарăллă; шÿточное стихотворĕние шÿ'тлĕ сă 'вă Ф дĕньги не шÿточные
пĕ'чĕк укçă мар

щавель (-я) сущ. муж. кăшкăр утй;
кбнский щавель ут кăшкăрĕ; щи из
щавелЯ кăшкăр утй яшкИ
щадйть (наст. щажУ, щадйшь, щадят; ирич. действ. наст. щадящий,
прош. щадйвший; прич. страд. прош.
щажĕнный; деепр. щадя) глаг. несов.,
кого-что хĕрхен; сыхлă, упрă; щадить здорбвье сывлăхă упрă; нельзЯ
щадить предăтеля сутăнчăкă хĕрхенмб çук; раббтать, не щадя сил вăя
хĕрхенмĕсĕр ĕçле
щебень (щебня) сущ.муж., щебĕнка
(-и) жен. вак чул, ваклăнчăк чул
(строительствăра, çул-йĕр тунă çĕрте усă кураканш); покрьпъ дорбгу
щĕбнем çул çине вак чул сар
щебетăть (наст. -ечу, -ечешь, -^чут; повел. ф. -ечй; ирнч. действ. наст.
-ечущий; деепр. -ечă) глаг. несов.
чĕвĕлтет; птИцы щебечут кайăксем
чĕвĕлтетеççĕ
щегбл (щеглă) сущ. муж. шăкăлчИ
(хитре юрлакан кайăк)
щеголять (наст. -яю, -яешь, -яют)
глаг. несов. шукăльлен, капăрлăн, янкăслăн; щеголЯть в мбдном плăтье
мбдăллă кĕпепе янкăслансă çÿре
щĕдрость (-и) сущ. жен. 1. (ант. скупость) юмăртлăх, таравăтлăх, Ырă
кă'мăл 2. (син. богăтство; ант. скÿдость) илпеклĕх, пуянлăх, тулăхлăх;
щедрость к5жной прирбды кăнтăртИ
çут çантăлăк илпеклĕхĕ
щĕдрый (кратк. ф. щедр, щедрă,
щедро, множ. щедрь! и щедры) ирил.
1. (син. скупбй), щ^дро нареч. юмăрт,
таравăт, Ырă кă 'мăллă; он щĕдро
угостйл нас вăл пире таравăт хăналăрĕ 2. (син. богăтый; ант. скÿдный)
илпек, тулăх, пуян, хăклă; щедрый
подăрок хăклă парнĕ

щекă (щеки, щĕку, на щекĕ) сущ.
жен.; множ. щĕки (щĕк, щекăм, на
щекăх) пит çăмартй, пит; обморбзить щеки пите тăм илт^р
шекотăть (наст. -очÿ, -бчешь,
-бчут; прич. действ. наст. -бчущий;
деепр. -очă) глаг. несов. 1. кого-что
кăтăклă; щекотăть пăльцами пÿрнесемпе кăтăклă 2. 1 и 2 л. не употр.
(син. раздражăть, зудеть) кăтăклантăр, çи; в гбрле щекбчет пырă тем
кăтăклантарăть; пыль щекбчет глазă тусăн куçă çи^т
щекбтка (-и) сущ. жен. кă'тăк; боЯться щекбтки кăтăкрăн хăрă
щелчбк (-чкă) сущ. муж. шаккйт;
шаклаттарнй; дать щелчбк пб лбу
çамкарăн шаклаттăр
щель (-и) сущ. жен. хÿшăк, çÿрăк;
щĕли в полÿ урăй хушăкĕсĕм
щемйть (наст. щемлк5, щемйшь,
щемят; ирнч. действ. наст. щемящий)
глаг. несов., кого-что 1. (син. сжимăть)
хĕс, хĕстер, чĕ'пĕт 2. 1 и 2л. неупотр.
ыраттăр; воспоминăния щемят дÿшу
асă илнй чунă ыраттарăть
щенбк (-нкă) сущ. муж.; множ.
щенкй (-бв) и щенята (-ят) ăнчăк, йь!тă çурй
щĕпка (-и) сущ. жен. турпăс, чĕ'лпĕк, çункăв Ф разлетĕться в щĕпки
чăл-пăр салансă кай
щепбтка (-и), щепбть (-и) сущ.
жен. чĕ 'птĕм; щепбтка сбли пĕр
чĕ'птĕм тăвăр
щетина (-ы) сущ. жен. шăрт; свинăя щетина сыснă шă'рчĕ
щетинистый прил. шă'ртлă; хырăнмăн; щетИнистое лицб хырăнмăн
сăн-пйт
щĕголь (-я) сущ. муж., щеголИха (-и) жен. шÿкăль, кăпăрчăк, ян-

кăс, хутахăй; Вера большăя щеголйха Ĕера шукăльленме юратăть
щелкать (наст. -аю, -аешь, -ают;
ирич. действ. наст. -ающий) глаг. несов. 1. шаклаттăр, шаккйт пар; щелкать нб лбу çамкарăн шаклаттăр
щĕлок (-а и -у) сущ. муж. сĕ'лтĕ;
кĕл шывĕ
щелочь (-и) сущ. жен. сĕ'лтĕ (çиекен хими пĕрлешĕвĕ)
щетка (-и) сущ. жен. щĕтка; сапбжная щĕтка атă-пушмăк щĕткй;
зубнăя щетка шăл щĕтки; платянăя
щĕтка тумтйр щĕткй
щи (щей, щăми, о щах) сущ. множ.
купăстă я ш к й ; кислые щи йÿ'çбтнĕ купăстă яшкй; зеленые щи сймĕс
яшкă
щИколотка (-и) сущ. жен. (син. лодыжка) урă сыппй, пакăлчăк; грязь по
щйколотку урă сыппй тарăн пьшчăк
щипăть (наст. щиплк5, щйплешь и
щипешь, щиплет и щйпет, множ.
щйплем и щйпем, щйплете и щйпете, щИплят и щйпят; повел. ф.
щиплй и щипй; прич. действ. наст.
щИплющий и щйпящий, прош. щипăвший; ирич. страд. прош. щйпанный; деепр. щипăя) глаг. несов. 1.
кого-что (син. защемлять) чĕ 'пĕт;
щипăть пăльцами пÿрнепĕ чĕ'пĕт 2.
1 и 2 л. не употр., что (син. жечь,
раздражăть) чĕ'пĕт, çунтăр, çатăртаттăр, çи; пĕрец щйплет язык пă'рăç
чăлхене çатăртаттарăть 3. (син. рвать)
çырт, çи, тат; бвцы щиплют травÿ
сурăхсĕм курăкă çă 'тăрт-çă 'тăрт
çиĕççĕ 4. (син. дĕргать, теребИть)
турт, чĕ'пĕт; щипăть стрÿны гитары гитăра хĕлĕхĕсене турткалă *

щипăть птйчью тÿшку кăйăк тĕкне
тат
щипцы (-бв) сущ. множ. хĕ'скĕч,
хЫткăч; выдернуть щипцăми гвоздь
хыткăчпă пăтă туртсă кăлăр
щит (-ă) сущ. муж. 1. хулккăн
(ĕлĕкхи салтаксен хÿтĕлев хатĕрĕ)
2. щит, хÿ 'тлĕх; щит орудия тУпă
щйчĕ 3. (син. стенд) щит, хăмă; щит
для стенгазеты стенă хаçăчĕ çакмаллй хăмă; щит управления йĕркелÿ'
щйчĕ (ĕçе йĕркелесе пьшалли приборсем вырнаçтарни)
щука (-и) сущ. жен. çăрттăн; икрянăя щука вăлчăллă çăрттăн; ловйть щÿку на живцă çăрттанă пĕ'чĕк
пулăпă тыт
щупать (наст. -аю, -аешь, -ают)
глаг. несов, кого-что хыпашлă, хьталă; пÿрнепĕ тыт; щупать пальцами
пÿрнесемпе хыпашлă; щупать пульс
юн таппине пÿрнепе тытсă виç
щуплый (кратк. ф. щупл, шуплă
и щÿпла, щÿпло, множ. щÿплы)
прил. (син. слабосйльный, худбй) ырхăн, ырханккă, имшĕр; щÿплый
мальчик имшер арçын ачă
щуренок (-нка) сущ. муж.; множ.
щурЯта (-ят) çăрттăн чĕппИ, пĕ'чĕк
çăрттăн
щÿрить (наст. -рю, -ришь, -рят;
повел. ф. щурь, щÿрьте) глаг. несов.
хĕст^р, хĕс; смотреть, щÿря глазă
куçă хĕссе пăх
щÿриться (наст. -рюсь, -ришься,
-рятся; повел. ф. щÿрься, щÿрьтесь)
глаг. несов. куçă хĕс; щÿриться от
сблнца хĕвĕл йăмăхтарнипе куçă хĕс
щÿчий ирил. çăрттăн -ĕ; щÿчья икра çăрттăн вăлчй

