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БАСПАДАН
қырмандар назарына ұсынылып отырган Қазакшаағылшынша создікте неғүрлым жиі қолданылатын ауызекі
сөйленіс лексикасы, жоғары сыныптар, колледж, лицей, гимназия
оқушылары, студенттер, сондай-ақ ағылшын тілін оз бетімен
үйренушілер қажеттеріне орайлас лексика, ішінара ғылыми,
техникалық, медициналык терминдер камтылған. Бүгінге дейін
агылшынша-қазақша бірді-екілі сөздік, бірнеше шагын тілашар,
тілдескіштер жарық көргенімен, қазақша-ағылшынша болып
қүрастырылған мүндай басылымдар жоқтың қасы. Баспа үжымы
оларға деген ділгерлікті ескере отырып, жалпы қодданымдағы
лексика мен терминологиялық лексиканың жүз мыңнан аса сөздері
мен соз тіркестерін камтитын омбебап үлкен создік шығарудан
бүрын он бес мыңға тарта сезден түратын осындай шағын сөздік
үсынып отыр.
Қосымша ретінде казак эліпбиі, шартгы қысқартулар
корсеткіштері, сондай-ақ агылшын тіліндегі бүрыс етістіктер тізбесі
берілген.

О

Сөздіктің құрамы мен құрылымы туралы
Создікке енгізілген сөздер мен соз тіркестерінің борі оліпбилік
ретпен орналастырылган. Создік үяда реестрлік соз қайталанатын
болса оның орнына ~ (тильда) белгісі қойылады.
Мағына алшақтығы барынша айкын омоним сөздер жеке-жеке
реестрге беріледі. Мүндай реттерде олар оң жақ шекесіне араб
цифрлары койылып сараланады, мысалы:
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алқа1 necklace
алқа2 board, collegium
Омонимдер саны екіден артық болатын жағдайларда
мағыналарын анықтау ұшін сол сөз кодданылған тіркестер
беріледі не қай саланың сөзі екені көрсетіледі немесе кай соз
табына жататыны жазылады, мысалы:
ашу open; жаңалық ~ discover
ашу хим. fermentation
ашу з.е. wrath
Ағылшын тіліндегі аудармасы бір сөз болып келетін синоним
сөздер біріншісінің оліпбилік ретімен жалғастырылып беріледі:
жасырын, астыртын secretly
Пайдаланушылардың меңгерген соз қорын молайту үшін
көптеген создерге оларға жалғас тіркестер беріліп отырады,
мысалы:
жатақхана hostel; студеіптер ~сы students' hostel
Осімдіктер мен жан-жануарлар дүниесіне
қатысты
бірқатар сөздерді түлғалас сөздерден саралау үшін және
кейбір терминдердің салалық қатыстылығын білдіру үшін
бот. (ботаника), зоол. (зоология), тех. (техника) деген сияқты
белгілер беріледі. Мүндай белгілер жоне американизмдер дегенді
білдіретін амер. деген белгі, сондай-ак соз мағынасын білдіруге
берілетін тіркестер курсивпен терілген.

Шартты кдоқартулар
Қазақша
ав. - авиация термині
амер. - американизм
анат. - анатомия термині
археол. археология
термині

архит. - архитектура термині
остр. - астрономия термині
ауысп. - ауыспалы мағынасы
а.-ш. - ауылшаруашылыгы
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әдеб. - әдебиет, одебиеттану
термині
әск. - эскери іс
биол. - биология термині
бот. - ботаника термині
геогр. - география термині
геол. - геология термині
грам. - грамматика термині
дипл. - дипломатия термині
діни. - діни термин
ет. - етістік
заң. - заң термині
з.е. - зат есім
зоол. - зоология термині
көне - көнерген сөз
ком. - коммерция термині
кіт. - кітаби сөз
комп. - компьютер термині
қаржы. - қаржы термині
қүр. - қүрылыс ісі
лингв. - лингвистика термині
мат. - математика термині
мед. - медицина термині
мин. - минерал
миф. - мифология термині
муз. - музыка термині
өнер. - өнер термині

өс. - өсімдік
полигр. — полиграфия термині
поэт. - поэтикалық
психол. - психология термині
радио. - радиотехника термині
саяси. - саяси термин
с.е. - сын есім
снд. - соңдаи-ақ
сөйл. - сөйлеу стиліне тән сөз
қолданыс
спорт. - снорт термині
map. - тарихи сөз
театр. - театр термині
тең. - теңіз термині
тех. - техника термині
т.ж. -теміржол термині
тоқыма - тоқыма өнеркәсібі
уст. — үстеу
физ. - физика термині
физиол. — физиология термині
фон. - фонетика термині
фото - фотография
хим. - химия термині
шахм. - шахмат термині
экон. - экономика термині
экол. - экология термині
ад. - электр техникасы термині

Агылшынша
adj - adjective - сьш есім
adv - adverb - ұстеу
con/ - conjunction - жалғаулық
int - interjection - одағай
л - noun - зат есім
pi - plural - көпше түр

ргоп - pronoun - есімдік
prep - preposition - демеулік
v - verb - етістік
пит - numeral - сан есім
sing - singular - жекеше түр
smb - somebody - біреу, олдекім
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A
абадан: ~ бөрі leader wolf,
leader of the pack
абажадай enormous
абажур lampshade
абайлау carefulness
абайсызда accidentally, unin
tentionally
абайсыздан, әдейі емес invo
luntary
абайсыздық carelessness, i m 
prudence
абаттандыру provide amenities
абаттандырыж-ан: ~ кала city
with all proper amenities
абдырау confusion, dismay
абзал noble-minded
абзалдық noble-mindedness
абзац paragraph
абонемент subscription
абонент subscriber
абсолютгі absolutely
абсолютгік absolute
абстракт abstract
абыз priest

абыржу confusion, perplexity
абыржушылық perplexity; b e 
wilderment
абыржыған, сасып калған
confused, embarrassed
абыржыту, крмсындыру con
fuse, embarrass
абырой hononr
абыр-сабыр bustle
аванс advance; ~пен in advance
авантюра adventure
авангюрист adventurer
авиабаза airbase
авнакомпання airline
авианосец aircraft carrier
авналошта air mail
авиатусірім air photography
авнацня aviation; азаматтық ~
civil air fleet
авиациялық aviation
Австралия Australia
Австрия Austria
автобус bus; қалааралық,
турнстік ~ coach

авт
автобус аялдамасы bus stop
автобус жүргізушісі busman
автокөлік motor transport
автокөлік түрғызуға болмайды
no parking
автоқалам fountain-pen
автоматты automatic
автомектеп driving school
автомобнЦль (motor) car, auto
mobile; жүк ~лі lorry; амер.
truck
актомобиль жолдарының атласы road-book
автомобнль зауілы automobile
plant
автономия autonomy
автономиялық autonomous
автор author
акгорлық authorship
авторлық кұвдқ copyright
автоспорт motor racing
автотурист car tourist
автотурақ parking (lot)
агент agent
агентгік agency; жарвама ~гі
advertising agency
агентура agents
аграрлық agrarian
агрегат unit
arpeccm aggression
агрессияшыл aggressive
arpeccop aggressor
arpoHOM agronomist
агрономня agronomy
am, ағасы elder brother
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ші

m леатеашнг first lieutenant
ап-іш brother
ағайш, жжми туыстар close
relatives
отіһщщттііг
brotherhood;
fraternity (студенттер қогамы)
ағайывдық relationship
апйыв-туган close relatives
ағашш-туыс relatives
ағаравдау (алыстан) gleam
white
ағарту (білім беру) enlighten
ment
ағару become grey; (шаш тураяы) turn grey
ағаш tree; (материаіі) wood
ағаш: ~ көмірі charcoal
ағаш отыи firewood
ағаш өңдеу өнеркәсібі timber
industry
ағаш сұрегі timber
ағаш үстасы joiner
ағашгаи жасажав wooden
агу flow, run
ағызу {агаш мураяы) float
ағыл-тегіл еңіреу sob
ағил-тегіл жылау burst into
tears
ағилу, жиналу gather
ағылшыя English
ағимаьщцар, брпаіідар British
ағылшын тіліцде загг есімге
белгііплікмағываберетінартнкль
грам. the; св айгқан кггап the
book you mention; мен бүл
ад»мди үватпаймын I dislike the
man

агы
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аз

адам қүқықгары human rights
ағым course, current
ағымдағы current; present-day;
адам сенбейтін incredible
present; - міндеттер present-day
адам сұқганардай көркем
problems
charming
ағымдағы есеп current account
адамгершіліксіз inhuman
ағымдағы жөндеу routine/
адамгершілікті humane
running repairs pi
адамдар, ел, жұрт, халық
ағымдағы жыл current year
people
ағымдағы кезең present situa
адамзат humanity; mankind
tion
адами human
ағымдағы істер routine/every
адас, аттас namesake
day matters
адасу lose one's way, get lost
ағын stream, jet; (aya агыны)
адасушылық error, mistake
current
адвокат lawyer
ағынан жарылған, шын жүадвокатура the Bar
ректен sincere, frank, candid
адмирал admiral
ағынды, ағысты: ~ су running
адресат addressee
water
адым, кадам step; ~ дыбысы
ағып кету flow away
footsteps
ағып шығу (ыдыстан) ran out
адымдау step; array, аяқ алыс
(of); (өзеннің бастауы туралы)
stride, pace
rise (from), take its source (from)
адырна bow-string
ағыс drift
ажарлау polish
ағыс; ағын; өзен stream
ажарсыз, көріксіз ugly
ағъггу (түймелерді) unbutton,
ажырасу divorce
undo; (ілгекті) unhook
ажырасқан divorcee
ағыту; шешу; ашу undo
ажыратқыш switch
ағытып жіберу, шешіп жіберу
ажырату эл. cut off
detach
ажыратылмайтын indissoluble,
адал; өділетті fairly
inseparable
адал ниетгі conscientious
ажыратып игіберу (төбелесуадал, шын honest; - сөз word
шілерді) separate (smb.)
of honour
аз not much; only a few;
адалдық faithfulness
жеткіліксіз not enough; ол ~
адам; ер адам man
болса moreover
адам көп жиналған crowded; ~
аз емес not a bit, not in the
көшелер crowded streets
least

аз
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аз-аздап little by little
азайту, кеміту decrease
азалы, кдралы mourning
азамат citizen
азаматтық citizenship
азап шегу suffer
азап: ар ~бы remorse
азап, қинау torment
азаіггау torture
азапты painful; ауыр grave,
serious
азат, ерікті free
азат ery (set) free, liberate,
release
азат етуші liberator, deliverer
азатгық emancipatory; libera
tion
азаттық алу release, liberation
азаттық беру, босату eman
cipation
азаю decline
азған, арсыз bad, shameless
азған, бүзылған depraved
азғын imoral
азғындау degeneration
азғықдық depravity
азғыру, адцау tempt
аз-мұз, сөл slightly
аздал тамактану have a bite
азды-көпті more or less
аздыру, бұзу pervert
Азия Asia
Азия турғыны, азиялық Asian
азот nitrogen
азу em. degenerate

аид
азу; күлдырау degrade
азу тіс molar
азшылық minority
азық-түлік provisions
азық-түлік: ~ дүкені grocery,
food shop
азық-түліктік food
азынақ draught
азырақ less
ай (күнтізбелік) month
Ай астр. moon
Ай туралы ғылым, селенология
selenology
айбалта map. battleaxe
айбат threat; ~ шегу make
threatening gestures
айбынды majestic
айғай cry, shout
айғай салу cry (out), shout
айғайлап жіберу cry out
айғайлау cry, shout
айғак, болу evidence
айғақ, далел evidence; clue
айғақгау certify
айғыр stallion
айдан анық evident
айдар, тақырып (газет) head
line, heading
айдарлы түйеқус cassowary
айдарша {қустың) crest
айдау drive; chase; айдап өту
drive away
айдаһар зоол. boa-constrictor,
python
айдауыл escort; (тең.) convoy

аіад
айдың жарығы moonlight
айқара ашу open wide, throw
open
айқын; үғынықгы distinct
айқындағыш developer
айқындау discover; reveal
айқыш-үйқыш crosswise
айла-амал policy
айлабүйым (қурылгы) device;
сөйл. gadget
айлакер, ку cunning, sly; залым artful
айлакерлік cunning
айлақ harbour, port
айлы lunar; ~ түн moonlit
night
аймақ zone
аймалау caress
айна looking-glass, mirror
айнала (a)round
айналаны бағдарлап қарау
look round; look about
айнаддырЦу treat; ол менің
сөздерімді әзілге айналдырды he
treated my words as a joke
айиалдырық тех. shaft
айналма circular; ~ қозғалыс
circular motion
айналу, айналдыру turn (into)
айналым (коммерциялық операция) operation; ацпаны ~ға
жіберу put money into operation
айналым turn; толық
revolution
айналым капиталы working
capital
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айт
айналып өту go round; айналу
round
айналып үшу fly round; (жапырақ туралы) fall
айналып шығу (көлікпен) go
round
анналып шығу go a round
айналыс rotation
айналысу, әбігерге тұсу bustle;
fuss
айнымал шама мат. variable
айнып қалу, райъИнан кайгу
change one's mind
айот бот. honesty
айран sour milk
айрық parting; суайрық waterparting
айрыкдіа special; particular
айтарлықгай; елеулі notable,
distinguished
айтқандай by the way
айтқаны келу prove true
айтқанына көну obedience;
submission (to)
айтқанынан кдйтпайтын re
lentless, inexorable
айту (өтірік айту) to tell lies
aiiiy say; tell (біреуге, бірдемені)
айту, сөйлеу pronounce; сөз
сөйлеу make a speech
айтылу, айтылыс pronun
ciation
айтып беру tell, relate
айтып жаздыру dictate
айтып қою (қупияны) give
away a secret

айу
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айуандық brutality
айурық бот. ivy
айыбы жоқгық, айыпсыздық
innocence
айыбын мойнына салу catch
айыл, тартпа saddle
айылбас buckle
айына бір; ай сайын monthly
айыпкер accused; заң. defen
dant
айыппұл fine
айыппүл салу to impose a fine
айыпсыз деп табу justification
айыптау accuse (of); charge
(with)
айыптау актісі заң. accusation
айылтау ұкімі verdict of guilty
айыптаушы заң. prosecutor
айыптықсокдоі спорт. penalty
kick
айыр а.-ш. pitchfork
айырбас exchange
айырбаскд in exchange
айырбастау, айырбас; алмасу
(ақшаны) exchange; долларды
теңгеге айырбастау exchange
dollars for tenge
айырмашылық, ерекшелік dis
tinction
айырөркеш туйе Bactrian camel
айыру part
айыру, жырту tear
айырылған, ада (бірдеңеден)
devoid (of)
айьфылу come off
айнып калу let escape

ax,
айырыльпі калу (жогалту) lose
айьфылысу part (with)
айырып тану distinguish
академик member of an Aca
demy; academician
академия Academy
академиялық academic
акваланг спорт. aqualung
акварель watercolour, (cypem)
painting
аквариум aquarium
аккомпанемеігг accompaniment
аккорд муз. chord
аккредитив letter of credit
аккумулятор (storage) battery,
accumulator
акробат acrobat
акробаттық acrobatic
аксиома axiom
акт театр. act
актер actor
актив active members; ~ кэржы assets
актриса actress
акула shark
акустика acoustics
акушер; кіндік шеше midwife
акцент accent
акционер shareholder
акционерлік қоғам, комлания
joint-stock company
акция share
ақ (тус) white
ақ алтын platum
ақ, бурыл (шаш) grey (haired)

ақ
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ақ нан white bread
ақ сыр (мырышты) zinc white;
(қоргасынды) white lead
акау тех. spoilage
ақауға шығару reject
ақаулы бүйым reject
акауға шығарып, жарамсыз
деп тану condemn, rejection
акаулы defective
ақбас жусан бот. milfoil
ақбөкен зоол. antelope
акжайма sheet
акжарқын cheerful
ақжелкек бот. horseradish
ақжелкен бот. parsley
ақжол тілеу say in parting,
parting words/wishes
акңқат truth
ақкөңіл good-natured
ақкөңілділік generosity
ақкіс зоол. stoat
аққайран зоол. ide
ақкайың бот. silver birch
ақкалақ зоол. weasel
акқан ауруы мед. leucosis
ақкан жүлдыз, метеор shooting
star
аққандылық мед. leukemia
аққу swan; сүңқылдақ аққу
mute swan
аққудың балапаны cygnet
ақкүман teapot; құман kettle
ақпан February
ақпарат information
ақпейіл cordial, hearty

акы

ақсақ lame; ~ аяқ lame leg
ақсау limp
аксерке зоол. salmon
ақсұңқар зоол. gerfalcon
ақсүйектер aristocracy
ақгал, әулие ағаш willow
ақгалу excuse oneself
ақгамау (сенімді, үмітті) be
tray
ақгау, қорғау acquit; vindicate
ақгөс сусар marten
ақгұйғын hawk
ақгулкі arctic fox
ақша money; financial; ~ ayдарым money order
ақша қаражаты fund
ақша рыногы, валюта рыногы
money market
ақшаны жеп қоюшы embez
zler
ақшасыз, ақшаға мүқгаж mo
neyless
акдіешек мед. camomile
ақы payment; жолақы fare
ақыл mind; intellect
ақыл-кеңес advice
ақыл-кеңес беру consult
ақыл-кеңес беруші consultant
ақыл-кеңес берушілік consul
tation
ақыл-ой intellect
ақыл-ой кабілеті mentality
ақылдасу consult
аіфілды clever, intelligent
ақылдылық, естілік prudence,
common sense

ақы
ақылға қонымсыз incompre
hensible
ақылға сыйымсыз unreaso
nable
ақылсыз, ақымақ ass, foolish
ақылсыздық madness; folly
акрмақ, мисыз gormless
акрмақгану get/become stupid
ақымақгық stupidity
ақын poet
ақыр, оттық manger
ақыр соңында at last, finally
ақырғы final
ақыру (аңдардың) roar; ұлу
howl
ақыру, бақыру, айғайлау vo
ciferate
ақысыз free (of charge)
акцгімшік curds, cottage cheese
ал, бірақ but
алабажақ кесіртке varanus
алабуға perch
алай (жолақ жылқы) zebra
алайда however, (and) yet
алақан palm
алақарға hoodie, grey crow
алақол partial, unfair
алаламайтын, әділ impartial,
unbiased
алаң square
алаң; аудан, облыс area
алаң болу trouble, bother
алаңғасар absentminded
алаңдамаңыз! don't bother!
мазалағаным үшін кешіріңіз
I am sorry to trouble you
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алғ
алаңдату distract, divert
аландау, абыржу be alarmed,
be worried
алаңша ground; ойын ~сы
playground; спорт ~сы (sports-)
-ground; теннис ~сы tennis-court;
баспалдақ~сы landing; вагон ~сы
platform
аласа, тапал (адам туралы)
short
алауот bonfire
алауыздық, талас discord, dis
sension
алаяқ swindler
албан кісі; албан тілі;
албандық Albanian
Албания Albania
албыраған rosy
албырт (балық) salmon
албырт, қызу ardent
албырттық, күштарлық fer
vour
алгебра algebra
алға forward
алға басу, ілгерілеу advan
cement
алга ұмтылу attack
алға шығу come forward; сөз
сөйлеу (жиналыста) speak
алғашкр жәрдем first aid
алғы, алдағы front
алғы пост outpost
алғы сөз preface, introduction
алғыншы әск. vanguard
алғыс gratitude; алғысыңызға
арзымайлы don't mention it

алғ
алғыс айту thank
алғышарт лог. premise
адда in front of; before, ahead
(of)
алда; бұдан былай forth
адда түрған coming, forth
coming; болмай қоймайтын im
pending
алдағы future; ~ жылы next
year
алдағыны болжап айту forecast
аддағыш deceptive
алдампаз cheat
алдамшы double-crosser; суайт
double-dealer
аддандыру; көңілін көтеру
amuse
алдап кегу deceive
алдап соғу cheat
алдау; айлакерлік deceit
алдауыш, суайт fraud, im
postor
адды-артын байкағыш, сақ
prudent
алды-артын шамалағыш cal
culating, prudent
аддымен, өуелі at first
алдын ала preliminary
адцьж ала ескеру foresee
аддын ала сезіну have a pre
sentiment
аддын ала сезінушілік presen
timent
алдын ала төлеу prepay
алдын ала хабарлау let smb.
know; notify
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алм
алдын алу forestall
алдынан in front of
алдында in front of
алдыңгүні the day before yes
terday
алдыңғы advanced, progressive
алдыңгы аяқ forefoot, foreleg
алжапқыш apron
Алжир (ел) Algeria (қала) Al
giers
алжу debility; карттық ~ senile
debility
алимент alimony
алкоголь alcohol
алқа' necklace
алқа2 board, collegium
алқап геогр. zone
алқызыл scarlet
алкцну be suffocated; choked
алма apple
алма бағы apple orchard
алма: көз ~сы eyeball
алмаағаш apple-tree
алма-кезек in turn
алма тосабы apple jam
алма шьфыны apple juice
алмас diamond
алмастыру, ауыстыру change;
shift
алмастырылмайтын
irrepla
ceable, indispensable
алмасу, кезектесу alternate,
interchange
Алматы Almaty
алмүрт pear; ~ ағашы pear
tree

алои

16

алой, жүзжылдық бот. agave
алпыс sixty
алты six
алтыатар revolver
алты жұз six hundred
алтын gold
алтьж; алтын тустес golden
Алтын Орда map. Golden
Horde
алтыннан жасалған gold;
ауысп. golden
алтыншы sixth
алу (қақпагын, жамылгысын)
uncover
алу мат. subtraction
алу, орналасып алу (орын,
қызмет және т. б. туралы) oc
cupy
алу, шығару derive
алуан түрлі various, all kinds of
алхоры plum; ~ ағашы plum
tree
алшақгау diverge
алым tribute
алынбас, берік unassailable;
impregnable; -қамал unassailable
fortress
алыл giant
алып жүру carry
алып жүру, тасу; өндіру bear
алып жүру, тасу (жүкті) car
ry; drive
алып жұру, тасу (көлікпен)
carry
алып келу lead smb. up to
алып кету lead away, take away

аман
алып қою, алу take off
алып тастау take away
алып шығу draw out
алып-салмалы;
жиналмалы
portable
алыпсатар speculator, profiteer
алыпсатарлық
speculation,
profiteering
алыпсатарлық жасау speculate
алыс remote; ~ кдшықгық a
great distance
алыс; аулақ away
алыс емес not far away; ол
жерден ~ not far from
алыс түкпір wilderness; орман
нуы thicket
алыста, шалғайда in the dis
tance
алыстан from a distance
алысу, кұресу struggle; cnopm.
сайысу wrestle
алысырақга; шеткеріректе aloof
альбом album; эскиздік ~
sketchbook
альпинист mountaineer
Алыіі the Alps
алюминий aluminium
амал, әдіс means
амал, шара remedy
амандасу greet; қол алысып ~
shake hands; ол ешқашан амандаспайды he never says good
morning
амандасу (бір-бірімен) greet
one another
аман-есен successful

аман
аман-есендік well-being, wel
fare
Америка America
Америка Кхрама Штаттары
(АҚШ) United States of America
(USA)
америкалық American
Американьщ American
ана mother
ана, аналық maternity
ана тілі mother-tongue, native
language
анағұрлым much, far
аналық maternal; motherly
анар (жемісі) pomegranate
анар (агашы) pomegranate
(-three)
анар шырыны grenadine
анархизм anarchism
анархия anarchy
анатомия anatomy
анау, өлгі that
анау, сол that
ангар hangar
Англия England
англиялық English
анда-санда, оқга-текте every
now and then, occasionally
анекдот funny story, joke
Анкара Ankara
анкета, сауалнама form, ques
tionnaire
анонимдік anonymous
ант oath
Антарктика; антарктикалық
Antarctic

17

аңғар
антенна antenna, aerial
антиктік antique
антисанитаркялық unsanitary
антифашист antifascist
антифашистік antifascist
антифриз antifreeze
антракт intermission
ант-су ішу swear, vow
анығында, анығын айткднда
virtually
анық (қолтақба туралы) le
gible
анық distinct; ~ естілетін сыбьф audible whisper
анық емес vague
анық, көрінеу evident, obvious
анық, күмәнсіз for certain
анық үтыну realize
анықгалу appear, turn out
анықгама definition
анықгамалық reference book,
handbook
анықгау define, determine
анықгауыш грам. attribute
аң beast; жыртқыш ~ of prey
аң аулау hunt; ауысп. run
after
аң қорығы safari park
аң терісі animal skin
аң фермасы animal farm
аңга шығу hunting
аңғал naive
агдалақ (қус) solan
аңғаддық naivete
аңғар, алап valley

аңғ
аң^арту, біддіру expression
аңғару catch, guess, percep
tion
ащырт imprudent, careless, in
cautious
аңдатпа commentation
андау, кадрау, байқау behold
андаусызда unawared; by sur
prise
анду watch
аңқа, тамақ анат. pharynx
аңқасы кепкен, шөлдеген dry
аңкау naive
аңсау thirst
аңсау, үміт expectation, hope
аңсаушылық thirst, crave (for)
аңшы hunter
аңшы мылтығы fowling-piece
аңшылар тобы shooting-party
аңшылық shooting
аңыз, ертегі story, tale
аңызғақ hot wind
апай, ana aunt
апан den, lair
апару, апарып салу lead, take;
draw smb. aside
апат (қайгылы оқига) accident;
күйреу crash; тең. wreck
апатты ruinous; fatal, disa
strous
апельсин orange
апиын opuim
аппарат apparatus
апта (жума) week
апта сайын weekly
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арб
апталық week
аптап ыстық hot, sultry
ар жағында across, over
ар, ождан conscience
ара (қурал) saw
ара ұясы beehive, hive
араб Arab
араб; арабтың Arab
араб жылқысы Arab
араб тілі; арабтық Arabic
арабтың Arabic
араздық discord
арақатынас correlation
арал island
аралап карап шығу inspect,
examine; (суреттерді) look at;
(гимаратты, зауытты және
т. б.) go over
аралау (кесу) saw; ауысп. nag,
pester
аралығында among
аралық interval; саңылау gap
арам dishonest
арамзалық falsity
арамы, арам ойлы evil minded
арандатушы instigator
арандатушылық provocation
арасалмақ; пропорция ratio
арасан сулар mineral water
арасында between; сөз айтсақ by the way; бүл екі арада
meanwhile
арасында, ортасында amid(st)
арба, пәуескс cart
арбиған bulky, unwieldy

арб
арбитраж arbitration
арбиып шығып түру stick out;
сорайып шызгып тұру stick up
Лргентина Argentina
аргентиналық Argentine
аргумент, уэж argument
арғы ата forefather, ancestor
арғы ата-бабалар forefathers,
ancestors
ардагер veteran
арена arena, ring
арена ауысп. іс-әрекет орны
arena
арзан cheap
арзан ресторан eating house
арзақдау (багасы төмендеу)
become cheaper, falling price
арзаншылық low price
арзанырақ cheaper
ариозо муз. arioso
арифмегика arithmetic
ария муз. aria
арка arch
Арктика Arctic Region; арктикалық, полярлық arctic
арқа, жон spine
арқалық back
арқалық, бөрене спорт. beam
арқан cord; жуан ~ rope;
жіңішке ~ string
арқан саты rope ladder
арқандау rope
арқасында, нөтижесінде owing
to; thanks to
арқылы across; over; through;
терезе ~ through the window;
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арт
nourra ~ by post; радио - over
the radio
арқылы, арасынан via
арман dream
армандау dream
Армения Armenia
армия army
армян; армян тілі; армяндық
Armenian
арна channel
арнайы; әдейі expressly
арнайы қолмен тігілген (жасапган) hand-made
арнау devote; шығарманы ~
dedicate
арнау address; бағытгау send,
mail
арнау; тағайыцдау appropriate
арнаулы special
арнаулы, ерекше special; par
ticular
арнаулы киім overalls
арпа barley
арсенал әск. arsenal
арсыз impertinent, cheeky
арсыздық impertinence, i m 
pudence, cheeky
артерия artery
артикль article
артиллерня artillery; зениттік ~
anti-aircraft artillery
артиллериялық artillery
артист actor (актер)
артистік artistic
артқы back; rear (mex., әск.)\
~ аяқ bind leg

арт
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артта қалған backward
артта қалушылық backward
ness
артгыру increase; raise
арту increase
артығы, басы ~ excess
артық superfluous; unnecessary
(қажетсіз); ~ болмас еді there
would be no harm in
артық болу; асып түсу exceed
артық көру prefer
артық өндіру эк. overpro
duction
артық тиеу overload
артынан, сыртынан from be
hind; сыртында behind
артықца beyond
артыңғы бөлік тең. stern
археология archaeology
архитектор architect
архитектура architecture
архитектуралық architectural
арша, қазақ аршасы бот. ju
niper
аршу peel
аршылған peeled
арыз application
арыз беру hand in an ap
plication
арызқой person lodging com
plaint, plaintiff
арық (тыриган) skinny
арық (em) lean
арықгау, жүдеу grow thin; lose
weight
арындау, шегіишектеу refuse

асп
арыстан lion
Арыстан (шоқжүлдыз) Lion
ac, қорек nourishment
ac содасы bicarbonate of soda
ac, тамақ food; provisions
aca көрнекті, үздік out
standing
aca, тым too (much) over
асаба toastmaster
acay rusty
аскөк (өс.) dill
асқабақ pumpkin
асказан stomach
асқазан кдбынуы gastritis
асқақсу, кекірею condescen
sion
асқан сүйкімділік charms
асқан шеберлік excellence
асқорыту digest
асқыну (аурудың) acute attack
of a disease
acna жол ropeway
аспалы бокс түлыбы спорт.
punchball
аспаз cook
аслан sky
аспан кумбезі firmament
аспан шырағы heavenly body
аспап tool; музыкалық ~ i n 
strument
аспашам lustre
аспект aspect
аспирант (post)graduate stu
dent
аспирантура postgraduate course

ace
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ассамблея assembly
ассистент assistant
ассоциация association
астам, артық from above
Астана Astana
астана capital
астан-кестен chaos; бейберскеттік сөйл. mess
астар lining
астау trough
астроном astronomer
астрономия astronomy
астық бастырғыш а.-ш. thre
shing-machine
астық бастыру thresh
астық дақылдары grain-crops
астық өнімдері; жармалар
cereals
астық түқымдастар cereals
астылы-үстілі two-storey
астын сызу underline; ауысп.
emphasise
астыртын on the sly, stealthily
астыртын, жасырын under
ground
астыртын жұмыс істеуші
саяси. underground (political)
worker
асу (таудагы) (mountain) pass
асу, өту passage, әск. march;
өтуге болмайды! no thorouglifare!
асу; іліп қою hang
асүй kitchen
асхана dining-room
асхана, буфет (зауыттагы,
мекемедегі және т. б.) canteen

ат
асшаян shrimp
асығу hurry, haste
асьгғып hastily; шуғыл ur
gently
асығып-үсігіп in one's haste
асыхыс, асығыс-үсігіс hastily,
hurriedly
асығыс, ойланылмаған rash,
hasty
асығыс шегіну, қашу flight
асығыстық hurry
асық жілік анат. thigh-bone,
femur
асықгыру hurry, hasten, speed
асыл precious
асыл буйымдар jewelry
асыл түқымды thoroughbred
асып түсу outdo, surpass
асыра бағалау overrate, overes
timate
асыра орындау exceed
асырап алған adopted
асырап өсіру (баланы) bring up
асырап-сақгау (отбасын) sup
port, maintain
асырау support, keep
асырауында: біреудің ~ болу
be supported by somebody
асырауындағы dependant
асыру exceed
асырып айту exaggerate
асырып айтушылық exagge
ration
ат horse; шахм. knight
ат (гимнастикалық) vaulting
horse

ат
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ат баптау (жарату) enter a
horse for a race
ат камшы (horse-) whip
ат ұйрету school a horse
ата grandfather
ата-ана parents
атақ rank, title
атақ беру; лакдп ат қою dub
атаказ gander
атақкүмарлық vanity
атақгы famous, celebrated
аталым name; кітаптың аталымы title
атам заманғы; ескірген archaic
атамекен native land, mother
country, fatherland
атамекен; отан motherland
атап айтканда that is
атап айту state
атап көрсету; ерекше мән беру
emphasize
атап өту signify, mark; мерекелеу celebrate
атау (атын атау) call
атау: ~ септік nominative (case)
атжалман зоол. hamster
атком (атқару комитеті) exe
cutive committee
аткару (міндеттерін) dis
charge
аткару execution; fulfilment
атқарушы (билік туралы) ad
ministrative
атқора stable
атқылау open fire (upon); apтиллериядан ~ shell fire

атыл
атқыш shot; marksman
Атлаігг мүхиты the Atlantic
Ocean
атлас (мата) satin
атлас геогр. atlas
атлет athlete
атлетика athletics; жеңіл ~
track and field
атмосфера (снд. ауысп.) atmos
phere
атмосфералық atmospheric;
~ қысым atmospheric pressure
атойлап шабуылдау storm,
assault
атом atom
атом atom; ~дық салмақ
atomic weight; ~ бомбасы atom
bomb; -энергиясы atomic energy;
~дық ядро atomic nucleus; ~
қаруы atomic weapons
аттану, кету set off, leave
(for)
атташе attache
ат-түрман, жегу әбзелдері har
ness
аттестат certificate
аттестациялау certify
атгы адам rider, салт атты
horseman
атгы әскер cavalry
атты әскер жауынгері ca
valryman
ату shoot
атшабыс (ипподромда) races
атылып калу shoot oneself;
сөйл. blow out one's brains

атып

атып жіберу shoot, fire
(a shot)
атып тастау shoot
атыс fire; артиллериялық ~
shelling
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ауыз

аукцион auction
ауқатты, дөулетті well-to-do
аула yard
аулақ away; қолынды тарт.'
hands off!; аулақ жұр! get out!
атыс каруы fire-arms
аулап ұстау fish out
атышулы, атақгы famous
аулау catch; балық ~ Fish
ay, тор net
аулашы janitor
aya air; таза ауамен демалу get
аумақ territory
a breath of air
аумақтық territorial
aya райы weather
аумалы, орнықсыз unsteady;
aya райы болжамы weather
shaky
forecast
ауру disease; дауасыз - deadly/
ауасыз airless
fatal
disease
Ауғанстан Afghanistan
aypy
I з.е. invalid, sick person,
аудан мат. area
sick man; patiend, case; төсек
аудан; округ district
тартып жаткдн ~ cot/lying-down
аудаңдау (аудан-ауданга бөлу) case; II c.e. sick; ill; ~ бала sick
district
child
аудандық district
aypy to be ill
аудармашы translator; (ауызаурудың асқынуы acute attack
ша) interpreter
of a disease
аудару (басқа тілге) transla
аурухана hospital
tion; ауызша ~ interpretation;
ауруханаға жаткдоу hospitalize
акціа ~ remittance; пошта арқылы ~ postal order
ауруханада жату be in hospital
аудару, бұру turn; назар ~
аурушаң poor health
notice; pay attention (to); біреудің
аусыл aphtha
назарын ~ draw somebody's
ауыз mouth
attention (to); назар аудармай-ақ
ауыз уылуы мед. thrush
қоіі take no notice (of), pay no
ауызбастырық hush-money
attention (to); елемеу disregard,
ignore; өзіне назар ~ attract
ауыздық bit: ~ғын тістеп
attention (to oneself)
ала жөнелу (сыңар езуленіп өз
аударып кую pour smth. батімен кету) take the bit in
one's teeth
(from... into...)
аудитория (дәрісхана) audito
ауыздықгау curb
rium; (тыңдаушылар) audience
ауызсу drinking water

ауыз
ауызша oral
ауызша емтихан; ауызша viva
voce examination
ауыл the country; кент village
ауыл тұрғыны villager
ауыл турғыны; шаруа coun
tryman
ауыддық rural; rustic; village
ауылшаруашылық с.е. agricul
tural
ауылшаруашылығы agriculture
ауыр heavy; қинайтын sad,
painful; қиын hard
ауыр күрсіну sigh
ауыр, қиын: онымен жүмыс
істеу ~ he is not very easy to work
with; маған оны көру ауыр it
grieves me to see him; егер сізге
~ болмаса if it isn't too much
trouble (for you)
ауыр сын severe test
ауырғанын басу relieve
ауырлық weight
ауырлық күші физ. gravity
ауырсынуды басу мед. anaes
thetize
ауыртатын painful
ауыртпайтын painless
ауыртлалық burden
ауыртпалықган арылу to be de
livered (of)
ауырту, ауыртып алу hurt
ауыру ache, hurt; наукастану
ЬеШ
ауыру pain, ache
ауырып калу fall ill/sick (with);
грипп болып ~ catch/get the flu
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ашқ
ауыспалы: ~ магынада figura
tively, in the figurative meaning
ауыстыру (эрекет) substitu
tion; (ауыстырылатын нэрсё)
substitute
ауыстыру (басқа жергё) tran
sfer, move; (басқа тыге аудару)
translate; ауызша аудару in
terpret; ақша аудару remitance
ауыстыру change; алмастыру
әск. relieve
ауыстыру, көшіру transfer;
музыкаға көшіру set to music
ауыстырып қую: кан ~ мед.
transfusion of blood
ауыстырып отырғызу (өсімдікті) transplantation
ауысу, көшу movement
ауысым, кезек turn
ауысып міну т.-ж. transfer,
change trains
ауытку deviate, inclination
ауытқушылық; дивергенция
мат. divergence
Афина Athens
Африка Africa
африкалық African
аш hungry
ашаң, жүдеу, арық thin, lean
ашаршылық hunger
ашаршылық жыл year of fa
mine
ашкөз greedy, avaricious
ашқарақ; тойымсыз insatiable
ашқарынға on an empty sto
mach

ашқ
ашкурсақ half-starved ~ тіршілік half-starved existence
ашқылтым sour
aimqjin corkscrew

аштан өлу starve
ашгық hunger; starvation;
жоқшылық famine
аштық жариялау hunger-st
rike
ашу open; жаңалық ашу
discover; банқау find out,
discover; өшкерелеу expose
ашу хим. fermentation; lopen
ашу (кілтпен) unlock
ашу з. е. wrath
ашу кернеу violence
ашу, ашып кету (сүт және
т. б. туралы) turn sour
ашуға міну, өшігу, кектену
malicious
ашулавдьфу make smb. angry,
anger
ашулану irritation
ашулы angry, cross
ашумен, ашуланып angrily
ашуын басу assuage
ашығу be (feel) hungry
ашықореп
ашық, ақкөңіл frank
ашық, қанық lively
ашық аспая clear sky
ашық хат postcard
ашық шет (кітаптың, дәптердің) margin
ашыққан hungry
ашықгық frankness
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аяқ
ашықгыру starvation
ашылу, шешек ату open
ашыльм opening; іылыми ~
discovery
ашынған indignant
ашыццыратын outrageous
ашыну be indignant
ашып қою, ашу open, unseal
ашьггқы yeast
ащы caustic; (тутін туралы)
pungent
ащы дәм bitterness
ащы; өткір piercing
аэродром aerodrome
аю bear ақ ~ white/polar bear
аюбадам бот. eldep
аюкұлақ бот. auricula
ая, кешнгі жақ background
аяы, соңы termination; end;
грам. жалғау ending
ажынан тура алу (жыгылмай)
keep one's feet
аяз frost
аязды frosty
аақ foot (табан); снрақ leg
аяқ алыс; журіс gait
аақ басу tread on
аяқ, табан (аюанның) paw
аяқюам footwear; shoes, boots;
жазғы ~ summer shoes; спорттық
~ sports footwear; былғары ~
leather footwear; ~ дукені shoe
shop
аяқкнім алкымы instep
аяқкнім кшо put on one's
shoes
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аяқ

өді

аякқиім табаны sole
аяу be sorry'; pity; есіркеу
аяқгалмаған imperfect
spare; сөйл. сараңдану grudge
аяқгалу denouement (романда,
аяу pity, be sorry for
пьесада); outcome (істің тааяу, сақгау respect
мамдапуы)
аяушылық pity
аяқтау finish
аяушылық, есіркеу mercy
аяқгың үшы: ~мен on tiptoe
аяушылық біддіру compassion
аялау cherish
аяушылық жасау spare
аялдау, тоқгау cessation
аяушылықсыз ruthless
аянышты plaintive
аянышты! too bad!; кдндай ~!
what a pity!