эвакуăция (-и) сущ. жен. эвакуăци, куçарÿ; эвакуациленй, куçарнй;
осуществлять эвакуйцию населĕния
халăхă эвакуациле
эвакуйровать (наст. -рую, -руешь, -руют; прич. страд. прош. -рованный) глаг. сов. и несов., кого-что
эвакуациле, куçăр (фронтран тыла);
эвакуйровать завбд заводă куçăр; разместйть эвакуИрованных эвакуациленĕ çынсенĕ вырнаçтарсă тух
эволкщия (-и) сущ. жен. эволюци,
аталану; аталаннй (майĕпен çĕнелнипе тăрук улшăнмасăр пулаканни);
эволкщия жизни на Земле Çĕр çинче пÿрнăç аталаннй
эгойзм (-а) сущ. муж. (син. себялк5бие) эгойзм, хăрпăрçăлăх (харпăр хăйшĕн кăна тăрăшни); проявления эгоИзма хăрпăрçăлăх палăрăмĕс^м
эгойст (-а) сущ. муж., эгойстка
(-и) жен. эгойст, хăрпăрçă; эгоистйческий, эгоистйчный прил. (син. себялюбИвый), эгоистйчно, эгоистйчески нареч. эгойст -ĕ; хăрпăрçă -ĕ;
эгоистлă, харпăрçăллă; он эгоистйчно ведет себЯ вăл хăйнĕ эгоистлă
тыткалăть
эквăтор (-а) сущ. муж. эквăтор
(Çĕр чăмйрĕн çурçĕр тата кăнтăр
пайĕсене уйăракан йĕр)
экваториăльный прил. эквăтор -ĕ;
экватортй; экваториăльный пбяс эквăтор тă'рăхĕ
эквивалĕнтность (-и) сущ. жен.
эквивалентлăх, тăнлăх, тан хăклăх
эквивалĕнтный прил., эквивалĕнтно нареч. (син. равноцĕ"нный) эквивалĕнтлă, тан хăклă; эквивалĕнтный
обмĕн товăрами тан хăклă таварсемпе улăшнй
экзăмен (-а) сущ. муж., по чему

экзăмен, тĕрĕслÿ' (вĕреннине ыйтса
тĕрĕслени); сдать экзăмен по роднбму языкÿ тăвăн чĕлхепе экзăмен
пар * экзăмен на мÿжество хăюлăхă тĕрĕсленй (пĕр-пĕр хăрушă ларутăрура)
экзаменăтор (-а) сущ. муж. экзаменăтор, экзăмен йышăнакăн
экзаменацибнный прил. экзăмен
-ĕ; тĕрĕслев -ĕ; экзаменацибнный
билĕт экзăмен билечĕ
экзаменовăть (наст. -ную, -нÿешь,
-нÿют) глаг. несов., кого экзăмен
ту, экзăмен тыттăр, тĕрĕсле; экзаменовăть студентов студентсене экзăмен тыттăр
экземпляр (-а) сущ. муж. экземпляр (иĕр йышши нумай япаларан
пĕри); крÿпный экземплЯр бăбочки
уйрăмăх пЫсăк лĕ'пĕш; два экземплЯра кнИги йкĕ кĕнеке (иĕр пекки)
экипăж1 (-а) сущ. муж. (син. коляска) çă'мăл урапă, кÿме; рессбрный
экипăж рессбрлă кÿме
экипăж2 (-а) сущ. муж. (син. комăнда) экипăж (карап, самолет е ыт.
машина команди); экипăж космического кораблЯ кбсмос карăпĕн экипăжĕ
экологический ирил., экологйчески нареч. эколбги -ĕ; экологйческая
ситуăция эколбги ларÿ-тă'рăвĕ; экологически чистая продÿкция эколбги тĕлĕшĕнчен тасă продÿкци
эколбгия (-и) сущ. жен. 1. эколбги
(пĕр вырйнта пурăнакан ÿсен-тăрансемпе чĕр чунсен тата çут çанталăк
хутлăхĕн çыхăнуллă тăрăме); эколбгия леса вăрмăн эколбгийĕ; проблĕмы эколбгии Чувăшской Респÿблики Чăвăш Республики эколбгийĕн
çйвĕч ыйтăвĕсĕм 2. эколбги (усентăрансемпе чĕр чунсен çут çанта-

лйкри çыхăнăвĕсене тĕпчекен ăслă- мно нареч. перекĕтлĕ; эконбмная
лăх); эколбгия живбтных чĕр чунжĕнщина перекетлĕ хĕрăрăм; жить
с^н эколбгийĕ; эколбгия человĕка
эконбмно перекетлĕ пÿрăн
эт^м эколбгийĕ
экрăн (-а) сущ. муж. 1. экрăн (кино
эконбмика (-и) сущ. жен. 1. эконбкăтартмалли шурă лаптăк); ширбмика {обществăри производство хут- кий экрăн ăнлă экрăн 2. экрăн (тĕрлĕ
шйнăвĕсен, хуçалăхйн пĕтĕм систе- хатĕрсен курăну пайĕ); экрăн телеми); эконбмика Россйи Раççей эковИзора телевйзор экрăнĕ
номики; эконбмика перехбдного пеэкранизăция (-и) сущ. жен. экранрИода кÿçăмлă тăпхăр экономики 2.
лăв; экранлани (литература хайэконбмика (производство хутшăнă- лавĕ тйрăх филш ÿкерни; çавйн пек
вĕсене, хуçалăх ĕçĕн системине е унăн филъм); экранизăция пбвести повеçе
пайне тĕпчекен ăслăлăх); ббщая
экранланИ
эконбмика пĕтĕмĕшле эконбмика;
экскавăтор (-а) сущ. муж. экскаэконбмика трудЯ ĕçлев экономикИ
вăтор (çĕр чавса тиекен, тĕксе куэкономИст (-а) сущ. муж. эконоçаракан машина); многоковшбвый
мйст {экономика специалисчĕ); рабб- экскавйтор нумăй куркăллă экскатать экономИстом экономистрă ĕçле
вăтор
эконбмить (наст. -бмлю, -бмишь,
экскурсант (-а) сущ. муж., эк-бмят; иовел. ф. -бмь; деепр. -бмя) глаг. скурсăнтка (-и) жен. экскурсăнт
несов. (син. сберегăть) перекетле;
(экскурсие хутшăнакан); грÿппа экэконбмить деньги укçă перекетле;
скурсăнтов экскурсантсен ÿшкăнĕ
эконбмить электроэнергию электроэкскурсибнный прил. экскÿрси -ĕ;
энерга перекетле 2. (син. вьггăдывать)
экскурсибнный автббус экскÿрси авперекĕт ту, тăкакă чакăр, пайтă
тббусĕ; экскурсибнное обслуживание
кур; эконбмить на тбпливе тбпливо
экскурсисĕм ирттернй
тăкакне чакăр
экскурсия (-и) сущ. жен. экскÿрси
экономический прил., экономй(музее, паллă вырăна ушкăнпа курма
чески нареч. эконбмика -ĕ; эконокайни); экскурсия по гброду хуларй
мические наÿки эконбмика ăслăэкскÿрси; провестИ экскурсию экслăхĕс^м; экономический крйзис экокурси ирттер
нбмика крйзисĕ; экономйчески р^зэкспедйция (-и) сущ. жен. экспедивитое хозяйство эконбмика тĕлĕци (шырав, тĕпчев ĕçĕтйвакан ушкăн);
шĕнчен аталăннă хуçăлăх
археологйческая экспедйция археолбэкономИчный лрил. (син. вЫгодги экспедйцийĕ; к м^сту падения
ный) перекетлĕ, пайтăллă, тÿхăçсамолĕта напрăвлена спасăтельная эклă, сахăл тăкăклă; экономИчный
спедиция самолĕт ÿ'кнĕ çĕрĕ хăтарÿ
приббр сахăл тăкăклă хăтĕр
экспедйцийĕ янă
эконбмия (-и) сущ. жен. перекĕт,
эксперимент (-а) сущ. муж. 1. (син.
пайтă; перекетленй; эконбмия сыбпыт) эксперимĕнт, сăнăв; химйрьЯ чĕр тавăр перекетленй; соблюческий эксперимĕнт хими сăнăвĕ 2.
дЯть эконбмию перекетлĕ пул; по(син. попЫтка) çĕ 'нĕлĕх, пуçăнÿ;
лучить болыпÿю эконбмию средств
тăрăшсă пăхнй, пуçăннИ (çĕнĕ ĕçе);
укçă-т^нкĕ нумăй перекетле
вложИть дĕньги в рискбванный эксэконбмный ирил. (син. бережлИперимĕнт шăнчăксăр çĕнĕлĕхе укçă
вый; ант. расточйтельный), эконбхыв