Ә
әбден quite, perfectly
обден қалжырату finish
әбден калжырау tire oneself
out
өбден, түгелдей; жалпы алғанда altogether
әбес indecent
әбестік banal
өбігер fussy, restless
әбігершілік fuss
өдеби literary
әдеби жинақ analects
өдеби туынды writing
әдебнет literature
өдебиетгаиу study of literature
әдейі on purpose
эдейі жасалған; адоьш ала
ойластырылған deliberate
әдемі beautiful
әдемі, суйкімді fascinating
әдемі, сүлу beautiful, pretty

эдемілену, қулпыру improve
in looks
әдемілеу, безендіру adorn; de
corate
әдемілік, әсемдік charm
әдепкі in general use
әдепнама ethics
әдепсіз tactless
әдепті, көргенді tactful
әдептілік tact
әдег-ғурып habit
әдетге usually, generally
әдеттегі typical
өдеттегі емес, ерекше uncom
mon
өдеттен тыс, ерекше extra
ordinary, remarkable
өділ fair, just, right
өдідзік justice
өділет justice
өділетсіз wrongful; unjust

ӘДІ
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әділетсіздік injustice
эділетті just, fair; бүл - that's
fair
әділеттілік, әділ сот justice
әдіс method
әдіскер пед. specialist in edu
cational methods
әдістеме methodics
әдіснама methodology
әдісшіл, шебер scientific
әже grandmother; сөйл. granny
әжеіггәуір tolerable, жаман
емес fairly good
әжетхаиа lavatory; амер. (туалет) toilet
әжім wrinkle
әжім баскдн, әжімденген
wrinkly
әзәзілдік intrigue
өзіддеу joke
әзіл-қалжың joke
әзіл-қалжың айту joke, jest
әзілдеу, қалжыңлау raillery
әзілкеш, калжыңбас jester
әзілқой jocular
әзіл-оспақ humour
әзіл-оспақгы humorous, comic
әзіл сөз witticism

әзіл-шыны аралас half in jest
әзіл үшін, хрлжың ретіқде in
jest, jokingly: for fun
Әзірбайжан Azerbaijan
әзірбайжан; әзірбайжан тілі;
әзірбайжанның Azerbaijanian
әзірлеу cook

ӘКІ

өзірше бәрі тыныш everything
is quiet so far
өзірше жүмыс істей түрыңыз
you work in the meantime
өйгілеу expose
әйсл woman
әйел, зайып wife
әйедцің feminine; female
әйелі өлген ер адам widower
әйиек, шыны glass
әйнеке enamel
әйтеуір бір уақьпта, өіггіпбуйтіп sometime
өйтпесе either
әйтсе де, дегенмен however;
but
өке father
әке, ата; шеше, ана parent
өкелу, алып келу (көлікпен)
bring
өкелу, алып келу bring; апару
lead (to), result (in); келтіру
(дәйексөз, мысал) cite
өкеліп беру (тауарларды және
т. б.) deliver
өкесінің аты patronymic
әкетай, әке сөйл. daddy
өкету, алып кету (көлікпен)
take away
өкету, алып кету carry away,
take away
оке-шеше, ата-ана parents
өккі; көпті көрген hard-hoiled
өктас lime
әкімші administrator, manager
окімшілік administration

алб
өлбетге of course; өзінен-өзі
белгілі it goes without saying
олдебір жақпш from some
where or other
әлдекім, біреу-міреу, біреу
somebody
өлдеқалай accidentally, by
chance; ~ үшырасу happen to
meet
өлдеқашан already
өлдеиеше per repeated
әлем world
әлеуметгік social
әлжуаз sickly; салындоі slunted
өлпештеу stroke, caress
әлсіз powerless
өлсіздену become weak; help
lessness
әлсіздік, күшсіздік weakness
әлсірету weaken; бөсеңдету
relax
әлі бггу, өлі кету fail
өлі де болса still
ол
і *№У> влі қету grow feeble;
сөйл. be tired out
әліпби alphabet
өліпбнлік alphabetical
өліппе ABC
әмбебал universal
әмбебал дүкен stores, depart
ment store
әмиан wallet
өмір беру, бұйыру order, com
mand
әмір ету allow, permit
әмірлі imperative, authoritative

28

эри

өн song
өя салу singing
өншейін; тек криа merely
өнші singer
әнші кус, сайрауық кус
songbird
өңгіме story, tale
әңгімелеп беру relate
әңгімелер, ертегілер жинағы
storybook
өңгімелесу talk, chat
әңгімелесуші, сүхбаттас inter
locutor, companion
өперу, беру give; (дастарқан
басында) serve
өпке, сіңлі, кдрыцодс sister
өр алуая variety, diversity
ерайлық monthly
өрапталық weekly
өрбір every, each; ~ куиі every
day; біздердің -іміз each of us
өрекет deed, action; ыкрал ef
fect
өрекет еіу act; work
өрекет жасау act; do
әрекетсіздік idleness
өрекетгенбеу do nothing; fail
to take action
өрекеттену attempt, try
эрекетгеніп көру offer
өрең-әрең hardly
өрең, зорға with difficulty
өржылдық year-book, annual
өриле of course
өриие, әлбетте clearly

әрк
әркелкі different; жұп емес
odd; әртүрлі diverse, various
оркім anyone, everyone
әркім, кім де болса every
орқайсысы any; every
әрқашан always
ерлеу trimming
әрлеу муз. transcription
әрлі-берлі өтуші passer-by
әртекті heterogeneous
әртүрлі different; өр алуан di
verse, various
әріп letter; үлкен ~ capital
letter
әсел бот. daisy
әсем excellent
осем, тамаша, әдемі charming,
delightful, lovely
әсемдік, келістілік grace
әсер impression
эсер ету influence
әсерлі touching
әсерлі, әдемі colourful; амер.
colorful
осері байқалу, біліну tell on;
оған өткен жылдардың өсері
байқала бастады his years are
beginning to tell on him
әскер troops
өскерге шақыру calling-up
әскерді жинау, топтау gather
әскери military; ~ кдамет mili
tary service; ~ адам military man
әскери дайындық military
training
өскери қызметке шакуру call
up
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өшк
осксри қызметші soldier
әскери училише military aca
demy
өсте at all; ~ олай емес not at
all
өсірелеу exaggerate
әсіресе especially, particularly
әтеш cock

өткеншек rocking-chair
өтір scent, perfume
eye air; ~ қатынасы air transport
әуе жолдары air-routes
әуеге көтерілу ав. take-off
әуежай airport
әуелі at first
еуен melody, tune
еуенді melodious
өуенін келтіру play by ear
eyec curious, inquisitive
өуесқой amateur
өуесқойлық curiosity
өуестену be keen on
өуестенушілік give oneself up
to, indulge (in)
әудемжер (дауыс жететін қашықтық) ear-shot
еуке dewlap
әупіддек зоол. bittern
еуре болу (бірдеңвмен, біреумен) fuss over, make a fuss about
еурелену be busy with
еуре-сарсаң bother
әшекей ornament
вшекейлеу decorate
ешкерслеу expose, unmask
әшкерелеушілік exposure

Б
бабына келген ripe, seasoned
багаж luggage; амер. baggage
баға' appraisal
баға2 mark
баға белгілеу value, appreciate
баға жетпес invaluable
баға кесу estimate, value
бағалағыш judge, connoisseur
багалардың төмендеуі, күнсыздану fall into
бағалау1 assess
багалау2 evaluation; estimation
бағалаушы estimator
бағалы valuable
бағалы заттар jewel, gem
баған pillar
бағанадағы көше шамы lamp
post
бағанша column
бағасы төмендетілген {тауарлар туралы) marked-down
бағасын өсіру, төмендету un
derbid
бағбан gardener
бағдар route, line
бағдарлама programme
бағдарламалау programming
бағдарлану orientation
бағдаршам light-signal; trafficlight
бағу, күзету guard, watch
баіындыру (қарсыласты) con
quer

бағыну obey; submit (to)
бағынушылық submission
бағынынқьі грам. subordinate;
~ сөйлем subordinate clause
бағынышты subjected
базЕыт direction
бағьпталу go, be bound for
багыттау direct; ойға жетелеу
put it into one's head
бадам almond
бадамша без анат. tonsil; ~дің
кабынуы tonsillitis
баж, баж салығы duty; cus
toms duty
бажсыз duty-free
бажы {баж салыгы) төленген
duty-paid
база base; basis
базар market; bazaar
базис basis
бай rich, wealthy
бай адам rich man; байлар
жинақт. the rich
байғус poor thing
байғыз зоол. horned owl
байдарка canoe
байкап калу recollect; bethink
oneself
байқау notice; ескертпе жасау
remark, observe
байқау, назар аудару notice
байкау, сынап көру try; (дәмін
көру) taste

бай
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байкау, тексеру inspection
байкаусыз, елеусіз impercep
tible
байлам анат. cord
байланыс tie; bond; ауысп.
connection; теміржол, телеграф
~ы communication
байланыс communication; нашар ~ poor connection; тіке through service
байланыстыру, байлау tie up
байланысу get in touch (with);
communicate (with)
байлап қою, байлау tie, fasten
байлау (жіппен) tie up
байлау, түю knot; (түйіниіек,
бума) bundle
байлық riches, wealth
байсадцы пішін serious air
байсадцы, сабырлы cool, com
posed
байсалдылык, үстамдылық selfcontrol
байыптау; тұсіну; үғыну com
prehension
байыпты serious, earnest
байырғы, алғашкы primitive
байырғы мекендеуші autochton
байырғы түрплі native
байыту (кенді) treatment
байыту enrich
бак tank, cistern
бакалавр bachelor
бактсриолог bacteriologist
бактериология bacteriology
бактериологиялық bacteriolo
gical

бал
бактерия bacterium
бақ өсіру, бақшашылық hor
ticulture, gardening
бақа frog
бакал groceries; - дукені gro
cery shop
бақалшық shell
бақталас rival
бақталастық rivalry
бақгашы shepherd
бақгашы, малшы cattleman
бақша kitchen garden; амер.
vegetable garden
бакулау observation; қадағалау supervision
бакылау, қарау watch, spy,
follow
бақылау пуикті lookout
бақылаушь- observer
бақыраш pot; амер. kettle
бақыт happiness; жолы болу
good luck
бакыггүл бот. chryasanthemum
бақытсыз unfortunate
бақытсыздық
misfortune,
disaster; сорына карай unfor
tunately
бақытгы happy; fortunate;
жолы болғыш lucky
бал (араның) honey
бал ball
бал ашу guess; (біреуге картамен бал ашу т.б.) tell fortunes
бала child; балалық childish;
~ бақша nursery school; ~лар үйі
orphanage

бал
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бап

бала күту, бала бағу nurse
балқу melt
бала қылып алынған adoptive
балқурай бот. lungwort
балқыған металл. smelt
бала қылып алу adoption
балқыма smelting; smelted
бала туу birth-rate
бала-шағалы отбасы large fa metal
балқыту smelt
mily
балласт ballast
балаларға арналған кітап child
балмүздақ ice-cream
ren's book
балпанақ бот. lettuce
балара зоол. bee
балта axe
балабақша nursery school, kin
балташы carpenter
dergarten
Балтық теңізі Baltic Sea
балағат, бейпіл сөз abuse, bad
балтыр calf
language
балшық clay
балағатгасу quarrel (with)
балшықпен емдеу mud cure
балағаттау scold
балшықпен сылау clay
балакай laddie
балшықшы (қус) sandpiper
балалар children
балық fish
балалық childhood
балық майы cod-liver oil
балалық шақ childhood
балық консервілері canned fish
баланс balance; қужат balance
балықот, балдыршөп conferva
sheet
балыкціы fisherman
балапан chicken; chick
балықціы кайығы fisher
балауса new
банда band; gang
балауыз wax
бандероль wrapper
балдақ crutch
бандит bandit; амер. gangster
балдыр seaweed
банк bank
балдыркөк celery
банкет public dinner; banquet
балерина ballerina
банкир banker
балет ballet
банкке ақша салу deposit
балға hammer
банкроттық bankruptcy; ауысп.
failure
балғын young, youthful
бант bow
балғыңдық, балаусалық fresh
бап; тармақ clause
ness
бапталмаған (жер туралы)
балкон balcony
uncultivated, unfilled
балкарағай бот. larch

бар
бар is; there is, there are; have;
менде - I have
бар болу exist
бар, болу have; менде сіздің
кітаітгарыңыз - I have your books
бара кету, кіріп шығу drop in,
call (on)
барабар identical
барабарлық identity
баржа barge
барий хим. barium
баритон baritone
барқыт velvet
барқыт сияқгы velvety
барлау органы, барлаушы әск.
feeler
барлаушы scout; әск. intel
ligence officer
барлығы all; everything; бәрібір
it's all the same
барлық all
барлық, бүкіл everything
барлық жерде; жер-жерде
everywhere
барлық мукаммал (уйдегі) fur
niture
баррикада barricade
бару, кету go
бару, нріл-шығу visit
баршаға белгілі wellknown
баршаға міндетті indispensable
баршасы, барлығы everybody
баршынгүл gladiolus
барылдауық уйрек зоал. wild
duck
барынша with all one's might
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бас
барынша кажет urgent
барьтша қажеттілік necessity
барып түру visit
барыс (істің, оқигалардың)
course; оқиғалардьщ барысы
course of events
барыс, даіиу course
барыс септік dative (case)
барьер barrier
бас head
бас (әнші) bass
бас (дауыс) bass
бас айналдыратын giddy; менің басым айналып тұр I feel
giddy
бас бармақ thumb
бас жүлдегер winner
бас изеп сәлемдесу bow; greet
бас изеу nod
бас иіп сәлем беру bow
бас иіп сәлемдесу bow
баскиім head-dress, headgear,
hat
баскалардан арзанға сату un
dersell
бас макала editorial
бас сақинасы мед. sick hea
dache, migraine
бас салу, үстап алу seize,
grasp, catch
бас сүйек skull
бас тарту renounce; (тақтан)
abdicate
бас тартушылық renunciation;
(тақтан) abdication

бас

34

бас

баскетбол basketball; ~ ко- otherwise, orelse; қалай болғанда
мандасы basketball team; ~ алаңы да one way or another
basketball court; ~шы basketball
басқолбасшы cotnmander-inplayer
chief
басқа (өзгё) apart from
басқы, бастапқы initial; ~ жағбаска (тагы біреу) another
дай point of departure
баска амалы болмады there
басқыншылық occupation
was no alternative
баспа publishing house; баспа
басқа бір жерде somewhere else ici publishing trade
баскд жерге ауысып отыру
баспа мед. quinsy
change seats; басқа пойызға міну
баспагер publisher
change trains
баспадан шығу come out, be
баска жерге көшу removal
published
басқа жерге отырғызу (өсімбаспақ press; weight; ауысп.
дікті) transplant; (біреуді) make
oppression
smb. change places
баспалдақ step
баска киім кию change one's
clothes; (бүркемелену мақсатында) баспана shelter; ~сыз кдлу be
without a roof over one's head
dress up (as); disguise oneself as
баспасөз press
баска қолға өту pass (to);
баспасөз бостандығы liberty
change (hands)
баска, оның үстіне besides, of the press
баспа-таңба impression; print
moreover
баспахана printery
басқа салатын үшкіл орамал
kerchief
баспахаиалық typographical
баска түрге айналу transition;
бассауғалау, кдшу escape
conversion
бассейн basin, reservoir (cy
баскд түрге айналушылық turn қоймасы); жүзу бассейні swim
басқарма the management, bo ming-pool
ard (of directors)
бассыздық; толкулэр com
баскару management; (елді) motion
government; мекеме office, ad
бастаған іс undertaking, en
ministration, board
terprise; іскерлік іс business
басқарушы, меңгеруші manager
басталатын, алдағы coming,
басқасы, өзгесі except
approach
басқаша differently, in a
басталу, жақындау approach;
different way; - жагдайда мерзімі ~ the term is expiring

бас
басталу begin
бастама initiative
бастамашыл enterprising
бастамашыдцық enterprise
бастан өткеру, өз тәжірнбесінен біііу experience
бастан кешіру survive
бастан-аяқ through
бастап апару bring smb. to a
place
бастап беру originate
бастапқы original
бастапқы қорлану accumu
lation
бастапқы
ойынан
кайту
change one's mind
бастапқыда at first
бастау (өзеинің) rise
бастау; кірісу launch
бастау, орнату tie, bind; қарым-катынас ~ enter into relations
(with)
бастауыш грам. subject
бастауыш: -мектеп elementary
school
басты, негізгі chief, main;
principal
басты бөлім main
бастығырылу nightmare
бастық chief
бастың: ~ ауруы head-ache
бастың крскасы bald spot
бастырмалату haste, hurry
бастырып шығару publish
басу press, squeeze; жаншу
crush; езу oppress
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бас
басу, сығу press (on); push
басшы leader
басшы болу manage, control;
mex. жүргізу operate; drive (aeтомобшьді)
басшылық ету lead; басқару
direct
басшылық жасау be at the
head of
басшылық жасаушы leading
басшылық, жетекшілік gui
dance, leadership
басы артық superfluous
басы, басталуы beginning;
кдйнаркөз origin; source
басылу quiet down; тынышталу
calm; abate; саябырлау subside;
бәсеңдеу cease
басылу, баспада болу be in
print; өз туындыларын бастыру
write for; appear in
басылым edition; publication
басым болу predominate; prevail
басым түсу prevail
басымдық advantage
басынан аяғына дейін, тугелдей through, completely
басын шығарып карау (терезеден) look out of the window
басыңкр сөйлем грам. prin
cipal clause
басып алу annexation
басып алу, иеленіп алу occupy
басып кіру (елге) invade a
country
басып кірушілік intrusion (in
to); invasion (of)

бас

басып озу overtake; outstrip;
outrun
басып шығару print
басып шығарушы publisher
басыр мед. trachoma
батарея оск. battery; radiator
батпақ dirt; (лайсаң) mud
батпырауық kite; ~ үшыру to
fly a kite
бату (куннің) sunset; ауысп.
decline
бату climb; кіру get in
бату sink, plunge (into)
батыл courageous; decisive
батылдық courage
батылсыздық hesitation
батылы бару dare
батып кету sink
батыр (қыз) heroine
батыр (эпостык) warrior
батыру drown; sink (кемені)
батырып алу dip, plunge
батырып жіберу drown; затты ~ sink
батыс west
батыстық west, western
бау (резеңке) elastic
бау lace; бэтеңкенің ~ы shoe
lace; shoestring
бау, бақ garden
бау-бақша өсіру garden-making
бауыр анат. liver
бауыр беріштенуі мед. cir
rhosis
бауыр қабынуы, гепатят һеpatits
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бәс

бауырымен жорғалаушы зоол.
reptile
бахтах, патшабалық зоаі. trout
баю get rich
баяллы өс. eggplant
баян муз. accordion
баянат report
баяңоама (ауызша) lecture;
есепті ~ (summary) report
баяндама жасау read a paper
баяндама жасаушы (конференцияларда және т. б.) rapporteur
баяқдамашы speaker
баяндау inform; report
баяндауыш грам. predicate
баяу slow
баяу (ақырын) slowly
баяулату slow down
баяулау be slow, linger, delay
баяулау, кібіртіктеу, малтығу
delay
бәбісек, сасық көкек зоол.
hoopoe
бәйге аты racer
бәйшешек snowdrop
бәкі penknife
бөрі all; everybody
бөрі; өркім everybody, everyone
бәс тігу stake
бәсеке competition
бәсекелесу compete
бәсеңдету subdue
бәсендеу depression
бәсеңсһгу subdue
бөстесу, бөс тігісу bet

бәт
бәтеңке boots, shoes
беде clover
бедел authority
бедел, атақ reputation
беделді authoritative
беделін тұсіру compromise
бедеу sterile
бедеулік sterility
беже бот. quince
без gland
безбен steel yard
безгек malaria
безгек дірілі feverish
безгеддек (қус) merlin
безендіру decorate
безеу (беттегі) blackhead
бейбақ, сорлы wretch
бейбастақгық immorality
бейберекет disorder; шатаскдн
confusion
бейберекет ету (берекесін кетіру) disorganisation
бейберекетгік tumble
бейбіт peaceful; ~ шарт peace
treaty
бейбіт жолмен peacefully
бейбітшіл peaceable, peaceloving
бейкүнә innocent
бейқам light-hearted
беймаза restless
беймаза адам tiresome, pu
shing
беймөлім unknown
бейне image

37

бек

бейне бір apparently; сірә,
тегінде evidently
бейііелеп беру representation,
portrayal
бейнелеу: ~ өнері graphic arts
бейпіл ауыз foul-mouthed
бейсенбі Thursday
бейтаныс unfamiliar
бсйіаііыс адамдар strangers
бейтарап neutral
бейтараптандыру; емдеу cor
rect, right
беіггараптық neutrality
бейшара, байғүс unfortunate
бейім inclined
бейімделгіш adaptable
бейімделу adapt oneself (to)
бейімдеу adapt
бейімді predisposition
бейімдік bent, aptitude, incli
nation; музыхаға ~ bent for
music; бірдеңеге ~гі болу be
inclined to smth.
бейімділік (саяси қозгалыстагы және т. б.) tendency
бехемдеу fasten
бекер, босқа all for nothing,
in vain
бекет, стянса station; теміржол ~сы railway station
бскзат noble; generous
бекзаттық generosity
бекіігу, нығайту strengthen;
fortify (снд. әск.)
бекініс strengthening; fortifi
cation

бек
бекініс, қорғаныш bulwark
бекіре зоол. sturgeon
бекіту ratification
бекіту; мақүлда\ approve
бекпіп беру, тіркеу fasten; at
tach
бекіш бот. furze
бел waist
Беларусь Belarus
белбеу belt
Белград Belgrade
белгі sign; тыныс ~сі punc
tuation mark
белгі қою; белгілеу mark
белгі, таңба mark
белгіленген тәртіп; жөн-жосық routine
белгіленген уақытынан бүрын
рге-teim, before the appointed
time
белгілеу fix
белгілі known; ~ жазушы wellknown writer
белгілі бір жағдайларда under
certain conditions
белгілі бір кейіпке турғызу;
сурет салгызуға бір кейіпте туру
pose
белгісіз; екіүшты indefinite,
vague
белгісіздік uncertainty
беддемелік теміреткі мед. zocter
белдемше skirt
беддеу геогр. zone
беллетристика fiction
белок хим., биол. protein,
albumen
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бес
белорус; белорус тілі; белорустың Beiorussian
белсенді active
белсенділік activity
белтемір axis; mex. білік axle
Бельгия Belgium
бензин хим. benzene; жанармай petrol; амер. gasoline
бензоколонка petrol pump
берешек debts
Берлин Berlin
беру give
беру, берілу әск. surrender
беру; ұлестіру give away
беру1 (атақ және т. б.
туралы) confer upon; сыйлық,
дәреже ~ award
беру2 give; мүмкіндік ~ let,
allow smb. (to); белгі ~ let smb.
know; жол - make way (for); серт
~ swear; рұқсат ~ allow; permit;
біреуді өз еркіне калдыру leave
one to oneself
берік, күшті firm, steady
берік, мызғымас unshakeable,
steadfast
берік, табанды resolute
берік ұстану adhere
беріктік, мьвъімдық strength
берілу, тізе бүгу surrender,
capitulate
беріш мед. scleroz
бесбүрыш мат. pentagon
бесбүрышты pentagonal
бесеу five
бессайыс pentathlon

бес
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бессайысшы спорт. pentathlete
бесік cradle; ~ жыры сгааіеsong
бет (кітаптың т. б.) page
бет face; ~пе-бет face to face;
~ әлпеті features
бет-аузын қисайту grimace
бет-әлпегтегі к^оғылт рең flush
бет-бетімен in disorder
бет шүңкыры dimple
бетбүрыс пункті turning-point
бетке басу, жазғыру reproach
беткей, баурай slope
бетон concrete
бетперде mask; ~сін жұлу
unmask
бетімен кету, бетімен жайылу
get out of hand
бетінде surface
бетіне шапалаклен үру slap in
the face
бешпет jacket
би dance; ~ кеші dancing party;
-залы dance hall
бидай wheat
бвдай үны wheaten flour
бидайық бот. couch-grass
бие mare
бике, ханым lady
бшіеп-төстеу dominate, rule
(over)
бнлет ticket
билет кассасы booking office
билеу (билеп-төстеу) reign,
rule

боз
билеу dance
біілеуші, басқарушы ruler
билік power; authority; билептөстеушілік rule (over), hold/
sway (over)
билік жүргізу, басқару (елді)
govern, rule
билік күрушы партия the party
in power
билік үшін курес race for
power
бильярд billiards
биолог biologist
биология biology
биологиялық biological
биохимия biochemistry
биржа exchange; қор биржасы
stock exchange
биссектриса мат. bisector
бит louse
бишік thong
биігірек (бой туралы) higher;
taller
биік high; бойшаң tall
биіктік height
биіктік өлшеуіш геод. label
биялай, қолғап mitten
бланк form
блок саяси. bloc, coalition
блокада blockade
бозарған ashy
бозарған, жадау pale
бозару, бозарып кету turn pale
бозарша бот. thuja
бозарыңкылық pallor
бозбала амер. guy

боз

бозторғай skylark
бой, биіктік height
бой тежеу refrain from
бойдақ single
бойлай along; ~ және көлденең far and wide
бойлық геогр. longitude
бойсүнган obedient, submissive
бойсүну, мойындау humility,
meekness
бойсүнушылық submission
бойшаң, мығым stalwart
бойынша, сәйкес according,
according to
бокс boxing
боксшы boxer
боксшы қолғабы mitt
бола, ұшін for the sake of;
біреу үшін for smb.'s sake
болады one can; one may;
терезені ашуға ~ you may/can
open the window
болат steel
болат балқытатын: ~ зауыт
steel-melting plant
болат қүятын: ~ зауыт steel
foundry
болашақ the future
болашақга, алдағы уакытта
for the future, in future
болбыр, босаң slach
Болгария Bulgaria
болған іс incident; OKjffa event
болғызбау avert, prevent
болжал hypothesis
болжам prognosis

боп
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болжау foretell; (aya райын)
forecast
болжау, үйғару assume
болмай қалмайтын necessary
болмай қоймайтын inevitable
болмайды one can't, мүмкін
емес it is impossible; тыйым
салынған it is prohibited
болмау absence; жоқ болу lack

(o0
болмашы insignificant, unim
portant
болмыс being, existence
болу; бар болу; тіршілік ету be
болу не болмау? to be or not
to be?
болуы мүмкін perhaps, may be
болып көріну seem
болып қалу, болу happen, take
place
болып өткен previous; бұрынғы
former
болып Tvpy happen
болысу, жақгау intercede; ple
ad; stand up (for)
бомба bomb
бомба тастау bombard; сөйл.
bomb
бомбалау bombardment
бомбалаушы bomber
бомбапана bombshelter
Бонн Bonn
бопса, кұштеу, қорқыту black
mail
бопсалау extort
бопсалаушылық extortion

бор
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бор chalk
боран snowstorm
борозда а.-ш. furrow
борсық badger
борт board; бортга on board;
борт сыртында overboard
бортсерік, стюард (кемеде,
ушақта) steward
борыш; міндет duty
борышкер debtor
борыштарын төлей алмайтын;
банкрот insolvent; bankrupt
борышты болу owe
борышты кайтару; төлеу; сыйaiq.1 беру repay
борышты өтеу amortise
бос болмау (телефон) engaged
бос; босату empty
бос қалған жер waste land;
(қаладагы) empty lot
бос калу become empty, be
come deserted
бос, оқсыз патрон blank car
tridge
бос орын blank, gap; қалып
қойған мөтін omission
бос сөч, тук те емес nonsense
бос уакцт spare time
бос уакьпта, крлы боста at
leisure
бос; үгілмелі; морт; күпсек
friable; ~ топырақ friable soil
босаға door-step
босану confinement
босану, туу delivery, child
birth

бөг
босап қалу get loose; теңселу,
қіісандяу reel, stagger; сенделу
сөйл. loaf about
босап шьву extricate oneself;
иәле-жаладан ~ get oneself out
of a scrape
босату liberate
босату, күгкэру deliver
босату, шығару dismissal, dis
charge
босқа all for nothing
босқын refugee
бостандық liberty
бостекі nonsense
бота colt
ботагөз, куралайгүл forget-menot
ботаник botanist
оотаника botany
ботаникалық botanical; ~ бақ
botanical gardens
ботқа boiled cereals, быламық
gruel; сұлы ботқасы porridge
ботташық бот. parsnip
боялған painted; dyed
бояу, сырлау colouring; painting
бояужаққыш paintbrush
бояушы house-painter
бөбекжай nursery, creche
бөбешік анат. uvula
бөгде (кісі) outsider
бөгде. бейтаныс адам stranger
богде кісілерге кіруге болмайды no admittance
бәгде істер inelevant matters
богслек gadfly

бөге
бөгеліс delay
бөген reservoir
бөгеп қою block
бөгесін hindrance
бөгет dam, dike
бөгет болу interrupt
бөгет жасау; бұзу (тыныштықты т. б.); ренжіту disturb
бөгеу block (up)
бөгеу, бөгет болу hinder
бөдене, бытпылдық quail
бөксе buttock
бөктергі red-footed falcon
бөлек, жеке: separate; indivi
dual
бөлек жинау lay up
бөлек тұру, айырылу sepa
ration, parting
балекгену; бвліну part, separate
бөлектеп: бөліп-бөліп by in
stalments
бөлектеу, окдіаулау segre
gation
белеу, жөргектеу swaddle
бөлке loaf
бөлке-нан дүкені bakery
бөлме room
бөлмедегі indoor; ~ температура indoor temperature; ~ ойындар indoor games
бөлмені жинастыру doing a
room
бөлтірік wolf-cub
бөлу divide
бөлу мат. division; ~ белгісі
division sign
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бөрт

бөлу, боліну, айыру divide
бөлшек detail
бөлшек мат. fraction; жай ~
vulgar fraction; ондық ~ decimal
fraction
бөлшек сауда retail traide
бөлшектеу take apart
бөлшектің алымы numerator
бөлшектің алымы мен бөлімін
не теңдеуді қысқарту мат.
cancel
бөлшектің бөлімі denominator
бөлік part; ұлес share; көбі,
дені mostly, for the most part
бөлік share
бөлім' (кітаптагы) section
бөлім2 department
бөлім3 fragment
бөліну (жекелену) separate
бөліну, жарылу split
бөлінушілік separation
бөліп алу, айьфыл алу pick out
бөліп беру, ұлестіру deal
бөліп беру (уй-жай, жер телімін) allot
бөліп тарату distribution
бөліп таратып беру distribute
бөліи шығару separate
бөліп шығарып қою lay aside
бөлісу be divided; біреумен ~
share (with)
бөрене log
бөртпе rash
бөртпе; бөртпе шьку мед.
eruption
бортпе сүзек typhus

борі
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бөрібүршақ бот. lupine(e)
бөтен, жат alien (to)
Бразилия (ел) Brazil
бригада brigade, team
бригадир brigade-leader
британдық British
Британия Britain
бронхит мед. bronchitis
Брюссель Brussels
бу (судың) steam
бу қазаны steam-boiler
буалдыр, бүльщғыр hazy
буда, бау sheaf
будаңдастьфу mix
будандау, үластыру бот. en
graft
Будапешт Budapest
булағыш тех. evaporator
булаңдыру (булану) evaporate;
ауысп. vanish
булығу choke; ызадан ~ choke
with anger
бума, тай bale
буманы ашу unpack
буржуазия bourgeoisie
буржуазиялық bourgeois
бусану sweat
бутерброд sandwich
буу, баівіау tie; bind; ауысп.
connect
буу, тайлау bale
буфср buffer
буфет (вокзалдагы жоне т. б.)
refreshment room; bar
Бухарест Bucharest

бүдан
бухгалтер book-keeper; ac
countant
бухгалтерия book-keeping, ac
countancy
буыіі syllable
буын анат. joint
буын крбынуы мед. arthritis
буыңцыру strangle
буындырып өлтіру strangle
буыны шығу, буыны таю мед.
dislocation
буынын шығарып алу dis
locate
буынып-түйіну pack (up)
буып-түю, орау pack up
буып-түюші packer
бүғаз strait
бүғақ double-chin
бүғалықпен үстау lariat
бүған дейін, бүрын heretofore
бүған қоса moreover, besides
бүғана анат. collarbone
бүғау fetter, manacle
бүғау, кісен shackle, fetter
бүғаулау, кісендеу fetter smb.,
put smb. in fetters/irons
бүғы deer; солтүстік ~сы
reindeer
бүдан арғы further
бүдан өрі further; сонан соң
then; тағы сол сияқгы and so
on, etc
бүдан басқа but, except
бүдан бүрын ago
бүдан тыс; бүдан тысқары
besides

буз
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бұзақы hooligan
бұзау calf
бұзау еті veal
бүзаулау calve
бұзу break; (заңды, ережені)
violate; (тыныштықты) disturb
бұзу spoil (машинаны т. б.)
бұзу, аздыру seduce
бұзу; алып тастау (гимаратты) demolish
бұзушылық breach; (заңдарды, ережені) violation; (тыныштықты) disturbance
бүзық rowdy
бузылған; үсқынсыз deformed;
ugly
бұзылғандық; үсқынсыздық
deformity; ugliness
бүзылу; жарылу crack, burst
бузып ашу break open
бүзып ашып ұрлау burglary
бузып кіріп тонау burglary
бүйра locks; curl; ~ шаш curly
hair
бүйраланған, толқынды curly
бүйралану curl
Йүйралау (шашты) wave
бұйрық order, command
бүйрық беру order
бұйығы reticent, unsociable
бүйымдар wares; (manufac
tured) goods
бұқа bull
бүкара the masses
бүқаралық mass
бүқгырылған ет braise meat

6vjJ

бұқырлау fumigation
бүл this; бүлар these: ~ ол смес
that isn't him, it's not him
бүлақ (қайиар) spring
бүлақ, шірінше мед. scofula
бүлан elk
бүлбүл nightingale
бүлғау, араластыру stir
бүлғау, илеу mix
бүлғау, кағу wave; кднат қағу
flap
бұлғын; ~ үлбірі sable
бүлдыр muddy; - көзкдрас
dull glance
бүлдыраған, күңгірт obscure;
vague
бүлжымас eternal
бүлжымайтын steadfast
бүлт cloud
бүлтартпайтын incontrovertible
бүлтару, жалтару dodge
бүлтсыз, ашық cloudless
бүлтгану (аспанның) the sky
became cloudy
бүлтты cloudy
бүлшық ет muscle
бүлшық ет күші thews
бүлыңғыр dull, misty, cloudy;
ауысп. gloomy, sullen
бүралаң winding, meandering
~ көшелер winding streets
бүрама screw
бүрамалы: ~ баспалдақ win
ding staircase
бүрап қою (сагатты жоне
m. 6.) wind up

бүрау, бүрап жабу wrap up;
(шумекті және т. б.) turn off
бүрауыш screwdriver
бурғы borer, drill
бүрғылап тесу bore, drill, per
forate
бүрғылау drilling, boring
бұрғылау ұңғымасы drill hole
бүрқ ете түсу (өрт, согыс
және т. б. туралы) break out
бүрқылдау storm, rage
бүрмалау misrepresent
бүрмалаушылық distortion
бүру turn
бүршақ (жауын-шашын турі)
hail
бүршақ pease
бурылма turn (round)
бурылу turn, spin round
бүрылыс (жолдың) turning;
(өзеннің) bend; ауысп. turningpoint
бурым plait, tress, braid
бүрын (ертерек) before
бүрыи бастау forestall
бүрын болмаған unprece
dented
бүрын болып көрмеген un
precedented, incredible
бүрын болып өту precede
бүрын, ілгері above
бүрынғы former; ~ уақьпта in
former times
бұрынғы кез formerly
бүрынгы; мүның алдыңдағы
Prior

бүрышъі орнына қайтару res
tore
бүрынғысынша as always
бұрыс, жаңсақ false
бүрыс, тсріс irregular; қате
wrong, incorrect
бурыш corner; бүрыш мат.
angle
бұрыш өс. pepper
бүрышсауыт pepperbox
бұрыштама visa
бүта bush
бугақ branch
бугіліс bend
бұгін today; ~ өте суық it is
very cold today
бүтінгі today's
бүгінгі нөмір (газеттің және
т. б.) today's issue
бүйеннің қабынуы мед. typh
litis
бүйрек анат. kidney
буйрек ауруы kidney trouble
бүйрек үсті безі adrenal
бүйі зоол. tarantula
бүйір side
бүйірлік lateral
бүктеу fold; жинап салу put
away
бүкіл all
бүкіл, барлық everything
бүкіл дүниежүзілік world; uni
versal
бүкіл өмір бойына for life
бүкір hump-backed
бүлдіру spoil

бүл
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бүлік revolt; riot
бүлік шығару revolt
булікші rebel
бүлікшілік unrest
бүлінген spoiled; (адам туралы) deprived
бүліну (азық-тулік туралы)
spoil
бүліну be spoilt; (mic туралы)
decay
бүліншілік rebellious
бүрге flea
бүркемелену disguise; әск. ca
mouflage
бүркемелеу mask, disguise; ca
mouflage әск.
бүркеншік ат pseudonym
бүрку тех. injection
бүрку; енгізу inject
бүркіт eagle
бүрсігүні the day after to
morrow
бүршік бот. bud
бүтін; толық integral
бүтіндік, толықгық integrality.
бүтіндеу, жөндеу repairing; re
pairs; mending
быжылдау hiss
бықсу smoulder
былғары leather
былғау soil, stain
былдыр babble
былтырғы last year's
бытыра (small) shot
біз (қурал) awl
біз we

біл
бізгек sting
біздің, біздікі our, ours
біздің заманымызда; қазір
nowadays
бізтүмсық (қус) avocet
білдек, станок bench; токарлық ~ lathe
білдірмей айтып жіберу, есіне
салу prompt
білдірмей ауыстырып қою
quietly, substitute smth. (for)
білдірмей жақындау steal up to
білдіртпей secretly, in secret
білдіру signify
білдіру, хабарлау inform; no
tify
біддірілу express
біле түра, өдейі deliberate, in
tentional
білезік bracelet
білек анат. wrist
білмейтін, үғынбайтыи, кудіктенбейтін unaware
білмеу ignorance
білте wick
білу, айырып тану distinguish
білу, дерек алу hear, learn;
анықгау find out; түрінен тану
know, recognize
білік тех. tree
білік; тәжірибе; өндіріс күпиялары know-how
білікті skilled; qualified
біліктілік qualification
білім education
білім беру enlighten

біл
білімдар knowledgeable
білімдарлық erudition
білімді (well) educated
білімді меңгеру learn
білімпаз lettered
білімсіз uneducated
білімсіз; сауатсыз letterless
білімсіздік ignorance
біліігу come to light, be re
vealed
бір one; бір рет once; сол бір
ғана the same; жалғыз өзі alone
бір аігга бұрын week before
бір бүйірден from the side; at
the side
бір; бірдей: бәрі ~ all the same
бір данасына, даналап apiece
бір жақка, бір жерге some
where
бір жерден, бірдеңеден from;
ішген (бутіннің болігін білдіру
үшін) out of
бір заманда formerly; бүрын
earlier
бір кезде ever
бір кезден бері; әрқашан ever
бір кездері at one time
бір қабатты one-storey
бір мая пішен haystack
бір мезгілде simultaneous
бір орталықка бағындьфу cen
tralization
бір уакцтга болатын, қатар
simultaneously; at the same time
% шоқ жүзім brash of grapes
бір шөмеле шөп haycock
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бір

біраз a certain; ~ уаідог, ~ yaкртгтан бері for some time
біраздан кейін soon; тез
quickly
біраздан соң not long after;
бірнеше кұннен соң a few days
later
бірақ but
бірауызды unanimous
бірге together; сонымсн ~ at
the same time
бірге қатысу participation
бірге; өзімен бірге along
бірде, бір жолы once
бірдей, біркелкі even
бірдей ету co-ordinate, adjust
бірдей, тегіс regular; even
бірдеме, бір нәрсе something;
anything (cypay кезінде)
бірден at once
бірден-бір exclusive
бірден-бір, жалғыз only; бірегей unique
бірдеңе something
бірдеңе, бірдеме anything
бірдеңе үшін for some purpose
бірдеңені өзіне айтылған деп
үғыну take smth. to heart
бірдеңенің басым бөлігі the
lion's share
бірегей exceptional
бірсгейлік unique
біреу, біреу-міреу somebody,
someone
біреуге зиян келтіру injure
біреуді жөбірлеу to be rude

біреуден көңигі суыну, сүймей
кету to fall out of love with smb.;
dislike
біреудің айтқанын есту (еріксіз) overhear
біреудің ақшасын жүмсап қою
embezzle
біреудің инәсінен through
smb.'s fault
біреудің орнына жарап кету
pass as
біреудің қамын жеу intercede
(for)
біреумен бірігу unite, be
consolidated
біреумен есеп айырысу settle
accounts with smb.
біреуі де, бірде-бірі none
біржақгы one-sided
біржақгы, бірбеткей tenden
tious; biased
біржарым one and a half
біржола forever
біржолата once and for all
біржылдық annual
біркелкі, бірдей co-ordinate
біркелкілік monotony
біркдзан зоол. pelican
бірқайнатым шай drawing
бірқалыпты monotonous
бірлескен joint
бірлестік union
бірлестік; интеграция inte
gration
бірлесу unification
бірлесіп, бір-бірімен together

бірлесіп иелену condominium
бірлік unity
бірлік, өлшем бірлігі unit;
(цифр) one
бірнәрсе, бірдеме something;
anything
бірнеше a few; a little
бірнеше per several times
біртүгас united (біріккен);
бөлінбейтін indivisible
бірте-бірте gradual
бірте-бірте, біртіндеп gra
dually
біртекті homogeneous, uniform
біртоға, орташа moderate;
temperate
бірігу unity
бірізді, жүйелі consecutive
біріккен united; combined
біріктіру junction
біріктіру; қамту; қосып алу
incorporate
бірінші first
бірінші класты first-rate
бірінші курс студенті fresh
man
бірінші қойылым, алғашкы
көрсетілім театр. first night
бірінші per, түқғыш per for
the first time
бірінші сортгы first-rate; (mayap туралы) best quality
біріншіден in the first place,
first
біріншілік priority; cnopm.
championship

біт
бітеу stop up; күлақгы ~ stop
one's ears
біту (come to an) end
біту, аяқгалу end, terminate
бітуге таяу (мерзім туралы)
expire
бітіретін exhaustive
бітіру abolish
бітіру finish, end; оку орнын ~
graduate (from)
бітіру, аяқгау conclude
бітістіру reconcile
бітістіру, татуластыру recon
ciliation
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вол
бітістіруші, татуластырушы
conciliator, peace-maker
бітісу; татуласу reunion
бюджет budget
бюллетень bulletin; сайлау ~і
voting paper; ауруханалық кағаз
doctor's certificate
бюро office; анықгама ~сы
inquiry-office
бюрократ bureaucrat
бюрократия bureaucracy
бюрократиялық bureaucratic,
red tape

в
вагон carriage; амер. car
вагон-рестораи refreshment car
ваза vase
вазелин vaseline
вакансия, бос орын vacancy
вальс, вальс билеу waltz
валюта currency
ванна bath
ванна қабылдау have a bath
вариант version; (мәтін)
variant
Варшава Warsaw
Вашингтон Washington
ведомость register; төлем ведомосы payroll
вексель bill of exchange; амер.
promissory note
веложарыс bicycle-race

велосипед bicycle, bike
велосипед тебу cycle
велосипедші cyclist
вена (көктамыр) vein
Вена Vienna
Венгрия Hungary
вснгр; венгр тілі Hungarian
вертикаль vertical
верфь dockyard
вестибюль lobby, foyer
взвод эск. platoon
винтовка rifle
витрина shop window; (музейдегі) showcase
вокзал (railway) station
волейбол volleyball
вольфрам wolfram

г
газ хим. gas; табиғи ~ natural
gas; ~ плита gas fire; газесептегіш
gas-meter
газды gas
газет newspaper
газетке жазылу subscrible to a
newspaper
газеттегі хабарлаңдыру insertion
галантерея: ~ дүкені haber
dasher's (shop)
галерея gallery; сурет ~сы art
gallery
галстук tie; scarf
гамма муз. scale
Гана Ghana
гараж garage, shed
гардероб cloakroom
гарнизон garrison
гастроном food shop
rayhap diamond
генерал general
генерал-майор major-general
генетика genetics
географ geographer
география geography
географиялық geographical
геолог geologist
геологая geology
геологиялық geological
геометрия geometry
геометриялық geometrical
Германия Germany
гигиена hygiene

гццростанция wateфower sta
tion, hydroelectric station
гимн (онуран) hymn; мемлекеттік ~ national anthem
гимназия grammar school
гимнаст gymnast
гимнастика gymnastics
гипноз мед. hypnosis
гипотеза, болжам hypothesis
гитара guitar
гитарашы guitar player
глобус globe
голланд Dutchman
голланд (ойел, қыз) Dutchwo
man
голланд тілі; голландгың the
Dutch
Голландия Holland, Netherland
горизонталь horizontal
госпиталь hospital
гравюра engraving, print
градус degree
грамм gram(me)
грамматика grammar
граната grenade
гранит granite
граф count
графин decanter
грек; грек тілі Greek
Грекия Greece
Гренлаидия Greenland
грим make-up

гри

ғиб
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гүлдер көрмесі flower-show
гүлдеу bloom; ауысп. heyday;
кемел шағында in the prime of
life
гулзар flower-bed
гүлкекіре, қозыошаған бот.
cornflower, bachelor's-button
гултәж wreath
гүлтуғыр бот. receptacle
гүлшанақ bud
гүлшоқ bunch of flowers
гүлшоқ; қошемет сөз bouquet
гүрсілдеу rumble

фипп influenza
грузин; грузин тілі Georgian
Грузия Georgia
губка sponge
гулеу (жел)\ ысқыру (оқ);
шыңылдау (қулақтың) sing
гуіл rumble
гуілдеу buzz; hoot
гүл flower; (бүта, агаш гүлі)
blossom
гүлдариға бот. love-in-a-mist
гудденген bloom, blossom
гұлдеп біту cease blooming
гүлдеп тұрған flowering; кемелденгеи ауысп. flourishing

F
ғажайып wonderful
ғажап miracle
ғажаптану marvellous
ғайбат, өсек scandal, malignant
gossip
ғайып болу disappear, vanish
ғайып болушылық disappea
rance
ғаламшар planet
ғалым I с. е. learned II з. е.
scholar; scientist
ғалыіодық learning; ~ дәреже
degree
ғана, кяна o r u y ; кдзір -just
ғаиыш (гипс) plaster
ғапу ету excuse
ғапу өтіну apologise, beg
pardon

ғапу өтінушілік excuse; apo
logy
ғарыш cosmos, space
ғарыш; әлем; дуниежүзі uni
verse
ғарышайлақ space center
ғарышкер cosmonaut
ғарышкер, астронавт astronaut
ғарыштық cosmic; ғарыш кемесі spaceship; ғарышқа ушу
space flight
ғасыр century
ғашық in love with
ғашық болу fall in love with
ғашықгық being in love,
amorousness
ғибэдатхана temple
ғибрат morals

ғиб
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ғибратты moral
ғимарат building
ғимарат (салынып жатқан)
building under construction
ғүлама wise
ғылым science

даң
ғылыми дәреже алу graduation
ғылыми зертгеу жүргізу inves
tigation, research
ғылым мен техника жаңалықтары discoveries in science
and engineering

Д
дабыл alarm
дабыл қағу alarm
дағдарыс crisis
дағды, әдет habit
дағды; бейімдік habit
дағдыланбаған unaccustomed
дағдылы habitual, usual
дағыра drum
дайын ready
дайындайтын preparatory
дайындалу get ready, prepare
дайықдама storage
дайындап қою prepare; қор
жасау lay in, store up
дайыидау make, manufacture
дайындық мектебі preparatory
school; ~ жүмысы spade work;
~ шаралар preliminaries; ~ курстары
preliminary
course(s);
~ факультеті (университеттің)
preparatory department
дақ spot; ауысп. stain
дақ; із mark
дақ тусіру, былғау smirch
дақты кетіру remove
дақыл crop; техникалық ~дар
industrial crops

дала steppe
дала(ның) field; ~ гүлдері wild
flowers
дала қазы зоол. greylag
дала кышасы бот. charlock
даму, өркендеу development
дамушы елдер the developing
countries
дамушылық development
дамылдау, тыныстау breath
дамымаған undeveloped
дамыту, даму develop
дана1 copy; мың - кітап
the thousand copy book; ұлгі
specimen
дана2 genius; man of genius
данагөй sage .
даналық genius, wisdom
дандайсу conceit
дандайсыған jumped-up
Дания Denmark
данышпан great; ~ адам genius;
~ дық еңбек the work of genius;
~дық идея splendid (brilliant)
idea
даңғаза loud

даң
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даңғаза; даукес wrangler
даңғой, атаққумар ambitious
даңғойлық vanity
даңғойлық,
атақкүмарлық
ambition
дащырлату drum
даңқ fame, glory
даңқгы glorious, famous
даңқы шығу become famous
дар gallows
дар ағашы scaffold
дарақ биол. specimen
даршы ropewalker
дарын talent
дарыңды gifted, talented
дарындылық talents, giftedness;
endowments
дарынсыз untalented (суретші
туралы); poor, mediocre (туынды туралы)
дастарқан table-cloth
дат тілі; даниялық Danish
дата date
даулы disputable, debatable,
controversial
даулы, күдікті questionable;
debatable
даулы мөселе controversial
question
дау-дамай discord
дауласу argue
даусыз indisputable
даусыз, сөзсіз without fail; be
sure to
дауыл hurricane
дауылпаз (қус) storm petrel

дэл
дауыс voice; (сайлаудагы) vote
дауыс беру vote
дауыс беру кдолғы suffrage
дауыс зсрайтқыш loud speaker
дауыс ырғағы intonation
дауыска тұсу be a candidate
дауыссыз (дыбыс) consonant
дауыстап aloud
дауыстап түгеңаеу roll call
дауысты (дыбыс) vowel
дауысты баптау voice training
даярлау prepare
даяшы waiter; (кемеде, ушақmd) steward
дайексөз quotation
дәйексөз келтіру quote, cite
дәйексіз inconsistent
дәйекті (қисынды) consistent
дөйекті, табанды consistent
дэйім, ылги always
дәке gauze
дэл exact

дәл, анық clear, precise; l e 
gible
дәл ғылымдар exact sciences
дөл, долме-дөл exactly; (yaқыт туралы) sharp; ~ сағат
екіде at two o'clock sharp
дәл емес inaccurate
дәл келу, бір уақытта болу
coincide; contemporize
дәл келушілік coincidence
дәлдеу, анықгау specify; make
smth. precise
дәлдік accuracy; precision

дал
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дәлдік; дүрыстық accuracy
дәлел, уәж argument
дәледдеме лог., мат. demon
stration
дәледдеме proof; заң. evidence
дәледдеу prove
дәлелсіз motiveless
дәлме-дәл exactly
дәлме-дәл, анық definite
дөлме-дәл анықгау diagnosis
дәліз corridor, passage
дөм taste
дәаддеуіш sauce; gravy {түздык)
домді delicious, tasty
дэчді, тәтгі nice
дәмсіз tasteless, insipid
дөмкана snack bar
дәмі жоқ; иіссіз flavourless
дөн grain
дән, үрық seed
дөңді дақылдар cereals
дәнекерлеу solder
дәнөзек kernel
дөнігу become passionately
fond (of)
дәптер; қойын дәптер; блокнот
notebook; кдлта компьютері,
ноутбук notebook
дәптер: мектеп дәптері exer
cise book
дәреже degree
дәреже мат. power; might
дәреже көрсеткіші мат. ex
ponent
дэрежеге шығару мат. in
volute