экспериментăльный прил. (син.
бпытный) эксперимент -ĕ; сăнăв -ĕ;
экспериментлă, сăнăвлă; экспериментăльная биолбгия экспериментлă
биолбги; в экспериментăльном порЯдке сăнăв шучĕпе
экспериментйровать (наст. -рую,
-руешь, -руют) глаг. несов., над кемчем или с кем-чем эксперимент ту,
сăнăв ту; экспериментйровать с птйцами кайăксемпе сăнăв ту
эксперт (-а) сущ. муж. эксперт
(кăткăс ыйтăва татса пама пултаракан ăста специалист); технйческий эксперт техника эксперчĕ;
заключение эксперта эксперт пĕтĕмлетĕвĕ
экспертйза (-ы) сущ. жен. экспертйза, эксперт тĕрĕслĕвĕ; судебномедицинская экспертйза суд-медицйна экспертизй; дать матерйалы на
экспертйзу материалсене экспертизăнă пар
экспертный ирил. эксперт -ĕ; экспĕртная комйссия экспертсĕн комйссийĕ
эксплуататор (-а) сущ. муж. эксплуатăтор, пÿсмăрçă (çын ĕçĕпе
пурйнакан)
эксплуатăция (-и) сущ. жен. 1. эксплуатăци, пÿсмăр; пусмăрланй (урăх
çынна хăйшĕн ĕçлеттерни); эксплуатăция трудящихся ĕç çыннисене пусмăрланй 2. (син. испбльзование) ÿсă
курнй, ĕçлеттернй; прăвильная эксплуатăция тĕхники техникăнă тĕ рĕс
ĕçлеттернй; эксплуатăция нефтянбго месторождения нефть тухакăн çĕрсемпе ÿсă курнй
эксплуатйровать (наст. -рую, -руешь, -руют; ирич. страд. наст. -руемый, прош. -рованный) глаг. несов.
1. кого-что эксплуатациле, пусмăрлă, ÿсă кур; эксплуатйровать чужбй
труд çын ĕçĕпе ÿсă кур 2. (син. испбльзовать) ĕçлеттер, тыткалă, ÿсă

кур; эксплуатИровать машйны машинăсене ĕçлеттер
экспозИция (-и) сущ. жен. экспозИци, кăтартÿ; кăтартнй (выставкăра, витринăра); экспозИция картйн
худбжника худбжник картинисене
кăтартнй
экспонăт (-а) сущ. муж. экспонăт
(выставкăра кăтартакан япала);
экспонăты музея муз^й экспоначĕсĕм
зкспорт (-а) сущ. муж. (син. вьпзоз;
ант. Импорт, ввоз) Зкспорт, ютă
сутнй (урăх çĕршыва тавар тăратни); производить продÿкцию на э~кспорт ютă сутмă продÿкци туса
кăлăр
экспортер (-а) сущ. муж. (ант.
импортĕр) экспортĕр, ютă сутакăн;
стрăны-экспортĕры нĕфти нефть сутакăн çĕршывсĕм
экспортйровать (наст. -рую, -руешь, -руют; прич. страд. наст. -руемый, прош. -рованный) глаг. сов.
и несов., кого-что (син. вывозйть; ант.
импортйровать, ввозйть) экспортлă, Зкспорт ту, ютă сут; Россия экспортйрует нефть и газ Раççей нефтьпе газ экспортлăть
Зкспортный ирил. (ант. ймпортный) Зкспорт -ĕ; ăкспортные пбшлины Зкспорт пошлинисем
экспрĕсс (-а) сущ. муж. экспресс
(сахал чарйну туса хйвйрт çурекен
транспорт); автббус-экспрĕсс экспресс автббус
экстенсивный прил. (ант. интенсйвный), экстенсйвно нареч. экстенсйвлă (тухйçлăха ÿстернипе мар,
тăкака нумайлатнипе ÿсĕм тумалли); экстенсИвное земледĕлие экстенсйвлă çĕр ĕ'çĕ
экстĕрн (-а) сущ. муж. экстерн
(занятисене куллен çÿремесĕр, килте
вĕренсе экзамен паракан); он окбнчил вторбй курс экстĕрном вăл йк-

кĕмĕш курсă экстерн йĕркипе пĕтернĕ
экстремăльный ирил. (син. крăйний, труднейший) чи çйвĕч, чи йывăр,
хăрушă; космонăвты раббтают в экстремăльных услбвиях космонавтсбм чи йЫвăр условисенче ĕçлеççĕ
экстремйзм (-а) сущ. муж. экстремйзм (политикăра чикĕсĕр çивĕч,
хаяр мелсемпе усă курни)
экстремйст (-а) сущ. муж. экстремйст (экстремизм майлă çын)
экстремйстский прил. экстремйзм
-ĕ; экстремйст -ĕ; экстремистлă; экстремйстские методы экстремистлă
мелсем; экстремйстские группирбвки экстремистсĕн ушкăнĕсем
Зкстренный (кратк. ф. -рен, -ренна, -ренны; сравн. ст. -реннее; превоас. ст. -реннейший) прил., Зкстренно нареч. (син. србчный, спешный) васкăвлă, кĕтĕвсĕр; Зкстренное сообщение васкăвлă хыпăр; мне
нужно Зкстренно выехать мăнăн пĕр
тăхтасă тăмăсăр тухсă каяс пулăть
элевăтор (-а) сущ. муж. элевăтор
(тырă тасатса, типĕтсе усракан
предприяти)
элегйнтный прил. (син. изящный)
çепĕç, чечен, кĕрнĕклĕ, хÿ'хĕм;
элегантный костюм хÿ'хĕм тум
электорăт (-а) сущ. муж. суйлавçăс^м, суйлакансен йЫшĕ
электрик (-а) сущ. муж. электрик
(электротехника специалисче)
электрификăция (-и) сущ. жен.
электрификăци; электрйчество кĕртн и ; электрификăция сĕл ялсенĕ
электрйчество кĕртнй
электрифицИровать (наст. -йрую,
-йруешь, -йруют) глаг. сов. и несов., что электрификациле, электрификăци ту, электрйчество кĕрт;
электрифицировать страну çĕршывă
электрификацилĕ
электрйческий лрил. электрйчество

-ĕ; электрйческий ток электрйчество
тбкĕ; электрическая лăмпочка перегорела электрйчество лампочки çунсă кăйнă
электрйчество (-а) сущ. сред.
электрйчество (зарядлă пайсем куçнипе пулакан, пралук тăрăх парса
тăракан энерги); провести в домă
электрйчество çуртсенĕ электрйчество кĕрт
электровбз (-а) сущ. муж. электровбз (электричествйпа ĕçлекен локомотив)
электромобиль (-я) сущ. муж.
электромобИль (электричествăпа
ĕçлекен автомобиль)
электромотбр (-а) сущ. муж. электромотЗр, электрйчество мотбрĕ
электрбника (-и) сущ. жен. электрбника (электричество тата магнит пулăмĕсемпе усй курса хатĕрленĕ
приборсем); электрбника космйческого кораблЯ кбсмос карăпĕн электроники; бытовăя электрбника килçуртрй электрбника
электрбнный ирил. электрбника -ĕ;
электрбнные устрбйства электрбника хатĕрĕсĕм
электросвăрка (-и) сущ. жен. электросвăрка (электричествăпа шйратса çыпăçтарни)
электростăнция (-и) сущ. жен.
электростăнци (электричество энергийĕ туса кăларакан предприяти);
атомная электростăнция ăтомлă
электростăнци; ветровăя электростăнция çил электростăнцийĕ
электротехника (-и) сущ. жен.
электротĕхника (электричествăпа
ĕçлекен техника хатĕрĕсем); бытовая электротехника кил-çуртри
электротĕхника
электроэнергия (-и) сущ. жен.
электроэнерги, электрйчество энĕргийĕ; эконбмить электроэнергию
электроэнергиĕ перекетле