дел
дәрменсіз helpless
дәрменсіздік disability; powerlessness
дөрі (снарядтагы, патрондагы) (gun)powder
дәрі medicine
дөрігер doctor, physician (meрапевт)
дорігерлік medical
дәрілік шөптер medicinal herbs
дәріптеу flattering
дәріптеу, мақгау praise
дәріс lecture; ~ тыңдау attend
lectures
дәріс оку give lectures; lecture;
түсіндіру exsplain (to); interpret
(to); clarify
дәріскер lecturer, reader
дәрісхана auditorium
дәріхана chemist's shop; амер.
drugstore
дәулет, байлық fortune
дәулетгі well-to-do, prospe
rous, well-off
дәуір era
дөуіт зоол. mantis
дегенмен yet, still, nevertheless
дегеніне жету strive for
дегенінен кдйтпау persist (in)
дезертир deserter
дейін before
декан dean
деканат dean's office
декрет decree
делбе reins
делдал intermediary

дел
делдалдық intervention
делегат delegate, deputy
делегация delegation
дем алу deep breath
дем шығару expiration
демалыс holidays, leave; vaca
tions
демалыс бөлмесі rest-room
демалыс: ~ кұи day off
демалыс үйі rest house
демалыстың соңғы куні last
day of a holiday
дембелше cobby
демді ішке тарту breathe in,
inhale
демек, ендеше consequently,
therefore
демократия democracy
демократнялық democratic
демонстрация demonstration
демонстрацияға қатысу de
monstrate
демікпе мед. asthma
ден қою be interested in
дене body
дене бһімі constitution; build
дене еңбегі manual labour
дене мөдениеті physical cul
ture
дененің қалыіггы температурасы blood-heat
денсаулық health; ~қа зияңды
unhealthy
денсаулыгы мықгы кісі stal
wart
денсаулығыңыз кдлай? how
are you? how are you keeping?
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деңгей level; теңіз деңгейі sea
level
депо, ангар, жаіша, сарай ga
rage
депутат deputy
депутация deputation
дер уақытындағы opportune,
well-timed, timely
дербес, тәуелсіз independent
дербестік, тәуелсіздік indep
endence
дерексіз abstract
дереу immediate
держава power
дерлік almost
дернөсіл, балаңкүрт зоол.
maggot
десант landing
деталь, бөлшек detail
wasjazz

Джорджия штатының (АКДІІ)
тұрғыны Georgian
дзюдо спорт. judo
диагвоз diagnosis; ~ қою to
make a diagnosis
диалект dialect
диалектика dialectics
диаметр diameter
днван sofa
диверсия sabotage
днвизия division

днктатура dictatorship
днктор announcer
диқан tiller
диплом diploma
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диплом жүмысы graduation
essay/work
дипломат diplomat
дипломатия diplomacy
дипломатиялық diplomatic
директива instructions
директор director
дирижер conductor
диспансер dispensary
диссндент (political) dissident
диссертант autor of a thesis/
dissertation
диссертация thesis, dissertation
диірмен mill
диірменші miller
доға arc
доғал бүрыш obtuse angle
доғал, ұшталмаған pointless
дода, жарыс, бәсеке contest,
competition
дойбы draughts; амер. checkers
дойбы ойнау play draughts
докер dock worker
доктор doctor
долана бот. hawthorn
долданған furious
долдандыру, ызалацдьфу enrage
долдану go mad
долылық, ыза rage, fury
домалақ дөрі pill
доп ball
доптаяқ club
допты хоккей (муз айдынындагы) bandy
дос friend; chum

душ
дос-жар, дос кісі friend
досжарлық friendly
досгасу make friends
достық friendly, amicable
достық көмек көрсету do a
friendly service
достық қатынас dealings
достық ниетті; акқөңіл; жағымды amiable
достық пигыл friendship
доңғалақ wheel
доңғалақ тысы tire-cover
доңыз еті pork
дөкір insolent; батыл daring
дөкірлік insolence
дөң hillock
дөңгелек round
дөңгелену, үйірілу ав. spin
дөңес convex; бедерлі in relief;
шығыңқы prominent
дөрекі coarse, rough; өдепсіз
rude
драма drama
драмалық dramatic
драматург playwright
ду күлкі burst of laughter
ду қол шапалақгау; жариялау
acclaim, storms of applause
дуадақ great bustard
дуал, каша fence
Дублин Dublin
дулыга helmet
душар болған subject (to)
душар болу be exposed (to);
үшырау undergo
душар ету expose (to)

душ
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душар кылу, үшырату expose
дуэт duet
дүға prayer
дүғалық service book
дұрыс quite right!; бұл ~ that's
right
дүрыс right; сіздің айтқаныңыз ~ right you are
дұрыс бөлшек мат. proper
fraction
дүрыс, дөл correct
дұрыс емес unfair
дұрыс жазу ережесі spelling,
orthography
дүрыс ұғынбаушылық misun
derstanding
дүрыстық truth, correctness
дұшпан enemy
дұшпандық animus
дүшпандық әрекет hostillity
дұшпандық ниет hostile
дүшпандық пиғыл animosity
душланның enemy
дубара, будан cross-breed,
hybrid; ауысп. mixture
дүбір, дүрсіл stamp
дүйсенбі Monday
дүкен shop; store
дүм (мылтықтың) butt
дүмше (дилетант) amateur
дүміпе charlatan, quack
дүниежүзілік world
дүниеқор, ашкөз avid
дүние-мүкөммал possession
дүние-мүлік property; tilings

дір
дүңгіршек stall
дүңкілдеген hollow, resounding
дүрбі binoculars; театрлық ~
opera-glasses; далалық ~ fieldglasses
дүрдек, қалың (ерін туралы)
blubber-lipped
дыбыс sound
дыбыс шығару utter
дыбыстық sound
дыбыстың үнділігі resounding,
ringing
дыбысы естілу sound; ring
дымқыл, су wet
дымқылдық humidity
ділгер require
ділгерлік need
ділмар, шешен eloquent
ділмарлық eloquence
дімкөстік disease; illness
дін religion
діни
ғурыптар,
дүғалар
religious rites, devotion
діни сенім faith; belief
дің (агаштың) trunk
діңгек mast
діңкелету, крнау badger
діріл, кдлтыл tremor, trem
bling
дірілдеген convulsive
дірілдек (тамақ) aspic jelly
дірілдеткіш oscillator
дірілдеу tremble; shiver

E
ебедейсіз awkward
еврей Jew
егде elderly
егде тартқан кісі, қарт grey
beard
erep if; ~ болмаса if not, un
less; ~ тек provided, only if
егес, талас argument
егесу, дауласу argue, dispute
erey fill

егеуқуйрық rat
егжей-тегжейі detail
егжей-тегжейлі есеп беру
(бірдеңе туралы) give a detailed
account of smth.
егжей-тегжейлі detailed
егу мед. inoculation; vacci
nation
ery, ектіру vaccinate
егіз; жұп twin
егіз tyy twin beds
егіздер twins
егін, егіндік cornfield
егін жинау: ~ науқаны harvest
campaign
егін орағы harvest
егін ору reap
егін шықпай қалған жыл year
of famine
егінші, днқан farmer
егіншілік agriculture
eric crops
едәуір, бірталай respectable,
honourable

еден floor
едірею cock
ежелгі ancient
ежелгі заман antiquity
ежедден long, long since, since
olden days; ~ бері from of old
езгі yoke
езілген, қаналған oppressed
екеулеп two together
екпе көшет seedling
екі two
екі есе double; twice
екі еселеу double
екі жақгы: ~ тергеу crossexamination
екі жерде, екі мөрте twice
екі жуз two hundred
екі тараптан ату cross-fire
екіге, кақ (бөлу) in two
екіжүзді, көлгір double-faced,
insincere
екіжүзділік duplicity
екілік two; (бага) low mark
екінші second
екінші курс студекгі sophomore
екінші per for the second time
екінші сортты second-rate
екіншіден secondly
екіталай it is doubtful (whether,
that)
екіталайлық hardly, it's not
likely

екіұшты ambiguous
ел country
елгезек obliging
елді populated
елді мекен settlement
елдің табиғи байлықгары the
country's natural resources
елемеу neglect
елемсушілік neglect (oO
елес ghost
елеулі noticeable; ~ айырмашылық marked difference
елеуіш sieve; strainer
елсіз uninhabited; ~ арал desert
island
елтірі, үлбір fur
елуінші fiftieth
елші ambassador
елшілік embassy
елігу temptation
елік roe
елік (кулміз теке) roebuck
елііггеу imitate
еліктіретін (назар аудартатын) defiant
еліктіретін: күлкі infectious
laughter
еліктіру tempt; еріксіз KJJзықгыру seduce
еліктіру, юлзықгыру temptation
еліктірушілік imitation
елірген violent
еліру rage, storm
ем, күтім treatment
ем қабыддау medical treat
ment

емдөм diet
емдөмдік dietary
емделмейтін, жазылмайтын
incurable
еівделу undergo (medical) treat
ment
емдеп жазу cure
емдеп сауықгыру heal
емдеу treat
емдеуші: - дәрігер doctor in
charge of the case
емдік medical
емдік денешьшықгыру thera
peutic physical training
емдік шөптер medicinal herbs
емен oak
еменжаңғақ acorn
емле ережесі spelling
емтихан examination
емтихан алу examine
емтихан алушы examiner
емгихан қабылдаушы examiner
емтиханда қулап қалу fail (in)
an examination
емтихан тапсыру take an exa
mination
емтихан тапсырыл шығу pass
an examination
ему suck
емхана (special) hospital
еміздік soother
емізу nurse
емін-еркін unconstrainedly; at
ease
емін-еркіндікпен unconstrained

енг
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енгізу carry in, bring in; ұсыныс ~ bring a motion; өзгеріс ~
make alterations; тізімге ~ enter
on a list
ендеше, демек consequently
енді, кдзір now, at present
ендігәрі in future
ендік геогр. latitude
енеке зоол. buffale
енжар, селқос apathetic
енжар; үмытшақ absent-min
ded
енжарлық; бойкүйездік inac
tion
енсіз түбек не мүйіс геогр. spit
ентігу be out of breath
ену, кіру entry, introduction
ең аз minimum
ең адцымен to beginning with
ең болмағанда at least
ең жақсы the best; ~ дегенде
at best
ең жоғары дәреже at a height
of, in the extreme
ең көп maximum
ең нашар the worst
еңбегі сіңген merited, welldeserved, honoured
еңбек labour, work
еңбек ету work; toil
еңбек сіңірген (адам) man of
merit
еңбекақы salary
еңбекке кдбілетсіз disabled
еңбеккер worker
еңбекқор toiler

ере

еңбектеп кіру worm
еңбектеу creep, crawl
еңбекші working
еңкейту bend, bow
еңкейіп теріп алу pick up
еңкею stoop, bend
еңкіш sloping, oblique, inclined
еңкіштік incline
еңлікгул edelweiss
еңсе көтеру, тұзелу unbend
еңсерілмейтін insuperable
еңсеру overcome
еңсесі түскен, жабыркдңқы
depressed, dispirited
еқіреу burst into tears
еңіс sloping
еңіс, қулама inclination
ep адам male
ep, ершік saddle
ep жынысты male; (ерлерге
арналган) man's, men's; ерлер
крлпағы man's hat; аталық тек
грам. masculine
ep көңілді, сері knight
ep кісі, ер адам man
ергежейлі dwarf
ереже rule; көше қозғалысы
~лері rules of the rood, traffic
regulations
ерекше, айрықша private; ~
жағдай special case
ерекшелік1 distinction; ~ белгілері insignia; ~ ретінде as an
exception
ерекшелік2 feature; төн ~ trait;
бет-өлпет ~гі facial features

epe
ерекшелену differ from; айрықша көріну distinguish one-.
self (by); тән сипаты болу be
remarkable for
ерекшелеу, белгілеу distin
guish; single smb. out
ерекшелеу, саралау distin
guish
ересек adult; сөйл. grown-up
ересектерді оқыту adult edu
cation
ереуіл strike
ереуіл жариялау to go on
strike
ереуілдеу strike, be on strike
ереуілші striker
ержұрек daring
ержүрек brave, fearless, coura
geous
ержүректік courage
ерке,
кірпияз
capricious,
whimsical
еркетай pet
еркек биол. male
еркелету caress, pet
еркелеу (тентектену) be
naughty, be noisy; тентек болма!
behave yourself!
еркелік delicacy, softness
еркімен voluntary
еркін; ерікті free
еркін әңгіме; мылжың chat
еркіндік, бостандық freedom;
liberty
ерлік heroic
ерлікпен каза табу to die game
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ермек ету amuse oneself
ермек, ойыншық toy
ернемек тех. flange
ерсі absurd
ерсілік absurdity
ерте early
ертегі story
ертегі (сиқырлы) fairy-tale
ертең tomorrow
ертоқым saddle
ерттеу saddle
ер-түрман saddivery
ер-түрман жасаушы saddler
еру melt; (қар, муз туралы)
thaw; солу, курау waste away
еру, еріту thaw
еру, соңынан келу follow
ерігу laze
ерігіш кофе instant coffee
ерік беру, рүқсат ету allow
еріксіз involuntarily
ерікті volunteer
ерімейтін хим. insoluble
ерін lip
ерін далабы lipstick
еріну be lazy
еріншек lazy
еріншектік laziness, sloth
еріп жүру, шығарып салу ac
company
еріп кету хші. dissolve
еріткіш solvent
еріту melt
еріту, еру decompose
ерітінді хим. solution

ec
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ec, ақыл, парасат mind, in
telligence
ec, жад memory; нашар ~ poor
memory; естелік recollection,
remembrance
ece ақы compensation
есек ass, donkey
есеп айырысу settle accounts
(with)
есеп беру give an account
есеп берілуін тексеру audit
accounts
ecen, eceirrey calculation; бухг.
есегаііот account; (тауарга арналган шот) bill
есепке алу calculation; тіркеу
registration
есепке алынбайтын, елеусіз
negligible
есептеп шығару calculate,
count up
есептеп шығаруға келетін cal
culable
есептеп шығарылған calculated
есептеу calculation
eceirrey: дауыс ~ poll
есептеу, деп санау attribute,
ascribe
есептеуіш, санауыш meter
есерлену, акдоіақгану make
an ass of oneself
есесін қаіггару compensate
есесін толтыру refund
есеңгірету stun
еске алу, сілтеме жасау men
tion
еске түсу recollection, remem
brance

eci

еске түспеу, ойға оралмау elude
еске түсіру evoke
ескек oar
ескекаяқ flippers; cnopm. swim
fins
ескерткіш monument; memo
rial (снд. ауысп.)
ескертпе remark, observation
есхерту comment; (түсіндірмё)
foot-note
ескерту; сақгандыру warning
ескертіп қою notification,
warning
ескеру, еске алу take into
account
ескірген out of date, obsolete
ескіру, катып қалу get stale
ecne, самал breath, whiff
ессіз forgetful
ессіздік заң. lunacy
есте ұстау remember
естелік әдеб. reminiscences,
memoirs
естен айырылу insanity; ауысп.
craze
eery hear
есту, eery кабілеті hearing;
ear (музыкалық); естігенін ойнап
беру play by ear
еегігіш keen hearing
еегілу resound
ecy (ескекпен) row
ecyuii oarsman
eci ауысқан mad; ~ адам
madman, lunatic
eci ауысу go mad

eci
есік door
есік қоңырауы doorbell
есік қоңырауының түймесі
button of the door
есім first name, зат ~ noun;
сын ~ adjective; саи - numeral
есім; атау appellation
есімдік грам. pronoun
есімше грам. participle
есімін атау call; есіміңіз кім?
what's your name? (шақыру)
invite
есін жинау regain conscious
ness, come to oneself
есіне салу, еске түсіру remind
есінен танған мед. uncons
cious
есінеу yawn
есіркеу, аяу pity, be sorry (for),
feel sorry (for)
есірткі dope
есірткі мен жарылғыш заттектерді табуға үйретілген ит
sniffer dog
есірік псих. hysteria
ет meat
ет дүкені butcher's
ет-консерві өнеркәсібі meat-packing industry
ет сорпасы broth
ет түздау corn
етек lap
еткррекгі зоол. carnivorous
етгартқыш hasher
етгұмсық (пілдіқ) trunk
етік boot, top-boot
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ешт
етікші shoemaker
етістік грам. verb
Еуропа Europe
еуропалық European
Еуропаның European
еш, тіпті by no means
ешкі goat
ешкі не түйе жүнінен тоіфілған
мата aba
ешкім nobody, no one
ешкім, ештеме none; no; not
any
ешкімге айтпа don't tell
anybody
ешкімдікі емсс Tiobody's
ешқайда nowhere
ешқайда; орын жоқ nowhere
ешкаңдай no; ~ күмөн жоқ
there can be no doubt
ешқашан never
ештеңе nothing
еиггеңе демеу, үвдемеу, сөйлемеу say nothing, maintain
silence
ешгеңе емес nothing of the kind
ештеңе емес (оқасы жоқ) it
doesn't matter
ештеңе жоқ nothing; оған
оқитын ~ he has nothing to
read; (пайдасыз) it's no use; сез
крлатын ~ it's no use talking
ештеңеге сенбейтін кісі noth
ingarian
ештеңеден тайынбау stop at
nothing

ж
жабайы savage
жабайы ара wasp
жабайы үйрек malard
жабайылық (қаталдық) sava
gery
жабдық equipment; (машиналар) machinery
жабдық, күрал-сайман equip
ment
жабдықгау supply with; pro
vide with
жабдықгау; қамтамасыз ету
provide; абаттандыру provide
amenities
жабдықгаушылық supply
жабу (жиналысты және т. б.)
adjourn
жабу, каптау cover; қорғау
shield
жабығу, мұңаю lose heart
жабық closed; ~ отырыс closed
meeting (съездіқ және т. б.)
жабынқыш tile
жабырқату depress
жабьфкдңқы depressed
жабыркду gloomy
жабыскдқ sticky
жабыстырғыш таспа skotch
tape
жабысу stick
жабысу, жармасу cling to; іліну catch on
жаға (киімнің) collar

жаға shore; coast; (өзеннің)
bank
жаға бойымен жүзу coast
жағаға ығыстыру throw, wash
smth. (ashore)
жағажай beach
жағалау (теңіздің) sea coast
жағалау waterside
жағалауға түсіру disembar
kation
жағалық coastal
жағдай position; (әлеуметтік,
қогамдық) status, standing
жағдайласу, жәрдемдесу furt
her, assist; promote
жағдаят situation
жағу (пешті) light a fire
жағу spread; май ~ butter
жағу, жандыру kindle; ауысп.
inflame
жағу, ұнау please
жағымды favourable
жағымдылық acceptable
жағымпаз flatterer
жағымпаздану flatter
жағымсыз objectionable
жағымсыз кейіпкер, зүлым
(кітапта, фильмде) baddy
жағымсыздық unpleasantness
жағынушылық flattery
жағып жіберу burn
жаз summer
жаз шықгы (басталды) sum
mer has come

жаз
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жаза execution; өлім ~сы capi
tal punishment
жаза punishment; (сөгіс) penalty
жаза өткеру serve a sentence
жазалау execute; put to death
жазалаушы punitive
жазасыз with impunity
жазба registration; жазып
алынған entry, record
жазбалар (естеліктер) notes;
memoirs; ғылыми қоғамның ~ы
transactions
жазбаша бүйрық order
жазбаша өкім, каулы prescript
жазғы summer
жазғы каникул long vacation
жазғыру censure, criticism
жазғьфушылық reproach
жазда in summer
жаздыгүні in summer
жаздық spring; ~ бидай spring
wheat
жазды ощүстікте өткізу spent
a summer in the south
жазмыш lot, destiny
жазу write; қарындаиіпен ~
write in pencil
жазу writing; written; ~ ұстелі
writing-table, desk; - жүмысы
written work; ~ керек-жарақгары
stationery
жазу, жаю, керу (желкенді,
туды) unfurl
жазу кағазы: ~ дүкені sta
tioner's
жазушы writer
жазық, жазира space, room

жай
жазықгық plain
жазылу subscription; газетке subsribe to a newspaper
жазылу мед. heal
жазылушы (гтетке, журналга) subscriber
жазып алу write out; (manсырыс беру) order
жазып алу take down, write
down; (үлдірге) record
жазып беру (дорі) prescribe;
(тіркеу) register
жай сан prime number
жай сөйлем simple sentence
жайбаракаттық complacence
жайбасар, шабан slow
жайғастыру placing
жайғастыру, орналасгыру put
жайгастыру, орны-орныиа қою
dispose
жайғасып отыру take a seat,
sit down
жайдары; ақжарқын; сыпайы
affable
жайдары, ашық playful
жайлы, жағдайлы cosy, com
fortable
жайлы, ұядай cosy, амер. cozy
жайлылық convenience; com
fort
жайнамаз prayer mat, prayer
rug
жайпақ flat
жаііпақ табақ tray
жайтартқыш lightning con
ductor

жаи

66

жал

жайра, тағылан зоол. porcu
жақгау, кәсек frame
pine
жақгаушы, жолын куушы ad
жайылма сөйлем extended herent
sentence
жақгырмау despise
жайылу stretch, reach (to)
жакүг ruby; sapphire
жайылу, тарау enlarge
жақша bracket
жайылым, өріс; жайылу pasture
жацын near; close; жақын
жайын зоол. catfish
кашықгық short distance; (doc
туралы) intimate
жайында in connection with
жақын адам pal
жақ side; тарап party; орын
place; баска жағынан алғанда
жақын маңда near
on the other hand
жақын; тығыз closely
жақ сүйек jaw
жақында near (by), close (to)
жақпа ointment
жақындап келу drive up (to)
жақсарту improve
жаідлвдату bring together
жақсару improvement
жақындау approach, come
жаксы well; (денсаулық ту- nearer, draw nearer
ралы) quite well; жақсы! жарайды!
жакындық proximity; кандас
өте жақсы! all right!, very well! туыстық proximity of blood
splendid!; ~ өлең good song
жақынырақ nearer
жақсы дәм flavour
жал range, ridge
жақсы емес badly; that's too
жал (арыстанның, жылқының
bad!
және т. б.) mane
жақсы, жағымды nice
жала жабу, өсектеу slander
жақсы жігіт fine fellow, good
жала жабушы detractor
boy
жала, өсек slander, calumny
жақсы көретін favourite
жалақор backbiter
жақсыз грам. impersonal
жалақы pay
жақсылық; жақсы good
жалақы беретін күн payday
жақсылық жасау (қолдау, көжалаңаш naked
мектесу) favour
жалаңаяқ barefooted
жақсылықгы білмейтін ungra
жалаңаяқганып barefoot
teful
жалау lick
жақсырақ better
жалауша
small flag
жақгас, жақгаушы adherent,
жалбақтау carry favour with
supporter; advocate

жал
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жалбарынған, жалынған plea
ding
жалбарыну plea
жалбыз mint
жалгер tenant, renter
жалгерлік rent
жалға on hire; ~ алу hire
жалға алу, жалға беру rent
жалға берілу rent; үіі айына
200 долларға жалға беріледі the
house rents at $ 200 per
жалған false; (қолдан жасалган) forged
жалған жасалған forgery
жалған, өтірік fictitious
жалғандығын дәлелдеу refu
tation
жалғаншы lying; false
жалғастыра беріңіз! go on!
жалғастыру continue
жалғастыру, үзарту carry
жалғасы continuation; (романның) sequel; ~ бар to be continued
жалғасында during
жалгау грам. conjunction
жалғыз solitary; (жеке басты)
lonely
жалғыз бала only child
жалғызбасты,
жалғызілікті
loner
жалдамалы hired
жалдау hire
жалқау sluggard, lazybones
жалкаулану get lazy/slack
жалқаулық laziness

жам
жалмауыз кемпір, мыстан
кемпір ogress; the Old Witch
жалпақ табан мед. flat-foot
жалпы алғанда; мүлдем gene
rally, on the whole; мен оны ~
білмеймін I don't know her at all
жалпы жиналыс general mee
ting
жалпыға бірдей general, uni
versal
жалпыхалықгық public
жалт ете түсу flash
жалт караған көзқарас; бір
сәттік әсер glimpse
жалтармалы evasive
жалтару, қашқақгау to avoid
жалтару, қашу evade
жалтыл lustre, brilliance
жалтыраған brilliant
жалтырау shine; glitter
жалықгыратын, қызықсыз bo
ring, dull
жалын flame
жалындап жану; жарқырау;
кдйнау blaze
жалыңдау, маздау blaze, be in
flames
жалынды, албырт ardent,
fervent, fervid impetuous; ~ махаббат ardent love
жалынып-жалпаю supplicate
жамағайын remote
жамағат, жүртшылық public;
(көрермендер) audience
жамалған жер darning
жаман bad

жам
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жаман әдет bad habit
жаман, әділетсіз wrong
жаман баға bad mark
жамандық evil; harm; бір жамандықтың бір жақсылығы бар
every cloud has a silver lining
жамандық, зұлымдық evil
жамандық; көргенсіздік evil
жамау patch
жамау, жөндеу mend, repair
жамау, тігу sew up; (бүтіндеу)
mend
жамбас анат. pelvis
жамбас, сан анат. ham
жамылғы cover
жамылу cover oneself; get
covered
жан soul
жан; pyx soul
жаназа funeral service
жанай, кдсынан by, past; ~ өту
pass by, go past
жанама indirect
жанамалай casually, by the way
жанарғы, шілтер burner
жанармай fuel
жанармай күйып алу refuel
жанартау volcano
жанастыру touch
жанасу come into contact
жанасу мат. contact
жанасып, шектесіп туру adjoin
жанат зоол. racoon
жандайшап, қошеметші hen
chman

жаң
жандандыру, көңілдендіру re
vive; enliven; сергіту brighten up
жандану animation
жандырылған, жанған alight
жан-жақкд кдрау look about
жан-жақган жиналу assemble
жан-жақгы versatile
жанжал disagreement
жанжал шығару make a scene
жанжәбіл бот. ginger
жанкешті selfless
жанкешті ерлік selfless achie
vement
жанкештілік selflessness
жанкүйер fan; футбол жанкүйері football fan
•жанталас (өлім алдындагы)
agony
жан-төнімен берілген devoted
body and soul
жанторсық, күгы flask
жану burn; be on fire; жарқырау sparkle
жануар animal
жануыш buzz
жаншу, жаныштау crush
жаны ашу, тілектестік білдіру
sympathize (with)
жанында by, near
жаныцаа, маңында by, at, near
жаңа new
жаңа піскен нан fresh bread
жаңа туған new-bom
жаңадан all over again
жаңадан келген, бейтаныс
newcomer

жаң
жаңадан келген, тәжірибесіз
адам greenhorn
жаңалық' novelty
жаңалық2 innovation
жаңалық хабар news
жаңарту renew, renovate
жаңартылған; жаңа new
жаңашыл, пионер trailblazer
жаңашыддық innovation
жаңбыр rain; ~ жауып түр it's
raining
жаңбырдың астында in the rain
жаңғақ nut
жаңғакшаққыш cracker
жаңғырту renew
жаңғыртылу be reborn, be
born anew
жаңқа chip
жаңсақ mistaken
жаңсақ үғыну misunderstanding
жаңсақгық inadvertence
жаңылыс error
жапалақ owl
жап-жақсы pretty
жапқыш, жабын cover
жапон Japanese
жапон тілі; жапониялық
Japanese
жаповдық Japanese
Жапония Japan
жаппай өндіру mass produc
tion
жапсырма mere (кеңсё) dra
wing-pin; амер. thumbtack
жапсыру paste; бөлмеге түскағаз«~ wall paper the room
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жар
жапырақ leaf
жалырақгы leaf-bearing; ~ ағаш
foliage tree; амер. shadetree
жапырақша алтын: алтын
жұкалтыр gold leaf
жапырақша өрнек foliage
жара wound
жарайды all right!; very well!
жарайсың! well done!
жаракат, көгерген жер injury;
bruise
жарақгалу, жабдықгалу equip
ping
жарақтау equip
жараланған wounded
жаралану wound
жаралау wound
жаралы wounded man
жарамайтын, жарамсыз unfit
жарамды fit; қолданылатын va
lid
жарамсыз ineffective; заң.
ақиқат емес invalid
жарамсыз деп тастау throw
aside, reject
жарас|у suit, become; бүл қалпақ сізге ~ады this hat suits you
жарату, жасап шығару create
жаратылыстану ғьиіымдары
natural sciences
жарау (кэдеге асу) do, be
suitable; бүл ештеңеге жарамайды! that won't do!
жарғанат bat
жарғы charter; statutes; әск.
regulations

жар

жария болу publicity
жария емес illegal; астыртын
underground
жарияланым publication
жариялау announce; жария
егу make smth. public
жариялылық publicity
жарқағаз poster
жаркағаз жапсыру poster
жаркдғаз жапсырушы poster
жарқыл fire, flash; ауысп. out
burst, outbreak
жарқылдау, жаркцрау sparkle,
glitter; flash
жарқын жузді, жайдары af
fable, friendly
жарқыраған bright
жарқырау shine; ауысп. be
radiant (with)
жарлы poor man
жарлы-жақыбайлар жинақт.
poor people
жарлық decree, edict
жарма grain
жармасу seize; ұстай алу catch
hold (of), grasp
жарна payment; мүшелік ~
membership dues; кіру ~сы
entrance fee
жарнама advertisement
жарнама беруші advertiser
жарнамалау publicize
жартас rock
жартастағы бейне rock car
vings
жарты жолда midway
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жас

жарты жыл six months
жарты сағат half an hour
жарты сағаттан кейін in half
an hour
жартыжылдық half-yearly
жартыкеш ambivalent
жартылай half
жартылай қорғаушы спорт.
halfback
жартылай финал спорт. semi
final
жартышар hemisphere
жартышеңбер semicircle
жару (қопару) blow up
жарық light, bright; айқын
clear
жарық »t»f) rupture
жарық беру illuminate, light
(up); ауысп. throw light upon
жарық жылдамдығы velocity
of light
жарық түсіру illumination
жарықшақ splinter, fragment
жарылғыш: ~ заттек explosive
жарылу explode, burst
жарылыс explosion;
жарымжан cripple
жарым-жартылай,
ішінара
partly, in part
жарыс competition
жарыс спорт. event; contest
жарысқа катысу compete
жарыска шакуру challenge
жарыссөз debate
жарысу compete
жас age

жас
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жас ет fresh meat
жас, жаңа fresh
жас жүбайлар young couple
жасақгама recruitment
жасақгау, жинау әск. recruit
жасалу, болу become
жасамақ болу, ниеттену in
tend; mean
жасамлаз,
шығармашылық
creative
жасанатын бөлме театр. dres
sing-room
жасанды былғары leatherette
жасандыру, әдемілеу prettify
жасану, әдемілену smarten
жасап шығару make, manu
facture; produce
жасасын! long live!
жасау (келінніқ) dot
жасау do; make; қорытынды ~
draw a conclusion
жасау, жарату creation
жасау мүлкі portion
жасауға дайын, ынталана жасайтын willing; ол келісті, ол
лайын he is willing; ерікті түрде;
іждағатпен willingly
жасауыл, карауыл guard, watch
жасканшақ, үялшақ diffident
жасқаншақгану hesitate
жасқаншақгық hesitation
жасхдншақгық, именшектік
uncertainty, diffidence
жасоспірім, жас young
жасөспірім шақ youth
жасөспірімдер youth, young
people

жас

жасөспірімдік youth; youthful
жастар youth, young people
жастар үйымдары youth orga
nizations
жасгар фестивалі youth festival
жастық (шақ) youth
жастық тысы pillowcase
жастық; жастану; жастық
жастану pillow
жасы кішісі the younger,
junior; кіші ғылыми қызметкер
junior research worker; кенжесі
the youngest
жасы үлкені older; бәрінен
жасы үлкені oldest (балалар
турапы), elder; бөрінен үлкені
eldest
жасық lean; ~ ет lean meat
жасық, ынжық softie
жасыл green
жасыл аймақ (қала маңындагы) green belt
жасыл жарық (багдсршамның) green light
жасыл, найзағай lightning
жасылкөк (өсімдік) verdure;
көкөніс vegetables
жасыру' (паналату) conceal;
(қоргау) shelter
жасыру2 hide; (алып қою) put
away
жасыру3 conceal the fact
жасырын secret; жасырықцы
физ. latent
жасырын, астыртын secretly
жасьфын, білдірмей, үрлана
furtively, surreptitiously; by stealth

жас
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жасырын дауыс беру voting;
polling; secret vote
жасьфын сыр secret; mystery
жасьфын түрде, білдірмей
stealthily
жасырыну hide
жат, бейтаныс (кісі) foreigner,
strange .
жатақхана hostel, амер. dor
mitory; студенттер жатақханасы
students' hostel
жатқызу lay; төсекке ~ put
smb. to bed
жатгал алу (рөлді) театр. study
жаттығу1 exercise
жаттыгу2 practise
жаттықгыру train
жаттықгыру, үйрету accustom
жату lie (down); үйқыға ~ go
to bed
жатынүй bedroom
жатыр анат. uterus
жау enemy
жауап answer, reply
жауап алу question; inter
rogate
жауап алу, тергеу interro
gation
жауап алушы, тергеуші inter
rogator
жауап беру answer, reply; (бірдеңе үшін) be responsible for,
answer for
жауап кдйтару respond
жауап, шешім answer, solu
tion

жәб

жауапкер, сотталушы заң. d e 
fendant
жауапкершілік responsibility
жауапсыз irresponsible
жауаіггы responsible
жауапты қызметкер executive
жаугер warlike; martial
жаулап алу conquer
жаулап алушылық conquest
жауласу hostility
жауу (қар, жаңбыр) come
down
жауһар masterpiece
жаушы messenger
жауыз villain
жауыз; катерлі evil
жауынгер warrior, soldier
жауынгерлік military; ~ міндет
military duty
жауын-шашын fall
жауып бекіту shut, close
жауырын анат. scapula
жаю, жазу unfold; unwrap;
ауысп. develop
жаю, жасау cover; дастарқан ~
lay the table
жаялық napkin; амер. diaper
жаяу on foot
жаяу өскер infantry; ~ полкі
infantry regiment
жаяу журу walk
жаяужол pavement; амер. side
walk
жаяукөпір footbridge
жөбір offence
жәбірлейтін offensive

жәб
жәбірленгіш, өкпешіл vulne
rable
жэбірлену, өкпелеу take of
fence, be offended, be hurt
жэбірлеу offend, hurt
жәбірлеу; жала жабу injury
жәндік insect
және, мен and; ~ ... both...
and...
жәншау мед. scarlet fever
жәрдем, көмектесу (жумыссыздарга) relief
жәрдемақы grant, relief
жәрдемдесу, көмек assistance
жәрмеңке fair
жәшік box; суырмалы ~ drawer
жәшік; сандық chest
жебе arrow
жебіршөп бот. savory
жедел жәрдем шақыру call for
an ambulance
жедеддеткіш, каталнзатор ac
celerant
жедеддету speed up
жеделхат telegram
жеделхат жіберу telegraph
жейде shirt; көйлек chemise;
■шкөйлек night-gown
жек көру scorn, disdain (for)
жек көрушілік contempt
жеке personal, individual, pri
vate
жеке-дара individual
жеке, жалғыз lonely, solitary
жеке-жеке, бөлек-бөлек: ~
томдар odd volumes
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жел
жеке куәлік identity card,
credentials
жеке өзі individual; personal
жекелей, бөлек: ~ алганда in
particular
жекеше тур грам. singular
жеккөрінішті despicable, con
temptible
жексенбі Sunday
жексүрын contemptuous
жексурын, жаман nasty, bad
жел wind
жел кақгыру, кептіру, кұрғату
air
желаяқ поэт. wing-footed
желаяқ спорт. runner
желбағар weathercock
желбезек gills
желбіреу flutter
желгіш, желісті (am) trotter
жедцеппш ventilator; fan
желдету ventilation
желекжол boulevard
желеу, сылтау excuse, pretext
желке back of the head
желкен sail
желкенді қайық yacht
желпуіш fan
жслсіз, тымық, қапырық air
less
желтоқсан December
желі (теміржол және т. б.)
system
желім glue
желімдеп жапсыру paste to
gether

жел
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желімдеу glue; gum
желгіс, желу trot
жем fodder
жемсау (қүстың) crop, craw
жеміс fruit
жеміс апшш fruiter
жемк(тің) fruit; ~ бағы orchard
жеміс-көкөніс дүкені green
grocery
жеміс сатушы greengrocer
жендет hangman; ауысп. but
cher
жең sleeve
жеңу conquer
жеңіл light
жеңіл акгомобиль passenger car
жеңіл атлетнка track and field
(athletics)
жеңіл аяқюпм open-toe san
dals
жеңіл жаза mild punishment
жеңіл салмақгы спорт. light-weight
жеңіл тамақ snack; hors
d'oeuvre
жеңілген жақ underdog
жеңіддегу facilitate
жеңідоік privilege
жеңідщкті favourable; (баж
алымы турапы) preferential
жеңілментін invincible
жеңілтек careless
жеңілтектік frivolous; (жеңілтектік қылык) careless; (бірдеңеге жауапсыз қарау) irres
ponsible

жер

жеңілу beating
жеңіліс defeat
жеңімпаз victorious
жеңіп шығу, жеңу gain a vic
tory
жеңіп шықкдн victor
жеңіс victory
жеп тауысу eat, eat up
жер earth; land; иелік pro
perty; топырақ soil; жер шары
the world
жер асты underground, sub
terranean
жер асты: ~ сулары subsoil
waters
жер астынан жол қазу un
dermining
жер аудару exile
жер аударылған, куғындалған
expellee, exile
жер аударып жіберу exile
жер, аумақ soil
жер жырту plough, till
жер иеленуші landowner
жер қабаты soil
жер қрйнауы bowels of the earth
жер өңдеу till
жер сальвы land-tax
жер суару watering
жер суландыру irrigation
жер сілкіну earthquake
жер тебіну stamp
жер телімі plot
жерге қону land
жергілікті local; ~ турғын in
habitant

жер
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жергілікті адам native
жергілікті вдет-ғүрып native
customs
жеребе lot, destiny; ~ суыру
cast (draw) lots; ~ тастау draw/
cast lots
жержаңғақ earth-nut
жер-жерде everywhere
жеркенген disgusted
жеркеншектік fastidiousness
жеркенішті disgusting
жерлендіру эл., радио. earth
жерлес compatriot
жерлеу bury
Жерорта теңізі Mediterranean
(Sea)
жертөле cellar
жертөледе сақгау cellarage
жершідцік regionalism
жесір widow
жете бағаламау underestimate
жетек бедцік тех. belt
жетекші
guide; жолсерік
(пойызда) attendant, conductor
жетерлік enough
жетерлік; мол ample
жетерліктей enough; sufficiently
жетеу seven
жеткізу lead (up to, to); әкеліп
соғу bring, reduce (to)
жеткізу, апарып беру (xamтарды) deliver; (mapamy) spread
жеткізу, беру delivery
жеткізіп беру delivery; уйге ~
delivery to customer
жеткізіп беру; табьк ету deliver

жеткіліксіз insufficient
жеткіліксіз болу be lacking, be
missing
жеткіліксіздік insufficiency
жетилікті sufficient
жегкілікті болу suffice; be
enough; жетер! жетті! that will
do!; enough!
жетгіниіек teenager
жетпеу lack
жстпіс seventy
жетпісініігі seventieth
жету achieve, get; attain
жету, KJOJI жеткізу obtain
жетуге болатын accessibility
жеті seven
жеті жуз seven hundred
жетілу, nky ripen
жетім офһап
жетінші seventh
жегіп тоқтау (жагага) put in
жетіспеу, тапшы болу deficit
жетістік achievement
жеу eat
жқдек: ~ теру berry
жндггіп ігісіру overdo
жшж, қаяырма (қаяпақтың)
brim
жиен KJJ3, немере қярыңдас
niece
жнен ұл, немере іиі nephew
жималы, бүкпелі folding, col
lapsable
жинах, collection; selection;
өлендер жинағы a collection of
verses

жия
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жоғ

жинак; - кассасы savings-bank
жиыстыру tidy up
жнвақгама collection
жні dense
жинақгап кррыту generalize,
жні болу frequent
summarize
жоба project, design; қарар
жииақгау save
~сы draft resolution
жннакр neat
жобалау make design (for)
жнналатын орын (аңшыларжоғалган lost
дың, велосипедшілердің және жоғалту, айырылу lose; (текке
т. б.) meet
шыгындау) waste
жиналған (қор, ақша) savings
жоғалу be lost; ауысп. be
жиналмалы кереует press bed
forgotten
жиналу (бірге) gather, meet
жоғарғы high; the highest; the
хнналу collect
supreme
жнналыс meeting, convocation
жоғарғы бнлік supreme/sove
reign power
жинал алу, жинау harvest
жоғары оку ориын бггірген,
жннау1 collection; өшм ~ yield;
жүзім - vintage; әск. muster; жоғары білімщ graduate
кездесу gathering, meeting; бөЖоғарғы COT Supreme Court
рі жиналу be assembled; бөрі
жоғары above; нөдден ~ above
жиналаы ма? are we all here ?
zero
хннау2 gather, collect; полигр.
жоғары (амер. кез келген) оку
теру set up; эск. recruit
орнын тамамоау graduation
жирен red, auburn
жоғары сапа distinction, excel
жиһаз furniture
lence
жнһаз қою fumishing(s)
жоғары сортты high-grade
жяһаздау furnish
жоғары түрғаи over
жнһаи кезу wander
жоғарьва up, upwards; (сатыжнһанкездік: ~ саяхат a voyage мен) upstairs
around the world
жоғарцда at the top, over
жиынтық (коллекция) collec
жоіярцца айтшнан abovetion
mentioned
жшлггық sum; total
жоғарьда ашъин-андай as sta
жиыны, барльны amount
ted above
жиырма twenty
жопфыдағыны қараңыз see
above
жиырмасыяшы twentieth
жоғарылату raise
жнырылу wriggle

жоғ
жоғарылау elevation; eminen
ce; (түгыр) platform
жоғарырақ above; жоғарғы
кдбатта upstairs
жойғыш ав. Tighter
жойғыш үшқыш fighter pilot
жойқын crushing; staggering
жойқын апат catastrophe
жоқ" no; болмайды there is no,
there are no; үйде ешкім ~ there
is nobody at home
жоқ 2 not; no; (ешкім, ештеңе,
ешқандаи) none; қателер ~ there
are no errors
ж о қ қылу
remove; жою
eliminate
жоқгау, жоқгап жылау keen
жоқшылық, кедейшілік indi
gence
жоқшылық көру be very poor
жоқшылыққа үшырау impo
verishment
жол (кітаптагы,
газеттегі)
line
жол road; way; (саяхат) jour
ney
жол бермеу, болғызбау pre
vention
жол беру" concession
жол беру2 step aside
жол жүру trip, excursion; tour
жол-көлік оқиғасы road/traf
fic accident
жолақгы striped
жолақы fare
жоламау evade
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жор_
жолаушы passenger
жолаушы вагоны passenger
caniage; амер. passenger car
жолаушы поііызы passenger
train
жолбарыс tiger
жолбелгі traffic sign
жолға арналған travelling
жолдас comrade; mate, fellow
жолдас, дос friend
жолжазба itinerary
жолжелкен бот. plantain
жол-жөнекей on one's way
жилкөрсеткіш guidebook
жолшыбай on the way
жолы болмау fall through
жолы бір, жолдас fellowtraveller
жолығысу, кездесу appoint
ment, interview; амер. сөйл. date;
жүздескенше good-bye
жолыңыз болсын! pleasant/
good journey!
жомарт generous; қолы ашық
open-handed
жомарттық generosity
жону; қыру shave
жоңышқа бот. lucerne
Ж О О (жоғары оқу орны)
higher educational institute; uni
versity, college
жорамал guesswork
жорамал, болжам supposition,
hypothesis
жорамалдау suppose; assume;
амер. guess

жорға ambler
жорғаторғай jay
жорық campaign
жорық, рейд әск. raid; тең.
roads, roadstead
жоса sienna
жоспар plan
жоспар, жоба; бағдарлама
scheme
жоспар қуру design
жоспарлау plan
жоспарлы planned
жоспарлы түрде systematic,
planned
жота, тау жотасы mountain
range
жою cancel
жою, бүзу cancel, annul
жою, күрту beat, give a severe
beating, beat up
жөке lime
жөнге салу; жайғастыру settle,
arrange
жөнделетін, жөңдеуге келетін
repairable
жөндеу, калпына келгіру re
pairing
жөндеу, ондау repair
жөндеу, тұзеу correct
жөнелту send, dispatch.
жөнелту, жіберу dispatch;
пошта аркңлы ~ post; амер. mail
жөнсіз; әдепсіз unceremonious,
familiar
жөнінде, кртысты regarding
жөнінде, туралы about

жөтел cough
жөтелу cough
жуандау grow stout (fat)
жуаіідық, семіздік obesity, cor
pulence
жуас, момын humble, meek
жуасыту pacify; suppress; put
down
жуғыш ұнтақ washing powder
журнал magazine; journal; сән
~ ы fashion-magazine
журналист journalist
жусан бот. wormwood
жуу wash
жуық near, by; жақын next to;
шамамен about
жуықгап алганда approximate
жуықгау approach
жуындыру wash
жуыну wash (oneselO
жуып тазарту to wash clean
жуып шығу washжуырда lately, recently
жуырдағы, таяудағы latter
жубай husband
жұбандыру comfort
жүбаныш comfort
жұбату, алдандыру comfort,
console
жұғу infection
жүғымдылцқ, кенеулілік sa
tiety
жүдырық fist
жука, ашаң slender, slim; нәзік delicate, subtle
жүка киіз felt

жуқ
жүкалтыр foil
жүқпа infection
жүқпалы infectious,
con
tagious
жүқпалы аурулар ауруханасы
isolation hospital
жүқпасыздандыру disinfection
жүқтыру infect
жүқгырып алу catch
жүддыз star
жүлдызқұрт зоол. саіефіііаг
жүлку pull; jerk
жұлқынып сөйлеу gesticulate
жүлу pick; жулып алып тастау
tear off; бүлдіру spoil, ruin
жүлып алу withdrawal
жүлып алу pull out; (micmi)
extract; (кітаптың т. 6. бетін)
tear out; (қолдан) snatch out
жүма Friday
жумарлау rumple; умаждау
crumple
жүмбақ puzzle, riddle; купия
mystery
жүмсақ soft; mild (климат
туралы); ауысп. gentle
жумсақ мінез pliable character;
- кресло easy chair; - жиһаз
upholstered furniture; ~ вагон
first-class carriage
жұмсақ нан fresh bread
жүмсак; ~ пісірілген жұмыртка soft-boiled egg
жүмсал жіберу use (up); бар
авдііаны ~ squander all one's
money
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жүм
жұмсарту
soften;
кінәсін
жуып-шаю extenuate
жүмсау, жұмсап қою spend
жұмылдыру mobilise
жумылдырушылық, мобилизация mobilization
жүмыртас cobblestone
жұмыртқа egg
жүмыртқа салу lay eggs
жұмыс work
жұмыс беруші employer
жұмыс киімі, комбинезон ove
rall
жұмыс күндері (аптаның алты жумыс куні) week days
жумыс күні weekday
жумыс күші labour force
жумыс кабілеті capacity for
work
жумьк сағатгары working hours
жүмыс уақьпы labour hours
жүмыс халаты overall
жүмыс істемейтін idler, loafer
жүмыс істеу work
жумыскер worker
жүмыскер өйел worker; үйдегі
қызметші
әйел
housemaid,
(domestic) servant
жүмысқа келмей қалу absen
teeism
жүмыссыз unemployed
жұмыссыз жүру, бос сандалу
idle, loaf
жумыссыздық unemployment
жұмыстан шығару dismiss
жүмысшы I з. е. worker II с. е.
working; ~ табы working class

жүм
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жуи

жұмысын тоқгату, жабылу
жүгіріс, жүпру run, running
(съезд, сессия және т. 6. туралы) жүдеген, арыған emaciated
end, finish
жүдеу, ару grow thin
жүп matching; twin, pair
жүдеу, элжуаз sickly; ailing
жұпарбүршақ бот. sweet-pea
жүдеулік thinnes
жулыны; үстамды modest
жүз (пышақтың) blade
жүрнақ грам. suffix
жүз hundred
жүрткд жаю spread abroad
жүз елу hundred and fifty
жүртшы, тазкара зоол. vulture
жүз; ұш point; edge
жұртшылық public; қальщ ~
жуздескенше,
көріскенше
general public
goodbye
жүт з. е. jute
жүздесу see one another, meet
жүтқыншак throat; жұтқынжүздік hundred
шағы жыртылғанша айғайлау at
жүзеге асу come out
the top of one's voice
жұзеге асыру real; жүзеге
жұту swallow
асырылатын practicable
жүтым sip; gulp
жузеге асырушылық imple
жүтып жіберу swallow
mentation
жүгері maize; амер. corn
жузжылдық century
жүгін жеңілдету unload
жұзу (спорт турі) swimming;
жугін түсіру unload
(кемемен) navigation; (саяхат)
жұгіну address; appeal; (өтініш voyage, trip
айту) apply to
жұзу бассейні swimming pool
жүгініс appeal
жұзу, малту swim; (cy бетінжугіретін running
де) float
жугіртіп оку, жүгіртіп кдрау
жүзуші swimmer
rapid reading, (passing) glance
жүзі нүрлана күлімсіреу beam
жугіру run
жузік ring
жүгіру, жылдамдық жарысы
жүзім grapes
спорт. races
жүзім канты grape sugar
жүгіріп келу come running
жузімдік vineyard
жугіріп кету, кашып кету run
жүзінші hundredth
away, make off
жүзіп оту swim across; (қайықжүгіріп кіру run in, run into
та және т. б.) cross
жүгіріп өту run (by)
жүйе system, order
жүгіріс run
жүйек (көкөніс) bed

жүи
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жыл

жұргізуші (автомашшшны) dri
- жуйелеу systematize
ver
жұйелі regular
жүргізуші
куәлігі driving
жуйке nerve
licence
жүйкесі жұқарған neuropath
жүргінші passenger
жүйкесі тозу neurosis
жүк (кеменіқ, ушақтың) cargo жүрск heart
жүрек жалғау to have a bite
жук load
жүрек соғуы palpitation
жүк арту load
жүректілік daring
жук машинасы lorry; амер.
truck
жүрдек, жүйрік fast; ~ пойыз
жүк: ~ пойызы goods train; fast train
амер. freight train
жүріл кету (көлікпеи) departure
жүк тиеу burden
жүріи кету (пойыздың және
т. б.) departure
жүк түсіру unload
жүріп өту (квлікпен) pass (by,
жүксіз, жеңіл қалыппен with
out luggage
through); go (past, by)
жүріс (көлікпен)ride,riding;
жуктеме load
drive, driving
жүктеме тех. load
жүріс walking; 5 минуттық ~
жүктеу, арту lay (on); үміт
five minutes' walk
арту place one's hopes (on)
журіс-турыс, мінез-кулық b e 
жүктеу; бұйыру get
haviour
жүкгі, екіқабат pregnant
жүріс-түрыс, өзін-өзі үстау
жүктілік pregnancy
жүкші loader (т.-ж.); steve мәнері bearing
жыбырлау, қозғалу stir, mix
dore (кемедегі)
жығу knock down (агашты
жүлде prize
кесіп қулату) fell
жүн wool
жыгу, жеңу overcome
жүи мата tweed
жьвъілу, күлал қалу fall, drop
жундес shaggy
жығылу, кулау tumble
жүннен тоқылған woollen
жыл year; өткен ~ last year;
жургізу lead; conduct; (автоаддаіъі ~ next year; Жаңа ~мен!
мобильді) drive
жұргізу, салу: жол салу build Happy New Year!
жыл бойы all the year round
a road; электр жургізу install
electrical equipment; (жумыс
жыл кұсы bird of passage
жүргізу және т. б.) conduct
жыл сайынғы yearly, annual

жыл
жыл санау system of chro
nology
■ жылан snake; serpent
жыланбалық grig
жылал-еңіреу sobbing
жылау weep, cry
жылауық weeper
жылауық тал weeping willow
жылдам, жедел quick, fast;
жедел жәрдем first aid
жылдамдық speed
жылдамдық; жүріс motion,
speed
жылдамдықгар қорабы wheel
box
жылдық (мерейтой) anniversary
жылдық annual
жылдык, кіріс revenue
жылжу advance; алға ~ make
hedway/progress, get on
жылжымайтын мүлік real es
tate; immovables
жылжымалы mobile
жылжыту removal; орнын
ауыстыру displacement
жылдо зоол. horse
жылцы еті horse meat
жылкр зауыты stud (farm)
жылмаң, жыліюс brisk, nimble
жылнама chronicle
жылнамашы chronicler
жылт-жылт ету glimmer
жылтыл gleam
жылтылдау glimmer, shimmer
жылу warmth
жылулық thermal
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жіб
жылы warm
жылы киіну dress warmly
жылы шырайлы, жақдары af
fable
жылылық heat; ауысп. warmth
жылымық thaw
жылыну warm oneself
жылытқыш hot-water bottle;
амер. hot-water bag; электр ~
electric pad
жылыту warm
жылыту аспабы; жылытқыш
heater
жыльггу, қыздыру warm up
жымиып күлу ironical smile
жымию, күлімсіреу smile
жықдыхана asylum
жыныс биол. sex
жыра, сай ravine
жырақгық distance
жырқылдап күлу snigger
жыртқыш (аң) beast of prey;
(қус) bird of prey
жырткдопъгқ rapacity
жырту (соқамен) plough up
жырту, айыру tear, үзу break off
жыртық-тесік ragged
жыртылған torn
жыртылу, қирау, сыну break
жыртып тастау tear to pieces
жібек (буйым, киім) silk
жібек silk
жібек іодггы silkworm
жіберу (босату) let smb. go;
set smb. free

жіб
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»у
жігтг fellow, chap
жік, қрбат layer; геол. stratum
жһсгеу грам. conjugate
жіктік жалау грам. conju
gation

жіберу: хабар/хат ~ to send a
message/a letter
хгіберу, жөиелту sending
жіберуші sender
жібпу wet; шылау soak
жігер will; ~ күпгі willpower
жігерлі strong-willed
жігерлендіру encourage
жігерлену,
күлшыну en
thusiasm, animation

жіңішкс slender
жіңішке шүжық sausage
жш thread

3
зайып wife
закдо келтіру (біреуге) bring/
do smb. harm
закдодау spoil; денсаульвъш ~
ruin one's health
заждом келмеген (аман-есен)
unharmed, uninjured, safe
зал hall
залал damage
залал келгіру prejudice
заладцы, зияцды harmful; bad;
unhealthy
залым evil-doer
заман epoch
замацдас, жұрбы contemporary
заң law; ~ бойыншя in law
заң ғылымдарының докторы
Doctor of Laws
заң факультеті department of
law, law faculty
заңгер lawyer
заңгар majestic
зявдастыру legalize, legitimate

заңцы lawful
іаңдідг legal, legitimate
завдылық legality; regularity
заңвамалық legislative
чаң«л illicit, unlawful
заңсыз крныстануіііы squatter
запас; крр fund
запасгаы spare; ~ ойыншы
reserve
зардал іпеккен (тарап, адам)
sufferer
зардап шегуші victim
зар жылау cry, wail
зарад charge
застава gate, town gate (way);
әск. outpost; шекаралық ~ fron
tier guards
зат thing
зат есім грам. noun
зхтбелл label
заттек substance, matter
заузақоңыз chafer
зауыцсыз reluctantly

зау
зауыт factory, works, plant, mill
зәйтүн olive
зәкір anchor
зәрлі, кекесінді, ащы caustic,
biting
зәру болу, мүқгаж болу (ақша
туралы) be in great need of
money
зоулім ғимарат skyscraper
зейнетақы pension
зейнеткер pensioner
зейінсіз stupid
зембіл stretcher
зер салу pay attention
зергер jeweller
зерделі, ақылды prudent, rea
sonable
зердесіз, топас stupid, dull
зерек, тапқыр quickwitted
зертгеу (гылыми) investigation
зерттеу, анықгау, сүрастырып
білу investigate
зертгеу (гылыми еңбек) study
(of); ~ орталығы research center
зерптеу, білу study, learn
зерттеу жүмысы (гылыми)
reseach; research work
зертгеу; зерделеу research
(into); investigation (of); ғарыш
кеңістігін ~ space exploration
зерттеу; қарау; қарап шыгу
examine
зертгеуіш investigator, resear
cher
зертхана laboratory
зең, өңез mould
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зығ
зеңбірек gun, cannon
зират cemetery, graveyard
зире бот. caraway
зиягүл бот. ragwort
зиялы intellectual
зиялы қауым intellectuals; the
intelligentsia
зиялылық cultured; educated
зиян harm, injury; damage
зиян келмейтін ету render
smth. harmless
зиян келтіру harm, injure;
damage
ЗИЯҢДЫ wrongfully
зияндылық;
жарамсыздық
badness
зиянкес а.-ш. pest
зиянсыз harmless
зоодукен pet-shop
зоология zoology
зоолопмлық zoological
зор huge, immense
зорға, әрең scarcely; hardly;
дерлік almost nearly
зорға сөйлеу scarcely speak
зорлану, күш салу effort,
strain
зорлықты forcible; forced;
~ өлім violent death
зүлым insidious, crafty
зүлым, қаскөй evil-doer
зүлымдық crime
зығыр flaxen; (мата туралы)
linen; - майы linseed oil
зығырданы кайнау indignation
зығырдаиыи қайнату infuriate
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зым

ине

зымиян caustic; malicious,
spiteful
зымыран rocket
зымырап өте шығу (соқпаи)
dart by, rush by

зымырау rush along
зыр хдғу rush about
зырылдауық (ойыншық) top
зіл mammoth
зілді strained, tense

и
иә yes

ибасыз immodest; (әдепсіз)
indiscreet
игеру master
игі ниетті well-disposed
игілік welfare, well-being
игілікті grateful; thankful
идеология ideology
идея idea
идеялы ideological; (адам туралы) high-minded
идиома, фразеологизм idiom
ие болу, алу acquire; сатып
алу buy
ие болу; басып алу; меңгеру
take possession of; seize
ие болу, қожа болу possess
ие болушылық possession
ие, иегер possessor, owner
ие; үстаушы; иегер (жүлде,
қүрметті атақ туралы) holder
иек chin
иелену seize; (аумак, туралы)
occupy; (өзімен бірге ала жүру)
take, bring
иелену, алу assume
иеленуші owner
иелік estate

иелік ету, басқару give orders;
dispose (of)
иемщену appropriation
Израиль Israel
иландыру inspire (with); ойға
~ give smb. the idea (of); put it
into smb.'s head
иланымды convincing
илемдеу mex. rolling; (металл
илемі) rolled metal
иленген тері cordovan
илеу (қүмырсқаның) anthill
имандылық, таза ниеттілік
honesty
имсишек irresolute, undecided;
(жаптақ жауап және т. б. myраііы) half-hearted
именшектік indecision
импорт import
импорттау import
индикатор; көрссткіш indicator
Индия India
Индонезия Indonesia
индустрия industry
иіідустрияландыру industria
lization
индустриялы industrial
ине needle

ине
инелік зоол. dragonfly
инженер engineer
институт institute; мекеме
institution
интеграл мат. integral
интеграция integration
интервенция intervention
интернационадаық international
инфляция inflation; жылдық ~
деңгейі annual rate of inflation
информатика informatics
Иордания Jordan
ипподром race-course
Ирак Iraq
Иран Iran
ирандық Iranian
ирек түгік тех. coil (pipe)
ирелеңцеу wind
ирланд Irishman
ирланд (әйел, қыз) Irishwoman
Ирландия Ireland
ирландиялық Irish
ирландгар; ирланд тілі Irish
Ислам Islam
исланд Icelander
Исландия Iceland
исландиялық Icelandic
испан Spaniard
испан тілі Spanish
Испания Spain
испаниялық Spanish
ит dog
ит шана dogcart
Италия Italy
италиялық Italian
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иіс
итальян Italian
ктбалық зоол. seal
ителгі saker falcon
игеру push
итеріп жіберу push away
итжидек, күтырған бот. bel
ladonna
иткүрке, үйшік kennel
итмүрын бот. wild hedge rose,
dog-rose
итошаған бот. coreopsis
іптіс tusk, fang
итшомырт бот. buckthorn
ігтшілеп тіршілік ету lead a
dog's life
ишара, туспал suggestion
иық shoulder
иық бау braces; амер. sus
penders
иыкағаш dress-hanger
иілгіш flexible
иілу bend
иілу, еңкею bend
иілу, сөлем салу bow
иін тіресіп туру crowd, throng
иінтірек lever
иіру, айиалдыру turn
иірілтен жіп yarn
иірім whirlpool; eddy
иіс smell
иіс газы carbon monoxide
иіс тию charcoal poisoning
иіс туйсігі sense of smell
иіс шығу smell
иіскеу smell

иіс
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кат
иісшіл ит bloodhound; police
dog
иісін білу, сезу smell
ию bend

иіссу cologne
иісгі желкен бот. celery
иіссіз flavourless

и

йогурт yoghurt
йод iodine
йодоформ фарм. iodoform
Йорк геогр. York

Йемен Yemen
йог yogi
йога yoga; ~мен шүғылдану go
in for yoga; do yoga

к
кабель cable
кабина booth; cabin
кабинет study, room; дәрігер ~і
consulting room; саяси. министрлер ~і cabinet; жумыс
кабинеті study
кавказдық Caucasian
кадр кино. shot; (кинодагы
кадрдың фотосуреті) still
кадрлар personnel, staff
кадрлар даярлау training of
specialists
казарма barracks
Каир Cairo
камбала flatfish
камера cell; сақгау ~сы cloak
room
Канада Canada
канадалық Canadian
канал canal
канализация sewerage
кандидат candidate
кандидатура candidature

Канзас Kansas
каникул holidays; vacation
капитал capital
капитализм capitalism
капитан captain
карикатура caricature
карта (географиялық) map;
(ойын картасы) card
карпіна picture
картон cardboard
картоп potatoes
картоп аршу peel potatoes
картоп отырғызу plant pota
toes
картоп уны potato flour
касса (pay-)desk; (билет сататын) booking-office; (автоматты) cash register; (нақты
бар ақша) cash
кассир cashier
кастрөл saucepan
каталог catalogue

кау
каучук rubber
кафе cafe
кафедра chair, department;
~ менгерушісі head of chair;
органикалық химия кафедрасы
chair/department of organic che
mistry
кафель (Dutch) tile
каюта cabin
кәдуілгі, едеттегі everyday;
ауысп. dull
кәдіш бот. marrow
кәззап swindler, crook
кәмелетке толған adult; of age
кәмелетке толмаған under
age; заң. ~ жасөспірім minor
кәмелеттік maturity
кәмелеттік аттестат schoolsertificate
кәмпескелеу confiscate
кәмпит sweet; амер. candy
көмшат зоол. otter
кәміл сенім, пікір conviction,
belief
көнігі қылмыскер jailbird
кәрез honeycomb
кәрленген, мейірімсіз fierce
кәрі қыз spinster; жас қьп girl
кәріқыз бот. stickeed
кәрілік old age
кәріптас amber
кәсіби professional
кәсіп түрі occupation
кәсіп, мамандық vocation,
profession, occupation, speciality
кэсіпкер undertaker, employer
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кез

кәсіподақ trade union
кәсіподақ билеті trade-union
card
кәсіподақгық trade-union
кәсіптік-техникалық училище
vocational technical school
квадрат square
квадрат теңцсу quadratic equa
tion
квадраттау square
кебек, елеңді bran
кебу dry up
кебін, ақырет киімі graveclothes
кеоіс shoe; шәрке slippers
кедей poor
кедей, қораш, жүпыны mean
кедейлер жинақт. the poor
кедсйлік poverty
кеден customhouse, customs
кедендік custom(s)
кедергі болу hinder
кедергі, бөгет obstacle, impe
diment
кедергі жасау prevent, hinder;
hamper
кедергілеу, бөгет жасау спорт.
handicap
кедір-бүдыр rough
кежек зоол. drake
кез келген any; калай да болса
at any price
кезбе wandering, roving
кезбе; жолаушы wayfarer
кездейсоқ accidentaly, by
chance, by accident

кез
кездейсоқтық chance
кездеме, тоқыма мата textile
кездесетін жер tryst
кездесксн, қарсы келген con
trary; counter
кездесу meet
кездесіп кдлу run against;
ұшырасу run across; meet with
кездік dirk
кезек turn; ~ке туру queue, line
кезекпе-кезек by turns
кезектегі next, immediate; ~
міндет the task at hand, immediate
task; ~ істер immediate affairs
кезекті the next in turn; әдеттегі the usual
кезекші on duty
кезекші әкімші (қонақуйдегі)
receptionist
кезекші болу be on duty
кезекші дәріхана drugstore
with extended business hours
кезекші офицер duty officer
кезекшілік duty
кезең period
кезқуйрық зоол. kite
кезу wander; ramble
кезі жетті, уақыты болды it is
time
кезіңде, заманында under, in
the time of
кей жерлерде here and there
кейбір кісілер some people
кейбіреулер someone
кейде, кей-кейде sometimes
кейін afterwards (соң); одан
соң then; кейінірек later on
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кел
кейін, артка back(wards)
кейін келе afterwards, later
кейін кдлу lag behind; (сагат
туралы) be slow
ксйін, соц in; екі сағаттан ~
in two hours
кейіиге шегеру (мерзімін) pro
longation
кейінге қалдыру adjourn
кейінірек later (on)
кейіп (снд. ауысп.) pose
кейіпкер character (пьесада)
кейіпкерлер әдеб. meantp. cha
racters
кек malice
кск алушы avenger
кек қайтару revenge oneself
(upon)
кекеп жымию slight/ironic/wry
smile
кекесін irony; зілді ~ biting
irony
кекесінді ironical
кекештену stammer(ing), stutler(ing); titubate
кекшіл vengeful
кекіл quiff
кекілік partridge
келеке mockery
келекешіл sarcastic
келер ұрпақ the next/coming
generation; future generation
келесі. following, next
келешек hereafter
келмей қалу absence, non-ap
pearance

кел
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кеятіру bring; пайда ~ be of use
Kejrripy inflict; нүқсан келтіру
cause damage
келу come; үйге ~ come home
келу, болу be present
келуші visitor; жиі - frequent
visitor
келін daughter-in-law; келін,
жеңге sister-in-law
келіншек wench
келіп жету arrive; көтерілу rise
келіп жету, келу arrival
келісім, тұсінісу agreement;
understanding
келісім; шарт concord
келісім-шарт agreement; заң.
contract; саяси. treaty
келісім-шартқа қол қою sign
a treaty
келіскіш compliant, amenable
келіссөз бастау proximity;
(қарым-қатынас туралы) inti
macy
келіссөз жургізу conduct/carry
on negotiations
келіссөздер negotiations; әск.
parley
келісті graceful
келісу (бірдеңеге) consent; (біреумен) agree
кем төлеу underpay
кем шығу shortage
кеме ship
кеме апаты shipwreck
кеме жасау shipbuilding
кеме қатынасы navigation

кен

кемежай pier, landing-stage;
(тауарлық) wharf
кемелдендіру improve, perfect
кемені жағаға такап қою
mooring
кемпір old woman
кемпірқосақ rainbow
кемсіту humiliate
кемсітушілік, қорлау humilia
tion
кему, азаю decrease
кему, тусу influx
кемшілік lack; акау defect
кемшіліктерді жою get rid of
short comings
кеміргіш зоол. rodent
кеміру gnaw; nibble
кеміру; мұжу gnaw
кеміріп тастау gnaw through
кемістік defect, deficiensy
кеміту, азайту decrease, dimi
nish; reduce
кеи mines, pits
кен байыту concentrate ore
кен орны mine; алтын ~ goldfields
кен өнеркөсібі mining inductry
кенгуру kangaroo
кене зоол. tick
кенеп (сурет салатын) canvas
кенеп canvas; (шайырланган)
tarpaulin
кенепшөп бот. hemp
кенет, кілт short
кенет тоқгату break off

кен
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кенет үзу (әңгімені, достықты
және т. б.) break off
кенеттен suddenly
кенеулі, тоқ, жүғымды nou
rishing; жұғымды түскі ас hearty
meal
кент, ауыл small village
кенші miner
кеніш mine, pit
кеніш газы fire-damp
кең spacious
кең киім loose fitting
кең көше; басты көше (қаланың) thoroughfare; көлікпен
өтуге болмайды (жазба) «No
Thoroughfare»
кеңалқым жылан cobra
кендік breadth
кеңейту widen; ауысп. extend
кеңейту, кеңею broaden
кеңес conference
кеңес беру suggest
кеңесу; келіссөз жүргізу confer
кеңесу, мөслихатгасу confer,
consult
кеңесші consultant
кеңею, үлғаю enlarge
кеңсе office
кеңселік office
кеңінен wide, widely
кеңінен мәлім far-famed
кеңінен тарату spread
кеңінен тарау spreading, circu
lation
кеңірдек анат. trachea
кеңірдектің кабынуы мед.
tracheitis

кер
кеңістік space; бірыңғай ақпараттық кеңістік united infor
mation
хептірілген dried
кептірілген өрік dried apricot
кгпіл болу vouch for; (біреу
үшін) answer for; (бірдеме үшіи)
guarantee
кепілберіс deposit
кепілге салу (кепілге беру)
pawn; mortgage
кепілге салынған зат pledge
кепілдік беру guarantee
кербез, сөнқой dandy
кербездену, сөнқойлану show
off
кербұғы зоол. hind
керск it is necessary; one must
керек жабдықгар; аспаптар
жинағы kit
керек-жарақ accessories, things
керексіз unnecessary
керемет, тамаша excellent
керең болып қалу, күлақ туну
become deaf
кереңдік deafness
керней муз. bugle
кернеу (токтың) voltage
кернеу, билеп өкету (сезім туралы) overwhelm
керосин paraffin, kerosene
кертпеш, терраса геол. bench
керу stretch, strain
керует bed
кері кету; күлдырау; ылди
decline

кер

кері карай, артка back
кері шақыру, қайтарып алу
recall
кері шама мат. reciprocal
керік зоол. giraffe
керіддесу swear; ұрсысу quarrel
керіп созу draw out
керісінше on the contrary
кесек piece, bit; бір ~ кант lump
of sugar; бір ~ мұз chunk of ice
кесек, дана, бөлік, телім piece;
нөрсе, зат сөйл. thing, trick
кесене mausoleum
кескін-келбет appearance
кескіндеме painting
кеспе noodles
кесле, салма noodle
кеспек barrel
кесте timetable, schedule
кесте тігу embroid
кесу cut off
кесімді piece-work
кесімді бага fixed price
кесінді section; сызықтың ~сі
section of a line
кесіп алып тастау amputation
кесіп тастау cut off
кесіп тастау, қыскарту dock;
жалақыны ~ to dock wages
кесіртке lizard
кету go away, leave, depart;
кдометтен ~ retire
кету, аттану go
кегу, жойылу come off
кетіп калу leave
кегіру remove
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кеш
кетіру, жою shift
кеуде breast
кеуде клеткасы мед. chest
кеуде, тұлга body
кеудеше blouse
кеуек, қуыс hollow
кеуіп калған dried; withered;
(өсімдік туралы) dead
кеуіт bosom
кеш evening
кеше yesterday
кешегі yesterday's
кешен complex
кешеуілдеген late
кешеуілдеу delay
кешею, кеш түсу, кешкіру dusk
is falling, night is coming on
кешке in the evening; бұгін
кешке tonight; кеше кешке last
night
кешке карай toward evening
кешкі ас supper
кешкі ас ішу have supper
кешкі газет evening paper
кешкі yaiqjT evening hours pi
кешкі шапақ sunset
кешігу lateness, being late
кешіккен late
кешіп өту әск. force a crossing
кешірек later (on)
кешіру pardon
кешірілмейтін; жарамайгын
inadmissible
кешірім excuse; заң. ақгау ac
quittal

кеш
кешірімлі forgiving, pardon
кешірімді к?тс a venial error
кибернетика cybernetics
кигізу dress
кикілжің, үрыс-керіс upset
килограмм, келі kilogram(me)
километр kilometre
килігу interfere
килігушілік interference
кино cinema, pictures, movies
кинофильм сөйл. movie; кино
the movies
киоск stall, stand, booth
кисель thin jelly
кит зоол. whale
кию put on
киіз үй jurt, yurta
киік antelope
киілмеген (киім) unworn
киім clothes pi; сырт ~ streetclothes pi, outerwear
киім-кешек clothes
киім ілетін орын cloakroom;
амер. coatroom
киімілгіш hat-and-coat-stand
киіндіру; безендіру trick
киіну dress (oneself)
киіп-жару break through
киіп көру try on
класс (топ, разряд) class
клеенка oil-cloth
клетка биол. cell
клизма enema
климат climate
клиника clinic
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кон
клуб club
коалиция; бірлестік coalition
кобальт хим. cobalt
кодекс code
кокс coke
коллекционер, жинаушы col
lector
коллекция жинау collect
команда (отряд) detachment;
тең. crew; cnopm. team
командалық commanding
командир әск. commander
командир commander
комбайн combine
комбайншы combine-operator
комбинезон overalls
комедия comedy
комиссия committee; commis
sion
комитет committee
коммерсант merchant, business
man
коммерцня commerce, trade
кокмерциялық commercial
коммуналдық қызметгер pub
lic utilities, public service
коммушізм communism
коммунистік communist
коммутатор switchboard
комод chest of drawers
компания company
KOiwnac compass
композіггор composer
компот stewed fruit
конвейср conveyor

кон
конверт envelope
конгресс congress
кондитерлік confectionery
кондуктор conductor
конкурс competition
консерві tinned food; амер.
canned goods
консерватория conservatory
конспект summary
конспирация conspiracy
конспирациялық secret
конституция constitution
конституциялық constitutional
конструкция design; construc
tion
консул consul
консуддық consulate
континент continent
континентік continental
контрабанда contraband
контрибуция contribution
контрреволюция counterrevo
lution
конференция conference
конііерт concert
концессия concession
коньки skates
конькимен сырғанау skate
конькиші skater
Копенгаген Copenhagen
корей Korean
корей тілі Korean
Корея Korea
король king
король өйел; корольдің өйелі
queen
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көг
корректор proof-reader
корректура proof
косеканс мат. cosecant
косинус мат. cosine
костюм costume, suit
котангенс мат. cotangent
котлет cutlet, chop; турама ~
cutlet
кофе coffee
кофе дәні coffee bean
кофе тұнбасы coffee grounds
кофе шәйнек coffee-pot
кофе ұнтақгағыш coffee grinder
кофе ішегін үзіліс coffee break
кофетартқыш coffee grinder
кофехана coffee house
кочегар stoker
коэффициент coefficient
көбейту кестесі multiplication
table
көбейтіп алу copying
көбейту multiplication
көбейту мат. multiply
кебейту, өсіру breed (мал,
қүс туралы); cultivate (өсімдік
туралы)
көбелек butterfly; түнгі ~ moth
көбею breed, multiply
көбік bubble
көбіне more often; көбінесе
mostly
көбірек more
көбірек, үлкенірек upwards
көгал lawn
көгалдандыру plant trees

көг
көгерген жер bruise
көгершін pigeon, dove
көгілдір lightblue; ~ экран TV,
television
көз eye
көз алдына келтіру imagine
көз алдында: ~ болу (адам
туралы) be present; (зат туралы) be available
көз алмай карау steady, Fixed
көз дәрігері oculist
көз жазып кдлу forget; lose
sight (of)
көз жасы tear
көз жеткізетін, уәжді convin
cing
көз кемістігі defective eyesight
көз көретін/көрінетін visible
көз қысу wink
көз салу, көз жіберу peep;
look into
көз тию overlook
көз шағыддыратын dazzling
көзбайлау trick
көзбайлаушы magician
көзбе-көз: ~ беттестіру con
frontation
көзбе-көз оңаша әңгімелесу
collogue, tete-a-tete
көзге шалыну be conspicuous/
obvious; leapto the eye
көзден таса болу, каша жөнелу сөйл. skip
көздеу aim
көздің жауын алатын, тамаша
gorgeous
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көк
көздің жітілігі keenness
көзкарас view, opinion
көзсіз ерлік desperate daring
көзтартарлық, қызықгырарлық effective, striking
көзі жету, илану ascertain;
make certain (that)
көзі жету, сеігу be convinced
көзі көрмей қалу blindness
көзі шалып қалу, көзі шалу
have a glimpse, get a glimpse
көзідшрік spectacles, eye-glasses
көзілдірікті bespectacled
көзімен көрген eyewitness
көзіне айту have a private talk
көйлек (әйелдердің) dress, gown
көйлек; киім dress
көк blue
көк шай green tea
көкбауыр spleen
көксйкесті (шүгш) urgent; to
pical
көкек cuckoo
көкжиек horizon
көкжөтел мед. whooping-cough
көкжуа spring onions
көкқутан heron
көкнәр poppy
көкөніс vegetables
көкөніс дақылдары vegetable
crops
көкөніс дүкені vegetable shop
көкеніс коисервілері tinned
vegetables
көкпек бот. grouse-foot

кәк
көксеу intense desire
көктеке (қус) nuthatch
көктем spring
көктемде in spring
көктемгі spring
көктерек asp
көктеу shoot
көкшымшық tit, titmouse
көкірекше waistcoat
көл lake
көл-көсір, мол abundant, plen
tiful
көлгір hypocrite, prig
көлгір, екіжүзді, аяр canter
көлденең жол crossroad
көлденең, крылысатын cross
көлденеңі, ені, жалпақгығы
width, breadth
көлденеңінен, ені бойынша
across
көлем volume
көлеңке shadow; карағайлардың ~сі shadow of pine-trees;
-сінен өзі қорку be afraid of
one's own shadow
көлеңке {сая) shade
көлтабан lagoon
көлік transport
көлік кұралы (автомобиль,
вагон және т. б.) vehicle
көлікпен кету depart (from),
leave
көлікпен шығу go away; leave;
depart
көмбе buried treasure
көмей мед. larynx
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көң
көмек help; алғашқы ~ first aid
көмек көрсету help
көмекей larynx
көмекен кабынуы мед. laryngitis
көмекке мүқгаж he needs as
sistance
көмектес: ~ септік the instrumental case
көмектесу assist; табысқа жетуіне ~ contribute to the success
көмекші assistant; helper
көмекші соз грам. preposition
көмескі dim, dull
көму bury
көму, жерлеу interment, burial
көміп тастау (шүңқырды) fill up
көмір қышқылы carbon dioxide
көмір шаңы slack
көмірсу хим. carbonydrate
көмірсутек хим. hydrocarbon
көміртек carbon
көміртек тотығы carbon mo
noxide
көнбіс pliable, complaisant;
~ мінез pliant character
көндігу, үйрену get accustomed
(to), get used to
көндіру, ойыстыру persuade
көнерген old
көну, келісу yield
көң manure
көңіл айту condolence; кайғысына ортақгасатынын білдіру
express one's sympathy
көңіл аудару, көңіл бөлу give/
grant attention to smb.

кәң
коңіл білдіру sympathy, in
terest
кэңіл котеру amuse oneself
көңіл кұііі mood
көңіл қалдыратын disappoin
ting
кәңіл қоймау, елемеу inat
tention
көңіл сергіту entertain
көңілдес mistress
көңілдендіру consolation
көңілдендіру жүлдесі consola
tion prize
көңілділік gaiety, merriness,
cherfulness
көңілді lively, merry, gay, jolly
көңіл кұйі mood
көңілсіз, мұнды dismal
көңілсіздік dismal mood
көңілшек soft-hearted
көңілшектік soft-heartedness,
kindness
көңілі калған disappointed
көңілі калу, түңілу disap
pointment
көңілі суу, сүймей кегу cease
to love
көңілін босату move, touch
көңілін қалдыру upset
көңілін табу court, make love
(to)
KOII much; plenty of. a lot of
коп Солу, мол болу abound
көп емес a little, some
көп жылдар бойғы of long
standing
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кер
көп киілген, тозған shabby
көп қылып жүлып алу (гул,
жеміс және т. б. туралы) pick
коп мәрте, жиі often
квп оқыған lettered
көн санды numerous, multiple
көп сатылы multistage
көп таралған widespread
көп түтыиылатьш ordinary,
common
коп үзамай soon, in a short time
көпес merchant
көпжақгы many-sided, versatile
көшкылдық бот. perennial
көптеген many
көптен бері long ago; ~ көргемін жоқ for a long time; for
ages
КӨПТІК a number of, many
копше түр грам. plural
көпшік cushion
копшіл, адамға жүғымды so
ciable
көпшілік majority
көпшілік кітапханасы public
library
көпшілікке арналған public
көпір bridge
кер, мола grave, tomb
көргеңді, тәрбиелі true-bred
көргенділік, сыпайылық deli
cacy, tact
кореген far-seeing
көрермен spectator; onlooker
көрермен залы auditorium

көр
көркем, көркемдік artistic
көркем әдебиет belles-lettres,
fiction
көркемдеу, безендіру enrich
көрме exhibition
көрмей калу, байкамау miss
көрмейтін blind; соқыр, зағип
blind man
көрнекі, көп мәнді significant;
model
көрнекі түрде көрсету demon
strate
көрнекі: ~ куралдар visual aids
көрнекті perceptible, tangible
көрпе blanket
көрпе сыру quilt
көрсеткіш1 index; guide; mex.
indicator
көрсеткіш2 mark
көрсету1 (қужат және т. б.)
presentation
көрсету2 manifestation; айқындау development
көрсету; білдіру show, display;
айқындау develop
көрсету үшін for show
көртышкан mole
көру see
көру; көз eyesight
көруге болатын one can see;
бүл жерден бәрі көрінеді you
can see everything from here;
байкарлық it is obvious
көрші neighbour
көршілес neighbouring; next
көрікті, сұлу жігіт handsome
man
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көш
көрінетін visible
көрінеу, айқын apparent
көрінеу сандырақ downright
(sheer) nonsense
көріну show oneself; come in
sight; маған солай болып көрінді
it seemed to me; I thought
көріну, пайда болу appear
көрініс sight
көсем leader
көсемше грам. adverbial par
ticiple
көсеу poker
көтергіш: ~ кран crane
көтерме сауда wholesale
көтермелеу, мадақгау encou
rage
көтеру (жукті және т. б.) lif
ting
кетерілу rise
көтерілу, арту rise
көтеріліп ұшу fly up; ав. take
off; кулі көкке ұшу (жарылу)
blow up
көтеріліс revolt, insurrection,
rebellion, uprising
көтерілісші rebel
көтеріңкі high, elevated
көтеріп алып жүру carry
көтеріп апару transfer
көше street
көше қозғалысындағы ксптеліс traffic jam
көшет seedling
көшетхана hotbed
көшкін fall

көш
көшпенді nomad
көшу (басқа жергё) move
кәшіріп жаэт copy
көшіріп жіберу evict
кәшіп кету leave
кошіп-қону rove, wander
көшіргі copying; ~ кағаз car
bon paper
көшірме copy
көшіру' copy
көшіру2 evacuate
көшірілу evacuation
крахмал starch
крахмаддау starch
крахмалды starched
крсдит credit
кредит беруші creditor
крейсер cruiser
кресло armchair
крест cross
кристалл crystal
кросс cross-country race
куә, айғақ witness
куэгерлік evidence
куөлардың түсініктері заң.
testimony evidence
куөлік1 certificate, licence
куолік2 identification card
куб cube
Куба Cuba
кубок cup
купе т.-ж. compartment
курорт health resort
курс course; ауысп. policy
курсант student
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күи
курстар school sg, college
sg: сырттай оқытатын ~ cor
respondence college
курстас fellow student
курьер courier; messenger
курьерлік: ~ пойыз express
train
күбірлеп, баяу дауыспен in an
undertone, in a low voice; баяу
ғана әндету hum
күдері suede
күдік suspicion
күдіктену suspect
күдіктеіідіретін, күмәнді dou
btful
күдікті suspicious; сөйл. fishy
күдікті адам suspicious person
күдікті, иіубәлі suspicious; du
bious
күдір зоо.і. aurochs
күжіркей (қус) ruff
кұз амер. fall
кұзгі autumn
күздігуні in autumn
күздік егістер а.-ш. winter
crops
күзде in autumn
күзет guard
кұзету guard
күй, жағдай condition; state
күйгелск nervous
куйгелсктену worry, be nervous
күйген жер, күйік burn
күндіретін burning; бет ~ ұят
burning shame
күндіру тех. fire, bake

күйдіру; жағу bum •
куйдіріп алу burn oneself
күйе көбелек moth
куйенте, иінағаш yoke
күйеу (жубай) husband
кұйеубала son-in-law; (күйеубала, жезде) brother-in-law
күйеуге: ~ шығу таіту
күйеуге шықкан married
кұйеужоддас best man
күйеужігіт bridegroom, fiance
кұйзелу ruin
күйзеліс shock
күйкентай зоол. kestree
күйме, жабық арба van
күйреу crash; bankruptcy
күйтабақ plate
кұйтабақ ойнатқыш recordplayer
күйіп қалу burn; (қайнақ суга,
буга) scald
куйіс қайыратын жануар ru
minant
күкірт sulphur
күл ashes
кулән papyrus
кулгін purple, violet
кулдіргі comic
күлдіреуік blister
күлегеш (қыз, әйел) сөйл. jolly
woman
кұлкі laughter
күлкі ету ridicule, make fun
(of)
күлкілі funny; (кісі кулерлік)
ridiculous

күлсалғыш ashtray
күлте petal
күлу laugh; біреуді күлкі қылу
mock at smb
күлше roll
күлше нан cake
күлімсіреу sneer
күлімсіреу, жымию charming
smile
күліп жіберу laugh, burst out
laughing
күмән doubt
күмөн жоқ undoubtedly, be
sure to
кумән келтіру doubt, dispute
күмәндану doubt
күмәнді doubtful; (кудікті)
dubious
күмәнсіз obviously
күмбез архит. domed ceiling,
vault
күміс silver
күміс қасық silver spoon
кун sun
күн күркіреу thunder
кун сайынғы; күнбе-куіігі
everyday
күн тәртібі agenda, order of
the day
күн(нің) sunny, sun; ~ жарығы
sunlight, sunshine; ~ сөулесі,
нүры sunbeam
күнара every other/second day
күнә sin
күнәкар evil-doer
кұнбағыс sunflower

күн
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күнбе-кунгі, күнделікті every
day
хунғе кептіру bake
күнге күйген sunburnt, tanned
кунгс күю get brown, get
sunburnt; tan oneself
күндегі дақ астр. sunspot
күнделік diary
күнделік жазып жүру keep a
diary
күңделікті daily
күқдердщ кұнінде some day
кұндеу envy
күндіз in the daytime
кұндізгі day; ~ спектакль
matinee
күндізгі ауысым day-shift
кундвгі жарық daylight
күндізгі уақрт day-time
күндв-түні day and night
күнжара oilcake
кунжгг бот. sesame ~ майы
sesame oil
кунзе бот. chinnamon
күюсақгылық sunburn, tan
куннеп-кунге day after day
күннің шығуы sunrise
күнтізбе calendar
күнүзақка созылатын; күні
бойғы day-long
куншіл envious
куншіддік envy
күні бойы all day
күнілгері beforehand; (дер кезінде) in good time
кунілгері білу foreknow

JEXE

күнілгері есхерту warn
кунілгері ескеру provide for
күиілгері хөре білу foresee,
foreknow
күнілтері сақгаңдыру warn
кунілгері тапсырыс беріп крю
bespeak
хүң slave, bondwoman
кұңгірт, көмескі dusk
күңкіл сөз, варазылық mur
mur
күңкііщеу grumble
купсек, жүмсэк, бос friable;
күпсек қар soft snow
күрделі complicated
күрделі емес, кдралайым one
fold
күрделілік complication
күрделі міндет challenge
күрек shovel, spade
күрек тіс incisor, foretooth
күреңот бот. willowherb
курес struggle
күрескер, балуая, сайысшы
спорт. wrestler
кұресу fight
курке, жашіа summerhouse
күркетауық turkey
куркіреу thunder
күрсініс sigh
курсіну, кдмығу; сағыку sigh
күрт өсу (багалар туралы)
zoom
кұртік қар snow drift
күріш rice

күт

102

күтпеген, болжанбаған unfo
reseen
күтпеген жақсылық, сыйлық
surprise
күпіеген оқиға adventure
куту wait; expect
күгу, асырау maintenance
күту залы т.-ж. waiting-room
күту, карау (ауруды) nurse,
look after
күгуші, бала бағушы әйел
nanny
күтілмеген, кенеттен болған
unexpected
күтім, кам жеу care
күш' force; карудьщ күшімен
by force of arms; қарулы -^гер
armed forces
куш2 strength; force; mex. power
куш-куат might, power
күш салу strain, tension
күшән хим. arsenic
күшейту intensify; strengthen
күшейтілген intensive
күшею strengthen
күшпен басу suppress
куштеп таңу impose smth.
(on), thrust smth. (on); press
smth. (on)
кұштеу, зорлық violence
күшті strong; (қуатты) po
werful
күшіген зоол. griffon
кушік puppy
күшін жою annul, cancel
кібісе жыл leap-year

кір

кідірмсй, лезде instantly
кідіртпесомын mex. jam-nut
кідірту detain; мерзімін шегеру
delay
кідіріс лингв. intermission
кідіріс, бегеліс delay; кеіііиге
қалдьфу, қоя туру delay; бөгеу
delay
кілегей cream
кілем carpet
кілемше rug
кілемше, төсеніш mat
кілт key (снд. муз.)
кілттеп жабу lock smth.
кім who; ~ болмасын whoever
кім болса да somebody; any
body; біреу, әлдебіреу someone,
somebody
кім: ~мен? with whom?
кімді whom
кімнің, кімдікі whose
кінө заң. guilt, fault
кінә қою, жазғыру reproach
кінәлау blame
кінәлі guilty
кінөлі болып қалу commit an
offence, be guilty (of)
кінәмшіл fastidious
гіндік анат. umbilicus
кіл-кішкентай tiny
кір dirt; кірлеген dirty
кір жуатын орын laundry
кір жуатыи үігтақ soap powder
кір жуу washing
кір жуушы laundress, washer
woman
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кіргізу (әкелу) bring; (қосып
кіргізу) put down; enter
KipcScpic porch
кірер есік entrance
кірме жол access
кірме сөз лингв. loan-word
кірпі hedgehog
кірпік eyelash
кірпік кагу blink
кірпіш brick; ~ ұй brick house
кірпіш зауыты brickfield
кірпіш кұйдіретін пеш brick-kiln
кірпіш калау brick
кірпняз particular
кіру (көлікпен) entry, entrance
кіру drive (in); (велосипедпен,
салт атпен) ride in
кіру ақысы admission charge
кіру жарнасы entrance fee
кіру, тұсу (мектепке, үйымга)
enter; join
кіруге болмайды! no admit
tance!
кіруге рұқсат беру admit
кіршең easily soiled
кіріңіз! come in!
кіріп алу occupy
кіріп шығу, барып түру visit,
call on
кіріс profit, gain
кіріспе introduction, preamble
кіріспс сөз opening address
кірісу (іске) set to
кірісу, қолға алу attempt
кісі, адам person, man; human
being; ол жақсы ~ he is a good