элемент (-а) сущ. муж. 1. элемĕнт
(ансатрах веществосене пайланман
хими веществи); периодйческая систĕма элементов элементсен перйодлă системй 2. пай, тÿпе; рÿсские элемĕнты в чувăшской лĕксике чăвăш
лексикинчй вырăс сăмахĕсен тÿпй
3. пăллă; элемĕнты романтИзма в стихăх сăвăсенчй романтИзм паллисем
4. вăй; прогрессИвные элемĕнты 66щества обществăрй прогрессйвлă
вăйсем
элементăрный прил. 1. (син. простĕйший) чи ансăт, чи çă'мăл; элементăрная задăча чи çă'мăл задăча 2. чи
кйрлĕ; нет элементăрных услбвий
для раббты ĕçлеме чи кйрлĕ майс^м çук 3. пурте пĕлекен, пурйншĕн
те пăллă; элементăрные йстины пурйншĕн те пăллă чăнлăхсĕм
элйта (-ы) сущ. жен. 1. пахă вă'рлăх, пахă ăрăт (малалла ĕрчетме усă
курмалли) 2. элИта (обществăри
ушкăнйн чи чаплă, витĕмлĕ пайĕ); политйческая элита политикăрй элйта
эмалирбванный ирил. эмальленĕ,
эмăль вйтнĕ; эмалирбванная посÿда
эмальленĕ сăвăт-сапă
эмăль (-и) сущ. жен. эмăль (йăлтăркка çирĕп сăрă); покрыть эмăлью эмальпе вит 4 зубнăя эмăль шăл
виттй
эмблема (-ы) сущ. жен. эмблема
(символла ÿкерчĕк, значок); эмблĕма
клÿба клуб эмблемй
эмигрăнт (-а) сущ. муж., эмигрăнтка (-и) жен. эмигрăнт (эмиграцие
кайнй çын)
эмигрăция (-и) сущ. жен. эмигрăци
(урăх çĕршыва яланлăхах куçса кайни);
жизнь в эмигрăции эмиграцире пурăннй
эмигрировать (наст. -ирую, -ируешь, -ируют) глаг. сов. и несов. эмиграц-иĕ кай, куçсă кай (урăх çĕршыва)

эмИссия (-и) сущ. жен. эмйсси
(хаклă хутсем, хут укçа кйларни)
эмоционăльный прил., эмоционăльно нареч. хĕрÿ', хĕрÿ'ллĕ, çĕклĕнчĕк;
эмоционăльный подъем кă'мăл-туйăм
çĕкленнй; он говорйт эмоционăльно
вăл хĕрÿ'ллĕн калаçăть
эмбция (-и) сущ. жен. (син. чÿвство) кă 'мăл-тÿйăм; находйться в
пленÿ эмбций кă'мăл еккине яр
^ндшпиль (-я) сущ. муж. вă'йă
вĕ'çĕ, юлашкйтăпхăр (шахмат, шашка вăййисенче)
энергĕтика (-и) сущ. жен. энергетика (халăх хуçалăхĕн тĕрлĕ йышши
энерги туса унпа усй курассине
йĕркелекен пайĕ); ăтомная энергетика ăтомлă энергĕтика
энергетйческий прил. энергетика
-ĕ; энĕрги -ĕ; энергетИческие ресÿрсы энерги çăлкуçĕсем; энергетйческий кризис энергетика крйзисĕ,
энерги çитменнй
энергичный ирил. (син. решйтельный, актйвный), энергИчно нареч.
хастăр, хастăрлă, вăй-хавăллă, хĕрÿ'ллĕ; пуçарÿллă; энергичный руководйтель пуçарÿллă ертÿ'çĕ; он
раббтает энергично вăл хастăр ĕçлбт
энĕргия (-и) сущ. жен. 1. энерги,
вăй-хăвăт; сблнечная энĕргия хĕвел
вăй-хăвăчĕ; электрИческая энĕргия
электрйчество энергийĕ 2. (син. решИтельность, актИвность) хастăрлăх, вăй-хавăл, хĕрÿ'лĕх; пуçарÿлăх;
он пблон энергии ÿнăн вăй-хавăлĕ
тапсă тăрăть
энтузиăзм (-а) сущ. муж. (син.
подъĕм, увлечĕнность) хавхаланÿ,
хастăрлăх, çĕкленÿ'; раббтать с энтузиăзмом хавхалансă ĕçле
энтузиăст (-а) сущ. муж., энтузиăстка (-и) жен. хастăр, хавхалăнчăк;
энтузиăст ль1Жного спбрта йĕлтĕр
спортне хастăр хутшăнакăн
энциклопĕдия (-и) сущ. жен. эн-

циклопеди (пур тĕрлĕ пĕлÿлĕхе е пĕр
ăслăлăх ăнлавĕсене çырса кăтартакан словаръ); медицИнская энциклопедия медицйна энциклопедийĕ;
Крăткая чувашская энциклопедия
Кĕске чăвăш энциклопедийĕ
эпигрăмма (-ы) сущ. жен. эпигрăмма (тăрăхласа çырнă кĕске сăвă);
дрÿжеская эпигрăмма туслă эпигрăмма
эпйграф (-а) сущ. муж. эпйграф
(хайлавăн тĕп шухăшне палăртса ун
умне лартнй цитата); эпиграф к
пбвести пбвесть эпйграфĕ
эпидĕмия (-и) сущ. жен. эпидеми
(сикекен чир анлăн сарйлни); эпидемия гриппа грипп эпидемийĕ
эпизбд (-а) сущ. муж. 1. (син. слУчай, происшествие) пУлăм, пулнйиртнй, пУлнă ĕç; эпизбды из моĕй
жИзни ман пурнăçрă пулнй-иртнис^м 2. (син. фрагмĕнт) сьшăк, вЫрăн
(илемлĕ хайлавра)
эпилепсия (-и) и эпилепсйя (-и)
сущ. жен. тытамăк (çын тăнне çухатнипе, ÿт-пĕвĕ туртăна-туртăна хутланнипе палйракан чир); припадок
эпилĕпсии тытамăк тытнй
эпилбг (-а) сущ. муж. (ант. пролбг) эпилбг, вĕçлев (литература,
музыка хайлавĕн тытймĕнче); эпилбг ромăна ромăн вĕçлĕвĕ
эпйтет (-а) сущ. муж. эпйтет (япала ятне ăнлантаракан илемлĕ определени)
эпопĕя (-и) сущ. жен. эпопея (эиос
жанрĕпе çырнă пысăк калăплă хайлав); эпопĕя Шблохова «Тйхий Дон»
Шблоховăн «Лă'пкă Дон» эпопейй
э"пос (-а) сущ. муж. 1. Зпос (калуллă литература жанрĕ, ăна лирикăпа драмăран уйăрса çапла калаççĕ) 2. Зпос (паттăрсен чаплă ĕçĕсене, халăх пурнйçĕнчи паллă самантсене сăнлакан халăх сăвви-юррисен
пуххи)