иш

man; ол нашар ~ she is a bad
woman; ол ондаіі - емес he's not
such a person
кісі аярлық {Сіргу туралы)
pity smb., be sorry (for)
кісі кулерлік laughable
кісі өлтіруші murderer; {жалданып кісі өлтіруші) assassin
кісі; тулга person
кісінеу neigh
кітап book
ютап баспасы publishing-house
кітап дүкені bookshop
Ютгл
палатасы
Central
Institute of Bibliography
кітап жәрмеңкесі book fair
кггап сатушы book seller
кітап саудасы booktrade
кггапқұмар bibliophile
кітаітгану bibliology, biblio
graphy
кітапхана library
кітапханашы қызмегі librarian
ship
кітапша pamphlet, booklet
кішкене little; ол әлі ~ he is only
a child; сөйл. chap, youngster
кішкене қоңырау, қоқырауша
bell
кішкене шәлмек bottle (for
medicine, scent)
кішкеіггай little, small; болмашы slight
кіші елші envoy; эмиссар
emissary

қ
кдбақ анат. eyelid
қабақ, қауақ бот. marrov
қабан (жабайы) wild boar
қабат floor, storey; біріиші ~
ground floor, амер. first floor;
екшпгі ~ first floor
қабат, ярус театр. circle; tier
қабу (балық туралы) bite,
nibble
қэбьЕын аршу peel
қабық (жемістің) peel
қабыл алмаушылық refusal
қабыддағыш радио. radio re
ceiver, wireless (set)
кдбылдамай тастау decline,
reject
кдбыддамау refuse, decline;
келіспеу give up
қабьищамау; бас тарту decline
қабыдоау (қарар) pass/carry a
resolution
қабылдау (окушыяарды) ad
mission, reception
қябыдау take; келушіш ~
receive; қрйсыбір үйьюта ~ accept
кдбьищау (шешім турапы)
adopt
қабыддау, нгеру adoption
кдбылдау бөлмесі (дәрігердің)
waiting-room
кабиддау еетихандары ent
rance examinations
қабылдау комиссиясы selec
tion committee

кабылдау куні visiting day,
reception day
қабылдауға болатыи, лайықгы
acceptable
қабылдауга келмейтін unac
ceptable, unsuitable
қабыну inflammation; өкпе ~ы
pneumonia
қабырға газеті wall newspaper
қабырға, дуал; бггеу кабырға
wall
қабыршақ scales
қабькпау differ
кабілет faculty
кабілетсіз incapable (oO,
unable (to)
кабілетті, ларынды able; clever
қабілетгілік ability
қабірші gravedigger
қағаз paper
қагаз фабрикасы paper mill
қағас есту lose one's head
К^ғба діни. Caaba
кдғу (шеге) drive in
К»гу knock; есікгі ~ knock at
the door
кдғу press; нық ~ shrug one's
shoulders
кдғу, қаққылау beat, thrash
кдғу, тойтару, дарьггпау rep
ulse, parry
кдғылез active, lively
кадағалау supervision

қад
қадағалау, қарау; меңгеру
supervise
қадақ pound
қадала қарау look intently,
peer into
кадау sew (on); туйме ~ sew
on a button
кадау thrust in
қадір-кэсиет dignity; өз ~ін
сезіну self-respect
қадір түту honour, respect
кадірлеу value
қадірлеу; бағалау value
қадірлі dear; expensive
қадірі кегкен, ескірген com
monplace
қажау (аяқкиім және т. б.
туралы) rub
кджет it is necessary; маган ~
I must, l have to
кажет болу, керек болу need,
be required
қажетке жарау come in handy
қажетсіну requirements; сұраным demand
кзжетсіну, муқгаждық demand
қажетті, керекті necessary
қажу fatigue
қажымайтьш indefatigable, un
tiring
қажытатын tiring
қажыту tire, fatigue
қаз goose
қаза табу perish
қазаід ~ тіігі Kazakh (language)
қазак^ қазақи с. е. Kazakh
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Казақстан Kazakhstan
Кдзақстан Республикасы Re
public of Kazakhstan
К^зақстан халқының ассамблеясы Assembly of Kazakhstan
people
қазан boiler
қазан October
қазанама obituary
қазандық boiler-room
қазбалар fossils; пайдалы ~
minerals
қазтамақ бот. geranium
қазу dig up; казып алу dig out
қазылар алқасы jury
қазымыр, усакціыл cheapskate
кдзына treasure
кдзынашы treasurer
қазір now; тез арада in a
minute
қазіргі заманғы contemporary;
заманына үйлес modem
казіргі уақьпта at present
қай жерде болса да anywhere
қай?, қайсы?, қалдай?, кім?
which
қайғы grief, sorrow
қайғы басқан moaner
қайғы; cop; қасірет шегу dis
tress
кайғылану be distressed
қайғылы lamentable
қайғыру grieve
қанғышыл, уайымшыл whiner
кайда where (to)

кдй
кдйдан where... from; сіз (мүны)
кдйоан білесіз? how d'you know?
каймақ sour cream
кдйнаға, баддыз brother-in-law
кайнақ boiling water
қайнар көз, бұлақ spring;
ауысп. source, origin
к^йнатқыш (қурал) immersion
heater
қайнату boil
кайнатылған boiled
кайнатып алу boil
кайнау boil
кайрақ buzz
кайракдіы knife-grinder
қайран болу admire
кайран каларлық delightful;
дөмді delicious
кайран калдыратын marvel
lous; сөйл. өте әдемі lovely
кайран каддыру delight; en
chant
кдйран калу, тандану amaze
ment
кайран қалушылық admiration
қайраң sandbank, shallow,
shelf
кайрап салу; кайрау, жану;
қоздыру whet
кайраткер: мемлекеттік ~ sta
tesman
кайратты energetic
кайрау sharpen
кайсар urgent
қайсарлықпен, табанды түрде
талагі ету insist (on)
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кайсыбір a certain; ~ шамада
to a certain extent
кайсыбір дэрежеде somewhat,
rather
кайсыбір жерде somewhere,
anywhere
кайсыбір жерден from behind
қайсыбір оқиғага арналған
өлең fugitive verse
кайта айтып беру narration,
relation
кайта ауырып калу relapse
кайта бастау renewal
қайта даму revive
қайта дамьгту revive; regene
rate
қайта жинау rally
қайта, кейін back
қайта көшіру rewrite
қайта қалпына келу (келтіру)
re-establish
кайта қарау revise, review;
(швшімді) reconsider
кайта карау; бастапкрі ойдан
кайту reconsider
кайта қосу reunite
крйта қүру reconstruct; қайта
үйымдастыру reorganize
қайта куру з.е. reconstruction;
қайта үйымдастыру з.е. reor
ganization
кайта оралмайтын irrevocable
кайта оралу return
кайта өрлеу revival; Кдйта
өрлеу дөуірі Renaissance
кайта сайлау re-election
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қайта таңу bandage; (жараны)
dress
қайтадан, жаңадан anew
кдйтадан жасау alter
кдйта-кайта repeatedly
қайта-кайта айту reiterate, say
over and over again
кдйта-қайта бұлғау brandish;
қол бұлғау gesticulate
кдйталай беру tautologe
қайталама мед. relapse
қайталама сүзек мед. relapsing
fever
қайталау repeat
қайталау; көшірме repetition
қайтар жол return
қаіггар жол билегі return ticket
кдйтару (қайтарып беру) give
back
қайтарылуға тиісті returnable
кайтарымсыз irrevocable
қантып any withdraw
кайгып оралу come back, return
қайтыс болу die, pass away
қайшы scissors
кайшы келу contrary (to)
қайшылық contradiction
қайызғақ furfur
қайық boat
қайықпен серуендеу row
қайын ата father-in-law
кайын ене mother-in-law
қайың шырыны birch sap
қайыр alms; ~ cypay beg alms
кдйырлы good; kind; ~ кун!
good morning!; (түстен кейін)

қал

good afternoon!; ~ кеш!, кеш
жарық! good evening!
каиырлы таң! Good morning!
қаііыр.ма (жеңнің) cuff
кдйыршы beggar; кедей, жарлы beggarly, poverty-stricken
қайыршылану become impo
verished/destitute
қайырымдылық; жаны ашушылық; рақымшылық; кешірім
mercy
қайың birch
кдйыс strap
қақ бөліп, жартылай in two,
in half
қақпа gate
кдқпақ, тығын cap
қақпакалақ (теннис) racket
кақпақша lid, cover
кдқпалау, болғызбау prevent
smb. from
қақпан trap
кақпашы спорт. goalkeeper
кдкгау, соғу forge
кақгығыс conflict
қала town; үлкен - city
қалааралық interurbal; - телефон trunk-line; ~ телефонмен
сөйлесу trunk-call, long-distance
call
қала сыртындағы country;
suburban; ~ серуен (жаяу) coun
try walk
қала төңірегі suburb
қала төңірегіне катынайтын
пойыз local train
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кала тұрғындары, калалықгар
townsfolk
кала тұбі suburb
кала шеті suburb
калааралық intercity
қалай how; what; as; бейне бір
as if; - болғанда да at all events;
~ша why, of course
калай болған күнде де anyhow
калай болса солай істелген
жұмыс slipshod work
қалайда: ол ~ келеді he is sure
to come
калайша? how?
калайы tin
калақ, ұшақ калағы propeller
қалакай nettle; күйдіргіш ~
small netlle
калақша, калақ blade
қалалық town; urban; (мекемелер туралы) municipal
калалық көлік urban/muni
cipal transport (system)
каламақы payment; fee
қалампыр carnation
кдлау1 (іргетас туралы) lay
кзлау2 wish, want
калау, тілеу want; қалар едім
would like
калаулы desirable
калаулы; үнамоы welcome;
жаіымды жаңалық welcome news
калауыңыз білсін just as you
like
қалғандары (адамдар туралы)
the others

қал

кдлғаиы the rest
калғу doze
қалдық remainder, the rest;
(материалдың) remnant
калдыкрьп бөліну мат. contain
қалдыру leave; жайына ~ leave
smb. alone
қалдырып кету abandon
калжыраған exhausted, worn
out
калжырау be exhausted
қалжың, кдлжындау raillery
қалжыңбас, берекесіз ~ trifle r
қалжындап, әзілдеп facetious,
comic
қалқа, далдаша partition
калқа; экран screen
қалқан shield; эл. switchboard
калқып шығу come to the
surface; emerge
калмак, Kalmyk
қалпақ hat
калпақ тех. helmet
калпына келтіру restore; күшті, денсаулықгы ~ recover one's
health, strenght; restore
қалпына келтіріп жөндеу re
habilitate
вдлта pocket
қалта сөздік pocket dictionary
крлталы аю koala
калтқы float; балық аулайтын
~ fishing float; bob
қалтырағая shivery
қалтьфау: мен қалгырап түрмьш feel chilly

КЯЛ
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қалтырап діріддеу tremble
к#лу stay; remain; қалдырылу
be left; ехінші жылға крлдыру to
be left back
қалуен sow-thistle
кдлып cover
қалыптастыру put into shape
қалыптасу (адамдар туралы)
turn out; байкалу, біліну develop;
(мінез, пікір турапы) be formed
қалыпты normal
қалыпты емес abnormal
қалың thick
кдлың, ну орман thicket
калындық fiancee, bride
қам, қамқорлық care; алаңдау
anxiety; өуре-сарсаң trouble
камақгағы адам captive; pri
soner
қамал әск. fortress
қамалушы prisoner
қамау imprison; тұрмеге ~ im
prisonment
камауға алу arrest
камзол camisole
кдмқор careful, thoughtful
қамқор болу take care of
қамқорлық patronage
қамқорлық жасау patronize
камқорлыкқа алу protect
қамқорсыған condescending
камсыз careless, unconcerned
камсыздық carelessness
қамтамасыз етілген provided
with; дөулетті well-to-do

КЗН

камтамасыз ету; жабдықгау
provide (with); кепілдік беру
secure, ensure
қамту comprise
қамту, өзінде болу contain
қамту, біріктіру embody
қамшы; камшылау knout
кдмығу grief, sorrow; мені кдмықгырғаны to my great disap
pointment
қамықгыру grieve
қамын ойлаған preoccupied;
worried
қамын ойлау take care of
камыр dough
қамыс бот. reed
кдн blood
қан ағу bleeding
кдо айналысы blood circulation
қан кұйылу; қан кету hae
morrhage, bleeding
қаіі қысымы blood pressure
қан тапсырушы (донор) blood
donor
канағаттанарлық satisfactory
қанағаттанбаған dissatisfied
канағатганған contented
канағагтандырмаіпын unsa
tisfactory
қанағаттандыру satisfy
канағаттяну satisfaction
қаназдық anemia
канар sack
қанат railing
қанат кдғу wave; flap

қанатғақдыру ауысп. lind wings
(to); inspire
канатты winged
кднатжеміс бот. samara
қанау; кдоым жасау oppress;
басын қатыру depress
қанаушы exploiter
канаушылық, езгі oppression
кдндай what; which; ~ болғанда да whatever
кандай болмасын, кдлай болмасын any, some
қандай қорқынышты! how aw
ful!
қаңцай өкінішті! what a pity!
қақцала bug, bed-bug
кдндауыр мед. scalpee
қанден ит tyke
кавды bloody
қандыағаш alder
канжар dagger
кднқатпа мед. thrombus
қанның бүзылуы blood-poi
soning
кднсырау bleed
кднт sugar
қант ұнтағы caster sugar
қанталау мед. bruise
кднтөгіс bloodshed
кднтсалгыш sugar bowl
кантсауыт sugar-bowl
қанша how many; how much
қаншалық (сүрау) how much
қанықгыру saturate
канішер, жендет torturer

қаңғыбас tramp, vagabond,
gypsy
каңғыру, ел кезу roam
каңқа skeleton
қаңсыл (иттің) yelp
каңсылау yelp
қақгар January
кдңылтыр tin
каңырату devastation
қап bag
кдпаландыру cast a gloom over
капас torture-chamber
қапсыра күшақгау embrace
қаптал әск. flank
қаптама (жиһаздың) uphol
stering
каіггама; бір крбат бояу coating
каптау (жиһаз туралы) up
holster
қаіггау, каіггап кегу influx, rush
қапы жіберу lose
қапыл қалу miss
капырық (ыстық) sultriness;
қандай ~! how stuffy it is!
қар snow; ~ жауып тұр it's
snowing
кзр басып калу cover with snow
қар жауу snowfall
кар көшкіні avalanche
қар тоқгату snow retention
қара black
кара бүрыш black pepper
кара дақ blackness
қара жаңбыр waterspout
кара жумыс істейтін адам
unskilled worker

қар
қара кофе black coffee
кара карақат blackberry
кара кұйын whirlwind
қара нан black (brown) bread
қара топырақ black earth
қара уыддырық caviar
қара шегіртке, шілделік cricket
қараалка бот. morel
қарала үйрск blackhead
қараарша savein
қарабайыр banal
карабайырлық banality
қарабауыр зоол. hazelgrouse
қарабидай наны rye-bread
қарабидай ұны rye flour
қарабидай, үраш, арыс rye
карабүлдірген, қожакат bramle
қарағай pine
қарадүрсін unaffected, simple
қаражидек blueberry
қарай toward(s); есікке ~ toward(s) the door; кешке ~ to
ward^) evening
каракөл елтірі astrakhan (fur)
қаракал, карақулақ зоол. ca
racal
қаракарға carrion-crow
қаракат currant
карақұйрық зоол. springbok
қаракүмық buckwheat
қарақус vulture
қарақшы, сүлба scarecrow
қарақшы, тонаушы robber,
bandit
қараөрік prunes
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қаратерек бот. black poplar
каралы, азалы funeral
қарамай tar; шырыш resin
қарама-кайшылық contradic
tion
қарама-қарсы (орналасқан)
opposite; керісінше on the cont
rary
қарама-карсы түрған adverse
қарама-қарсылық contrast
карамастан in spite of, despite,
contrary to
қарамастан; есепке алмастан
regardless, regardless of
караңгы dark
кдраңғыда in the dark
караңгылану get (grow) dark
караңғылау әск. blackout
қараңғылық darkness
қарап алу, бажайлап қарау
examine, look over
қарап зерттеу examination
қарап шешу; біреудің қарауына, шешуіне беру at one's
discretion
қарап шығу (кітапты) go
through
қарап шығу examine
кдрапаііым elementary
карапайым халық populace
кдрапайымдылық simplicity
қарар resolution
карасты, бірге with; at smb.'s
place
қарастыру look after
кдраторғай starling

қар

Ц2

қдрау (науқасты) examine
қарау look; тесіле қарау gaze
қарау treat; жақсы ~ Like; жаман ~ dislike
қарау, көру (суретті, пьесаны) preview
қарауға беру (арызды, заң
жобасын және т. б.) present;
produce
карауға үсыну (заң жобасын
және т. б.) introduce
қараулык, сарандық miserliness
караусыз қалдыру neglect
қарауыл guard; (тунгі күзетші) watchman; (үй маңындагы)
caretaker
карауыл guard; күрметгі ~
guard of honour
қарауыл мунарасы watch-to
wer
қарауылдау watch
карауыдоау, кұзету guard;
watch over; keep watch (over)
караша November
карашық (көздің) pupil (of the
eye)
қараю blacken
карбыз watermelon
қарға crow
карғап-сілеу curse
қарғау curse

Kapryjump
қарғу, секіру jump; биіктікке
секіру high jump'; үзындыққа
секіру long jump; жүгіріп келіп
секіру running jump; суға секіру
diving

кар

карғы (иттің) dogcollar
қарғып міну jump up
қарғыс curse
карекет activity
қдрекетсіз; бейтарап inert
қарекетшіл active, energetic
қаржы finance
каржы беру assign, allot
кдржылық financial
кэрқ-қарқ күлкі laughter; burst
of laughter
кдрқылдап кулу burst out
laughing
кдркын pace; tempo
кдрлы боран blizzard
қарлыған бот. gooseberry
кдрлығаш swallow
қарлығу, кырылдау hoarseness
қармақ fishing-rod
кармаклен аулау fish
кдрмалап by touch
қармалау feel; touch
кдрмауыш feeler; tentacle
карсаң eve
қарсаңында the day before;
(қайсыбір оқиганың алды) on the
eve (of)
кдрсы versus
карсы against; керісінше op
posite
кдрсы алу meet; қабылдау
receive
карсы әрекет resistance
қарсы өрекет ету react; (үн
қату, дыбыс беру) respond

КЗР

карсы барлау counter-intel
ligence
қарсы болу object
қарсы, қарай towards
қарсы қою oppose
қарсы пікір айту argue
қарсы соққы counter-stroke
қарсы тұру oppose; resist
қарсы шабуыл counter-offen
sive
қарсылас opponent; жау enemy
қарсыласу recalcitrate
қарсылық protest
қарсылық білдіру заң. exception
қарсылық көрсету offer resis
tance
карсылық; макулоамау excep
tion
кдртаю senesce, grow old
кару әск. gun
қару-жарақ armament
қару кезеу point
қаруланған armed
қарулаңдыру arm
карулану arm oneself
қарусыз unarmed
қарусыздандыру disarm
кдрусыздану disarmament
қаршыға goshawk
қаршыга салу hawk
қаршыта салушы hawker
қарыз loan
қарызга: - алу borrow; ~ беру
lend
қарыздану borrow
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қат

карым-қатынас relations, in
terrelations
к?рым-к?тынас жасау asso
ciate with, meet
қарындаш pencil
кдріп type, print
кдс (жау) adverse
хдс анат. eyebrow
кас бетгегі есік front door
кдс: - жау worst enemy
кас, қаскөй rancorous
қасақана cattily
қасапхана slaughter-house
қасалшы butcher
қасиет (заттардың) property;
(адамдардың) quality
касиетті sacred
қаскөй bitter; - жау bitter
enemy
қаскер poacher
қаскүнем evil-minded
каска bald
қас-кағым car instant, moment
қасқыр wolf
кастандық attempt
қастандық жасау be in a plot:
conspiracy/plot, conspire
қастаіідық жасаушы conspi
rator, plotter
кдсу scratch
қасық spoon
қасірет, қырсық trouble
катайту, нықгау rib
қатал cruel; ауысп. severe
катал климат rigorous

қат
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кдтал, тасбауыр monster
қаталдық cruelty; ауысп. se
verity
қатаң (талапшыл) strict
қатаң дауыссыз (дыбыс) voi
celess consonant.
қатаң сақгау adherence
қатаңдық strictness; severity
қатар (әск. can mypi) rank
катар row, line; (серия) series
қатар орналастыру, салғастыру juxtapose
қатар өмір сұру coexistence
қатардағы сарбаз private
қатарынан running in suc
cession; ~ төрт кұн four days
running
кдте mistake; (адасу, жаңылу)
error
қате, жаңсақ басылу misprint
кдте түсінік prejudice
қате үғындыру misinterpret
қате үғындырушылық perver
sion; бұрмалау misinterpretation
кателесіп by mistake
кателесу make a mistake; be
mistaken; be wrong
қателік omission; салдыр-салақгық neglect
қатер төндіру threaten
кртерлі threatening
катесіз correct, faultless
катқан нан stall bread
қатқан, мүздаған frozen
кдткдо hard; (em туралы)
tough; иілмейтін снд. ауысп. rigid

кят

қатқыл пісірілген жумыртка
hard-boiled egg
кдтпар, бүрме fold, pleat;
(бүкпе) crease
қапы hard; ауысп. firm
катты дене физ. solid
катты қапаландыру depress
кдтты күгырма fury
кэтты қызғап red-light
катты сынау criticize severely
кзтты тартылған; қатты Ke
pi лген tight; tightly
қатты, тыгыз consistent
қаттылық solidity, hardness;
ауысп. firmness
кату нуктесі физ. freezing point
кдтуланған, мейірімсіз fierce;
bitter
қатүландыру, ызаландыру har
den, embitter
қатыгез heartless
қатыгездену to become embit
tered
катынас жолдары means of
communication, transport routes
кдтынас қүжатгары memo
randum; letter
қатынастыру drawing in
кдтынасу attend
қатып калған stale; ауысп.
callous
кдтыру: аштаи ~ starve smb. to
death
кдтысқан адам participant
қатыспаушы, келмей кдлушы
absentee

қат
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қаш

қауырсын (қүстың) feather;
қатысты болу concern; маған
катысты болса as far as I am (поэт.) plume; (жазу қуралы) pen
concerned
клуырсындану plumage
қатысты, туралы, жайында
қауырт stormy, violent
concerning, regarding
қауыртгық, urgency; hurry
катыстыру, катысу, тарту in
қауіп danger
volvement
кдуіп-кртер threat, menace
катысу, келу attendance
қауіп-катер дабылы alert; сақ
катысушы participant; сыбай- болу on the alert
лас accomplice
қауіпси, сенімді secure
катысы бар, катысты concer
қауіпсіз үстара safety razor;
ning
электр ұстара electrical razor
катысы болу concern, apply
кауіпсіздендіру insure
to; бірдеңеге катысы болмау
қауіисіздендірушілік insurance
have nothing to do with
қауіпсіздік safety
қатысып жүру participate, take
қауіпсіздік техникасы accident
part (in)
prevention, safety procedur
кду, боз teather-grass
кдуіптену fear
қауға, шелек bucket
кауіпті dangerous
кзуесет rumour
қаһарлы terrible; катер төнкдуесет тарату tittle-tattle
діретін menacing
қауесет хабар, сыбыс talk
қаһарман hero
қауқарсыздық helpless
қаһармандық heroism
қаулап өсу flourish
қаша жөнслу run away
қаулы resolution; заң. ruling
қашан when; ~ болса да whe
қаулы егу decree; (шешу) de never
cide
қашау chisel
қаумалау raid
қашкақгау, жоламау avoid,
каусаған decrepit
keep away (from)
қаусырма pie; (тәтті нан) tart
кдшқын fugitive
кауьп husk; (картоп қабыгы)
қашу escape, flight
peelings
кашуға мәжбүр ету put smb.
to flight
қауыз (дәннің) shell, glume
кдуын melon
хдшыхта, алыс away
қашықгық; аралық distance
кауып алу snap

каш
кашып кету ran off; (жанжаққа қашу) scatter
кдшыр зоол. myle
қиғаш, көлбеу тіреуіш қур.
knee
қиғаш, қисық slanting, oblique
қикдр, қыңыр resitive
кқкарлық, кдаырлық obstinacy
қиқым crumb
кңма үлгі, үлгі mould, pattern
қимылдау, қозғалу move, stir
қиналыс, азап torture
қинау, азаптау torture
қіінаушы, азаптаушы tortmentor
қираған broken
қираған орын ruins
кцрамаған, бүтін unbroken
қиранды сынықтар wreckage
қңрату break
қирату, бүзу destroy
қирату; жою destruction
кңрату, курту destroy; (біреуді) ruin
қирау, күлау collapse; go to
pieces
кңрау, сыну break
қңсайту distort
қисаңоау make faces
қисық, майысқан curved,
crooked.
қисық сызық curvature
қисынды logical
кисынсыз елес whim, fancy
кисынсыз сөз nonsense
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қиыс

қисынсыздық nonsense
қитүрқы tricky; ~ сұрақ puz
zling question
қиық; ~ конус truncated cone
қиық пирамида truncated py
ramid
қиылыс (көшелердін) cross
roads
қиылыс; өтпе crossing
қиын difficult
қиын, ауыр painful, distressing
киын жатгьпу difficult problem
қиын жүмыс hard work
қиын уақыт difficult time
қиындату, асқындыру com
plicate
қиынды (газет) cutting, clip
ping
киындық келтіру put obstacles
in the way (of)
қиындыққа ұшырату let smb.
down
киындықпен with difficulty
қиыншылық difficulty
қиыншылыққа душар ету
trouble, (біреуді) embarrass
қиыншылықгы thorny
қиыл алу cut out
қиып жіберу cut; кесіп тастау
cut off
қиып өту cross
қиып пішу cut out
қиып тастау cut off
қиыршықгас, шагыл crushed
stone; road metal
қиысу грам. agreement, con
cord, sequence

қию
қию cut; қырқу shear
қияқэлең бот. sedge
қиял imagination
қнял-ғажайып fantastic
қиялдағы imaginary
қиялдау imagine, fancy
қиялшыл day-dreamer
қиянат жасау betray, be un
faithful to
қиянатшыл dishonourable
қияр бот. cucumber
қоғам society
қоғам кайраткері public figure
қоғамдық social, public
қоғамдық жумыс social work
қоғамдық жүмыстар аткдрушы social worker
қоғамдық көлік public transport
қоғамдық катынастар social
relations
қоғаңоық қорлар public funds
қоғамдьгқ қурылыс social or
der/system
қоғамдық пікір public opinion
қоғамдық тәртіп public peace
қоғамдық ұйымдар social or
ganizations
қодас зоол. yak
қодық colt
қож slag
қожайын, қожа, ие master;
boss; owner, proprietor; ұй иесі,
отағасы host
қожақат бот. dewberry
қожалық economy; ұй ~ғы
housekeeping; шаруа ~ғы farm
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қон

қозғалмантын immovable, mo
tionless, still; fixed
қозғалтқыш engine; motor
қозғалу move
қозғалыс movement; көшедегі
- traffic
қозғамау, жайына қалдыру
let
қозғау (қозгалу) move
қозғау салу impel
қозғаушы motive; motive force
қозғаушы: ~ күш impulsive
қозғаушы себеп, ииет motive,
inducement
қоздау, лақгау lamb, yean
қоздырғыш эл. excitement
қоздыру excite; stimulate
қозу excitement
қозы lamb
қой sheep, ewe
қой басы (тагам) jemmy
қой еті mutton
қой көз brown, hazel
қой қырку shearing
қой өсіру sheep-breeding
қой терісі sheepskin
қой тоғыту to dip sheep
қойбұлдірген wild strawberry
қойқора sheepfold
қойма warehouse, store; әск.
depot
қоймашы storekeeper
қойнау bay
қойшы sheep-breeder
қойылған қол signature

кри

қойылым театр. production;
мәселенің қойылуы formulation
of the question
қойын bosom

қойындәптер notebook
қойытылған thickened; con
densed
қоқикдз зоол. flamingo
қоқыраю cock
қоқыс rubbish; амер. garbage
қоқыс жәшігі: dustbin; амер.
garbage can
қол hand
қол алысу, қол қысысу hand
shake
қол жалғау, беру pass; give
қол жетерлік accessible; easy
қол жеткізу win; табысқа ~ to
win one's way
қол жеткісіз unattainable, una
chievable
қол жетпейтін reachless
қол жетпейтін жердегі inac
cessible
қол жүгі hand luggage
қол қою sign; жазылу sub
scribe
қол соғу, қол шапалақгау ap
plaud
қол созу, қол жеткізу reach
қол сүғу (қуқыгына) invade
қол сүғу, қастандық жасау
encroach(upon)
қол тигізу, қозгау touch;
ауысп. move, touch
қол шапалақгап қошеметтеу
applaud
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қол

қол шапалақгау applause
қола bronze
қола бүйымдар bronzes
қола дәуірі map. Bronze Age
қолайлы comfortable; лайық
convenient
қолайлы; жайлы comfortable
қолайсыз inconvenient; un
comfortable
қолайсыз жағдай adversity
қолаисыз, жағымсыз unfavou
rable
қолайсыздық inconvenience
қол-аяқгың уштары extre
mities
қолбасшы soldier; үлы ~ a great
soldier
қолбасшылық command
крлбасы commander
қолға беру delivery; presen
tation
қолға ұйрету tame
қолға үйретілген tame
қолғап glove; боксшы ~бы
boxing glove
қолда бар: ~ ақша cash; ~
аюиамен төлеу pay in cash
қолдан жасалған (қужат)
forgery; (буііым) imitation
қолдші жасау forge; (буйым)
counterfeit
қолдан келу, істей алу be able
(to), succeed in
қолданбалы applied
қолданбалы ғылым applied
science

қол
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ҚОР

қолынан бәрі келегін шебер
қолдану use; (пайдааану) make
use of; (ue болу) enjoy
factotum
қолында, иелігінде болу have
қолдануға жарамды applicable
қолданушылық application; use at one's disposal
қомағай ravenous
қолдау, растау affirm, main
қомағайлана жеу raven
tain; заң. бекіту ratify, confirm
қомагайлық; ашкөздік greed
қолдиірмен quern
қонақ guest; visitor; ~ка бару
қолдың білезіктен саусақгың
pay a visit; ~та болу be on a visit
ұшына дейінгі бөлігі hand
қонақасы refreshments
қолдырау blister
қонахдсы беру, сыйлау give;
қолжазба manuscript
treat (to)
қолжуғыш wash-stand
қонакжай hospitable
қолқа анат. aorta
қонақгау (қус туралы) roast
қолмен ұстау touch
қонақүй
hotel
қолөнер needlework, fancywork
қонатын
жер landing
қолонерші craftsman; (қолөнер
қонбай үшу ав. non-stop flight
училищесінің оқушысы) vocatio
қондырғы тех. mounting
nal school-pupil
қону авиац. alighting
қолөнершілік handicraft
қоныс аударту eviction
қолпаштау extol, eulogize
қоныс аудару migrate
қолсағат, калта сағат watch;
қоныс аудару, көшу move
қолсағаттың бауы watchband
қоныс өзгерту migration
қолсүғылмастық inviolability;
коныстандыру settle
дилломатиялық дербес құқыққоныстау settle
тылық diplomatic immunity
қоныстой house-warming party
қолсүқпаушылық, араласпауқоныш booth
шылық non-intervention
қоңыз beetle; bug; саратан ~
қолтабақ tray
cockchafer
қолтаңба autograph
қоңыр (түс) brown
қолтоқпақ beater
қоңыр кұз Indian summer
қолтықгап: ~ алып жүру carry
қоңырау bell
under one's arm
қоңыраулы сағат alarm clock
қолхат receipt
қопарғыш, жарғыш тех. fuse
қолшатьф umbrella; (кунге үсқопару, жару undermining
тайтын) parasol
қор (запас) stock, supply
қолы бос емес busy

SE_
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крр fund
қор лмнау save up
крр, қаржы resource
кррамалау, қалыптау тех.
make, form
қорамсақ map. quiver
қорап' box
қорап2 bundle; pack; (сигарет)
packet
қораипық, жүлынылық mean
ness
қорға жинау store; provide for
крргалақ, кррганшақ timid, shy
қорғалмаған unprotected, un
sheltered
қорған castle
қорған, бекініс, шеп castle
қорғансыз defenceless, helpless
қорғану (comma) to defend the
case
крргану defend oneself
кррғануға қолайлы әск. defen
sible
корғаныс defence
қорғаныс кабілеті defensive
capacity
қорғаныс шебі defensive
қорғаныстық defensive
қррғасьш lead
қррғасынды lead(en)
кррғасыннан улану saturnism
кррғау (comma) plead
қорғау protect (from, against)
қорғау, сақгау ensure
кррғаушы protector, defender;
заң. barrister, counsel (for the
defence); (футболда) full-back

ҚОР

қорғаштау protect (from); guard
(against)
қоректепдіру тех. supply
қоректену live (on), feed (on)
қорқақ coward
қорқақ, үркек coward
қоркақгау (қоргаяақтау) be
timid
қоркдктық cowardice
қоркду касқыр hyena
қорқкдннан (суықтан) дірілдеу to shake with fear (cold)
қорқпаңыз! never fear!
қорқу be afraid; көлеңкесінен ~
to be afraid of one's own shadow
қорқыныш fear
қорқыныш, үрей anxiety
қорқынышты, катерлі terrible,
dreadful, formidable
қоркз^ту threaten
қорлайтын humiliating
корлаңдьфу, жинау accumulate
қорлану, жәбірлену exception
қорлау mock (at), scoff (at)
қорлаушылық mockery
қорсылдау grunt
қортпа (балық) white sturgeon
қоршап алу әск. besiege
қоршау surround (by); әск.
қоршалау encircle
қоршау, дуал fence; wall
қорық reservation; sanctuary
қорықкан, үреіілеиген fearful
қорықпайтын fearless, intrepid
қорылдау snore

ҚОР
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крю

қорым, зират cemetery
қосушы, айырушы (т.-ж. маманы) switchman
қорыс, ми bog; swamp, marsh
қосылу join in
қорыгпа alloy; шпын мен мькқосылу, бірігу merge
тың ~сы alloy of copper and gold
қорыту (металл туралы) alloy
қосылыс; қосылу эл. connec
tion
қорытылу (тамақтың) digest
қосымша (журналга және
қорьггынды final, concluding;
т. б.) supplement; (хатқа және
~ сөз closing words
т. б.) enclosure
қорытынды жасау conclusion
қосымша грам. particle
қорьпынды шығару conclude
қосымша күш әск. reinforce
қорьпындыға келу to come a
ment
conclusion
қосымша кұн саяси-эк. surplus
қорытындылау sum up
value
қос, кұрке hut
қосымша шыгындар additional
қос, қосарлы double; twofold
charges
қос муше, бином мат. binomial
қрсынды мат. number
қос иүкте colon
қосып буу draw together; (apқоса алғанда inclusive
қанмен) tie up
қоса үсыну apply; (хатқа)
қосып жазу insert; (тізімге)
enclose
enter
қосалқы, тұрлаусыз seconda
қосып қою include; (әскерге)
ry; minor; сөйлемнің турлаусыз enlist; (штатқа) take on the staff
мүшелері грам. secondary parts
қотыр кенесі itch-mith
of a sentence
қош айтысу take one's leave
қосаяқ зоол. jerboa
(of), say good-bye (to)
қоспа admixture; ~сы бар
Қош келдіңіздер! Welcome!
mixed with
қошемет, қурмет' respect; es
қоспа хим. addition
teem
қоспағанда with the exception of
қошқар, ісек ram
қосу эл., радио. switch on
қоштасардағы parting, farewell
қосу inclusion
қоштасу parting
қосу мат. addition
қоштау, мақұлдау applaud
қосу, біріктіру bring together
қою1 put; place, set; пьеса ~
қосу, жалғастыру add, join; stage, produce, put on; шарт ~
lay down
~м. connect

қою
қою2 thick; dense
қою тунба sediment; (кофе
түнбасы) coffee grounds
кою, жерлеу bury
крю, тасгау, тоқгагу stop, cease
қоюлық, қалындық thickness
кря беру, еркіне жіберу let loose
қоя тұру postpone, put off
қоян hare
қоянжырық мед. harelip
қояншөп asparagus
қояншық мед. falling sickness
ку (қус) swan
ку, куахды sly, cunning
куанту, көңіддендіру gladden
куану.Ье glad; rejoice
куаныш joy
куаныипы glad; мен -мын
I am glad
куанышты хабар glad tidings,
joyful news
куаңшылық drought
куат power
куатты mighty, powerful
куғын chasing
куғынға үщырату persecute
куғындау pursuit
қуғыншы chasser
кудалау persecution
кулық, айлакерлік deception
кулық істеу; қылымсу pretend,
feign
курау, сему; солу wither
қуу banishment; жер аудару
exile
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куық анат. bladder
хуьгау, талап заң. plea
куып жіберу banish
қуып тарату drive away, dis
perse
куыл шығару send away
қуьфу roast, fry
куьфшақ doll
куьфшақ театры puppet-show
қуырылған roasted; fried; ~ нан
toast
куырылған балық fried fish
куырылған жұмыртқа scram
bled eggs; уыздық fried eggs
куырылган картоп fried potatoes
куыс, бос hollow
қуыстық, бостық emptiness;
физ. vacuum
күбыжық monster
кубылғы зоол. chameleon снд.
ауысп.
кұбылмалы ауа райы chan
geable weather
вдбылыс phenomenon; meamp.
көрініс scene
күбыр, тутік pipe, tube; (мүржа) chimney; (smoke) stack (naроходта, паровозда)
күбырішек hose
кұда matchmaker
Кудай God
Кұдай God; Кудай сақтасын!
Күдай басқа бермесін! God
forbid!; Кудайға шүкір! thank
God!; Кұдай ұшін! for God's/
goodness sake!

куд
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Кудайға караған, кудайшьіл
pious, devout, godfearing, god
liness
қудықшеіі
қудық не бүлақ суы wel-water
күдіретті powerful
қүжат document
күжатқа қол қою sign a do
cument
кұз, жартас rock, cliff
қүзғын raven, vulture
құзғын қарға raven
күздама мед. rheumatism
қүзырет ability
қузыреттілік заң. competence
күймакесек ingot; bar; ~ күміс
bar of silver; - алтыи gold bullion
құймақ pancake
қуйрықіаіі
қуйылу pour
құйылу, жиналу flow down,
trickle down
қүйымшақ анат. coccux
қуйын whirlwind
қуйып алу ebb
қуйып жіберу pour (over);
(байқамай төгіп алу) spill over
күйып кету, сау ету gush out
қүйыл қою, кұю pour out
құкық right; дауыс беру куқығы vote, suffrage
кұқық заң. law
құқықсыз deprived of rights
қукцқгық кабілет заң. capacity
қүл slave
қүлаған, кираған tumbledown

күл

кулағдар ету, хабарлау advise
күлағы мукіс dull of hearing
қуладын (қус) hen-harrier
қулақеаг
қулақ асу, тіл алу obey
қулақ естімсген unheard of,
incredible
қүлақ туну grow deaf
күлакқап радио. headphones
кулақгавдыру announcement;
advertisement; жариялау declara
tion
күлақгы бітеп тастау deafen
қулақгың шалғыштығы keenhearing
қулақшын, малақай cap, hat
with ear-flaps
қулама, ылди slope
қулан onager
қулап кету, ұшып түсу fall
күлап қалу fail, come down
кулап кррау crash
кулату throw down
күлату, аударып тастау overtlirow; upset
күлату, бүзу (үйді) pull down
қулату, тусіру precipitation
қулатыл алу, тұсіріп алу drop,
let fall
күлау fall down; break down;
(ауырып қалу) fall ill
күлаш, epic range, scope
күлдық slavery; servitude, bon
dage
қулдыққа салу enslavement;
enthralment

кулдырату (жүмысты және
т. б.) disorganize
кұлдырау, нашарлау decline
кұлдырау, ыдырау (мемлекеттің, отбасының және т. б.)
decay
кұлмақ бот. hop
күлпынай strawberry
күлпырған: ~ қызыл тус shot
with red
күлшыну be inspired/filled with
enthusiasm
күлшыныс enthusiasm
KyjibiK^buibD^virtuousness, mo
rality
кұлын foal, colt
қулындау foal
қулып lock; (аспалы) padlock
кулыптаулы, кұлыіггап жабылған under lock and key
кұм sand; күмшекер granulated
sugar
күмай griffon
куман pitcher
қумар reckless, passionate;
-ойын game of chance; gamble
күмарлық weakness (for)
КУМДЫ дауыл sandstorm
кумсағат sand-glass
күмьфа pot
күмыраға (гүл) отырғызу pot
күмырскз ant
KJH cost; эк. value
күнарлы fertile
күнарлылық fertillity
кунарсыз barren
кұндақ case; қаіггама slipcover

КҮНДЫ қағаздар securities
кұндыз зоол. beaver
күндыз үлбірі beaver
күндылық value
құнсыздық meanness
кхиу зоол. wolverene
күны түскен (валюта туралы)
cheap
кұныс hunchback
құныс балық humpbacked
salmen
күпия mysterious
күпия жантты айту initiate
күпия, жасырын secret; ~
агент secret agent
күпия турде, біддіртпей sec
retly, in secret
күпия хабар denunciation
кртгау, мақулдау welcome
Kjp зоол. blackcock, heath-cock
кұр, бос idle
қур, мылжың idle talk
кур сөз; бос сөз wind
қур, кеуіп қалған (қудық туралы) dry
кұрақ reed; какт ~ғы sugarcane
күрал apparatus; жазу қүралдары desk set
кұрал implement
қурал-сайман instrument
күралсыз unarmed; ~ көзге көрінетін with the naked eye
қуралу consist (of, in)
қурам composition; structure;
үжым staff

ш_
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күг

қүрылу formation
күрамды, құрама compound;
component
күрылым structure
хдоастыру assembling, -mounting
күрылыс building, construction
құрастырушы former
құрылыс алаңы building site
қурау, жинау тех. erect
құрылыс материалдары buil
қүрбакд toad
ding materials
қүрбан ету sacrifice
құрылыс салу build, construct
кұрбандық sacrifice; (зардап
қурылыс техникасы construc
шеккен) victim
tion engineering
кұрбандыққа шалу give; ауысп.
қурылысшм builder
sacrifice
құрым, күйе soot
KtfpraKdry
қурыл біту die out; (жануарлар
курғату, кегггіру drying
түрлері туралы) become extinct
қүрдас: біз ~пыз we are of the
қурысу writhe
same age
қурыш armour
күрқылтай зоол. humming-bird
қурышталған armoured
құрлық continent; mainland
құс bird; үй ~ы poultry
қүрлықгағы әскер land-forces
қусбегі falconer
құрма (жемісі және агашы)
құсни жазу calligraphy
persimmon
құстардың келуі мен кдйтуы
құрмалас сөйлем complex
migration
құрмет honour
қусу, қусық vomiting
курмет көрсету celebration
күтан,
ләйлек stork
қурметтеу respect
күпсару
save
қурметті respected
қутқарушы
партия rescue party
күрметгі мырза (ресми хатқуткэрушы: ~ белдік lifebelt/
тарда) Dear Sir
preserver; ~ кайық lifeboat
қурт зоол. worm
күтқарушылық rescue; ауысп.
қурту, жою destroy; (жауды)
salvation
wipe out
қуткарылу (қүтылу) deliveranee
күру (негізін қалау) establish;
found
кұттықгау congratulate; біреуді Жаңа жылмен ~ wish smb.
қүру, жасау create
a Happy New Year
қуру, күйреу accident, wreck
кугы (шыны) jar; (қаңылтыр)
құршаян зоол. scorpion
tin; амер. can

SDL
қутылу get rid of
кұгылу, арылу unload
қутырған (мал, ит) mad
күгырған furious, crazy
кушақгап алу, қапсыра кушақгау (күресте) hug
қушақгап қысу, кеудеге қысу
press; clasp
күшақгау embrace; put one's
arms round
қуштарлық ardent
кую pour out
куяң lumbago
крбын табу, регін табу con
trive, manage
қыдырту (біреуді) take smb.
for a drive; баланы қоларбамен ~
wheel a baby in a pram
қыз girl сөйл. baby
KJJ3 бала (little) girl
қызамық мед. German measles
қызамық, нтбүлдірген cowber
ries; ~ тосабы cowberry jam
қызанақ tomato
қызару blush, redden
қызба мед. fever
қызба, мазасыз restless, pas
sionate
қызбалану fly into a passion
қызбалану, айғайлау storm
қызғалдақ tulip
қызған кез climax; highest
point; ~де in full swing
қызғану be jealous (of)
қызғаншақ jealous
қызғаншақгық jealousy
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кртз

қызғаныш jealousy
қызғылт pink
қызғьигг бірқазан pink pelican
қызғылт-қоңыр түс russet
қызғылт сары orange
қызғылықгы entertaining
қызғыш зоол. lapwing
қыздыру, ысыту heating
қызжолдас bridesmaid
крзмет service; work
қызмет атқару serve; жүмыс
ierey work
қызмет бабы official
қызмет ету collaborate (with)
қызмет, көмек service
крзмет көрсету attend to, serve
қызмет көрсетушілік service
қызмет орны; лауазым post
крзметтес collaborator
қызметтес; әріптес colleague
іфізметигі employee
кцзу hot; ауысп. ardent; қымкуьгг heated; - талас heated ar
gument
қызулық, албырттық ardour
қызуөлшегіш thermometer
кызықгы amusing, funny
кмзықгыратын,
еліктірегін
tempting
крзықгыру interest, excite cu
riosity
крзыл red
кнзыл балық sturgeons
қызыл иек gum
крзыл нек қабынуы gingivitis
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қызыл күрең (түс) crimson
Қызыл Кітап The Red Book
қызыл карақат redcurrant
қызыл уылдырық red caviar
қызыл шие cherry; {агашы)
cherry-tree
қызыл шырайлы rosy cheeks
қызылтал өс. pussy-willow
қызылтамақ шымшық зоол.
robin
қызылша мед. measles
қызылша beetroot; кднт ~сы
sugar-beet
қызылша қанты beet sugar
қызып кету get excited
қыли: оның көзі қыли she has
a cast in one eye
қылқалам paintbrush
қылқан жалырақ pine-needles
қылқан жапырақты ағаш co
nifer
қылқанжапырақгылар бот.
needle (s)
қылмыс crime
қылмыскер criminal
қылмыстық criminal
қылтан bristle
қылшақ brush; (сыпыргыш)
broom
қылық, өрекет act(ion)
қылыш sword
қымбат dear; expensive
қымбат емес, арзан inexpensive
қымбат: ~ тұратын dear
қымбатшылық high prices;
түрмыстың -ғы high cost of living