эпбха (-и) сущ. жен. саманă,
тăпхăр, вă'хăт; героИческие эпбхи
рÿсской истбрии вЫрăс истбрийĕн
паттăрлă тапхăрĕсем; совремĕнная
эпбха хальхй саманă
зра (-ы) сущ. жен. 1. Зра (паллă самантран пуçлама йышăннă çул шучĕ); нăша э~ра пйрĕн э"ра (Христос
çуралнă тесе шутлакан самантран
пуçланать); в трĕтьем вĕке до нăшей
Э^ры пИрĕн эрăчченхИ вИççĕмĕш
ĕмĕртĕ 2. (син. эпбха) саманă, вă'хăт;
мы живĕм в э~ру космонăвтики эпИр
космонăвтика саманинче пурăнăтпăр
йрзя (-и) сущ. муж. и жен. ирçе
(мордва халйхĕн пĕр юппи); селĕние
^рзи ирçе ялĕсем
эрзянин (-а) сущ. муж., эрзЯнка
(-и) жен.; множ. эрзЯне (-ян) ирç^;
прăздничный наряд эрзЯнки ирçĕ
хĕрăрăмĕн уяв тумĕ
эрзянский прил. ирçе -ĕ; эрзянский
язык ирçе чĕлхй
эрбзия (-и) сущ. жен. (син. разрушение) çийĕнÿ'; çинй, çийĕннй;
эрбзия метăллов металсĕм çийĕннй
(сăм., йÿçек лекнипе); ветровăя эрбзия пбчвы тăпрă çилпе çийĕннй
эрбтика (-и) сущ. жен. эрбтика (арарăм хутшăнăвĕсене пытармасăр
кăтартни)
эротйческий лрил. эрбтика -ĕ; эрбтикăллă, ясăр; эротйческие фильмы эрбтикăллă фильмсĕм
эрудйрованный ирил. пысăк пĕлÿ'ллĕ, эрудйциллĕ; эрудированный исслĕдователь пЫсăк пĕлÿ'ллĕ тĕпчевÇĕ

эрудиция (-и) сущ. жен. (син. познăния) пĕлÿ'лĕх, тăрăн пĕлÿ', эрудйци
эскăдра (-ы) сущ. жен. эскăдра
(çар карапĕсен е самолечĕсен пысăк
пĕрлешĕвĕ)
эскадрйлья (-и) сущ. жен.; множ.
эскадрйльи (-лий) эскадрйлья (çар

самолечĕсен отрячĕ, полк пайĕ); эскадрилья штурмовикбв штурмовиксен эскадрилйй
эскадрбн (-а) сущ. муж. эскадрбн
(утлă çарта - рота шайĕнчи подразделени)
эскалăтор (-а) сущ. муж. эскалăтор {куçакан пусма); эскалăтор метрб метрб эскалăторĕ; поднЯться на
эскалăторе эскалаторпă хăпăр
эскалăция (-и) сущ. жен. (син. рост)
ÿ'сĕм, вăйлану; ÿснй, вăйланнй; эскалăция военных действий вă'рçă
ĕçĕс^м вăйланнй
эскиз (-а) сущ. муж. эскИз, ĕлке
(малтанлăха тунй ÿкерчĕк)
эскИзный ирил., эскИзно нареч. эскйз ...; ĕлк^лĕх, малтăнлăх; эскйзный рисунок малтăнлăх ÿкерчĕк,
эскйз ÿкĕрчĕк
эсперăнто сущ. нескл. муж. и сред.
эсперăнто (пĕтĕм тĕнчере усă курма хайланă чĕлхе); писăть на эсперăнто эсперантăллă çыр
эстафбта (-ы) сущ. жен. эстафета
(темиçе спортсмен пĕр-пĕрин хыççăн
ылмашнă чухне алран алла япала
парса ăмăртни); лыжная эстафета
йĕлтĕрçĕсен эстафетй
эстафетный прил. эстафета -ĕ; эстафĕтăллă, ылмашÿллă; эстафетный
бег ылмашсă чупнй
эстетика (-и) сущ. жен. 1. эстетика
(илемлĕхе тĕпчекен ăслăлăх) 2. (син.
красотă) эстĕтика, ил^м, илĕмлĕх,
хитрелĕх; эстетика одежды тумтйр
илемлĕхĕ; произвбдственная эстетика произвбдство эстетикй
эстетйческий ирил., эстетйчески
нареч. эстĕтика -ĕ; илемлĕх -ĕ; эстетйческие тебрии эстĕтика теорийĕс^м; эстетйческое воспитăние детей
ачасене илемлĕхе ăнланмă вĕрентнй
эстрăда (-ы) сущ. жен. 1. эстрăда
(артистсем тухса вылямалли çуллĕ
вырйн); певĕц вышел на эстрăду к5рă-

çă эстрăда çинĕ тухрĕ 2. эстрăда (сцена çинче тĕрлĕ номерсем кйтартмалли жанр); артИсты эстрăды эстрăда
артисчĕсĕм
эстрăдный лрил. эстрăда -ĕ; эстрадный концерт эстрăда концерчĕ
этăж (-ă) сущ. муж.; множ. этажи
(-ей) хут (пысăк çуртăн); мы живем
на седьмбм этажĕ эпйр çйччĕмĕш
хутрă пурăнăтпăр
этажерка (-и) сущ. жен. этажерка
(хутлă-хутлă сентре); положить
кнИги на этажерку кĕнекесене этажĕрка çине хур
этăп (-а) сущ. муж. 1. (син. стăдия)
тăпхăр, пÿсăм; этăпы развития страны çĕршЫв аталăнăвĕн тапхăрĕсем
этика (-и) сущ. жен. 1. этика (этеплĕх, мораль принципĕсемпе нормисене тĕпчекен ăслăлăх) 2. этĕплĕх,
морăль нормисĕм; врачебная ^тика
врăчăн морăль нормисем
этикет (-а) сущ. муж. этикет, мешехе (йышăннă йĕрке); дипломатический этикбт дипломăти этикечĕ;
речевбй этикет пуплешÿ' мешехИ
этикбтка (-и) сущ. жен. (син. ярлычбк) этикĕтка, тавăр хучĕ; этикĕтка на бутылке кĕленче çинчИ
этикĕтка
этический прил. Этика -ĕ, этеплĕх
-ĕ; этйческие нбрмы этĕплĕх йĕркисем
этимологический ирил. этимолбги
-ĕ; этимологйческий словăрь рÿсского яаыкă вЫрăс чĕлхйн этимолбги словăрĕ
этимолбгия (-и) сущ. жен. 1. этимолбги (чĕлхе пĕлĕвĕн сăмахсен несĕл-пулăвне тĕпчекен пайĕ) 2. этимолбги, пулÿ, нĕсĕл; установйть
этимолбгию слбва сăмăх пулăвне
тупсă пăлăрт
этнографйческий ирил. этногрăфи
-ĕ; этнографический музей этногрăфи муз^йĕ
этногрăфия (-и) сущ. жен. 1. этно-

грăфи {пĕр-пĕр халăх пурнăçĕпе йăли- хайлав); музыкăльные этн5ды мÿзыйĕрки) 2. этногрăфи (халăхăн пурка этючĕсем
лăхпа ăс-тăн кулыпурине тĕпчекен
эфИр (-а) сущ. муж. 1. эфйр (хăăслăлăх); чувăшская этногрăфия чăвăрт пăсланакан, медицинăра усă кувăш этногрăфийĕ
ракан органикăллă япалă) 2. эфйр
(радио хумĕсем сарăлакан сывлăш
Зтнос (-а) сущ. муж. Этнос (çынхутлăхĕ); в эфИре звучйт мÿзыка
сен историре чăмăртаннă пĕрлĕхĕ;
эфйрта мÿзыка янăрăть
ййх-ăру, халăх, наци); чувăшский Зтнос чăвăш Зтносĕ
эфирный ирил. 1. эфйр -ĕ; эфИрЗто 1. частица, выделяет главное в ные маслă эфйр çăвĕсем 2. эфиртй;
эфйрное врĕмя эфиртй вă'хăт (расообщении; Кто э"то кричит? Кам
дио е телевидени передачин)
кăшкăрăть унтă? 2. связка при сказуемом вăл; Жизнь - Зто борьбă
эффект (-а) сущ. муж. 1. (син. впеПÿрнăç вăл - кĕрешÿ'
чатление) вйтĕм; произвестй эффект
вйтĕм кÿр, витĕр, витĕмлĕ 2. (син. ре^тот (Зтого) муж., Зта (Зтой) жен.,
зультăт) ÿсă; лекăрство имеет больЗто (Зтого) сред., зти (Зтих) множ.,
местоим., указывает на находящееся шбй эффĕкт эмел пЫсăк ÿсă пăчĕ
вблизи или упомянутое ранее ку,
эффĕктный ирил. курăмлă, курăçак, çав; мне нужнă э"та кнИга манă
нÿллă; тĕлĕнтĕрмĕш; эффĕктный
çак кĕнекĕ кйрлĕ; на Зтом берегу Вблкостн5м курăмлă тумтйр
ги А'тăлăн ку çыранĕнче; я об Зтом
^хо (-а) сущ. сред. ăхрăм (сасă кане знал Зпĕ кун çинчен пĕлмен
ялла янăраса çитни)
этюд (-а) сущ. муж. 1. этк5д, ĕлкĕ
эшелбн (-а) сущ. муж. эшелбн
(пысăк хайлавăн пайе); эти5д к кар(йышлă халăх е япала куçармалли
тйне картйнăн пăйĕ (малтанлăха
транспорт); вбинский эшелбн çар
хатĕрлени) 2. этк5д (пĕчĕк илемлĕ
эшелбнĕ

юбилĕй (-я) сущ. муж. юбилей (историри е çын пурнăçĕнчи паллă кун);
столĕтний юбилей теăтра теăтрăн
çĕр çулхй юбилĕйĕ; отмечать юбнл^й юбилеĕ пăллă ту
юбилĕйный прил. юбилей -ĕ; юбилейный год юбилĕй çултăлăкĕ; проводить юбилейные торжествă юбилĕй уявĕсем ирттер
юбилЯр (-а) сущ. муж. юбиляр,
юбилей тăвакăн; чествовать юбилЯра юбилярă чыслă
н5бка (-и) сущ. жен. к5бка; к5бка в
склăдку пĕрмбллĕ к5бка; носить к5бку юбкăпă çÿре

ювелйр (-а) сущ. муж. ювелйр (хаклă чулсенчен, ылтйн-кĕмĕлрен капăрлăх ăсталакан)
ювелирный прш. ювелйр -ĕ; ювелИрные издĕлия ювелйр таварĕсĕм
* ювелИрная раббта пйтĕ ăстă тунă
ĕç
юг (-а) сущ. муж. (ант. сĕвер)
кă 'нтăр; на к5ге страны çĕршЫвăн
кă'нтăр пайĕнче; птйцы улетают на
юг кайăксĕм кăнтăраллă вĕçсĕ каяçÇĕ

южăнин (-а) сущ. муж., южăнка
(-и) жен. кă'нтăр çыннй; на рынке
торгует мнбго южăн пасартă кă'нтăр

çыннисĕм йЫшлăн сÿтă тăвăççĕ
к5жный ирил. (ант. северный) кă'нтăр -ĕ; кăнтăрти; н5жные стрăны
кăнтăртй çĕршывсем; Ю'жный пблюс Кă'нтăр пблюсĕ
юла (-Ы) сущ. жен. (син. волчбк)
кăлтăрмăч, пĕ'тĕркĕç; запускать юлÿ
кăлтăрмăч çавăрттăр
юлиăнский прил.: юлиăнский календăрь юлиăн календăрĕ, Ю 'лий
календăрĕ (кивĕ çул шучĕ, ăна Юлий
Цезаръ çирĕплетнĕ пулнă)
к5мор (-а) сущ. муж. кулăш, шÿт,
шÿтлĕв; чÿвство и5мора кÿлăш тÿйăмĕ;
говорйть с кЗмором шÿтлесе калăç
юморист (-а) сущ. муж., юмористка (-и) жен. шÿ'тçĕ, мыскарăçă,
кулăш ăстй; писăтель-юморйст çырăвçă - кÿлăш ăстй
юмористический прил. (син. комйческий, смешнбй), юмористйчески
нареч. кулăш -ĕ, щÿт -ĕ; кулăшлă,
шÿ'тлĕ, мыскарăллă; юмористйческий журнăл кулăш журнăлĕ; юмористИчески расскăзывать кулăшлă
каласă пар
к5нга (-и) сущ. муж.; множ. юнги
(юнг) к5нга (матрос ĕçне вĕренекен
çамрăк); служйть ю~нгой на корабле
карăп çинчĕ к5нга пул
юнибр (-а) сущ. муж., юнибрка
(-и) жен. юнибр (çамрйксен ÿсĕмĕнчи
спортсмен); соревновăния юнибров
юниорсен ă'мăртăвĕ
юннат (-а) сущ. муж., юннăтка
(-и) жен. (сокр.: к5ный натуралйст)
юннăт (çут çанталăка тĕпчес ĕçе
хутшăнакан ача); шкбльный кружбк
юннăтов шкултй юннатсен кружбкĕ
к5ность (-и) сущ. жен. (син. мблодость; ант. стăрость) çăмрăклăх,
яшлăх; çăмрăк ĕ 'мĕр, яш ÿ 'сĕм;
трудйться с к5ности мĕн çамрăкрăн
ăçлĕ; вспоминăть юность çамрăк
ĕмĕре асă ил
к5ноша (-и) сущ. муж.; множ. к5но-

ши (-ей) çăмрăк, яш; к5ноши и д^вушки яшсемпе хĕрсĕм, яш-кĕ'рĕм
кжошеский прил., н5ношески нареч. (ант. стăрческий) çăмрăк -ĕ, яш
-ĕ; çамрăклă, яшлă; к5ношеский вбзраст çăмрăк ÿ'сĕм; говорйть с к5ношеской горЯчностью çамрăклă хĕрÿлĕхпе калăç
к5ный прил. (син. молодбй; ант. стăрый) çăмрăк, яш; н5ный певец çăмрăк к5рăçă
юридйческий прил., юридИчески
нареч. прăво -ĕ, юриспруденци -ĕ;
юридйчески; юридИческий факульт^т юридйчески факультет; юридическая консультăция юриспруденци
консультăцийĕ (право тĕлĕшĕнчен
канаш парса пулăшакан учреждени);
юридйчески он прав прăво тĕлĕшĕнч^н тĕ'рĕслĕх ун енче
юрискбнсульт (-а) сущ. муж. юрискбнсульт (учрежденири право ыйтăвĕсемпе ĕçлекен специалист)
юриспруденция (-и) сущ. жен.
юриспруденци, прăво ă'слăхĕ
юрйст (-а) сущ. муж. юрйст (юриспруденци специалисчĕ); консультйроваться у юриста юристрăн канăш ыйт
к5ркий (кратк. ф. к5рок, юркă, к5рко; сравн. ст. к5рче) лрил. (син. бЫстрый, увĕртливый, провбрный; ант.
неповорбтливый), к5рко нареч. йă'рă,
çйвĕч, йăлттăм, çаврăнăçÿллă; н5ркие рыбки йă'рă пулăсем
к5ркнуть (будущ. -ну, -нешь, -нут)
и юркнуть (будущ. -нÿ, -нĕшь, -нÿт)
глаг. сов. кĕрсе кай, кĕрсе çухăл;
мышь н5ркнула в норÿ шăшй хăй
шăтăкне кĕрсе çухăлчĕ
к5рта (-ы) сущ. жен. к5рта, ÿпле
(вăхăтлăха пурăнма туни); вбйлочная к5рта кĕççĕ к5рта
юстиция (-и) сущ. жен. юстйци (суд
учрежденийĕсем, вĕсен ĕçĕ-хĕлĕ);
Министерство юстиции Юстйци министерствИ

я (меня, мне, меня", м н о й и
мнбю, обо мне) местоим. личн. э"пĕ,
эп; я раббтаю на завбде Зпĕ заводрă
ĕçлетĕп; скажй мне, пожăлуйста калă-ха манă, тархăсшăн
ябедник (-а) сущ. муж., Ябедница
(-ы) жен. элекçĕ, чÿхçă, çăхăвçă
ябедничать глаг. несов., на кого элекле, чух, çăх; элĕк пар, çăхăв пар
Яблоко (-а) сущ. сред. улмă, пан
улмй; анйсовые яблоки анйс улмă;
сушĕные Яблоки тйпĕтнĕ пан улмй;
лĕтние сортă яблок çуллахй пан улмй сорчĕсем * глазнбе Яблоко куç
мă'кăлĕ; Яблоку негде упасть йĕп
чикме те вЫрăн çук
яблоня (-и) сущ. жен. улмуççй; Яблоня антбновки антбновка улмуççййĕ
Яблочный ирил. улмă -ĕ, пан улмй
-ĕ; Яблочный сок пан улмй сĕткенĕ
явйться (будущ. явлю"сь, явишься,
явятся; повел. ф. явйсь, явйтесь;
прич. действ. прош. явйвшийся; деепр. явйвшись) глаг. сов. 1. (син. прибь!ть, прийтй; ант. отбЫть, уйтй)
кил, пыр; килсе çит, пырсă çит;
явйться по повестке в суд повесткăпă судă пыр; он явйлся домбй пбздно
вăл килĕ каç пулсăн тин килсе çйтрĕ
2. (син. стать, оказăться) пул, пулсă
тăр, пулсă тух; гололед явйлся причИной авăрии пăрлăк çул инкекĕн
сăлтăвĕ пÿлчĕ 3. (син. вознйкнуть)
кил, тÿпăн; явилась удЯчная мысль
ă'нăçлă шухăш пуçă кйлчĕ
Явка (-и) сущ. жен. килÿ', пырÿ;
килнИ, пынй; явка избирăтелсй для
голосовăния суйлавçăсем сасăламă
пынй
явлĕние (-я) сущ. сред. 1. пÿлăм;
прирбдные явлĕния çут çантăлăк пулăмĕсĕм; социăльные явлĕния социăллă пулăмсем 2. ĕç, пÿлăм, тĕ'слăх;