КҢЕ

қымтау, кымтану wrap up,
wrap oneself up
қымыз kumiss, koumiss
қымыздық sorrel
қын sheath
кмн, кундақ, кап case
қына бот. lichen
қына (бояу) henna
қынжыларльгқ annoying
қынжылл* annoyance
қынжылыс; кею annoyance
қынқьіл whine
қыңқылдай беру whine, whim
per
қыңкмлдау whimper
қыңырлық obstinacy
қып-қызыл crimson
қыпша бел small waist
қырағы vigilant
қьфагы көз eagle-eyed
қырағылық vigilance
қьфақ longsighted, farsighted
қырақіық farsightedness
қырат геогр. height
қырау frost
қырғауьіл зоол. pheasant
қырғи hawk
қырғыз; қырғыз тілі Kirghiz
Қырғызстан Kirghizia
қыркүйек September
қыркұлақ мед. scurvy
қьфқылған (шаіи) si'.ort hair
қьфқыншы fortieth
қырман corn-floor
қырсыздық oversight; -^ган by
an oversight

қыр
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қырсық оқиға accident
қырсық, cop trouble
қыртыс (ианның) crust (of
bread)
қьіртыс bark; жер ~ы the
earth's crust
қыртыс, әжім ruckle, wrinkle
қыру (жондіктерді) extermi
nate; аштан ~ starve
қыру, жою destroy
қыруар; көп; талай мәрте mul
tiple
кырық forty
қырықаяқ зоол. centipede
қырықкабат cabbage; түсті ~
cauliflower
қырықгық (қайшы) shear
қырыл wheeze
қырылдаған, карлықкан hoarse
Қырым the Crimea
қырынған clean-shaven
кырыну shave; have a shave
қыс winter
кыс ортасы midwinter
қыскд short
қыска ақыл-кеңес hint
қыска мерзімдік short-term
кьіска; тапал short
к}>іска толк}.ш радио. short wave
қыскд уақыттық transitory,
short-lived
ід>іскарту (ықшамдау) shorten;
кітапты ~ abridge; шығындарды
- reduce; жүмыстан ~ dismiss
кыскаш tongs; жаңғақшаққыш nutcrackers; тістеуік (қүрал) pincers

қыш

қыскаша briefly
қыскьі winter
қысқы үйқы зоол. hibernate
қысталаң жағдай emergency
қыстап шығу winter
қыстау winter
қыстыгүні in winter
KJJCV (жаншу) squeeze, press;
(аяқкиім тураіы) pinch
қысу clutch; іскенжемен, тырнақпен ~ grip; қолмеи ~ hold
tight
қысылу, қымсыну confusion
қысылшаң narrow; ~ жағдай
narrow means
қысылып-қымтырылу be coo
ped up; сығылысу huddle
қысылысу crush
қысым pressure
қысым жасау oppress
қысым жасаушылык, бөгет
жасау oppression, restriction
қысып алу pinch
Қытай геогр. China
қытай тілі Chinese
қытайлық Chinese
кытықгау tickle
қытымыр, кдрау, сараң mean,
miser, skinflint
қьггырлақ картоп potato crisps/
chips
қытырлау, сытырлау crunch;
crackle
қыша mustard
қышакағаз мед. mustard plaster
қышқыл acid

129

КЫШ

қышқылдық acidity
қышу itch; қасыну
oneself

лнт
қышыма itch
қышыма қотьф мед. itch

scratch

л
лавр laurel
лагерь camp
лажсыз hopeless, desperate
лазы, қызыл бүрыш capsicum
лай slime
лай, олі балшық silt
лайық болу (еңбегі сіңу) merit,
deserve; be worthy (of)
лайық емес unworthy
лайықгы worthy, deserving
лайықгы бағалау; жоғары бағалау; түсіну appreciate
лайықгы, тністі corresponding
лайықіы, үйлесетін suitable
лак vamish; тырнақбояйтын ~
nail varnish
лақ kid
лақа, жайын зоал. sheat-fish
лақгыру throw
лақгырып жіберу throw aside
лақгырып тастау throw out
лалагүл бот. lily
Ла-Манш English Channel
лап ете тусу flash; flare up;
ауысп. burst out, break out
лас, жеркенішті, сасық foul
ластанған (aya, су туралы) foul
ластану pollute
ласгау, былғау soil

ластық dirtiness
Латвия Latvia
латвиялық Latvian
латын тілі Latin
латыш тілі Lettish
латыш Latvian, Lett
лауазым post, position
лауазымға, қызмегке тағайындау appointment
лауазьпва, кдезметке үсыну
promote
лауреат laureate
лашық hut, cabin
лашыи percgrin(e)
ләззат, жан рақаты delight
ләззат, рақат pleasure; шын
көңілмен with pleasure
лезде instantaneous, momentary
лейтенант lieutenant
лепті exclamatory; леп белгісі
exclamation mark
легггі дауыс exclamation; outcry
лнмон lemon
лимон қыпгқылы citric acid
лішгафон linguaphonc
Литва Lithuania
литвалық Lithuanian
литван тілі Lithuanian
литр litre

лнф
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лифт lift; амер. elevator
лнцей Іусее
лицензия licence
лоблу, журек айну feel sick;
менің жұрегім айнып тур I feel
sick
логика logic

май
логикалық logical
ложа театр. box
лоқсу sickness, nausea
Ловдон London
лотереа raffle; lottery
лупа magnifying glass
лық толы overcrowded

м
магистр Master
магнстраль main; ашық теңіз,
мүягг поэт. main
магний хим. magnesium
магнит magnet
мапштофон tape recorder
мапппті физ. magnetic; магниг өрісі magnetic field
мағлумат information
мағлүматсыздық (бейхабарлық) ignorance, lack of infor
mation
мағлүмдама declaration
мағьша sense
мағынасыз absurd, senseless
мағынасыз сөздер жныны
meaningless jumble of words
мадақ praise
мадақ сөз eulogy
мадақгау celebrate
Мадрид Madrid
маза бермеу disturb
мазақгау tease
мазалау disturb
мазасы болмау; дімкөставу ail

мазасыз intrusive, pushing
мазасызданған troubled
мазасыздандыру bother
мазасыздану anxiety, uneasiness
мазасыздық worry, bother
мазмүн (table of) contents
мазмүн жөне түр content and
form
мазмүндама account; түйін
resume, summary; exposition;
(мектептегі) paraphrase
мазмүнсыз worthless; empty
май butter
май (малмайы) butter; (өсімдік
майы) oil
май жағу oil
май, тоң май fat; grease
майдан front
майдангер front-line soldier
майлық, сулық napkin
мяймаққаз loon
маймыл monkey; (адам тәріздес) ape
майонез mayonnaise
майор major

маи
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майрампаз clown
майсана castor oil
майсыз, кдракесек ет lean
майшабақ herring
майып ету, закмчдау cripple
майырылу get dull/blunt
майыстыру, қисайту distort
майысу, қисаю distortion
макарон macaroni
мақал proverb
мақала article
мақсат appointment, nomina
tion
мақсат, нысана aim; goal; pur
pose; object; ізгі - noble purpose
мақсатқа бағьпталған deter
mined
мақсатқа сай, орынды advi
sable, expedient
мақсатсыз aimless
мақга cotton wool; амер. cotton
мақга-мата cotton
мақган ету boast
мақганқумар amenable to flat
tery
мақгану be proud of
мақганшақ boaster; braggart
мақганшақтық boasting
мақгану boast
мақганыш pride
мақгау boast, praise
мақгау, көтермелеу encoura
gement
мактауға лайық praiseworthy
мақгауқағаз certificate of ap
proval

маң

макул, жарайды all right
макүл кору, кұптау approval
макүлдаған affirmative
макұлдамау disapproval
макулдау affirmation; state
ment; заң. бекіту ratification;
confirmation
макуддау em. approve (of)
мал cattle
малазықтық дақыл green crop
малай, үй қызметшісі (man)
servant
(малды) жайып сеиірту gra
ziery
малтатас strew
малшаруашылық cattle-breeding
малшы grazier
мамаццық profession; (кәсіп)
trade
мамыр May
мамыргүл lilac
мамырдағы in May
мандарин tangerine
маневр әск. manoeuvres
манифест manifesto
манифестация demonstration
мансап career
мансапқор careerist
маңай, төңірек neighbourhood
маңдай forehead
маңаайалды, кемел perfect;
абсолкпті absolute
маңцайша reveal
маңдайша жазу sign(board)
маңцайшеп front

маң
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маңызды important; көп мөнді
significant
маңыздылық importance
маңызсу, кісімсу put on airs,
give oneself airs
маңында, жанықда at, by, near.
маңырау; мөңіреу bleat
марапат reward; (ерекшелік
белгі) decoration; (мектептегі)
prize
марапаттау rewarding; (орденмен) decorating
марганец хим. manganese
маргарин artifical butter
марғау kitten
мардымсыз scanty, poor
маринадгау pickle; ауысп. (әдейі
кідірту) shelve
марка (postage) stamp; фабрикалық ~ trade mark, brand
маркүм the late; the deceased
мархабат please
мархабат, арзымайды (алгысқа
жауап ретінде) you are welcome
марш march
маршал marshal
маршрут route
мас drunk
маса gnat
масақ ear, spike
масақгану be forming ears/
spices
масақгы (дақылдар) headed
grains
масаттану delight, enthusiasm
масаты velour

маш

масаю get drunk
маскарад fancy-dress ball, costumeball
маскүнем drunkard
маскүнемдік drunkenness
масқара disgrace
масқара, абыройсыздық dis
grace
масқаралық disgraceful
масса mass
мастер foreman (зауытта);
skilled workman; expert (білгір,
шебер) master
масштаб scale
мат қою шахм. checkmate
мата fabric, cloth
матадағы тор сурет check
математик mathematician
математика mathematics
матернал, заттек material,
substance; бүл неден істелген?
what is it made of?
матерналдық material; ~ жағдайлар living conditions
материя филос. matter
матрац mattress

матрос sailor
матч спорт. match
маусым (ай аты) June
маусым season
махаббат love

махаббат сезімін білдіру de
clare one's feelings
машнна machine; engine; сөші.
автомобиль car
машина жасау machine-building

маш
маішінамеіі журу drive
машинист machinist
мзшықгану, жаттығу be in
training
мая (шөгі) stack
маятник pendulum
мә! (an) here you are!
мәдеки мура cultural heritage
мәдениет culture
мәдениетсіз ignorant, uncultured
модениетті cultured
мәжбүр ету force
мәжбүр етілген forced, com
pulsory
мвжбүрлеу, күштеу coercion
мәжбүрлеуге болатын coercibbe
Можіліс (Қазақстан Республикасы Парламентінің Палатасы) Mazhilis (The House of
Parliament of the Republic of
Kazakhstan)
мәжіліс КХРУ sit, be in con
ference/session
мэзір menu
мәлім, белгілі well-known;
(жаман аты шыққан) notorious
мәлімдеме declaration, state
ment
мәліидеу declare; announce
мәлімдеу, баяндау state, set
forth
иәлімет summary, report
мөлімет, анықгама informa
tion; reference
молімст жинау data capture
мәміле deal, bargain
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мәт

мән, мәніс meaning
мәпер manner
мәиерлі гнмнастика calisthenics
монді, елеулі essential
мән-мағына essence
мәніс essence; істің ~i main
point
мәңгі-бақи evermore
моңгі жасыл осімдік evergreen
мәцгілік for good
мөңгілік есте калдыру im
mortalize
мәңгілік, шексіз interminable
мәре, көмбе, сөре, қарақшы
cnopm. finish
мәре сызыгы cnopm. finish line
мәрмәр marble
мәрте, per time; тағы бір ~
once more
мәртебе, статус status
мәселе problem, issue, point;
күн төртібіііде тұрған ~ point on
the agenda
мәселсн for exaple, for in
stance
мәселені шешу solution
Мәскеу Moscow
Мәслихат Maslikhat (local
government); қалалық ~ City
maslikhat; аудандық ~ District
maslikhat; облыстық ~ Oblast
maslikhat
мәстек hack, jade
мәтел saying
мәтііі text; (oyen coji) words
мәтіндік textual

мәт
мөтінтану textual criticism/
study
мәтінтануліы textual critic
мөуе fruit
мөшһүр well-known, popular,
famous
мәшһүрлік reputation
мегежін sow
медаль medal
медбике nurse
медицина medicine
медицнналық medical
медузаjellyfish
межелік, шэкіл scale
мезгілінде, дер кезінде in time
мезет, сөт moment
мейлі: ~ ол келсін let him come
мейлінше, барынша in every
way
мейман, қрйақ company
мейманхана hotel
мейрам feast
мейрамдарды көңілді өткізу
have a goot time on holidays
мейраңдау celebration
мейрамхана restaurant
мейіз raisins
мейір, ықылас favour
мейірбан benevolent, kind
мейірімді merciful
мейірімді, рақыг.шы gracious
мейірімді; сүйетін fond
менірімділік tenderness
мейірііеділікпен kindly, tenderly
мейірімсіз ruthless
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мекеме institution; establishment
мекен етуші; түрғын inhabitant
мекен, түрақ: тұрғылықгы ~
place of residence
мекендеу populate; крныстандьфу settle
мекенжай address
мекенжайлық: ~ үстел inquiry
office
мекиен кұр heath-hen, grey hen
Мексика Mexico
мектеп school
мектеп ауласы schoolyard
мектеп дәрісханасы classroom
мектеп директоры headmaster
мектеп-юггернат
boarding
school
мектеп оқушысы schoolboy
мектепке дейінгі pre-school
мектепте
бірге
окртгын;
сыныіггас schoolfellow, school
mate
мектептік school
мемлекет state; ~тер достасТЬЕЪІ commonwealth; Тәуелсіз
Мемлекеггер Достастығы Com
monwealth of Independent States
мемлскет қорғауындағы архитектура ескерпгіші listed building
мемлекет мұлкі ету nationali
zation
мемлекет мүлкіне айнаддыру
nationalize
мемлекегтік state
мемлекеттік кдамет public
service

меи
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мен I
менде бар I have
менмев pompous
менмеядік pomposity
менменсушілік vainglory
меншік property
меншік; нелік ownership
меншікті салмақ физ. density
менің, меяіи my, mine
меніңше, менің пікірімше in
my opinion; менің қалауымша as
I would have it
мең mole
меңгеру (басқару) manage
меңгеру learn, master
меңгеру, машықгану acquire
меңгеруигі manager
меңге|як rudder, (кеменің) helm;
(автомобильдің) wheel
меңдуава henbane
меңрреу deaf; - тукшр out-ofthe-way place
мерген well-aimed; pointed; ~
аткрш good shot
мердігер builder
мерез мед. syphilis
мерейтой jubilee
мерейтойлық басилым jubilee
edition
мереке holiday
мерскелеу celebrate
мсрекелеу, тойлау solemnize
мерзім (тагайындаагануақыт)
term, dale; кезең period
мерзіңці басылым periodical

мнл

мерзімі шектелмегеи perma
nent
мерзімін ксйіш-е қаддыру post
ponement
мерзімін кешеуідцсту delay
мерзімін өткізіп ал|у: мен
бнлеттің ~дым my ticket has
expired
мерзімін ұзарту prolong
мерзімінен бүрын pre-term
мерзімінен бурын болған; ерте
early
мерзімінен тыс, үстеме over
time
меридшш meridian
мертіктіру maim, cripple
металдан жяаиван metallic
металл metal
металл сыньвы scrap
металлургня metallurgy
мстр metre; амер. meter
метро, метропоягген under
ground (railway); амер. subway
мехаиик mechanic
механикалық mechanical
Мехико Mexico
меіпел мед. rachitic
мешкей; крмағай voracious
мешкейлік gormandize
мешгг mosque
ми анат. brain, cerebrum
миғула silly, brainless, dim
мшфцшіікмвдц пеш microwave
мнлнцмовер policeman
милшшя police
ммллиард milliard; амер. billion

мил
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миллиметр millimetre
миллион million
миля mile
мина әск. mine
минерал mineral
минералдық mineral
министр minister (for); secretary
министрлік ministry; амер. de
partment
минус minus; кемшілік defect
минут minute
мирас, мүра inheritance
миссия mission
мисыз, ақымақ gormless
митинг meeting
митинг; отырыс, жиналыс
meeting
мишық анат. cerebellum
миьгғынан күлу grin
модель model, топ ~ top model
модель, макет model; үлгі
model
мойыл (жемісі) bird cherry;
(агашы) bird cherry tree
мойын (шөлмектің) bottleneck
мойын анат. neck
мойындамаушылық denial
мойындау admit
мойындау заң. admission
мойынтұрьгқ; бүғау yoke
мол abundant
мол, бірталай considerable
мол, кең broad; wide
молаю increase, multiply

муз

молаю, көтерілу flow; high
tide; ауысп. surge
молда (дін) mullah
молдаван; молдаван тілі Mol
davian
Моддавия Moldavia
молекула molecule
молибден molybdenum
молшылық abundance
молярлық хим. molar
момын, жуас mild, gentle
монархия monarchy
монолог monologue
монополист monopolist
монополия monopoly; мүнай
~лары oil monopolies
монтаны hypocrite
монтанылық hypocrisy
монша bathhouse
моншақ beads
моңғол Mongol; ~ тілі Mon
golian
Моңғолия Mongolia
мотор engine
мотоцикл motorcycle
мөлдір transparent
мөлдірлендіру, тұндыру; ауысп.
айқындау, айқындалу clarify
мөлшер, сан quantity
мөңке (балық) crucian
мөңку, тулау buck
мөңіреу low; соіы. moo
мөр, мөртабан seal, stamp
мөртаңба stamp
муза енер., миф. muse

муз
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М¥Р

мүііай қүбмры pipeline
музеи museum
мүнай ендіру oil extaction
музыка music
мүнай өнімдері oil products
музыкалық musical
мүнайшы oil-industry worker,
музыкант musician
мультипликациялық: ~ фильм oilman
animated cartoon
мүнгра tower
мундир uniform
мүнда, бері қарай here
мүғалима schoolmistress
мүнтаздай tidy
мүғалім master, teacher; мумүның алдындағы preceding
зыка мүғалімі music teacher
мүнын ешкдндай мәні жоқ
мүз ice
never mind
м р айдьшы спорт. skating-rink
мүның үстіне, бұған қрса
мұз басу be covered with ice
again
мүз болып қату freeze
мүң melancholy
мүзарт block of ice
мұң басқан, қайғылы sad,
мүздай icy
mournful
мүздатқыш deep-freezer
мұңаю longing (for)
мұздатып қатырылтан frozen
мүндану be sad, be melancholy
мұздау, тону stiffen, grow numb
мүңды melancholy, sad
мүздық геол. glacier
мүра legacy
мүзжарғыш ice-breaker
мүрагер (қыз, әйел) heiress
мүзкомпит fruit-drop, sugarмүрагер heir
candy, sweetmeat
мүрағат archives
мүкаба cover
мұрат ideal
мүкаба тысы wrapper
мұрсат permission
мүкалу, мүкалту hebetate
мурсатана compensatory leave/
мүқият careful, thorough
holiday; ~ алу take a compensa
мүқгаж болу need, be in need tory leave
of
мүрт moustache; (жануарлармүқгаж, тақыр кедей destitute да) whiskers
мұқгаждану demand
мүртиіа; кдрмауыш зоол. an
мүктаждық need
tenna; антеина радио. antenna
мүнай oil
мүрын nose; түмсық (кеменің)
мұнай айыру зауыттары oil bow; мүрын біту cold in the
head
refineries

мүс
мүсылман;
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мүсылмацдық

Muslim, Moslem
мұхит ocean
мугедек . disabled; еңбек ~ғі
disabled worker
мүдде interest
мүйіс cape
мүк moss
мүкаммал inventory
мүкжидек cranberry .
мүдце quite, absolutely
мүлт кету miss (атыс кезінде);
ауысп. slip; (өрескел қате) blunder
мүлтіксп irreproachable
мулік property
мүлікті тізімдеу distrain
мумкіи болатын possible
мумкін: бүл ~ it is possible
мүмкін емес impossible
мүмкіндігі бар; іске асырылатыи feasible
мумиқцік chance; табыска
жететіндей барлық ~ болу stand
to win
мүмкіншк possibility; (қолайлы
жагдай) opportunity
мүмнңдікті капы жіберу miss
the opportunity
мұңку stink
мүрде corpse
мусәпір. pitiful,
wretched;
(тукке түргысыз) miserable
мүсін sculpture
мүсінші sculptor
мүтгайым affected

мыс

мүше member ~лік билет
membership card; ~лік жарна
membership fee
мүше, атаа organ
мүше болу membership
мүшелеу, бөлшектеу dismember
мұштік cigarette holder
мығым solid; (негізді) wellgrounded
мыжылу rumple
мызғымас indestructible; жеңілмейтін invincible
мызғып алу, көз шырымын
алу take a snooze
мықгы tenacious
мықгы денсаулық splendid
health
мықгы, қатты, берік firmly
мылжың talkative
мылжындау chatter
мылжындау; еркін әңгімелесу
chat
мылкау deaf, deaf-mute
мылтық rifle, gun
мыналар, осылар, аналар, олар
these, those
мынау, осы, анау, сонау this,
that
мың thousand
мыңжаішрақ бот. milfoil
мырза, тақсыр mister
мырсын cat
мырыш zinc
мыс copper
мысал example
мысал ушін as an example (to
others)
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мыс
мысалға for example
мысалшы fabulist
мыстаи witch, hag; ~ кемпір
old hag
мыстан жасалған сым (мыс
сым) copper wire
мысық tomcat
мысықгорғай; саргалдақ oriole
Мысыр Egypt
мін, кемістік vice
мінбе tribune
міндет problem; task
міндет атқару, жумыс істеу
function
мівдет жүктеу oblige; бұл көп
міндет жүктейді that puts one
under great obligations
міндеттеме commitment, obli
gation
міндеттеме алу contract
міндеттерін аткару кезіиде in
the performance of one's duties,
in line of duty
міңдеттеу oblige
міндетті obligatory
міндетті obliged; - болу
must; мен оған кэптен-көп

най

қарыздармын I am much
indebted to him
міндеггі, борышты compul
sory
міқдстті турде certainly, with
out fail
мінс here; ~ ол! here he is!;
өие, анау that one; ~ жаксы!
splendid!; солаіі ексн де? really?;
~, бары осы that's all
мінегіш; казымыр hypocritical
мінез disposition; жұмсақ ~
well-oiled disposition
мінез-құлиқ behaviour, con
duct
мінез-кулық; бейімдік disposi
tion
мінез, сипат character; көңілкүй temper
мінездеме
characterization;
(жазба пікір) character
мінезді адам a man of cha
racter
мінсіз perfect
мініс ат saddle horse
міңгірлеу mutter

н
надан ignoramus
надшщық ignorance
наз whim
назар attention; ~ға алу take
into consideration
назар аудару pay attention to

назарын аудару attract
назды ceremonious
найза bayonet
найза спорт. javelin; - лақгыру javelin-throwing
найзағай lightning

най
найзағайлы бұлт thunderstorm
нақ, атап айтқанда exastly,
namely, just
нақгы concrete
накурыс idiot
нақьіл сөз maxim, saying
намаз prayer; ~ оку to say
one's prayers
намыс, ар, абырой honour
намысқор self-respect
нан bread; астық corn, grain
нан rticipy bread baking; output
of bread
наным, ырым-жырым preju
dice
наразы discontented, dissatis
fied
наразы болу be indignant
наразылық objection
наразылық білдіру, күңкілдеу
grumble
наркоз narcosis
нас, салақ scruff, sloven
натрий хим. sodium; ac содасы
baking soda
иауа groove; (суагар) gutter
наубайхана bakery
наубайшы baker
науқан campaign; сайлау ~ы
election campaign
наукастанып қалу to fall sick/
ill (of)
наурыз March
нацист, фашист; нацистік, фашистік Nazi
нашақор drug addict
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нег

нашар bad
нашар, әлсіз weak, feeble; нашар денсаулық delicate health
нашарлату make smth. worse
нашарлау deteriorate
нашарлау, құлдырау decline
нашарырақ worse
нәзік delicate (бояу және т. б.
туралы)
нәлім cod
нәресте infant
нәрлі, жүғымды nourishing
норуыз (жүмыртқаның) the
white
нәсіл race
нәсілдік racial
нәтиже result, outcome
нәтиже, өсер effect
нәтижелі, тиімді effective
нәтижелілік, тиімділік efficacy
нэтижесіз ineffectual, futile
нөтижесіз өрекет abortive at
tempt
нәтижесіз; тиімсіз ineffective
не or; ~ болмаса or else; ~ олай
-бүлай either... or
не what; бұл ~? what's this?
не болмайды дейсің! what
about it?, what of it?
не болса да; бәрі anyting;
үнатқаныңыздың бәрін алыңыз
take anyting you like
не ұшін what for
неге, неліктен why
негіз basis, ground, evidence
негіз; себеп account

нег
негізгі principal; fundamental
негізделмеген
unfounded.
groundless
негіздслу settle down
негіздеу base, ground
негізсіз (теория туралы) un
tenable
негізсіз groundless
негізсіз, жаңсақ unsound
bankrupt
негізін қуру foundation; ауысп.
ground, reason
негізін кұрушы founder
негізін салушы founder
негізінен in the main
негр Negro
неғурлым, гері than
неғурлым, соғұрлым the;
неғурлым көп болса соғурлым
жақсы the more the better; сөз
неғурлым аз болса соғурлым
жақсы the less said the better
неке (ушіену) marriage
неке жүзігі wedding ring,
engagement ring
некелесіп қосылу pair
неліктен why
неліктен, не: менің не қатысым
бар? what have I to do with it?
неліктен, неге why ол ~ үндемейді? why is he silent?
немере: ~ аға-іні, ~ әпке-сіңлі,
кдрындас cousin
немере қыз granddaughter
немере үл grandson
немқурайды indifferent; амер.
disinterested
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нөл

немқүрайды, атүсті indifferent
немкурайды қарау disregard
немқұрайдыльіқ (міндеттеріне және т. б.) disregard (of)
неміс German
немістің German
несеп urine
несие loan
Нидерлаііды Netherlands
ииет intention; purpose
ниеттену intend
ниеттестік, ынтымақгастық
solidarity
нобай sketch, rough draft, out
line
ноғала (көзге ақ түсу) wall
eye; nebula
нозология (дерт туралы жалпы түсінік) nosology
нокаут спорт. knock-out
нокдаун спорт. knock-down
ноқга headstall
норвег; норвег тілі; норвегиялық Norwegian
Норвегия Norway
норма norm, rate
нота1 music ~«a карал ойнау
play from music; нотасыз ойнау
play by heart
нота2 dun. note; наразылық
~ note of protest; ~лар алмасу
exchange of notes
нотариус notary (public)
нөл nought
нөлден жоғары above zero

нөл
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нөлден төмен below zero
нөмір number; (аяқкиімнің өлшемі) size; (қонақүйдегГ) room;
бүрышы ~ back number
нөмірлсу number
нөсер downpour
нүқсан; залал disadvantage
нұр шашу, жарқырау shine;
ауысп. шұғыла radiance; «ыггүстік шұғыласы Aurora Borealis
нүсқар (компастың) needle;
тіл (сагаттың) hand
нұсқар; белгі indication
нұсқау directions; ~ беру re
commend a course of action
нұсқау instructions
нүскаушы instructor

ода

нүкте point; (белгі) dot; (тыныс б&ггісі) full stop
нығайту, күшейту reinfor
cement; intensification
нығаю grow strong
нық, бсрік, мықгы strong,
solid; ауысп. lasting
нысан shape, form; киім ~ы
uniform
нысана mark, note, target
нысанаға алу, көздеу aim (at),
take aim (at)
нысанаға тию hit
нысаншылық formality
нышан sign

Нью-Йорк New York

o
o дуние, o дүниеде діни. here
after
o дүниедегі өмір діни. futurity
оба plague
обал-сауапты парықгамайтын
unscrupulous
облигация bond
облыс region, oblast; (снд.
ауысп.) province
облыстық regional
объект object; әск. objective
обьф мед. cancer
обыр шегіртке locust
овчарка sheep-dog
оған her, to her; {жансыз заттар үшін) to it

оған қоса, одан басқа in
addition to, over and above
оғаш strange, odd
оғаштық peculiarity; өсіресе
especially, particularly
одағай грам. interjection
одақ alliance, union
одақгас ally
одақгық allied
одан from there
одан әрі farther, further; сонан
соң then
одан баска; ол ол ма besides;
одан тыс, одан басқасы besides
одан да жақсы still better
одан тыс with the exception of

одо
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одонтология (тіс және тіс
аурулары тураяы гыпым) odon
tology
ожар impudent, insolent
ожарлық impudence, insolence
ожау dipper
ождансыз unscrupulous, disho
nest
озон ozone
озып кету outstrip
ой device, scheme, design;
(ниет) intention
oii еңбегі intellect pursuits
ой жүгірту, ойлау reflect, think;
meditate
ойға салу, пайымдау reason
ойға шому meditation, thought
ful mood
ойдағы mental; қиялдағы ima
ginary
ойдан шығару (ойлап шыгару)
invent
ойдан шығарылған fiction, in
vention
ойламай mad, crazy
ойланбай mechanically
ойлану become thoughtful; be
deep in thought
ойланылмаған hasty, rash
ойланып-толғану reflection
ойлап алу, байқау revolve
ойлан қдрау think
ойлап шығару invent
оііластыру; кеңесу; талкңлау
deliberate
ойластырылған conceived

око

ойлау way of thinking; mentality
ойлы thoughtful
ойлы-қырлы uneven
оймақ thimble
оймақгүл бот. foxlove
ойнақтау, асыр салу romp
ойнақы playful; ~ көңіл куй
playful mood
ойнақылық playfulness
ойнау play; (сахнада) act
ойпат геогр. lowland
ойрандалу, бүліну devastation;
күйзелу (елдің және т. б.) de
vastation
ойрандау ruin
ойтолғам consideration'
ойшыл, философ thinker; улы
~ a great thinker
ойық жара sore, ulcer
ойын game; (іс-әрекет) play,
playing; (сахнадагы) acting
ойын тасы dice
ойықцағысын айту speak out;
express an opinion
ойын-сауық amusement
ойын-сауық spectacle; (rr.eampдагы) performance
ойыншы player; (қүмср ойындар туралы) gambler
ойыншық toy, plaything
опыншықгар дүкені toyshop
ойыс, қуыс cell
ойыстыру, бейімдеу dispose
smb. (to)
окоп trench

окр
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округ district; сайлау ~і electo
ral district, constituency
оқ bullet
оқ ататын қару, атыс кдруы
fire arm
оқ-дәрі ammunition
оқиға occurrence, event, inci
dent
оқгау (қурал) rolling-pin
оқгау е. charge; мылтықгы ~
load
оку school; ~ жылы school-year
оқу ақысы tuition
оқу залы reading-room
оку қуралы textbook
оку кдоалы, оқулық schoolbook
оку орны educational institu
tion, school
оку сабағы lesson
оқу, үйрену study
оқу, шұғылдану study, learn
оқулық textbook, manual
окушы pupil; {мектеп оқушысы) schoolboy; (студент) student
оқшау insulate
оқшау, бөлек apart, separately
оқшаулағыш isolation
оқшаулану segregate
оқшаулау isolate
оқымысты lettered
оқымыстылық reading
оқып шығу read
оқырану neigh
окьгоман reader

OH

оквджан билеті library ticket
оқыс қозғалыс, селк ету jerk
окцту, үйрету teach, instruct
оқьггушы (университеттің,
колледждің) lecturer
окьггушы teacher
ол (қыз, әйел) she; (жансыз
заттар ушін) it
ол жаңа ғана Лондоннан келді
she has just come from London
олай болса if that's the case
олақ, ебедейсіз адам butterfingers
олар they
оларға them
оларды them
олардыкі theirs
олардың their, theirs
олармен (with) them
олжа, пайда profit
олқылық, кемшілік gap
омарта шаруашылығы bee
keeping
омарташы beekeeper
омоним homonym
омыртқа spine, backbone
OH ten
OH алты sixteen
OH бес fifteen
OH бесінші fifteenth
OH бір eleven
OH бірінші eleventh
OH екі twelve
OH екінші twelfth
OH жеті seventeen
OH жстінші seventeenth

OH
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он сегіз eighteen
он сегізінші eighteenth
on тоғыз nineteen
OH тоғызьшшы nineteenth
OH төрт fourteen
on ұш thirteen
OH үшінші thirteenth
OH шақгы ten
онда, олай болса then; әйтпесе
otherwise; біресе...біресе now...
now
онда, сонда there
онкундік decade
оны her; (жансыз заттар
үшін) it; оны суқаным сүймейді!
I can't bear (stand) him!
оны-мүны something
онымеи (with) her, him
оныншы tenth
оның her; (жансыз заттар
үшін) its
оның жайы болмай тд> he
doesn't feel very well
оң positive; макүлдаған affir
mative; жағымды reliable
оң жақга on/to the right (of)
оңай easy
оңайлату facilitate
оңайлату, жеңілдету simplify
оңалу, тәуір болу recover
оңаша орын solitude
оңашада alone, in private
оңашалану seclusion
оңбаған contemptible, mean,
scoundrel
оңға to the right

опт

ондау, жөндеу repair, кұрделі,
ағымдағы жөндеу major/running
repair
оңгайлы adroit; smart; ~ жүріс
clever move
оңгайлылық adroitness, dex
terity, science
оңгүстік south
оңгүстік жақ south, southern
оңгүстік жақгың климаты
southern climate
оңгустік түрғыны southerner
оңгустік-батыс south-west
оңгустік-шытыс south-east
оңу, оңып кету fade
оңу, тулеу fade
опа powder
опа жағу powder
опасауыт powder-case, compact
опасыз traitor
опасыздық treacherous
опасыздық жасау treachery;
unfaithfulness
опера opera
операцня operation
операция жасау operate
операцня; іс-қимыл operation;
айналым (коммерциялық операция) operation; ацііаны ~га қосу
put money into operation
опсретта musical comedy
оппозиция opposition
оппонент opponent
оппонент; даукес opponeat;
contradictious
ОПТИМІІСТ optimist

опы
опық жеу, өкіну repentance
опыну repent
опырылу, қулау fall
op, жыра ditch; gutter
орағыш reel
орайтын, буып-түйетін зат
packing
орақ sickle
орақ, егіи жинау а.-ш. har
vesting
оралымсыздық conservatism;
stagnation
орам (қаяаның) block
орамал towel
орамал, шөлі shawl; қол ~
handkerchief
оранып-шымқану wrap one
self up
орал-шымқау cover
орасан зор gigantic
орасан зор, алыл mammoth
орау roll up
орган муз. organ
организм organism; (адам организмі) constitution
орда horde; Алтын Орда map.
the Golden Horde
орден order, decoration; ~мен
марапаттау bestow an order
upon
оркестр orchestra
орлап қазу dig; dig up
орлау, қазу, қазып алу амер.
dig
орман wood; ну орман forest
ормандық forest
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орт

орианжаңғақ бот. filbert
орманшы forester
орнақ тех. mill
орналасқан be situated
орналасқан жср, жағдай, шек
position
орналасқан жері arrangement;
тұрған орны situation
орналастыру arrange; place
орналастыру; бөлу; тағайындау allocate
орналасу; жайғасу disposition,
settle down
орнату іреттеу) establish;
күрастыру тех. mount
орнату insert; put in
орнықгы steady; stable
орнын ауыстыру carry (away)
орнын басу replace; (міндетін
атқару) act for
орнын өзгерту transfer
орнын толтыру compensate
орнын, тұрған жерін анықтау
locate
орнына instead of
орны-орнына қою place, ar
range
орта atmosphere
орта, айнала environment
орта ғасырлар the Middle Ages
орта шама average
ортадағы middle
ортақ, жаллы common; gene
ral; ~ пайдалану for general use
ортақгасу, бөлісу participation
ортақгасу, қосылу share

орт
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ота

орыңды to the point; бұл ~
орталық centre
болар еді that would be very
Орталық Азия Central Asia
convenient
орталықгандыру centralize
орынды; іске катысы бар re
ортасы mean; орта сан; биссектриса мат. mean; ортаңғы levant
орыцдық chair
mean
орынсыз not to the point, ir
ортасы middle
relevant
ортасында in the middle (of)
орынсыз, жөнсіз outside; irre
орташа, жұпыны mean, midlevant
ding, mediocre
орыс Russian
орын place; (mapuxu, көрікті
осал; жәбірленгіш vulnerable
орындар) spot; (бос кеңістік)
осал, нозік frail, fragile;
space; лауазым job
(морт) brittle
орын алу, болу take place
оспадар impertinent
орынбасар substitute, deputy
осы жерде here; бүл жерде
орындалатын (орындауга бокім бар? who is here?
патын) manageable, feasible
осы жерден from here; ауысп.
орындалмай қалу fail, miscarry
орындалу (тілек, болжам ту- бүдан hence
осы, казіргі given; ~ сөтге at
ралы) come true
the moment, at present
орындамау non-execution
орындап шығу manage, cope
осы, мыкау this
with
осы уақытқа дейін so far
осы уақытта, қазіргі уақытта
орындау (жузеге асыру) carry
out (smth.), execute (smth.), ful actually
осы шақ грсш. present tense
fil (smth.); парызды ~ perform
осыдан кейін; осының нөтиone's duty; уөдесін ~ keep one's
жесінде hereupon
promise
осылар these
орындау fulfil
орыңдау, атклру performance
осыцда here
орындау, жасау render
or fire; жарық light
орыцдау, сақгау (ережені) ob
от қою, өрт салу set fire (to),
serve
set smth. on fire
отағасы head of the house
орындау; тамамдау accom
plishment
отан native land, mother
орындаушы executor; (apmucm) country; ~ға деген сүйіспеншілік
love of one's country, patriotism
performer

ота
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отан; атамекен fatherland
отавдас compatriot; countryman
отаңцық native
отанына опасыздық жасау
quisle
отар colony
отарлау colonization
отарлық colonial
отау, шөптеу weed
отбасы family
отка төзіоді fireproof
отрад detachment
отставка resignation
отгегі oxygen
отты fiery
оттық, шақпақ cigarette ligh
ter
отшашу fireworks
отыз thirty
отызьпішы thirtieth
отын fuel
отын жару chop

оза

отынмеи жабдықгау firewood
отырғызу (өсімдікт!) planting;
кемеге - embarkation; boarding,
пойызға ~ entraining
отырғыш bench
отыру, міну (кемеге); аліер.
(пойызга, үшаққа, трамвайга)
board
отыру sit down
отырыкціы settled
отырықшылық settled way of
life
отырыс; сеанс sitting; meeting
офицер officer
очерк sketch; essay
ошаған agrimony
ошақ hearth
ою-өрнек design, pattern,
figure, tracery
ояну wake up
оятқыш alarm clock
ояту wake up

ө
өбу, сүю kiss
өгей әке stepfather
өгей қыз stepdaughter
өгей ұл stepson
өгей шеше stepmother
өгейшөп бот. foalfoot
.өгіз ох
өгіз терісі oxhide
өжет bold
өжеттік bravery

(оз) кандидатурасын ұсыну
амер. run
өз күшін сынап көру to try
one's hand; бағын сынап көру to
try one's luck
өз, өзінің, сіздің, олардың my,
his, her, its; our, your, their
өзара mutual, reciprocal
озара өрекет interaction
өзара әрекеттестік interaction

өза
өзара байланыс correlation
өзара көмек mutual aid
өзара түсінісу, ұғысу, келісу
understanding
өзаралық mutuality, reciprocity
өзбек; өзбек тілі Uzbek
Өзбекстан Uzbekistan
езге (an)other
өзгергіш changeable
өзгермейтін invariable; түрақты constant
өзгермейтін, бүлжымас inva
riable
өзгерту {ауыстыру) change,
alter
өзгерту (заңды) abrogation
өзгеру change
өзгеріс change
өзгеріс; қайта жасау alteration
өзгеше, ерекше distinct
өзгеше тур, түр бөлігі sort,
variety
өзгешелену, өзгеше болу differ
from
өзгешелік, айырма difference;
(теңсіздік) disparity
өзек pivot
өзекті: ~ мәселс burning ques
tion
өзен river
өзен арнасы riverbed
өзен жағасы riverside
(өз) пайдасына бұрмалау (заңды, мәтінді) wrest
өзі, өз басы personally
өзім myself; езің yourself; өзі
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өкт

himself, herself; өзі, өзіне, өзін
itself
өзімшіл egoist
өзімшілдіх selfishness, egoism
өзіміз ourselves; өздерің your
selves; өздері themselves
өзін myself, yourself, himself,
herself, itself; ourselves, yoursel
ves, themselves; oneself
өзін байыпты ұстау behave
өзін дәріптеу boast (oO; brag
өзін қурбан ету self-sacrifice
өзін-өзі басқару self-determi
nation
өзін-өзі қорғау self-defence
өзін-өзі өлтіру commit suicide
озін-өзі сьшау self-criticism
өзін-өзі ұстай алмай қалу lose
one's temper
өзіндік щн cost price
өзіне меншікті own
өзіне-өзі келу, есін жинау come
to one's senses, collect oneself
өзіне-өзі сенімді sure of
oneself
өзінше in one's own way
өзінді байсалды ұста! behave
youself!
өйткені, ғой but
өйтіп-бүйтіп somehow
өкпе lung
өкпе қабьшуы pneumonia
өкпе туберкулезі consumption
өюіешіл touchy
өктем, озбыр imperious, des
potic

өкш
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өкше heel
өипелік, тепкі spur
өкіл representative
өкіл болу represent
ӨІОЦДІК representation; сауда
~гі trade representation
өюлетгі plenipotentiary
өилетгік authority
өкім бойышоа by order
өкім, буйрық order, instruc
tion; жарлық decree
өкіиу regret
өкініш regret
өпшшті: қаидай ~! what a
nuisance!
өлген dead
өлгеявен соңғы posthumous
алекшін зооа. tigress
өлеңроет
өлең а*гу sing, song
өлең оку recite poetry
өлең тънару (жазу) poetize
өлке, ея region; country
өлкелік, жергілікті regional
өлмейтін immortal
өлгіретія mortal; deadly; өлімші fatal (жара туралы)
өлгіру kill; murder
өлгірушілік murder; assassi
nation
өлу die
өлшем measuring; ~ін алу
take somebody's measure; мат.
dimension
өлшенбейтін immeasurable

өне

өлшеп көру, киіп көру try on
өлшеу (таратыга тарту) weigh
өлшеуіш аспап measuring
instrument
өлшеуіш таспа measuring tape
өлік dead man, corpse
өлікті шыгару funeral
өлім death
өлімтік carrion
өлімші етіп қинау torture;
кажьггу wear out; bore smb. ығыр
қылу tease
өмір life
өмір салты mode of life
өмір сұру live
өмірбаші (өзі жазган) autobio
graphy
өмірбаян biography
өмірлік vital
өцдіру, жлсап шығару produc
tion; өңдіріс сөйл. factory, works,
industry
өңдірім manufacture; (өнім турады) output
өндірімділік productivity
өцдіріс industry; work at a fac
tory/plant
өцаірк құралдары жон. indus
trial implements
өцдіріс
курал-жабдықгары
экон. the means of production
өиеге example
өяеге болу be an example
өнегелі, көргенді civil
өнер artificial

өне
өнеркәсіп industry
өнеркөсіп тауарлары manu
factured goods
өнеркосіптік industrial
өнертабыс invention
өнертапқыш inventor
өнім, бүйым, тауар product;
сут өнімдері dairy products
өнім, тусім yield, harvest
өнімді productive
өніівділік productivity
өнімсіз unproductive
өңделмеген raw
өңдеп шығару manufacture
өндеу treat; жер ~ cultivate
өңдеушілік treatment; жер ~
cultivation
өңез мед. patch
өңсіз, түссіз colourless
өңі айнадцырыжан inside out,
on the wrong side
өңін айналдыру turn inside
out; ию bend
өңінде when awake; түсіқце
емес, өңшде көру see with one's
own eyes; actually see
өрбіту, өсіру (мал туралы)
breeding; (өсімдік тураяы) cul
tivation
өркен; өскін shot
өркендеген, гүлденген pros
perous
өркеңдеу prosper
өркениет civilization
өрксудс bumptious
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өск

өркеш hump, hunch
әркешті сиыр, зебу зоол. zebu
өркөкірек conceited, cock-sure
өркөкіректік conceit
өркөңіл proud
өрлеу surge
өрлеу жылдамдығы ав. ascent
өрмекші spider
өрмекші тәрізді жөндік arach
nid
өрмекші торы cobweb, spider's
web
өрмелеп шьву climb up
ормелеу climb
өрт fire
өртдабылыfire alarm
өрт салушы incendiary
өрт сөндіргіш fire-extinguisher,
grenade
өрт сөндіруші fireman; ~ комақда fire-brigade
өртегіш (бомба турапы) in
cendiary (~ bomb)
өртену burn out; be consumed
(by)
өру spin; току weave
өрік apricot
epic а.-ш. pasture land; өргізу
drive away, turn out
өсек gossip
өсектеу; өсск тарату gossip
өсекші pedlar
өсиет діни. testament
өсиет ету leave; bequeath
өскін, өркен sprout, shoot