пулнй; загăдочное явлĕние тĕлĕнтĕрмĕш япалă
явлЯться (наст. -яюсь, -яешься,
-яются; повел. ф. -яйся, -яйтесь;
лрич. действ. наст. -яющийся, лрош.
-явшийся; деепр. -яясь) глаг. несов.
1. см. явиться 2. в знач. связки, кемчем пул, пулсă тăр, шутлăн; он явлЯется акционером компăнии вăл компăни акционерĕ
явный лрил. (кратк. ф. явен, явна,
явно, явны; сравн. и превосх. ст. не
употр.), явно нареч. (син. открЫтый,
очевИдный; ант. скрЫтный) ÿçă,
кĕр^т, куç кĕр^т, кÿрăмлă; Явные
и тăиные причйны кĕрĕт татă вă'рттăн
сăлтавсем; он явно лжет вăл куç
умĕнчех суять
ягненок (-нка) сущ. муж.; множ.
ягнята (-ят) путек (сурдхйн); овпă принеслă двух ягнят сÿрăх йкĕ путĕк тÿрĕ
ягнйться 1 и 2л. неупотр., глаг. несов. пăранлă, путĕк ту (сурăх çинчен)
Ягода (-ы) сущ. жен. çырлă; гроздь
ягод çырлă çÿпкăмĕ; ягоды рябйны
пилĕш çырлй; пойти в лес по Ягоды вăрманă çырлă татмă кай
Ягодица (-ы) и ягодица (-ы) сущ.
жен. купарчă
Ягодник (-а) сущ. муж. çырлăлăх,
çырлă пахчй
Ягодный прил. çырлă -ĕ; Ягодный
сок çырлă шывĕ, çырлă сĕткенĕ;
Ягодные культÿры çырлă культурисĕм
яд (-а) сущ. муж. (син. отрăва) нăркăмăш; зменный яд çĕлĕн нăркăмăшĕ
ядерньш прил. ядерлă (атом тĕшшипе- ядропа çыхăннă); ядерное орÿжие ядерлă хĕç-пăшăл
ядовйтый лрил. 1. (син. токсйчный,
отравляющий) нăркăмăшлă; ядовитые веществă нăркăмăшлă япаласĕм;
ядовИтые растĕния нăркăмăшлă

ÿсĕн-тăрăн 2. и ядовйто нареч. (син.
язвйтельный, злббный) йĕ'плĕ, вĕ'чĕх,
вĕчĕрхенчĕк; ядовитые словă вĕчĕрхĕнчĕк сăмахсем
ядохимикăты (-ов) сущ. множ.;
ядохимикăт (-а) муж. нăркăмăшлă
им-çăм (çум курăксене, сиенлĕхурткйпшанка пĕтермелли)
ядрб (-ă) сущ. сред.; множ. Ядра
(ядер) 1. тĕ'шĕ (çимĕçĕн); ядрб ореха мă'йăр тĕшшй; ядрб вйшни чиĕ
тĕшшй 2. вăрă, варрй, ядрб, тĕ'шĕ
(атомăн); ядро" древесины йЫвăç
варрИ, тĕш йЫвăç; деление ăтомного ядра ăтом тĕшшИ пайланнИ 3.
чă'мăр варрй, тĕп пăйĕ; ядрб коллектйва коллектйв чă'мăрĕ (чи ĕçчен
те хастар пайĕ) 4. йĕтре (спортра);
толкать ядрб йĕтре тĕрт
Язва (-ы) сущ. жен. (син. рăна) сурăн, çăпăн, шăтăн-юхăн; Язва зажилă сурăн тÿрлĕнчĕ * Язвы ббщества обществăрй çитменлĕхсĕм; сибИрская Язва Çĕ'пĕр сурăнĕ (ерекен
чир); Язва желÿдка хырăмлăх çĕрнй
язык (-ă) сущ. муж. 1. чĕлхĕ (ут
пайĕ); кбнчик языкă чĕлхе вĕ'çĕ; лизăть языкбм чĕлхепе çулă; отварнбй
язь!к пĕçернĕ чĕлхĕ (апат) 2. чĕлхĕ,
калаçÿ, пуплĕв; язык и мышлĕние
чĕлхĕ татă шухăшлăв; лишиться языка чĕлхĕсĕр пул, чĕлхенĕ çĕтĕр 3.
чĕлхĕ (пĕр-пĕр халăхăн); славянские
языки славян чĕлхисĕм; чувăшскнй
язык отнбсится к тн5ркским языкăм
чăвăш чĕлхй тĕ'рĕк чĕлхисĕн шутне кĕрĕт; изучать инострăнные языкй
ют çĕршЫв чĕлхисенĕ вĕрĕн 4. чĕлхĕ
(халăх пуплевĕн пĕр тĕсе); литературный язьж литератÿра чĕлхй; разговбрный язык калаçÿ чĕлхИ; язык
Пÿшкина Пÿшкин чĕлхй * держăть
язык за зубăми шăлă çырт, ан шарлă; распустйть язык чĕлхенĕ ирĕкĕ
яр, ытлашшй сÿпĕлтĕт; с языкă сорвалбсь сăмăх вĕçерĕнсĕ кăйрĕ; язык

без костей чĕлхĕн шăммй çук (ытлашши сÿпĕлтетни çинчен); язык не
повернется сказăть каламă чĕлхĕ çаврăнмăсть; на языкĕ вĕртится чĕлхĕ
вĕçĕнчĕх (калас сăмах); вкÿсно язык проглбтишь пйтĕ тÿтлă - чĕлхÿнĕ çăтсă ярăн; язык программйрования программăлăв чĕлхй (компьютер ĕçĕнче)
языковĕд (-а) сущ. муж. (син. лингвист) чĕлхĕçĕ, чĕлхĕ тĕпчевçй; чувашские языковеды чăвăш чĕлхеçисĕм
языковбй прил. чĕлхĕ -ĕ; языковь!е закбны чĕлхе законĕсĕм; языковăя ситуăция чĕлхĕ тĕлĕшĕнчИ
ларÿ-тăрÿ
языкознăние (-я) и языковĕдение
(-я) сущ. сред. чĕлхĕ пĕ'лĕвĕ; введение в языкознăние чĕлхе пĕ'лĕвĕн
кÿ'ртĕмĕ; рÿсское языкознăние XX
вĕка XX ĕмĕртй вЫрăс чĕлхĕ пĕ'лĕвĕ
языческий прил. ыр-усăл -ĕ; язьпеская религия ыр-усăл тĕ ' н ĕ ; соблюдĕние язЫческих обрЯдов ырусăл тĕ'нĕн йăлисенĕ тусă пынй
язычество (-а) сущ. сред. ыр-усăл
тĕ'нĕ, нумăй тÿрăлăх (çут çанталăк
вăйĕсене сума суса нумай турра пуççапни); пережИтки язычества ырусăл тĕ'нĕн юлашкисĕм
язь (-я) сущ. муж. ă'птă (партас
евĕр пулă); начался нерест язя ă'птă
вăлчă сапмă пуçлăнă
яйчница (-ы) сущ. жен. ашалăнă
çăмартă; приготОвить яичницу с колбасбй кăлпассипĕ çăмартă ăшалă
яичный прил. çăмартă -ĕ; яичная
скорлупа çăмартă хуппй; яичный порошбк çăмартă порошбкĕ (çăмарта
типĕтсе авăртни)
яйцб (-ă) сущ. сред.; множ. Яйца
(яйц, яйцам) 1. çăмартă (кайăксен,
çĕлен-калтан, хурт-кйпшанкăн); курИные Яйца чăх çăмартй; муравьйные Яйца кă 'ткă çăмартИ; желтбк
яйцă çăмартă саррИ; сварить Яйца