өсу
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өсу grow
өсу; үлғаю grow, increase
өсім growth, increase
өсімдік plant
өсімдік майы vegetable oil
өсімқор usurer
өсімқорлық usury
өсіп-ену биол. reproduction
өсіп-өрбу breed
өсіп шығу grow
өсіру (балаларды) bring up;
амер. raise; (өсімдікті) grow, raise
өт анат. bile
өт қабы bilecyst, gall-bladder
өте greatly
өте very; (етістікпеи біргё)
very much; ~ суық it's very cold;
мен оны ~ күрметтеймін I respect
him very much
өте әдемі beautiful, fine
өте дәмді delicious
өте жақын, жанында near,
close by
өте кішкентай, болмашы insig
nificant .
өте сараң miser
өтеп алу redeem; (түтқынды)
ransom
өтеу repay
өткел ford; уақытша ~ tempo
rary (floating) bridge
өткел, асу passage
өткен past; ~ шақ грам. the
past tense
өткен кез the past
өткендегі the past
өткізгіш физ. conductor

ӘШІ

өтхізгіштік физ. conductivity
өткізіп жіберу let smb. pass
өткінші passing, transitory
өткір sharp; ауысп. keen
өткір жел bitter wind
өткірлік (пышақтың) sharp
ness; (жагдайдың және т. б.)
acuteness; (көздің) keenness
өтпе passage; ~ жабық! no
thoroughfare!
өтпейтін (пышак, және т. б.)
blunt
өпгпелі transitional
өту (мерзімнің) expiration
өту, асу pass, cross, go over;
(пароммен, қайықпен өту) ferry
өту, өтіп кету go, pass
өтімді (тауар) saleable
өтіиу ask
өтіну, жалыну implore, entreat
өтінуші; арызданушы applicant
өтініш request
өтірік lie
өтірік айту lie, tell lies
өтірік ант-су ішу forswear
етірікші liar
өш, кек vengeance, revenge
өшу, сөну go out
өшігу, өштесу revenge
өшіктіру bitterness
өшін алу revenge oneself (for)
өшіргіш eraser, rubber
өшіру (жарықты) turn out
өпгіру put out, extinguish; сөндіру switch off; газды жабу tur.ioff

п
паек ration
пабда good, benefit
пайда болу, келіп шығу arise;
туыңдау arise
пайда келтіретін, кірісті, тиімді profitable
пайдакүнем mercenary
пайдалану exploitation
пайдалану; канау exploit
пайдаланылған, үсталған se
cond-hand
пайдаланып қалу use, make
use of; жағдайды ~ seize.the op
portunity
пайдалы useful; good for; бұл
оған ~ болады it will do him
good; it will be good for him;
денсаулыққа ~ healthy
пайдалы әсер коэффициенті
mex. efficiency
пайдалы қазбалар өпдіру
extract; mine
пайдалылық; тиімділік utility
пайдасыз vain; useless
пайдасыз, жарамсыз unfit,
useless
пайшы shareholder
пайыз percentage; per cent
пайыз, пайыздық қатынас
percentage
пайыздық облигациялар inte
rest bearing bonds
пайым, ес reason
пайымдаушылық reasoning

ішнымсыз reckless
пакет packet, parcel, paper
bag; сізге келген ~ there's a letter
for you
пакт pact; шабуыл жасамау
туралы ~ nun-aggression pact;
өзара комек туралы ~ mutual
assistance pact
лалата (ауруханадагы) ward;
(мекеме) chamber; Круычдар
~сы the House of Commons;
Олшемдер мен салмақтар ~сы
Board of Weights and Measures
палуба deck
пальма palm(tree)
пальто (over)coat
пана castle
пана, баспана shelter
паналайтын орын refuge
паналату; турғын жай беру;
жабдықгау accommodate
паіісион (мектегі) boardingschool; қонакүй boarding-house;
hotel
паң stiff, prim
пандық stiffness, primness
паңдық, менмендік pomposity,
snobbishness
папа (католик шіркеуінің басшысы) Pope
папка file
nap а.-ш. fallow
пара bribe
нара беру bribery

nap
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пара беруші briber
пара беріп сатын алу bribe;
ауысп. win over
параграф paragraph
парад parade
парадгық gala
парақ sheet (қагаз)
парақ (кітаптың) leaf
парақор bribe taker
парасатты sober-minded
парасаттылық; байсаддылық
sobriety
парашют parachute
парашютпен секіру make para
chute jumps
парашютші parachutist, para
chute-jumper
Париж Paris
парик wig
парламент parliament
паровоз steam-engine
пароль password
паром ferry(-boat)
пароход steamer, (steam)-ship
партер театр. pit
партизан guerrilla; ~ соғысы
guerrilla warfare
партия1 party
партия2 detachment; party;
(тауарлар тобы) batch consign
ment; (ойындагы) game; муз. part
партия билеті party card
партия жиналысы Party mee
ting
партия көсемі party leader
партия үйымы party organi
zation

пед

партияға кіру join the party
партияда жоқ non-party
парша (мата) brocade
парыз (міндет) duty; міндеттеме debt
паспорт passport
пасық vile; nasty, horrid
пасықтық trash, muck; оңбағандық dirty trick
патент patent, license
патриот patriot
патриотизм patriotism
патриоттық patriotic
патрон әск. cartridge
патруль patrol
патша tsar
патша, король king
патшалық kingdom
патшалық куру reign
пациент patient
Пәкістан Pakistan
пөлек бот. top, tops
пән object; (тақырып) subject
- пән; сала subject
пөрмен (буйрық) command
пөрмен беру command
пөстік meanness
пөтер apartment, flat
пәтерақы rent
пөтерге кіру move (into)
пөтерде туру, бөлме жалдау
lodge
педагог teacher
педагогика pedagogy
педагогика институты training
institute
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педагогикалық pedagogical
пейзаж view, landscape
пейіш, жұмақ paradise
пенжак jacket
перде blind
перде ілу curtain off; терезеге ~
put up (window) curtains
перзент child
перизат fairy
перне key
перспектива perspective; келешек outlook
періште angel
пессимист pessimist
печенье biscuit
пеш stove; mex. furnace
пеш, суқайнатқы heater
лнанист pianist
пима felt boots
пингвин penguin
пнонер pioneer
пияз бот. onion
планер glider
платформа (перрон) platform;
(вагон) truck
плащ cloak; (жауын өткізбейтін шекпен) raincoat
плита (ас уйдегі) cooking ran
ge; (газ плитасы) gas-stove
пломба seal; (mic) stopping;
амер. filing; ~ қою stop a tooth;
амер. fill a tooth
плюс мат. plus; артықціылық
advantage
повесть, өңгіме tale
пойыз train

jffie

пойыз бастығы амер. train
master
полицей cop
іюлиция бастьвы chief of police
полк regiment
полковник colonel
полктік regimental
Польша Poland
полюс pole
поляк Pole
поляк тілі Polish
поляр(лық) polar, arctic; шеңбері polar circle
понтон көігір ponton-bridge
порт port
портрет portrait
португал Portuguese
Португалия Portugal
португалиялық; португал тілі
Portuguese
портфель portfolio; briefcase
почтамг post-office
пошта post; өуе ~сы air mail;
~ бөлімшесі post-office; хат-хабар
mail
пошта(т7ық) post(al); ~ жәшігі
letter-box; ~ қағазы note-paper;
~ шығындары postage
пошташы postman
поэзия poetry
поэзиялық poetic (al)
поэма poem
Прага Prague
практика practice
практикалық practical
президент president

про
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проблема problem
пікірлес adherent, confederate;
прогресс progress
(тілектес) sympathizer
пікірсайыс discussion
прогресті progressive
пікірталас debate, disputation
прожектор searchlight
пікірін айту speak
проза prose
ггіл elephant
лрокурор public prosecutor
піл шахм. castle
пропорция ratio
піл(дің): ~ сүйегі ivory
профессор professor
пілдің өкіруі trumpet
процесс process; сот ~і trial
пісек, шприц syringe
психикалық mental, psychic
піскен ripe
психология psychology
піскен, толған mature
пулемет machine-gun
піспеген unripe
пулеметші machine-gunner
пісте (жемісі) pistachio; (агапункт point; ұйым орталығы
шы) pistachio-tree
station; параграф item
nicy; жетілу ripen
пысқыру snort
пісіру bake
пысық lively
пісіру тех. welding
пысылдау, ауыр дем алу blow
пісірілген boiled
пышақ knife
пішен дайындау hay time
пікір opinion; recommenda
tion; (рецензия) review; жақсы ~
пішен маялағыш а.-ш. hay
айту speak well of
stacker
пікір алалығы, алауыздық d i 
пішенсарай, шөпқора hay-loft
sagreement, difference of opinion
пішу (киім) cut out
пікір алысу exchange of expe
пішім pattern
rience
пішім, көлем, өлшем size
пікір, көзкарас view, opinion
пішін profile
пікір түю form an opinion
пьеса play

Р
радио radio, wireless
радио тыңдау listen to the
radio
радиоактивтілік radioactivity

радиодан беру broadcast
радиокабылдағыш wirelles
радиостанция broadcasting sta
tion

рад

157

радиохабар broadcasting
радиус radius
рақат enjoyment, delight
ракдттану enjoy, take pleasure
рақмет! thank you!, thanks!
рақымшыл virtue
рақымшылық amnesty
pac, шын correctly
растау assure; (қойылган қол)
witness, certify
растау; қолдау confirm
растаушылық confirmation
раушангул rose
реактив хим. reagent
реакция reaction
реализм realism
ревизия inspection
революционер revolutionary
революция revolution
революциялық revolutionary
регламент (жиналыста жоне
т. б.) time limit
редактор editor; бас ~ editorin-chef; жауапты ~ managing
editor
редакция editorial office; қолжазбаны редакциялау edit a ma
nuscript
редакциялық editorial
режим regime
режиссер director
режиссердің көмекшісі stage manager
резеңке rubber
резеңкеден жасалған made of
rubber

_реф

рсзерв reserve
реквизиция requisition
реквизициялау requisition
рекомендация; акртл-кеңес re
commendation
рекорд record
ректор rector; университет
ректоры rector, head of a
university
рельс rail
ренжу be upset
ренжіту distress, pain, grieve;
(көңілін қайтару) disappoint
рентген кабинеті X-ray
реңк shade
репертуар repertoire
репетиция rehearsal
репрессия repression
Ресей Russia
ресми official
ресми құжат diploma
ресми сапар official visit
ресми хабарлама жасау report
республика republic
республикалық republican
ресурстар, қорлар resource
рет, жүйелілік order
ретке келтіру put in order
реттеп отыру regulate
реттеу regulations
реттеу, тұзеу, жөнге салу ar
range; put smth. right
реттік: ~ сан есім ordinal
numeral
реформа reform

Ee£
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рефркжератор refrigerator
рецензия review
рецепт recipe; мед. prescription
рнза satisfied; pleased
рнза болған content
рнза болу, мақулдау approval
рнзалық consent
Рим Rome
рнясыз disinterested
роман novel
рояль grand piano
рөл part, role
рөмке wineglass
ру, тайпа tribe

саз

рубль rouble
румын Romanian
Румыния Romania
румын тілі Romanian
pyx spirit; ~ы күшті presence
of mind; ~ы тұсу lose heart; ~ын
көтеру raise the morale
рухани spiritual
рухтану pluck up one's courage
рұқсат беру, келісу grant
рүқсат берушілік permission
руқсат ету allow, permit
рүқсатнама экон. licence;
экспортқа ~ export license

c
сабақ (өсімдіктің) stem
сабақ lesson
сабақ беру, оқыту teach
сабақ беру, тапсырма беру
give (private) lessons; set a task
сабақ дайындау preparation
сабақ, оку study
сабақ үірету, оқыту teaching
сабақгас күрмалас сөйлем
complex sentence
сабақгау: жіпті ииеге ~ thread
a needle
сабақгы етістік грам. transitive
verb
сабан straw
сабын soap
сабықдау soap
сабынқап soap-dish

сабынсалғыш soap box
сабыр сақгау refrain
сабырлы, байсалды quiet; calm
сабырлы, ұстамды impertur
bable, calm
сабырлылық, ұстамдылық s o 
briety; парасаттылық сооіһеаdedness
саға, күйылыс mouth, estuary
сағат (бОминут) hour; - алты
six o'clock; ~ неше? what is the
time?
сағат жөндеуші watch-maker
сағыігу be bored; біреуді ~
miss smb.
садақЬо\у
сазай, жаза retribution
сазан wild, carp, sazan
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сазкәмшат зоол. nutria, ~ үлбірі
nutria
сай келу correspond (to)
сай, терең сай ravine
сайқымазақ buffoon
сайлаибалы elective; voting
сайлау (парламенткё) elections
сайлау choice; (іріктеу) selec
tion
сайлау алдындағы pre-elec
tion; ~ наукан electioneering cam
paign
сайлау алдындағы айла-шарғылар gerrymander
сайлау кұқығы suffrage
сайлау науканы election cam
paign
сайлау учаскесі electoral area
сайлаушы elector; voter
сайрауық зоол. thrush; кдра ~
blackbird
сайрауық күс singer, songbird
сайыс wrestling
сайысу fence
сақ cautious, careful
сақал beard
сақар kali, potash
сақгалу survive
сақгалу мерзімі shelf life
сақган! look out!, caution! (aeтомобильден және т. 6.)
сақгандырғыш тех. fence
сақтандыру insurance; әлеуметгік ~ social insurance
сақгандыру қоғамы insurer
сақгандырылған assured

сал

сақгану, кауіптену beware (of)
сақганушылық precaution
сақгап беру, сақтау (тауарды)
storage; затгарын сақгауға беру
register one's luggage; амер. check
one's baggage
сақгап қою keep; preserve;
retain
сақгау preservation
сақгау, қорғау ensure
сақтық caution, carefulness
сақгық жасау caution
сакціы әск. sentinel; sentry
сақылдаған аяз ringing/hard
frost
сал raft
сал ауру paralysis
сал болу paralyse
сала branch
салалас курмалас сөйлем compround/co-ordinated sentence
салат salad
салғыласу, сөз таластыру al
teration
салдар consequence
салдарынан in consequence of,
owing to
салдыр-салақгық neglect
салқын cool
салқын тигізу catch (a) cold
салкынкдндылық composure,
presence of mind, sangfroid
салмақ weight
салт атты rider, horseman
салт етістік intransitive verb

сал
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салт жүру ride
салт мініл on horseback; салт
мініп журу ride
салганат қуру triumph
салтанатты triumphal
салтанатгылық solemnity
салт-ғурып ceremony
салу put in; enclose; ақша
салу invest
салу, төсеу spread
салу мед. (сынык, туралы) set
(a bone)
салық, алым tax; табыс салшы income tax
салық салу taxation
салық төлеуден жалтару tax
evasion
салық төлеуші taxpayer
салықган босатылған tax-free
салым deposit; investment;
ауысп. contribution
салымды rilling
салымшы depositor; investor
салып беру pour smth. into;
тшпъіру fill
салыстырма compare
салыстырмалы relative; com
parative
салыстырмалы өдіс compa
rative method
салыстырмалы турде, катысты relatively
салыстырмалы шырай грам.
comparative degree
салыстыру comparison
самай temple
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самай сүйек temporal
самал жел breeze
самауыр samovar
самырсын cedar
сан number
сан анат. thigh
сан есім грам. numeral
сан; мөлшер number
сана, саналылық consciousness
санақ census
санақ кезінде толтырылатын
бланк census paper
саналы, есті reasonable
санамалау enumerate
санап шығу count
санасу reckon with
санасыз unconscious; (еріксіз)
involuntary
санат category
санаторий health resort
санау count; солай деп есептеу
consider
санау, есептеу; есептеп шығару compute
сандал ағашы sandalwood
сандуғаш nightingale
сандық trunk, chest
сандырақ delirium
сандырақ, мағынасыздық a b 
surdity
сандырақгау rave, be delirious
санитар hospital attendant
санитариялық sanitary
санкциялау sanction
санкция беру, макүлдау ap
probate

сан
санмен өрнектеу мат. evaluate
сансыз innumerable
сансыз, сан жетпес countless
сантиметр centimetre
Сантьяго Santiago
саңқылдау cry, exclamation
саңылау, тесік opening, aper
ture
саңылаусыз hermetical
саңырауқұлақ mushroom
can (тудың) shaft
can әск. order
can тузеп жұру march
cana quality
сапалы qualitative
canap visit; call
сапасыз орындалған жұмыс
botch
сапер әск. sapper
сапка туру, сапқа түрғызу
route, line
саптағы сардар (офицер) line
officer
саптаяқ mug
сарай palace, castle
саралау differentiation
сараң; кдзымыр mean
сараптау inspection, examina
tion
сарапшы expert
сарашы editor
сарғалдақ, қоянот бот. but
tercup
сарғаю turn yellow
сарку exhaust
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сат

сарқылмайгын inexhaustible
сарқылу exhaustion
сарқырама waterfall
сарт еткізіп жабу slam
сары yellow
сарыбас жылан зоол. grasssnake
сарыкузен kolinsky
сарылу, зарығу languish, pine
сарымай butter
сарымсақ garlic
сарыуайымшъэл morose
сарыуыз yolk
сарышаян, қуршаян зоол. scor
pion
сарышунақ зоол. ground squir
rel
сарышымшық зоол. siskin
сасық ніс bad smell, stink
сасық меңдуана бот. thornapple
сасыкқүзен зоол. polecat
сатқын traitor
сатқындық treachery; (опасыздық) treason
сату sell: үй сатылады the
house is for sale
сату, өткізу sale, market
сатушы (әйел, қыз) saleswo
man
сатушы seller; salesman (дукендегі) shop-assistant
саты (кезең) stage
саты staircase; stairs; курастырмалы ~ ladder

сат
саты ағаштар (қурылыс) scaf
folding
сатылу be for sale
сатып аіван нөрсе purchase;
қажет заттарын сатып алу go
shopping
сатып алу buy
сатып алушы customer; (көтерме саудада) buyer
сатып алып кету buy up, buy all
сатып жіберу sale
сатып кету give away, betray
сатыр-сүтыр crash, crack
cay healthy; (күшті) strong;
оның дені ~ he is well
cay емес unhealthy; оның
денсаулығы мәз емес he is ill
cay емес, аурушаң unsound
сауал inquiry
сауат reading and writing
сауатсыз illiterate
сауатсыздық illiteracy
сауатты literate, educated
сауаттылық literacy
сауда trade; commerce
сауда жасау trade; deal in
сауда ортальвы shopping center
сауда флоты mercantile ma
rine
саудагер merchant, trader, tra
desman
саудалық trading, commercial
саулық (қой) ewe (female)
саумалдық бот. spinach
саусақ finger; башай toe
cayy milk
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сая

сауығу get well, recover
сауықкеш (evening) party; ~
үйымдастыру hold/give a party
сауық-сайран fun
сауық-сайран,
ойын-сауық
entertainment
сауықгыру recovery
сауын milking; - сиыр milking
cow
сауын мал dairy cattle
сауын қондырғысы milker
сауыншы milkmaid
сауыр, сауыр ағашы cypress
сауыскан magpie
сауыт map. chain mail
сауытты қолтырауын cayman
сафтық таңба hallmark
сахна театр. stage; көрініс
scene
сахна; эстрада stage
сахнаға шығу stage
саю, аудару reduce to
саябақ park
саяжай summer cottage; bun
galow
саяжайлық suburban
саяжол alley; avenue
саясат politics
саясаткер politician
саяси political
саяси экономия political eco
nomy
саятшы hawker
саяхат journey
саяхат жасау travel

сая
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саяхаттар туралы фильм travel
film
саяхатшы traveller
сәби infant; baby
сәби кез infancy
сәби, нәресте baby
сәбіз carrot
сәбіз шырыны carrot juice
сәйкес, сәйкестік accordingly;
in accordance with
сәйкеспеу discrepancy
сәйкесу, келісу accordance,
conformity
сәл ғана just a bit
сәлбен бот. sage
сәлем regards
сәлем айту remember; менен
сәлем айтыңыз (give) my com
pliments to
сәлемдесу greet
сәлемдесу; ықыласты кабылдау welcome
сәлемет пе, сәлеметсіз бе hello
сәмбітал pussywillow
сән fashion; vogue
сәндену, әдемілеу titivate
сәңдеп қойылған шаш (ерлер)
haircut; coiffure, (әйелдер) hair-do
сэндеу, сөқцену dress up
сәнді elegant
сәнді киім dress, attire
сәнділік grace
сәнқойлық puppyism
сән-салтанат luxury
сән-салтанатты luxurious
сорсенбі Wednesday

себ

сәт instant
сәт сапар! жолыңыз болсын!
pleasant/good journey!
сәтсіз unsuccessful, abortive
сәтсіздік failure
сәтсіздікке үшырау to meet
with fall
сэтті болу be a success
сәтті, сәті түскен successful
сөті туспеген in vain; unsuc
cessfully
сәті түспеген іс failure
сәті түсу success; good luck
сәуегейлік forecast
сөукеле saukele (fiancee's
headdress)
сәулс ray; beam
сәулелі, нүрлы radiant
сәуір, көкек April
сеанс sitting; кино show
себеп cause; (негіз) reason;
түрткі ~ motive
себеп болу cause, motivate
себепкер generate
себептен in view (of)
себептесу cause, call forth
себепті, салдарынан through;
біз жолды білмеген ~ адастық
we lost ourselves through not
knowing the way
себепші болу cause; кдоығушылық туғызу arouse interest
себст basket
себу, бүрку sprinkle
себу, егу sow
себу, салу (қант т. б. туралы)
sprinkle

сег
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сегіз eight
сегіз жуз eight hundred
сегізкөз анат. sacrum
сегізінші eighth
сезгіш, сергек sensitive
сезгіипік, сезімталдық sensiti
veness
сезу smell; ауысп. feel
сезім instinct, flair
сезімді sensitive
сезімтал sentimental
сезінерлік, елеулі perceptible
сезіну, түйсіну sense of touch
сейсенбі Tuesday
сейф safe
сейіл walk
сейілту disperse; drive away
сейілу disperse; clear away
секпіл freckle
сексен eighty
сексенінші eightieth
сексеуіл бот. saxaul
секунд second
секундгың бір үлесі, мезет
split
секция section
секілді, сияқгы like
ceidpyjump, leap
секіру, қарғу skip
секіріл ету jump over
селдір (шаш туралы) thin;
sparse (орман туралы); сирек rare
селк ете қалу start, give a start
селкілдеу shake; дірілдеу shiver
селқос, енжар apathetic

сен

селқостық, енжарлық; немқұрайдылық apathy
селсоқ indifferent
семафор signal
семестр term; semester
сему fade away
семіз greasy; (майлы) rich
семіз, жуан (адам туралы) fat,
stout
семіздік софиіепсе
семіртетін мал store-cattle
семіру adiposity; obesity
сен you
сенбеу discredit
сенбеушілік distrust, mistrust
сенбі Saturday
сенгіш trusting, confiding
сендіру, көндіру persuade; try
to persuade
сену (біреуге) count on
сену believe
сену, ойлау calculate
сенім hope
сенімді (өзіне) confident; cer
tain; (бірдеңеге) sure
сенімді, берік reliable
сенімді болу (бірдеңегё) secure
сенімділік confidence; толық ~
in the firm belief
сенімсіз unreliable; insecure
сенімхат authorization
сенің, сенікі your, yours
сенің, сіздің your
сеніп беру (бірдеңені) entrust;
сену (біреуге) trust
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сеніп тапсыру entrust
сең drifting of the ice
сең журу floating of the ice
септеу грам. declension
септік грам. decline
сервелат (шужық) cervelat
сергек brisk, cheerful
сергектік cheerfulness
cepry: рухани ~ cheer up
сергіту, көңілін көтеру en
tertain, amuse
сержант sergeant
серия series
сермеу, кағу stroke, flap
серпімді resilient, springy
серпімділік resilience, elasti
city
серуен walk; серуенге шыгу go
for a walk
серуендеу (автомобильмен) go
for a drive; қайыкрен ~ go rowing
серік
companion,
fellowtraveller; acmp. satellite; серік
(спутник) үшьфу launch a satellite
серіктестік (бірлестік) company
серіппе spring
серіппегіш тех. spring
серіппелі таразы spring balance
сессия (парламенттің) session
сессия session
сетінету rip open
сигара cigar
сигнал signal
сиқыршы; маг wizard
символ badge

соғ

симфония symphony
симфониялық symphonic
сипаттама description
сипатгау describe
сипау stroke
сирек seldom; мен оны ~ кэремін I don't often see him
сиыр cow
сиыр еті beef
сиыржоңышқа бот. vetch
сия ink
сия тамғаннан кдлған дақ
blot
сияқгы like, such as
сиясауыг inkstand, inkpot
скипидар turpentine
скрипка violin
скрипкашы violinist
славян Slav
слесарь locksmith
снаряд shell
собор cathedral
собық бот. ear; жүгері собығы
corn-cob
соған қарамастан in spite of,
notwithstanding
соған карамастан, аланда
nevertheless
соғу (жүрек туралы) beat
соғу, үру strike; deal a blow
соғүрлым: ... the... the...;
неғүрлым көп болса, ~ жақсы
the more the better; ~ жақсы
so much the better; ~ жаман so
much the worse
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соғылу, үрылу hit (against)
соғтва семірту fatten
соғымға семіртілген жас мал
fatling
соғып алу, ауыртып алу hurt
(oneself)
соғыс war
соғыс жұргізу wage war
соғыс мұгедегі disabled soldier
соғыс олжасы trophy
соғыс түгқыны prisoner of war
соғысқа дейінгі prewar
соғысқа қарсы antiwar
соғысу make war (on); wage
war (upon); be at war
содан therefore; сол себепті
because
содан, одан from; of
содана бот. gith
содырғы (қус) hedge sparrow
созу stretch, pull out
созылмалы, ескі chronic
созылмалы, иілгіш elastic
созылу (жалгасу) last
созылу {узару) stretch
сондақгіс зоол. walrus
сойып ашу анат. postmortem,
autopsy
соқа plough
сокқр беру strike
сокдаі; қақгығыс impact
сокда толқын surf
сокцай өту pass; be over
соціақ, сүрлеу path
соқгығысу collision

сол

соқгығысып калу collide with,
run into; кездесу, ұшырау, тап
болу come across
соқыр болып қалу to go blind,
lose one's sight
соідлрлар the blind
сокмрлық blindness
соқырішек анат. calcum
сол by this, with this; ~ уақытта meanwhile
сол, сол жақ left
сол екі арада while
сол жақга, сонда there
сол кезде, сол арада then
сол себептен де that is why;
өйткені because
сол уақыткэ дейін till then
солай so; like that
солай болғандықган so far
as; өйткені so long as, since;
сондықган (in) so far as
солай деп есептелу be con
sidered, pass for
солақай lefthander
солар those
солға to the left
солған (өсімдік туралы) lan
guid
солдан оңға карай from left to
right
солдан, сол жақган from the
left
солдат soldier
солтүстік North
солтүстік the north; солтүстікке карай, солтүстік жақкд (to

сол
the) north of; солггүстікте in the
north, up north
солгүстік-батыс north-west
Солтүстік Мүзды мүхит Arctic
Ocean
солтүстік-шыгыс north-east
солтұстіктен соқкан жел nor
therly
солу withering
соидау model
сомтума
(аптын) nugget;
ауысп. original genius; native
talent
сомын кілт тех. wrench
сонан соң afterwards
сонда whereas
сонда да болса but
сондай such; сөйтіп thus
сондай, ұқсас identical, the
same
сондай-ақ also; too
сондай-ақ; ол ол ма; секілді
likewise
соңдықган therefore, that's why
сонша so many, so much;
канша болса ~ as much as
соншаға түсу, сонша түру
cost, come to
соншалық so; кднша болса ~
as much as
сонымен so, and so
соң, кейін after
соңғы last
соңғы курс студенті undergra
duate
соңғы мәрте for the last time
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соңғы per for the last time
соңғы уақьгг іішнде lately
соңғының алдындағы last but
one
соңы end; ақыр -ңда after all
cop, апат disaster, calamity
cop, кесел misfortune
сораң бот. saltwort
copan rut; т.-ж. track
сорғалау, тамшылау trickle
сорғы, сорғымен тарту pump
сорғыш: - кдғаз blotting-paper
сормаңдай, сорлы hapless, unclucky
сорпа clear soup, broth
сорт, сүрып sort; (түр) kind;
quality (cana) grade
сорып алу soak up, absorb
COT court (of law, of justice);
(процесс) trial
COT шешімі judgement
сотқа шақыру summons
сотқа шақьфу кағазы summons
сотқар blusterer
сотталушы prisoner
сотталушы, жауапкер, айылкер defendant
соттасу go to law
соттау (үкім шыгару) sentence
соттау condemn
сою cut; (малды) slaughter;
(қусты) kill
сөгу1 unrip, rip up, rip (open)
cory2 scold, abuse; (баспасөз
бетіндё) criticize severely
сөгіну swear

сөг
сөгіс reprimand
сөгіс жарнялау reprimand
сөгіс, кінә reproach
сөз word
сөз алды крсымша грам. prefix
сөз, өңгіме conversation
сөз байласу, келісу arrange
сөз басы, алғы сөз preface,
foreword
сөз бостандығы freedom of
speech
сөз қоры vocabulary
сөз орамы, сөз phrase, sentence
сөз саптау style
сөз сөйлеу make/deliver a
speech
сөз тасу {біреу туралы) de
nounce
сөз тіркесі combination of
words; түрақгы ~ set expression;
еркін ~ free combination of words
сөзбе-сөз literal
сөзбе-сөз аударма literal tran
slation
сөзге сараң shortspoken
сөзді бөлу interrupt
сөздік dictionary
сөзсіз undoubtedly, certainly;
of course
сөзсіз, күмәнсіз sure
сөзсіз тізе бұгу unconditional
surrender
сөзташрлп witty
сөзтапқыштық wit
сөзтізбе word-list
сөзшең, сөзуар talkative
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сөзінде тұру keep one's promise
сөзінде, уәдесінде түру keep
one's word
сөйлем грам. sentence; басыңк}>і ~ principal clause; 6aғыныңкм ~ subordinate clause
сөйлем мушелері грам. parts of
a sentence, parts of speech
сөйленіс dialect
сөйленіс, айтылыс pronuncia
tion
сөйлесу talk, speak
сөйлеу (журтшшық алдында)
(public) appearance; (сахнада)
performance
сөйлеу (сөз), оку (дәріс) de
liver
сөйлеу talk, speak; ағылшынша ~ to talk English
сөйлеу тілі colloquial
сөл физиол. lymph
сөмке bag; pouch; қолдорба
handbag
сөндіру extinguish, put out
сөндіру, басу (дыбысты) drown
out; (сезімді) suppress; (ауырганын
басу) deaden
сөну, өшу fading ауысп. die
away
сөре; кайраң shelf
спектакль performance, play
спирт alcohol
спиртті: ~ ішімдіктер spirits,
alcoholic drinks
спорт sport
спорт алаңы sports ground
спорт залы gymnasium
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спортшы sportsman
стаднон stadium
стақан glass
стаидарт standard
станок жасайгын: ~ заунг
machine-tool plant
стенограмма shorthand record
стиль style
стипецдия scholarship
стихия element
стихнялық, апатты elemental;
{өздігінен болатыи) spontaneous
стратегия strategy
сгудигг undergraduate, student
студенттер қалашьны uni
versity town
студия studio
су water
су басу flood
су болу get wet
су добы спорт. water polo
су жоддары water-way
су мөлшерін есептегіш wafr
meter
су перісі mermaid
су өткізіп алу: аяғына ~ get
one's feet wet
cy өпкйтш waterproof; ~ плащ
raincoat
cy өту, су болу get wet through
суайт cheat
cyapy water
суат watering-place
субүрқак; fountain
суға бату sink; ауысп. dete
riorate

eye

суға батыру sink
суга кету be drowned; (суга
батып кету) sink
суға пюмылпщда киетін (киім)
bathing
судкы спорт турлері aquatic/
water sports pi
судья judge
сужурек, крркақ hen-hearted
сукұзеи зоол. mince
сукұзен үлбірі mince
суқрйма storage reservor
суқубыр indoor plumbing
суқубыршы plumber
сувдзгыв cormorant
сулаідару watering, irrigation;
~ кавжлы irrigation canal
сумея ецдеу water-cure
сумея жабдаіқгау water-supply
cyper drawing
сурет муғалпгі drawing master
cyper cany paint
cyper салушылық drawing
суретке түсу have one's pho
tograph taken, be photographed
сурегке түсіру (take a) pho
tograph
суретгі көшіріп алу copy
суретші artist;painter
суретін салу draw
сусабыя shampoo
сусамыр (диабет) мед. diabetes
сусар зоол. (аң және улбірі)
marten
сусепкіш watering-pot
сусныр hippopotamus

сусыз waterless .
сұлу әйел beautiful woman,
beauty
сусыл, сыбдыр rustle
сүлу қыз, сүлу әйел belle
сусылдау, сыбдырлау rustle
сүлулық beauty
сусын drink
сүлы oats
сусып шығып кету slip (out of,
away)
сүлы жармасы grits
сусіңді watery
сүм vile, loathsome
сугарткмш (мунара) watertower
сұмдық uncanny; сөйл. ghastly
сүмдық, қорқынышты fearful,
сутегі hydrogen
cyy, салқындау get cold, cool dire
(down)
сұмпайы naughty
суфлер prompter
сумырай base
суық cold
сұңғақ graceful, shapely
суық к^ру cold steel; суық су
сүңгат өнері painting
cold water
сұңғыла penetrative
суық тер cold sweat
сүңғылалық penetration
суық тигізіп алу catch a cold
сүңқар falcon
суық тиіп қалу catch cold, get
сүңқылдақ ақку mute swan
a cold, catch a chill
cypgrey
суықгорғай bullfinch
сұр аю grizzly, grizzly bear
суылдау, сыбдырлау rustle
сүр жылан viper
суыр зоол. marmot
сүр қур зоол. hazel hen
суыру, жүлу uproot
сүртүс grey
суырып алу take out; (алып
сурақ question
шыгу) extract
сүрақ беру (біреуге) put a
сүйық liquid; (іиай, кофе ту- question to smb; ask smb question
ралы) weak
сүраныс, сүрау demand; ~сыз
сүйық fluent
without permission
сүйыққойма; бассейн; бөген
сұрастыру question, make
reservoir
inquiries
сүйықгық liquid
сүрастырып білу ask (about);
сұйылту dilute
make inquiries; (кітаптан қарап
сүлап жату, аунап жату lie анықтау) look it up
about
сүрау ask
сүлба, схема scheme
сүрау белгісі question mark
сүлтан балық зоол. surmullet
сұраулы interrogative
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сүйкімділік prettiness, come
сұраулы сөйлем interrogative
sentence
liness
сұрқия scoundrel
сүйкімсіз unpleasant, disag
сұрьшталып алынған selected, reeable
picked
сүймен crowbar
сүймеу, жек көру dislike
сүрыптау selection
сүйретілу drag along
сүрыптаушы, соргтаушы grader
сүйреу, тарту pull, draw
сүхбат, сөйлесу interview,
colloquy
сүйрік балық sterlet
сүйсін бот. orchis
сұхбаттас collocutor, interlo
cutor
сүйсіиу admire
сүбе (em) fillet
сүйікті sweetheart, beloved
сүдігер а.-ш. winter tillage
сүйіндіру delight
сүзгі filter
сүйіс kiss
сүзгіш strainer
сүйіспеншілігін бідціру decla
ration of love
сүзеген given to butting
сүйісу kiss
сүзек typhus
сүлгі hand towel
сүзу butt
сулесоқгық apathy
сүйек bone
сүмбілшаш бот. hyacinth
сүйекше bone; (жемістің) pit,
сұқдеттеу circumcision
seed, stone
сұңгу dive
сүйел wart
сүңгуір diver
сүйелжазар бот. heliotrope
суңгуір қайық submarine
сүйелшөп бот. greater celan
сүңгіп шығу plunge
dine
сұйемеддеу accompany
сүргіш sealing-wax
сурлем; сүрлем салу silo
сүйемеддеу муз. accompani
ment; музыканың сұйемелдеуісурлеу, соқпақ path
мен өн салу sing to music
сүрту wipe
сүйену lean (against)
сүртіп тастау wipe off
сүйеніш, тірек support
суріну falter
сүйетіи loving, affectionate
сүрініп-қабыну stumble along
сұйеу, қолдау support
сүт milk
сүйкімді comely, pretty
сүт катқан кофе white coffee
сүйкімді, таңоанарлық deli
сүт өнімдері dairy/milk pro
cious
ducts

сүт
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сүтжалырақ бот. lettuce
сүтқрректі mammal
сүю love; өз оташш ~ lov one's
country
съезд congress
съезд шакыру convoke
сыбайлас, серіктес accomplice,
partner
сыбайластар тобы clique
сыбдыр, суыл rustle
сыбыр whisper; ~лап in a
whisper
сыбырласу whisper
сыбыс, қауесет rumour
сьван Gypsy
сьву squeeze out; (кірді) wring
out
сығьиван compressed; (қысқа)
concise
снсылыадш, лық толы cram
med
сьвылысу crush
сьнъіңаы squeezing, pressing
сығыр near-sighted; мед. myopic
сығыраюан жарық gleam
сыгырайту: көзін ~ screw up
one's eyes
сьныраю (сыгырайып қарау)
blink
сьеырлық short-sightedness;
мед. myopia
сыдырма ілгек zipper
сыз, ьивал damp
сызат crack; жарық cleft
сызба draft
сызба геометрия descriptive
geometry

сый

сызбашы draftsman
сызғыш ruler; (логарифмдік)
slide-rule
сыздау, сыздап ауру ache
сыздауық *ед. furuncle
сызды, дым dampness
сыздықгап ағу trickle
сызу draw
сызық line
сызып тастау cross out, strike
out, cancel
сызып тастау, алып тастау
cancellation, annulment
сый gift
сыііақы reward, recompense
сыйафі беру reward, recom
pense
сыйаіэд қаламажр fee
сыйға беру give; present smb.
with
сыйа беру, өснет егу re
member; bequeath
сыйға тарту; беру present,
confer
сыйғызу contain, hold
сыйлау confer (on)
сынлы, курметгі honorary
сыйлық bonus; prize (мараnam) reward; Нобель сынлығы
Nobel Prize
сыйлық беру award a prize;
award a bonus
сыйымды capacious
сыйымдылық capacity
сыйыспайтын incompatible
(with)

сый
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сыйыстыру; крса аткдру com
bine
сықыр (есіктің, еденнің) crea
king; (сырыл) scratching
сықыр, қытъф crunch; crackle
сықырлау, шықырлау creak
сылақ жағу, сылау plaster
сылақшы plasterer
сылау, уқалау massage
сылбырлық (адам туралы)
languor
сыддырап ағу murmur, babble,
ripple
сыддырау murmur, babble,
ripple
сылдырлату ring; (телефон
шалу) ring up
сылдырлау jingle
сылтау, желеу excuse, pretext
сым wire
сым; жеделхат сөйл. жеделхат
жоддау wire
сымбатты slender, slim; үйлесімді harmonious
сын1 criticism
сын2 trial; test; қатаң ~ ordeal
сын есім грам. adjective
сына wedge
сынақ test,
examination;
~ талсыру pass a test
сынақ жургізу conduct a test
сынама experiment
сынампаз criticizer, faultfinder
сынал mercury
сынал байқау trial, test
сынап көру try; (дәмін көру)
taste

СЬф

сынау criticize
сынау feel, сыннан өткізу test,
try
сыяау мерзімі period of pro
bation
сынған заттар, сынықгар
breakage
сынғақ brittle, fragill
сынғақгық fragility
сындыру, кррату break; әск.
талкандау defeat
сындырып алу break off
сыиу break
сыншы critic
сьжық (сүйектің) fracture
сынық fragment
сыиықшы bone-setter
сынып жетекшісі formmaster
сынылтас schoolfellow
сыңгыр ringing
сыңғырлаған ringing, clear
сыңғырлату ring; телефон соғу
ring up, call up; амер. call
сыңғырлау ring
сыпайы delicate, өдеіггі tactful
сыпайылық courtesy, politeness
сыпайылық сақгау observe the
proprieties
сыпырғыш broom
сыпыру sweep
сыпырып-сиыру, тазарту sweep
сыр, бояу paint; dye; colours
сыр, күпия secret
сыра beer
сырахана porterhouse

сыр
сырбаз elegant
сырға earring
сырғанау slide
сырғауыл pole; -дай сорайған
pole lanky
сырғу slip
сыркатгану be ill
сырлау, бояу paint; dye; colour
сырт бітім exterior
сырт пішін appearance
сыртка, сыртында outside; ~
шығу come out
сыртқа тасу export
сыртқа шығару export
сыртқы outward, external;
(саясат, сауда туралы) foreign
сыртқы бетте on the back of
cbipnqj бегті қара please turn
over (P.T.O.)
сыртқы жағдайлар external
сыртқы жағы (беті) the back
cupngj түр form
сырттай (оқушы) student ta
king correspondence course
сырттай көмек outside aid
сырттай сыпайылық decorum
сырттан on the outside; (сырт
жагынан) from the outside
сыртгаи өкелу import
сыртган әкелінген imported
сырттан: ~ оку correspondence
course
сыртынан, білдірмей behind
the back
сыртынан жамандау, ғайбаттау backbite
сыртында behind
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сьфық pole, perch
сырықпен секіру vault
Сібір Siberia
сіз you
сіз муны кдлай бағалайсыз?
what do you make of that?
сізбен (with) you
сізге (to) you
сізге бүл қолайлы ма? does
that suit you?
сізді you
сіздің your; yours
сілейіп крлу grow numb
сілеусін зоол. lynx
сілею, мелшиіп калу мед.
catalensy
сілку shake; (селкілдеу) jolt
сілтеме reference
сілтеме жасау refer to
сілтеп туспалдау allude
сілті alkali
сілтілік alkaline
сіцбіру blow one's nose
сіңір vein; тарамыс sinew
сіңір тартылу, түйілу cramp
сіңірлі wiry; (шандырлы) gristly
сіңіру absorb; ауысп. imbibe
сіңіру (тамақты) digestion
сірә, тегіңде apparently, evi
dently, probably
сіреспе мед. tetanus
сіркесу vinegar
сірне treacle
сіріңке match
сюжет subject, topic; (романның) plot

т
таба, табадан frying-pan
табақ saucer
табалаған spiteful
табалау gloat (over), rejoice at
misfortunes of others
табалаушылық malevolence
табалдырық threshold ~тан
аттау cross the threshold
табан foot
табан сүйектері metatarsus
табан, тыран зоол. bream
табанды persistent; pressing
табандылық persistence
табиғат nature
табигат апаты disaster
табиғат зертгеуші scientist
табиғат көрінісі landscape
табиғи natural
табиғи емес unnatural
табу find; есептеу, санау
consider
табу, ашу discover
табу, тексеру investigate
табылу be found, turn up
табын herd; қора, отар (қой,
ешкі) flock
табыну cult; жеке адамға ~
personality cult
табыншы drover, herdsman
табыс earnings
табыс ету give, handing over
табыс, олжа find
табыс септік accusative case

табыс табу earn
табысты successful
табыт coffin
таға horseshoe
тағайындалған appointed
тағайыіідау (лауазымга және
т. б.) appoint
тағайындаушы nominator
тағалау shoe
тағам dish
таған (ошақ) tripod
таған (ақтумсық қарга) rook
тағатсыздану be in a hurry
тағдыр fate, destiny
тағлым беру give smb. a lesson
тағы wild
тағы бір мөрте once more
тағы да, жаңадан again
тағы, және also, too
тағы, және, -мен, -пен and
тажал, мешкей greedy
таза clean; қоспасыз pure
(снд. ауысп.) ~ пайда clear profit,
net profit
таза clean; ~ ыдыс-аяқ clean
plates and dishes
таза ауа fresh air
таза күміс sterling silver
тазалау cleaning
тазалық cleanliness, neatness;
ауысп. purity
тазарту clean; (қылшақпен)
brush
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тазарту; кемелдендіру refine
тазы (urn) harrier, doghound
тай, тең bale
Тайвань Taiwan
тайғақ slippery
тайғанап күлау slide
тайғанау, таю slip
тайлағыш сым а.-ш. haywire
тайыз shallow
тайыздалу become shallow
тайыздану shallow
тайынша, қашар heifer
такси taxi
такси турағы taxi rank
такт муз. time (ыргак); ырғағымен in time
тактика tactics
тактикалық tactic(al)
тақ throne
тақ (сан) odd
такалу close
тақау, таялу approach
тақга plank; board; сынып
~сы black-board; the board;
хабарлақцырулар ~сы noticeboard
тақга slab; тақта шоколад
slab-chocolate
тақтай төсек couch
тақган түсіру (қулату) uncrown
такуа pedant
тақырып heading; (газет)
headline
тақырып subject; өңгіме ~бы
theme topic