всмЯтку калекле çăмартă пĕçер; крăсить яйца на Пасху Мăнкун тĕлне
çăмартă хĕр^т * выеденного яйцă
не стбит нимб те тăмăсть 2. амă клĕтка, амă вă'рă
Якобы частица, выражает сомнение, неуверенность ймĕш, и к к ĕ н ,
пулăть; -мĕн; он Якобы там не был
вăл унтă пулмăн ймĕш
Якорный прил. якорь -ĕ; Якорная
цепь якорь сă'нчăрĕ
якорь (-я) сущ. муж.; множ. якорЯ
(-ей) якорь; корабельный Якорь
карăп якорĕ; брбсить якорь якорь
яр
якут (-а) сущ. муж., якÿтка (-и)
жен.; множ. якÿты (-ов) якутсем
(Раççейĕн хĕвел тухăç пайĕнче пурăнакан тĕрĕк халăхĕ)
якÿтский прил. якÿт -ĕ, Якÿти -ĕ;
ЯкутирИ; якÿтский язык якÿт чĕлхй;
якÿтские алмăзы Якути алмазĕсĕм;
якÿтские морбзы Якутирй сивĕсем
Яловая ирил. (ант. стĕльная) хĕ'сĕр;
Яловая корбва хĕ'сĕр ĕне
яма (-ы) сущ. жен. шă'тăк, пÿтăк,
çĕр шă 'тăкĕ; сйлосная Яма сйлос
шă'тăкĕ; пÿсă (чавни); заложИть картбфель в Яму çĕр улмине пуссă хыв
(хĕл каçиччен усрама); провалИться в
Яму шăтăкă ансă кай
ямщИк (-ă) сущ. муж. (син. вознйца) ямшăк, лăвçă
янвăрский прил. кăрлăч -ĕ, янвăрь
-ĕ; кăрлачрИ, январьтИ; янвăрские
морбзы кăрлăч сиввисем
янвăрь (-я) сущ. муж. кăрлăч, янвăрь; пĕрвое январЯ кăрлăчăн пĕр-

ремĕшĕ
янтăрный ирил. 1. янтăрь ...; янтăрь
-ĕ; янтăрное ожерĕлье янтăрь шăрçă
2. (син. жĕлтый) сăрă, хăлă, янтăрь
тĕ 'слĕ; янтăрный мед хăлă тĕ 'слĕ
пыл
янтăрь (-я) сущ. муж. янтăрь (йывăç сухăрĕ хытса пулнă илемлĕ чул);

украшĕние из янтаря янтарьтĕн тÿнă
кăпăрлăх
япбнец (-нца) сущ. муж., япбнка
(-и) жен.; множ. япбнцы (-цев) японс^м (Япони халăхĕ)
япбнский прил. япбн -ĕ, Япбни -ĕ;
ЯпонирИ; япбнский язык япбн чĕлхй; япбнская промышленность Япбни промышленноçĕ
Яркий (кратк. ф. ярок, яркă, ярко; множ. ярки и яркй; сравн. ст.
ярче; превосх. ст. ярчăйший) прил.,
ярко нареч. 1. (син. сияющий, светлый; ант. тĕмный) çап-çÿтă, йă'мăх
çÿтă; Яркие лучй сблнца çап-çÿтă
хĕвел пайăркисем 2. (син. чйстый,
свĕжий; ант. тÿсклый, блĕдный) чăкăр, çÿтă, йă 'мăх; яркие цветă
чăкăр тĕссĕм 3. (син. сйльный, впечатляюший) чăплă, пултарÿллă,
пăллă; вйтĕмлĕ; Яркий талăнт чăплă талăнт; Яркий примĕр вИтĕмлĕ
тĕ'слĕх
ярлык (-ă) сущ. муж. (син. этикĕтка) ярлык, хут; тавăр хÿчĕ; багăжный ярлык багăж хÿчĕ
Ярмарка (-и) сущ. жен. ярмăрккă,
анлă сÿтă; цивильская ярмарка
Çĕрпÿ' ярмăрккй; кнйжная Ярмарка
кĕнекĕ суттй
ярмарочный прил. ярмăрккă -ĕ; ярмарочная плбщадь ярмăрккă вЫрăнĕ;
Ярмарочная торгбвля ярмăрккă сутÿ-йлĕвĕ
яровбй прил. (ант. озимый) çур
-ĕ; çуртрИ -ĕ; çурхИ; яровые хлебă
çур тыррисем; яровăя пшеница çурхи тÿлă (çуркунне акаканни); яровбе
пбле çуртрй пуссй
Яростный прил., Яростно нареч. 1.
(син. гнĕвный) хаяр, кăрă, çйлĕллĕ;
яростно ругăться хаяррăн ятлăç 2.
(син. неудержймый, неукротймый)
ÿрăм-сÿрăм, чарÿсăр, алхасÿллă;
Яростные порывы вĕтра ÿрăм-сÿрăм
ăвăк çил

Ярость (-и) сущ. жен. 1. (син. гнев)
хаярлăх, кăрă çйлĕ, кăтăрÿ, тилĕрÿ';
прийтИ в Ярость тилĕрсе кай 2. (син.
напбр, неукротймость) алхасÿлăх,
чарÿсăрлăх; Ярость волн хумсен чарÿсăр вă'йĕ
Ярус (-а) сущ. муж. 1. (син. ряд,
слой) хут, рет, си; сложИть мешкй ярусăми михĕсенĕ сййĕн-сййĕн
купаласă хур 2. ярус, хут (театр
залĕнче); нăши места на вĕрхнем
Ярусе пйрĕн вырăнсем çÿлтИ хутрă
Ясень (-я) сущ. муж. кăврăç (çулçăллă йывăç)
Ясли1 (-ей) сущ. множ. (син. кормÿшка) сЫрăш (выльăха апат памалли); положйть в Ясли сено сырăшă утă хурсă пар
Ясли2 (-ей) сущ. множ. ясли; д^тские Ясли ачă яслийĕ
ясный (кратк. ф. ясен, яснă, ясно; множ. яснЫ и ясны) прил., ясно нареч. 1. (син. яркий, светлый, сияющий; ант. тĕмный) çÿтă, янкăр,
уяр, ÿçă, тасă; Ясное небо тасă тÿпе;
Ясный день янкăр уяр кун; свĕтлый
мĕсяц çап-çÿтă ÿйăх 2. (син. чĕткий,
отчĕтливый; ант. неясный, смÿтный) ÿçăмлă, курăмлă, кĕр^т; ÿççăн; отсщда Ясно видны гбры кун-

тйн сăртсбм ÿççăн курăнаççĕ 3.
ÿçăмлă, ăнлмпмплла, уйăрмаллă; Ясиый пОчсрк ÿçăмлă çырÿ; мне все
йсно Эпб йăлтах ăплапатăп
Ястрсб (-а) сущ. муж.; множ. ястрсба (-йп) и Ястрсбы (-ов) хурчкă;
Ястрсб поймăл гблубя хурчкă кăвакарчăпа ярса тЫтрĕ
ячĕйка (-и) сущ. жен. 1. (син. дЫрочка) шă'тăк; куç; ячĕйка сбти тет^л кÿçĕ 2. (син. подразделение,
часть) ячейка, ÿшкăн; сьшăк; семьЯ - основнăя ячĕйка ббщества
çемье - ббществăн тĕп сЫпăкĕ
ячмйнный прил. урпă -ĕ; ячмĕнное
пбле урпă пуссй
ячмĕнь (-я) сущ. муж. 1. урпă
(тырă); всхбды ячменЯ урпă калчй;
воздĕлывать ячмĕнь урпă аксă ту 2.
урпă (куç чирĕ)
Ячневый прил.: ячневая крупЯ урпă
кĕрпй
Ящерица (-ы) сущ. жен. калтă;
ящерицы греются на сблнце калтасĕм хĕвел çинче ăшăнсă выртăççĕ
Ящик (-а) сущ. муж. ещĕк; сунтăх;
почтбвый Ящик пбчта ещĕкĕ; положить бумаги в Ящик столЯ хутсене
сĕт^л сунтăхне хур
Ящур (-а) сущ. муж. ящур (ĕне
выльăхăн, сурăх-качакан ерекен чирĕ)
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