тал

тақырып қою, атау call,
entitle
тақырыптан ауытку wander
from, digress
такррыпша subtitle, subheading
тал бот. willow
талай (тагдыр) lot
талай мәрте repeatedly
талан-тараж plunder
талан-таражға салу misap
propriate; (ақшаны) embezzle
талантгы (тамаша) finely
талап demand
талап заң. suit, claim
талап ету demand
талап ету, сүрау claim
талап қою make a demand
талапкер purposeful
талаптану, үмтылыс tendency;
aspiration
талапшыл demanding
талас мөселе controversial
question, issue
таласу, егесу contest, dispute
талаурау мед. catarrh
талғам taste
талғамлаз particular
талдап-шешу, дайындау (мэселені және т.б.) work out; (жете
зерттеу) exploit
талдау analysis
талдау жасау analyse
талқандалу smash
талқандау {жауды) defeat
талқурай moneywort
талқыга салу discuss
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талкңіау discussion
талон coupon
талпыныс attempt, endeavour
талтүс noon
талшық fibre, filament
талшын chestnut
талып калу faint
тамақ food; (таңертеңгі, түскі, кешкі) meal
тамақ, алқым throat
тамақ, ас food (and drink)
тамақ дайындау cook
тамақ nicipy cook; nicipy mex.
weld
тамақгандыру feed
тамамдаіггын concluding
тамамдалмаған unfinished
тамаіццалу completion; жүмыс
~ға жакрн the work is hear
completion
тамамдау exhaust; мөселе тамамдалды the question is settled
тамаша admirable
тамаша excellently, splendidly;
~! splendid!
тамашалау admire
тамүқ, жәһаннам, дозақ hell
тамшуьф мед. medicine dropper
тамшы drop
тамшылау drip
тамыз August
тамыр pulse
тамьф жайған, нығайған
deep-rooted
тамыр жаю strike
тамыр жаю, беку take root

таң

тамыр соғуы pulsate
тамыр ұстау feel the pulse
тамырдәрі бот. hellebore
тамыржеміс root
тамырша бот. root
тамырымен қопарып алу stub
(up); ауысп. root out; eradicate
танау nostril
тангенс мат. tangent
танк tank
танкер tanker
тану (бірдеңені) acknowledge
ment
танылмайтын, оқылмайтын il
legible
танымал актер top liner,
famous actor
танып-білу examine; investi
gate; (елді жоне т. 6.) explore
таныс c. e. familiar; з. е. acqua
intance
таныс болу know
таныстық acquaintance
таныстыру introduce
танысу (бірдеңемен) acquaint
oneself with; (қарап шыгу) look
into; (біреумен) meet, make the
acquaintance of
таң morning
таң қаларлық strange, queer
таң қалдыру amaze
таңба imprint
таңба; белгі mark
таңбалау brand
таңғажайып wonderful, mar
vellous

таңғаларлықremarkable;(керемет) splendid
таңпіш bandage; таңу dressing
таңдағыш fastidious
тацдай анат. palate
таңдамалы select; ~ туындылар selected works
таңданарлық extraordinary;
ғажап astonishing
таңданган, кдйран қалган be
bewildered
таңданльфу astonish, surprise
тандану be astonished, be sur
prised
таңдап алу choose, select; pick
out
таңдау choose; (іріктеп алу)
select
таңдау кұкңғы; таңдалатын
зат; таңдау option
таңдаулы chosen, selected;
(сайлап алынган) elected
таңдаулы: ~ шырай superlative
degree
таңертең in the morning; бүгін
- this morning; кеше ~, ертең ~
yesterday, tomorrow morning
таңертеңгі тамақ breakfast
таңертеңгі тамақгану (have)
breakfast
таңкурай raspberry
таңкм шаян, теңіз шаяиы
crab
таңсәрі glow
тақу bandage
таңырқау, таңцану astonish
ment, surprise

тап (қогамдық) class
тап болу, кездесіп қалу find
oneself
тапал, аласа cobby
тапаншақап holster
ташрлр ingenious
таігқьірлық resourcefulness
таілдлп resourceful
тапсьфіма task
тапсырма беру commission;
(ауызша) message
тапсыру charge with; (сеніп
тапсыру) entrust with
талсыру, беру hand in, give;
жалға беру let; жүкті ~ register;
амер. check; қамадды беріп қою
surrender; емтихан ~ pass an
examination
тапсырыс order
тапсырыс беру order
тапсырыстар кггабы order book
тапсырысгы: ~ хат registered
letter
тапсьфысшы, тапсырыс беруші customer
таптау trample (on)
таптық с. е. class
тар tight
тар narrowly; жер тар болса да
көңіл тарылмасын (мәтел) the
more the merrier
тар киім tight fitting
таразы scales; balance; ауыр
салмактар өлшейтін ~ weighingmachine
таразылап өлшеу weigh
тарақ comb

тар
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тарақан cockroach
таралу, жайылу spread
таралу extend (to), expatiate
(on), enlarge (upon, on)
таралым circulation
тарану do one's hair; (шаштаразда) have one's hair done
тарап заң. half, party
тарасу, тарау leave, (жиналыстан, кештен және т.б.) go
home; disperse
таратқыш радио. transmitter
тарату spread
тарату тех. gear, transmission
таратушы spreader
таратып беру give out, distribute
таратып жіберу (уйымды, әскерді) dissolve, dismiss, disband
тарау (кітаптагы) chapter
тарау comb
тарғақ (қүс) pewit
тарелке plate
тариф tariff
тарих history
тарихи historical; (mapuxu
маңызы бар) historic
тарихшы historian
таркату disentangle
тармақ branch
тармақгы, тармақпиван bran
chy
тарна бот. rutabaga
тарпан зоол. scoter
тарс еткізу bang, slam; clap,
slap (қолмен) tap
тарсыл knock; тыкрл tap

тас

тарсылдату knock; тақылдату
bang
тарсыддау rattle
тартпа, ми swampy
тарту (салмақ жөніндё) weigh
тарту attract, draw; сотка ~
prosecute
таргу, керу stretch (out), extend
тарту, сый present; бірдеңе
сыйлау to make a present of
тарту-таралғы, сыйлық gift
тартымды fascinating
тартымдылық appeal, fascina
tion
тартыну abstain (from)
тартыншақ irresolute, hesitant
тартып алу take away
тары millet
тас stone
тасбака tortoise; теңіз ~сы turtle
тасбауыр (қатал) callous, in
sensible
тасжарған бот. saxifrage
тасжол highway
таскөмір coal
таскөмір алабы basin coal-field
таскөмір газы, жарық беретін
газ coal gas
тасқалаушы bricklayer
тасқын (көктемгі) flood
тасқын, сел stream, torrent;
flow
таспа ribbon; бау тех. band;
tape
таспакұрт зоол. cestoid
тастай беру, тастай салу slap
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тастақгы stony
тас-талканын шығару smash
тастанды waste, refuse; (қоқыс) garbage
тастап кету abandon
тастау throw
тасгау, күлату, лақгыру throw
тасу carry; pull, drag; урлау
сөйл. steal
тасу, ағу flow
тасымал transport, transporta
tion
тасымалдау transport
тасып апару transfer
татрең (қүс) plover
тату отбасы united family
татуластыру reconcile
татуластырушы, бггістіруші
кереасе
татулық accord
тау mountain
тау беткейі mountain slopes
тау жоталары ridge
тауар wares, goods
тауар өндіруші commodity
producer
тауарыстан, пума зоал. puma
таужыныс геол. rock
таулы (өңір) mountainous
таутайлақ зоол. llama
таутан зоол. ruff
тауық hen; (пісірілген тауық
еті) chicken
тауыс зоол. peacock
тауыс (мекиен) зоол. peafowl

тәл

таяқ stick
таяқша wand; сиқырлы ~ ma
gic wand
таяныш, сүйеніш (баспалдақтың) banisters
таяп келу come up to, ap
proach
таяудағы болашақ near future
таяудаіы кундерде one of
these days (алдагы күндерде)
in a day or two; the other day;
(жуырда өткен күндерде) a day
or two ago
тәбег appetite
тәбет ашатын appetizing
тәж crown
төжік; төжік тілі Ta(d)jik,
Tadzhik
Тәжікстан Tadjikistan, Tadzhikistan
тәхгірибе experience
тәжірибе жургізу carry out an
experiment
тәжірибе телімі experimental
plot
тәжірибелі experienced
төжірибелік experimental
тәжірибелілік experience
төжірибесіз, ысылмаган inex
perienced
тэкагаіар, менмен arrogant,
haughty
тәкаппарлық, менмендік hau
ghtiness, arrogance
төлімбақ seed-plot
төлімбақ иесі nursery man
төлімгер tutor

тәл

181

төлімі егіншілік dry farming
тән белгі note
тән сипат characteristic; (әдепкі) typical
төн сипатты characteristic (of)
тәндік, денелік софогаі
тәнті болу be delighted, be
enthusiastic
тәнті болушылық, сүйіну ad
miration
тәнті ету delight
тәрбие education, upbringing;
training
тәрбиеленуші pupil
тәрбиелеу bring up; амер. raise
төрбиелі well-bred
төрбиелілік upbringing
тәрбиесіз, өнегесіз ill-bred
тәрбиеші өйел teacher, go
verness
тәрбиеші, педагог educator
тәржімелеу, аудару (ауызша)
interpret
төркіленген forfeit
тәркілеп алу, басып алу seizure
төркілеу confiscate
төртіп discipline
тәртіп ориату establish
тәртіпсіз rebellious
тәртііггі disciplined
тәрізді, үқсас like, similar
тәсіл, әдіс way, method; қолдану ~і how to use; осындай ~пен
in this way
тәтті (тагамдар) sweet things,
sweets

тег

төтті sweet
тәтті бүрыш bellpepper
тәтгілер; көмпит амер. candy
тәті diadem
төубеге келу, тәубе ету
confess
тәуекел risk
тәуекелге бару risk
тәуелді ел dependency
тәуелділік dependence
тәуелсіз independent
тәуелсіздік independence
тәулік day (and night)
төулік бойы day-and-night
театр theatre
театрлық theatrical
тебен балық зоол. needle-fish
тебетей skullcap
тебу, тебісу kick
тегене basin
тегеурін; қысым stress
тегеурінді, кауырт шабуыл
onslaught
тегеш bowl, tureen
тегін free of charge, gratis
тегін, ақысыз оқыту free
edication; ~ қосымша free sup
plement; ~ медициналық қызмет
free medical aid/service
тегін емес (негізсіз емес) with
reason, not entirely unfounded
тегін жүмыс unpaid work
тегінде, сірө apparently
тегіс, бөрі everybody
тегіс; жатық smooth, even
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тежелмейгін irresistible
тежелу, тартыну refrain from
тежеу put the brake on; ауысп.
hinder, hamper
тежеуіш brake
тез жүру trip
тез, жылдам immediately
тез орындау dispatch
тез түганғыш inflammable
тек only; ~ болса болғаны if
only; ~ қана as soon as
тек грам. gender
тек, ататек family name, sur
name, last name
тек; ғана but
тек қана, әншеійн, әрең barely
теке сақал goatee
текесақал бот. salsify
текке, босқа in vain; for nothing
текке, босқа шығындау (уақытты, ақшаны т. б.) muddle
тексеру auditing; inspection
тексеру, қарау туралы есеп
survey
тексеруші inspector, бакңлаушы т.-ж., театр. ticket-collector
тексеріс verification; (құжаттарды, білімді және т.б.) exa
mination; бақылау check-up
тексіз; пасық mean
текше метр cubic metre
телевизор television (set)
телеграф telegraph
телеграф(/льш;) telegraph; ~
бланк telegraph form
теледидар television, TV

тен

телескоп telescope
телефон telephone
телефон-автомат public tele
phone
телефон аппараты telephone
(set)
телефон кітабы telephone di
rectory
телефоншы (telephone) ope
rator
тембр timbre
темекі tobacco
темекі шегу smoke
темекі шекпеіпін non-smoker;
-дерге арналган вагон non smo
king car
темперамент temperament
температура temperature
темір хим. (элемент) iron
темір күрек iron spade
темірбетон reinforced concrete
теміреткі мед. herpes
теміржол railway; амер. railroad
теміржол мезгері railway point;
switch
теміржол салу railroad
теміржол төсемі permanent way
теміржолмен сапар шегу rail
way journey
теміржолшы railwayman
Темірқазық астр. Lodestar
теміртас iron-stone
темірші, темір ұстасы black
smith
теннис tennis; ұстел үстілік table tennis
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тер

теңіз жолы sea route
тентек бала mischievous boy
теңіз көмшаты зоол. sea-ape
тектекқүс зоол. goatsucker
тентектік prank
теңіз порты seaport
тентектік жасау be naughty;
теңіз саяхаты voyage
ойнақ салу romp
теңіз суының қайтуы low
тең болу be equal, amount to; (falling) tide
әск. тузелу dress
теңіз тасбақасы turtle
тең, бірдей equal
теіф түбі ground
тең келу, теңесу compare touch
теңіз шортаны ling
тең куқықтылық equality (of
теңіздік sea; naval; ~ aypy sea
rights)
sickness; ~ база naval base
тең түсу спорт. draw
теңіздің арғы беті beyond the
теңбүйірлі мат. isosceles
sea
теңбіл spotted; spotty
теңізші seaman, sailor
теңбілшер зоол. jaguar
теорема мат. proposition
теңге қотыр мед. psoriasis
теория theory
теориялық theoretical
теңгеру level
теңдес, бірдей even, equally
теорияшыл theorist
with
тепе-тең, теңдей equally
теңдессіз incomparable
тепе-теңцік balance, equi
тевдессіз, теңдесі жоқ non librium
pareil
теплоход motor ship
теңдестіру identify (with)
теп-тегіс even
теңдесі жоқ, керемет сөйл.
тер perspiration, sweat
super
тербелу swing
теқдеу мат. equation
тербеліс физ. oscillation; ~
теңдік equality
жиілігі oscillation frequency
теңестіру equalization
тербету (баланы) dance
теңселіп журу stagger
тергеу interrogatory
теңсіз unequal
тергеу жүргізу judicial inves
теңсіздік inequality
tigation, inquest
теңіз sea
тергеу; тексеру investigation
теңіз деңгейі sea-level
тсргеуші investigator
теңіз денгейінен биіктік altitude
терезе window
теңіз жағалауы beach, sea
терезе алды тақгайы windowshore, seaside
sill
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терезе кдклағы shutter
терек poplar
терең deep, profound; ~ білім
deep knowledge
терең өсер ететін impressive
терең үңгір guff
тереқдеу go deep into
терендік depth
терлеу perspire, sweat
терлік saddle blanket
термин term
термометр thermometer
термос vacuum flask valve
терраса terrace; veranda; амер.
porch
террор terror
терте, жетек shaft
теру полигр. typesetting
теру, жииау gather; collect;
күрастыру (машинаны) assemble
теру; жұлып алу (гул, жеміс
және т. б. туралы) pick
теруші полигр. compositor
тері skin; иленген тері, былғары leather
тері астына дөрі жіберу in
jection
тері илеу dress leather
теріс negative
теріс айнадлыру; төңкеру re
verse
теріс кету, лағу be mistaken
теріске шығару deny
теріске шығарушы contradic
tious
теріскен sty

тиі

терістеу; бекерге шығару de
nial; бас тартушылық denial
тестілеу testing
тесік hole
тесік тесу break through, pierce
тесіліп қарау gaze (at, into)
тетік, механизм mechanism;
machinery
техник technician
техника technology
техника ғылымдары technics
техникалық technical
техникалық кдомет көрсету
maintenance
техникалық редактор copyeditor
технолог technologist
технология technology
тиесілі болу belong (to)
тиеу loading
тип type
типтік standard, model
тир shooting-range
тире dash
тіггул title
тіггыкхату torment
титықгау exhaustion
тиімді profitable; advantageous
тиімді; лайдалы advantageous
тиімділік, пайда profit; ad
vantage
тиімсіз unprofitable
тиін squirrel
тиіп кету (іліну) be caught on;
(жанасу) brush against
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тол

тоқ satisfied
тиіс деп ойлау, болжау suppose
тоқ ішек large intestine
тиісті, дұрыс, лайықгы proper
тоқмейілсіген self-satisfied
тию, жанасу touch
токдіақ; ағаш балға mallet
тобатай can
тоқсан1 (жылдың ширегі) quar
тобық ankle
ter
тобылғы бот. meadow-sweet
тоқсан2 ninety
тобылғы сапты ат камшы
тоқсаныншы ninetieth
meadow-sweet handle horsewhip
тоқгату put an end (to)
тобыр crowd
тоқгау, тоқгату stop
тоғай grove
тоқгау белгісі stop
тоған pond
тоқу; байлау; міқдеттеу bind
тоғыз nine
тоқылдақ зоол. woodpecker
тоғыз жуз nine hundred
тоқым saddlecloth
тоғызыншы ninth
тоқымалық textile
тоғысу: жағдайлардың кезтоқымашы weaver
дейсоқ ~ы coincidence
токррау stagnation; deadlock;
тозаң бот. farina
тозбайтын, көп киіс беретін depression
толарсақ анат. ankle
hardwearing
толассыз incessant
тозған old
толған ай full moon
тоздыру wear out
толғандыру (қоздыру) excite;
тозу wear out; be worn out
upset; (мазалау) worry
той feast
толғану (абыржу) be excited;
тойған full
be upset; (мазасыздану) worry
тойғанша to one's heart's con
толку (толгаиу, алаңдау) agi
tent
tation, emotion; бейберекеггік,
тойтару1 (жауды, шабуылды)
бұлгақ unrest
beat off
толқын wave
тойтару2 repulse, warding off
толқын тосқы, толқын баафі
тойтарыс беру rebuff
pier, breakwater
той-томалақ jamboree
толқынды wavy
тойымсыз insatiable
толқыту agitate, excite
TOK эл. current
толтыру fill
токарь turner
толы full; түгелдей complete;
Токио Tokyo
кемел absolute
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толық; аяқгалған complete
толық емес incomplete
толық емес; кемшін; кемістігі
бар insufficient
толық емес, ішінара partial
толық канағаттанғанша to
one's heart's content
толық, семіз, жуан stout, fat
толықгауыш грам. object; жаяама ~ indirect object; тура ~
direct object
толықгық (молдык) plentiful;
(тутастық) completeness
толықгыратын supplementary
толықтьфма complement; sup
plement
толықгыру complete
толысқан (дене куші) welldeveloped, well-grown; кемелденген intelligent
толысу, nicy ripen
том volume
томат tomato
томпақ, ісік lump; bump; бүршік бот. cone
тон fur coat
тонап кету rob
тонау robbery
тонаушылық robbery
тонна ton
тоң, мөңгі тоң permafrost,
eternal frost
тоңазытқыш refrigerator, safe
тоңазыту cool
тощяқ с.е. sensitive to cold,
chilly

тор

тоңмай grease
тоңу, мүздау freeze
топ group
топан су flood
топас stupid
топографиялық тусіру survey
топса hinge
топтаскан united; (can mypaлы) serried
топтасқандық solidarity
топтасу meet; жиналу gather
топырақ land; қүнарлы/қунарсыз ~ fat/poor land
топырақгану (гылым саласы)
soil science
тор grating
тор көзді; ала-күла checkered
тор, тұзақ, op, кақпан trap
торай sucking-pig
торға камау cage
торғай sparrow
торкөз (қагаздагы) square
торлап жамау knit
торпеда torpedo
торт cake
торта (балық) roach
тортасынан айырған сарымай
butterfat
торуыл ambush
торуылдау, авду shadowing
торы: торы ат bay
торығушылық (өнер туралы)
decadent
торықкан көңіл-күй low spirits
торықгыру drive smb. to
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тосап jam
тосқауыл ambush
тосу, күту abide
тот rust
тот басу rust
тоталитарлық мемлекет totali
tarian state
тоттанбайтын, тот баспайтын
incorradible
тотық хим. peroxide; сутегі
тотьиы hydrogen peroxide
тотыкүс parrot
төбе (үйдің) ceiling
төбе hill
төбел blaze
төбелес fight
төбелесқой pugnacious
төбелесқорлық pugnacity
төбелесу fight
төбет dog
төгу spill; (көз жасы, қан туралы) shed
төгілу, қро flow, stream
төгіп алу spill
төгіп тастау pour out
төзу, шыдау (ауруга және т.б.)
endure, stand, bear
төзуге болмайтын unbearable
төзім, шыдам patience
төзімді hardy
төзімділік endurance
төзімсіз, шыдамсыз impatient
төлем payment
төленбеген unpaid
төлеп күтылу pay (off), settle
accounts (with)

тер

төлеп түру pay (off)
төлеу payment; ауысп. atone
ment
төлеуші payer
төмен, аласа low
төмен еңіске карай журу dec
line
төмен қарай down (wards);
баспалдақпен ~ downstairs
төмен, төмендетілген (бага
туралы) ком. keen
төмен түсу descend, go down;
түсу get off
төмен тусіру take; take down
төменге түсу fall
төменгі lower; ~ кабат ground
floor
төменгі қабатта downstairs
төменде from below
төмендету lower; басын төмен
салу hang the head
төмеидеу decrease; (бага туралы) reduction
төмендеу, нашарлау change
for the worse
төменірек, төмен lower
төңкеру turn smth. over
төңкеріп тастау upset, over
turn; knock over
төңкеріс overturn; revolution
төңірегінде, маңыида around
төңірек, айнала surroundings;
environment
төраға (жиналыстың) chair
man; (басқарманың және т. б.)
president

төрайым chairwoman
төралқа presidium
төреші спорт. referee
төрт four
төрт тағандап, еңбектеп on all
fours
төрт аяқгы с.е. four-footed
төрт аяқгы з.е. quadruped
төрт есе four times (as)
төрт жүз four hundred
төртеу four
төртеулеп the four of; all four
төртпақ cobby
төртінші fourth
төсек bed
төсек салу make the bed
төсекжайма linen
төсекжапқыш counterpane
төсеме бояу қабат ground
төсеме салу pave
төсеніш mattress
төсеу strew
төте жол crosscut
төтел, қулыптың саңылауы
keyhole
төтенше utterly
төтенше жағдай state of emer
gency
төтенше жағдай жариялау de
clare a state of emergency
тэтенше және өкілетті елші
ambassador extraordinary and
plenipotentiary
төтенше шаралар extraordinary
measures

төтенше шығарылым special
edition
төтеп беру resist, withstand
трагедия tragedy
трактор tractor; доңғалақгы ~
wheeled tractor; шынжыртабанды ~ саіефіііаг/crawler tractor
трамвай tram; амер. streetcar
трамплин spring-board
трансляция broadcast
тропиктік ну орман jungle
трубка pipe
труппа company, troupe
трюм тең. hold
ту flag; ~ көтеру hoist a flag
ту ұстаушы, ту ұстар standart
bearer
туабітті inherent, inborn
туабпті дарын inborn/natural
talent
туған датасы date of birth;
туу, туылу birth
туған жер nativeland
туған кұн birthday
туннель tunnel
тура straight
тура жауаігган жалтару quibble
туралы, жөніиде about, of; on;
өнер ~ кітап a book on art
турбина turbine
турист tourist
турнир tournament
туу have a baby; give birth (to)
туу туралы куөлік birth cer
tificate
туылу be born

туы

189

туықдау derive
туысқан relative, relation
туыскдндық brotherly, fra
ternal
туысгас own; туған ағаіні brother; туған өпке-сіңлі,
қарындас sister
түжырымдал айту formulate
түз salt
тузақ loop; ілгек buttonhole;
ілмек stitch
түздалған қияр pickled cu
cumber
туздау salt; (қиярды және т. б.)
pickle
түзды көл lagoon
түзды, түздалған salt; salted;
(түз дәмі бар) salty
туздық sauce
трсауьгг salt-cellar
туйық, елмен араласпайтын
self-contained
түйық көше blind alley; туйықка тіреу embarrass, disconcert; non
plus
туйық, ұңдемейтін uncom
municative
түйыкқа тірелу be in a quan
dary
түйықда тіреу; абыржыту pose
түқы (балық) carp
түқым breed
түқымсепкіш seeder
түідлрту suppress
тұлга carriage
тұлвға, кеуде trunk, body; torso
түлым lock, curl

Ш

түлыл (малдың) stuffed (ani
mal); (қустың) stuffed (bird)
түман mist, fog
тумау grippe, flu(e); influenza;
қус түмауы avian fiu(e)
тұмаурату have the flu(e)
тумсық (етіктің және т.б.) toe
тумсық (қүстың) beak
түмыддырық muzzle
түнба sediment
тунжыраған gloomy, sullen;
бұлыщыр (ауа райы) dull
тунжыраңкр gloomy; dreary;
(тунеріңкі) in low spirits
тұну precipitation
тұншықгыратын улы зат suf
focant
туншықгыру suffocate
түнық; мөлдір clear
тущиық abyss
турақсыз unstable, not strong;
flimsy
тұрақгы constant; өзгермейтін
permanent; мөңгілік perpetual
түрақгы сатып алушы; клиент
client
турақгылық constancy
түрған жер, орыи situation
турғылықгы жер place of resi
dence
турғылыкты орын; орналасу
location; locate
турғын inhabitant
тұрғын алаң floor-space
түрғын жай dwelling-house

түрғын; жалға алушы oc
cupier
тұрғынжайлық housing
турмыс mode of life
түрмыстық everyday; ~ жағдайлар living conditions
түрпайы, дөкір impolite
түру get up; rise
турымгай merlin
тұрып, шомыр radish
түскағаз wallpaper
тұспалдау hint (at)
түтандыру set fire to; light
түгану, жана бастау catch fire;
ауысп. burn (with)
түтас, бүтін whole; түгастай
intact, safe
түтас күйінде intact
іүгасымен, бүгіндей wholly,
entirely, completely
түтату, түгану (снд. ауысп.) be
inflamed; жану catch fire
түпсз handle; can pen (holder)
түтқа, сүйеніш handrail
тугхиыл treacherous
түгқын sticky; viscous
түпдлва алу take smb. prisoner
тұтығу stammer
түтылу eclipse
түгыну consume, use
түтыну; қолдану apply, con
sumption
түгынушы consumer
түтынылған, ұсталған second
hand
түшпара meat dumplings

тущы (cy туралы) fresh; дәмсіз
insipid
түяқһооҒ
тұяқгы зоол. ungulate
тубегейлі (өзгеріс) radical
түбек геогр. peninsula
түбінде under; маңында near;
карсаңында on the eve of
түбір1 root; түбірімсн жұлу tear
up by the roots; ауысп. uproot,
eradicate
түбір2 tree-stump
тұбір табу мат. extract
түбір; түбір белгісі мат. radical
түбіртек counterfoil
түбіт, мамық down
түгел сату sale
тұгел, толығымен fully, in full
тұгеддей, толығымен wholly,
entirely
туз аң-күсы game
түзелген, түзетілген reformed
түзелмейтін incorrigible
түзелу reform
түзету correction
түзету енгізу correction; (заңга) amendment
түзеу correct; remedy; (бутіндеу) repair
түзеу, оңдау repair; mend
түзеу; реттеу correct
түзу straight
түзік, жөндем in order, in good
repair
туйгіш beater
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тұйе camel; нар Arabian camel;
қос өркешті ~ Bactrian camel
түйе жүні camel's hair
туйекүс зоол. ostrich
түйетабан (балық) flounder,
flatfish
түйетікен бот. thistle
туйме button
түймедағы бот. daisy
түймелеу, түймелену button
(up), fasten
түймелік, қарсы ілгек fas
tening; clasp
түйреу prick
түйреуіш pin; ағылшын түйреуіші safety pin
түйсік, сезім feeling, sensation
тұйсікті instinctive
туйсіну sense, feel
түйсінілетін, сезілетін tangible
түйін, қорьггынды consequence
түйіншек bundle
түйіршіктелген granular; ~ шай
granular tea
түк те емес; окасы жоқ! never
mind!; it doesn't matter!
түкке түрғысыз worthless
тукке түрмайтын, болмашы
trifle
тукпір nook
түксию frown
түкіру spit
түкірік saliva
түлеу exuviation, lose its fur/
coat

ЛШ

тулкі fox
түлкі апаны foxhole
түн night
түіі ортасы midnight
түнгі кезекшілік night duty/
watch
түкгі күзетші night watchman
түнгі күстар зоол. vespertine
тұнгі пойыз night train
түңде in the night, at night
түнейтін орын lodging for the
night
түнек, каращъі dark, darkness
түнерген gloomy; ауысп. снд.
sombre
түнеріңкі sullen
тұнеу, түнеп шығу pass (spend)
the night
түңілдіру disappoint
туп (кітаптың) back
түп bottom
түп; тұбіне жеіу; тереңдігін
өлшеу bottom
түлнүска original
түптамырымен жою uproot;
eradicate; курту exterminate
түптеме binding, (book-) cover
түптеп келгеңде in the end;
қорытындыда as a result
түптеу (кітапты) bind
түіггеу (өсімдікті) hill
тұр, сыртқы пішін appearance,
look; түрлердің бірі variety; биол.
species
түрен (соқаның) share
түркептер turtle-dove

тут

Тұркия Turkey
түсу (таудан) descent off the
mountain; (ушақтан) landing; (amтүркі тілдері Turkic languages
тан) dismount (from); (пойыздші)
туркілер Turki
get off a train (трамвайдан) get
түркілік Turkic
off a tram
түрлі түспен бояу paint, colour
түсу, кулау fall
турлі тұсті multi-coloured; of
түсім, өнім production, output
different colours
түсім түсіру (ақшалай) gain
түрме prison
түсінгіш, аңғарғыш quick-witted
түрігіленген, қатпарлы rough
түсіндірме elucidate
түрткі push; (дүмпу) shock;
түсіншру elucidation, clearing up
ауысп. impetus
тусіне кіру dream
турткі болу; қоздыру rouse
тұсіну elucidate; clear up,
турткі, себеп motive
(білу) find out
турту poke
түсіну; баныбына жету com
тұру: жеңді ~ roll up one's prehend
sleeves
түсінуге тырысу try to make
турік Turk
out; make out
түрік тілі Turkish language
түсінік elucidation
турікмен; турікмен тілі Turk
тусінік idea, notion; ұғым
man
филос. conception
Түрікменстан Turkmenistan
тусініктеме explanatory
тұрін өзгерту; модификация
түсінікті, үғымды intelligible,
modification
clear
түсінісу (өзара) common/mu
түс colour
tual understanding
түс ауа post meridiem
түсіп калу fall; (шаш туралы)
түскі ас алдында before dinner
come out
түскі узіліс dinner-break
түсіру (төмен) lower; кемені
түстену, түскі тамақ ішу dine,
суға ~ launch; десант ~ landing;
have dinner
(фильм туралы) shooting
түстер, бояулар туралы ғылым
түсіру, түсу (жагага) land, di
chromatics
sembark
түстерді ажырата алмайтын
түсіріп алу drop, let fall
colour-blind
тугін smoke
тұсті с. е. chromatic
тугін салығы map. healthтүстік, тускі ас dinner
money

түт
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түгіқдегу, түгіқдеу smoke
түтінмеи куу, түгін салу smoke
out
түшкіру sneeze
түю: қабақ ~ knit one's brows
тұю, ұнтақгау comminute
тығыз cramped; тар (киім)
tight; (үй-жай, көше туралы) nar
row; (тыгыз, жиі) close, intimate
тығыз dense; ~ мата dense
texture
тьвыз тоіггасқан solid, compact
тығыздық density
тығылмақ (ойын) hide-andseek; ~ ойнау play hide-and-seek
тьвъілу, жасьфыну hide (one
self)
тығын cork
тыіъш, аша эл. switch, plug
тығындау block up
тығынын алу uncork, open
тығыл қою put away
тыжыраю make a wry face
тыйым prohibition
тыйым салу forbid, prohibit
тыл rear
тылсым mysterious, enigmatic
тылсым күш gremlin
тым, aca excessive
тым асырып аіггушы exagge
rative
тым өуестену, күнығу be mad
about
тым еркелетіп жіберу let smb.
get out of hand
тым еркінсіген free and easy

тың

тым көп жұмыс істеу; кджу
overwork
тым сенгіш trusting, trustful,
fond
тым ұзақ elaborate
тымықсаіт
ТЫІІЫҚ тең. calm

Тынық мүлит the Pacific Ocean
тыныс алу breathe
тыныс жолдары respiratory
ducts
тыныс, іркіліс pause
тыныстық гимнастика respira
tory exercises
тыныш quiet, calm; (ақырын,
бәсеқ) low
тыныш! silence!
тыныш, бейбіт quiet
тынышсыз, тынымсыз restless
тыныштандыру calm, soothe
тыныштық peace
тыиышгық орнату hush
тыныштық сақгау keep si
lence
тынышын алу worry
тың тындаушы, аңцушы, ізіи
бағушы eavesdropper
тың, ширақ (көбіне қариялар
туралы) hale
тыңайтқыш fertilizer
тыңаіггу fertilize
тыңаю, демалу refreshment
тьщғылықгы circumstantial
тыңдау hear; мед. sound
тындау listen (to); тындап
турмыи! (телефон арқылы) hello!
(дәріс тыңдау) attend

тың
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тыңцаушы hearer, listener
тыңшы detective
тыңшы болу spy
тыңшылық espionage
тырбану; тырмысу clamber
тырма а.-ш. harrow
тырмысу, тырысу try
тырна crane
тырнақ nail; (аяқтагы) toenail
тырнақ, тұяқ toe
тырнакуган зоол. ibis
тырнақша quotation-marks,
inverted commas
тырналған із, сызат scratch
тырнаның балапаны young
crane
тырнау scratch
тырнауыш rake
тырсыддату click; шекідцеуік
шағу, жаңғақ шағу crack
тыртық scar
тырысқақ cholera
тырысу struggle
• тырысу, әрекеттену try, at
tempt, endeavour
тыс, астам beyond
тыскары outside, out of; кезектен ~ out of turn; конкурстан ~
not competing; out of competition
тыстама jacket
тыигкдн mouse
тышқанкдқпан, төпі mouse
trap
тігу make; (тігіншігё) тіктіру
have a dress made; қосып тігу
sew together

TUI

тігулі sewing, needlework
тігулі киім ready-made
тігін: ~ машииасы sewing ma
chine
тігінші (эйел) dressmaker
тігінші tailor
тігіс, жік seam
тізбе list
тізе knee
тізе бүгу capitulation
тізім list
тізім жасау make a list (of)
тізімдеме list, inventory
тік, кця vertical, plumb; (жарmac және т.б. туралы) sheer
тік, тіп-тік (қүпама) steep
тікелей direct; (табиги) spon
taneous
тікелей, төте direct
тікен thorn
тікенді prickly, thorny; ~ сым
barbed wire
тікенді кдраөрік бот. black
thorn
тікпе көшет seedling
тікұшақ helicopter
тікушақ ушқышы helicopterpilot
тікірейген erect
тікішек анат. rectum
тіл tongue, language; ана тілі
mother tongue
тіл алмау, бағынбау disobe
dience
тіл білімі linguistics
тіл тигізу, балағаттау insult
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ТІЛ

тілазар, шаддуар naughty
тілалплп, көнгіш biddable
тілалгыш, елгезек obedient
тілдеу, балағаттау abuse
тілдеу, ұрсу reproach
тілек wish, desire
тілек, калау inclination; desire
тілектестік ниет білдіру sym
pathy
тілектестікпен қарау show par
tiality for
тілеулес, жақгас supporter
тілмаш interpreter
тілу, кңю cut
тілші correspondent
тілік, кесік cut
тілім, ұзім slice
тілімше strip
тііггу search
тііпіп шығу search
тііггі even
тіпті, мүлде quite
тірек stronghold
тірек, сүйеніш support
тіреуіш, діңгек pile
тіркелу register
тіркем stripe
тіркеме tug(boat)

уаи

тіркеу registration;
тіркеуші орын registry office
тіршілік иесі being, creature
тіршілік, өмір existence
тіршіліксіз lifeless
тірі living, alive; жаиданған
hvely
тірі қалу survive
тіс tooth
тіс жулдыру go to have a tooth
out
тіс сықпасы tooth-paste; Macyen tooth-brush; ~ ауруы toot
hache; ~ дөрігері dentist
тіс түбінің ісуі swollen cheek
тісжегі мед. caries
тістену set
тістеп алу bite off; бір үзім
нан ~ bite off a piece of bread
тістеп алу, кауып алу, шағып
алу bite
тістеу, тістеп алу bite
тістеуік, атауыз pincers
тістеуіш тех. gear-whed
тісшұқуыш toothpick
тісті toothed
тісті ақситу, ыржиып күлу
sneer

У
у poison
уағдаласқан кездесу appoint
ment
уағдаласу agree upon; arrange
уағыз sermon

уағыз оку peach a sermon
уайым, кдйғы grief, sorrow
уайым, щң melancholy; (зерігу, іш пысу) boredom
уайымшыл whiner, moaner
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2Ж.

уақ-туйек trifle; үсақ ақша
(small) change
уакрт жоқ: менде ~ I have no
time
уақыт, мезгіл, кез time;
баяғьща ~ы жетгі it's high time;
кай кезден бері? since when?;
осы кезге дейін (уақыт туралы)
hitherto; (осы жерге дейін) so
far, up to here
уакугты көңілді өткізу amuse
уақытша үст. temporarily;
provisionally
уақытша; аралық interim
уақытша бггім armistice, truce
уақытша жүмыс casual work
уақытша мекендеу sojourn
уақьггша орынбасар supply
уақытша үкімет provisional
government
уақытынан ерте early
уаірлтында (кесте бойынша)
on time
уакцтында timely
уәде promise
уөде беру promise
уөж, дөлел reason, argument

үза

уәкіл representative
уәпддік беру authorize
уәлаят vilayet
украин; украин тілі Ukrainian
Украина Ukraine
уқалау scrul
улану poisoning
улау poison
улы poisonous; (снд. ауысп.)
venomous
улы газ poison gas
улы тіс fang
универсіггет university
универсіггет бггіру graduate
(from)
ура! hurrah!
уран хим. uranium
урна urn
усойқы бот. mezercon
у-шу noise
у-шу, даңғаза noise
у-шу, жанжал flare-up
уыз beestings
уылдырық roe; (тамақ ретінде) caviar
уыс handful

Ү
үғу, ұғып алу (угынылу) assi
milate
ұғым, тусінік idea
ұғындыру explain
ұғыну explanation
үғыну, тусіну conceive

үғынысу, тусінісу understan
ding
үдайы өцдіру reproduce
үжым collective body
ұжымдық collective
ұзақ (шәуқарга) jackdaw

m.
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үла

ұйықгап қалу oversleep; ауысп.
үзақіогщ
кешігу miss
үзақ емес not long
үйықгатып тастау lull to sleep;
үзақ жасау (біреуден) survive,
put to sleep
outlive
ұйықгау sleep; ~ға жату go to
үзақ, циын жол come trudge
ұзақ серуен; жаяу экскурсия; bed
туристік жорық hike
үйым organization; Біріккен
Үлттар Үйымы United Nations
үзақгық duration
узарту lengthen; (уақыт ту- Organization
үйымоастыру organize
ралы) prolong
үйыидастыру, жасау arrange;
узару stretch; созылу last
organize
ұзын long
уйымдастыру; pence келтіру
үзындық length
arrange
үзынқанат қарлығаш swift
ұйымдастырушы organizer
үйкас rhyme
үйымшыл (бірауызды) unani
үйқы sleep; (тус көру) dream
ұйқы каидыру have one's sleep mous
ұйыткц; ашытқы ferment
out
үқсас like; ол тумасына ұқсас
үйқы қаіігу insomnia; sleeples
he is like his brother; бүл оның
sness
ісіне уқсайды it's just like him
үйқылы-ояу sleepy
үқсас, уйлес analogous
үйқысыз sleepless
ұқсастық analogy
үйқысыздық, уйқы қашу мед.
vigilance
үкрастыру (to) liken
үйпалақгау rumple; (мыжып
үқсастыру, теңестіру assimi
тастау) crumple
late (to, with)
үйпалау crumple
уқыпсыз negligent
уйтку (желдің) gust
үқыпсыздық carelessness
үкгқыған суық жел bora
үқыпты tidy; адал ниетгі cons
үйтқыма боран snowstorm
cientious
үйықгайтын бөлме bedroom
үқыптылық tidiness
үйықгайтын: ~ вагон sleepingүл баланы бала етіп алу adopt
car
үлан-ғайыр extensive, vast
үйықгамау be awake; (тунде)
үласқан, үздіксіз unbroken,
sit up
continuous
үйықгап кету fall asleep
үластыру бот. engrafting

үла_
ұластьфу, ұзарту carry
үлғаіғгу, көбейту; күшейту
(дыбысты, ток кушін, кернеуді)
amplify
ұлғанту, кеңеіггу extension,
expansion
улпа, тіи биол. tissue
үлпабас бот. cotton grass
ұлт nation
ұлтан sole
үлгтық national
үягтық киім national dress
үлтшыл nationalist
үлтшылдық nationalism
үлты nationality
үлу howl; ақыру roar; өкіру
bellow
үлы great; (улкен) too big (for)
үлы сауда жолдары the great
trade routes
Үлыбркгания Great Britain
Үлыбритания мен Солтүстік
Ирландия Біріккен Корольдігі
United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland (UK)
үлылық greatness
үмтылу long to; үрыска ~ be
eager for the battle
үмтылу strive (for); (аңсау)
long for
үмыту forget
үмытшақ oblivious
үмытылу forget
үмытып калу forget
үи, үнгақ flour
үнамау displease

198

_щы

унамды, жағычоы pleasant
үнамды, сүйкімді nice
үнамсыз unpleasant, disag
reeable
үнамсыз жагдайлар troubles
үнату grow fond of; ғашық
болу fall in love with
үнатушылық preference
үнау: ол маған үнанды I like
him
үнтақ farina, powder
унтақгалған ground; ~ кофе
ground coffee
үигақгау» үгу, тарту grind, mill
үңғы barrel
үщъшың аузы muzzle
үпай point
үран slogan
үрғапгы биол. female
үрланған stolen
үрланып бару creep
үрлап кету rob
үрлау steal
үрлық theft
үрпақ generation
үрсу reproach, censure
үрсу, балағаттау scold
үрсысу quarrel (with)
үрт, жақ cheek
үру, cory beat; қирату break;
дабыл кағу sound the alarm
үры thief
үрық embryo; ауысп. germ
үрып-соғу beat
үрыс fight, battle

Хры_
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ұрыс-керіс quarrel
үрыскақ әйел nagger
ұсақ small; ауысп. petty
ұсақ ащпа change
үсақгаыш тех. breaker, cracker
үсақщыл petty
ұсату (ақшаны) break
үсқынсыз ugly; (қылық туралы) outrageous
үста forger
үстаз educator
үсталған, пацдаланылған se
cond-hand
үстамалы ауру, ауруы үстау,
үстама fit, attack; paroxysm
үстамды reserved; сабырлы
reticent; байсадды self-controlled
үстамды болу pull oneself to
gether
үстамдылық self-control, firm
ness
үстамдылық біддіру have selfcontrol
үстану (бірдеңеден) hold on
(to); бірдеңеден үстанып түру
be supported by; бірге болу keep
together; өзін бейтарап ~ stand
aside
үстаным attitude
үстаным түрғысында on prin
ciple
үстанымынан айнымайтын of
principle
үстап алу catch
үстап беру: қылмыскерді басқа мемлекетке ~ extradition

үша

үстап беру; сатып кету give
үстап калу (тваемеу) deduct
үстап калу, сүйеп жіберу hold
back
үстара razor
үстау hold; (сақтау) keep
үстау, үстап алу catch hold
(of); ауысп. catch at
үстау, қамауға алу, түтқындау
arrest
үстахана forge
үстын арх. column, pillar
үсынақгы punctual
үсынақгылық punctuality
үсыиу produce; (көрсету) show
үсынушы bearer
үсыным supply; сүраным және
үсыным supply and demand
үсыным беру recommendation
үсыным: ~ хат letter of intro
duction
үсыныс айту recommend
үсыныс енгізу submit a proposal
үту win
үтылу lose
үтылыс losses
үтымлы, тапкыр жауап repartee
үтыіады, тиімді rational
үгымды, тиімді ету rationa
lization
үтыл шығу beat smb.
үтыс gain; prize
үтыс ойын draw
үтысты winning; advantageous
үшақ aeroplane; амер. air
plane, plane

үша

200

үшақтың қэнуы landing
үшкэлақ, түрақсыз giddy
үшкат бот. honeysuckle
ұшқын spark; ауысп. gleam
үішд>ірлық extremes; extremity
үішфіш flier, pilot
үштасу combination
ұштасу, үласу merging
үшгау, суйірлеу sharpen; ауысп.
emphasise
ұшу fly, hover
ұшуға қолайлы flying
үшыкмед. herpes
ушы-қиырсыз boundless
ушып бару fly over, fly
үшып келу arrive, (come)
үшып кету fly (away); ^шақ
солтүстікке қарай үшып кетгі
the airplane went north; қустар
оңтүстікке қарай үшып кетгі
the birds have flown away to the
south
үшып өту flight

үзі

үшып шығу fly out
үшырату cause; give
үшырау, болып шығу find one
self in
үшырып тазалау (дәнді) winnow
ую, қойылу, қоюлану congeal
үя nest
уя салу build a nest
үялас litter, dung
үялау nesting
ұялгу make ashamed, put to
shame
үялу scruple
үялшақ shy; bashful
ұялы ара swarm
үялы телефон cellular phone
уяңдауыссыз (дыбыстар) voi
ced consonant
үят shame
үятсыз cynical, shameless
үятсыздық cynicism
үяшық nest

Y
үбірлі-шүбірлі having many
children
үгінді sawdust
упту, үгу crumble
ұзбе link
үзбей, үнемі ceaselessty, continuosly
ұздік outstanding; prominent
уздіксіз uninterrupted

ұзеңгі stirrup
үзу tear off
узілді-кесілді
flatly,
cate
gorically; ~ бас тарту flatly re
fuse, refuse point-blank
үзілу break; жыртылу tear;
жарылу explode
узіліс (мектептегі) interval
узіліс interval, break; inter
ruption

EL
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үю

үйлестіру co-ordination
үзіліс жасау, жариялау (сессияның және т. б. жумысында)
үйлесу, жарау suit
adjourn
ұйлесу, жарасу blending
узіцді (мақаладан, кітаптан)
үйлесім harmony
extract; (мәтіннен) extract passage
үйлесімді appropriate
ұзінділер жазып алу extraction
үйлі-баранды адам family man
үзіп кету break loose
үйлі-күйлі (ауқатты) well-toүй (гимарат) house; ~ теле- do, prosperous
фоны home telephone; демалыс
үйме heap
-ч holiday centre
үйме
жал; жағалау embank
ұй иесі (бике) mistress
ment, quay
үй қояны rabbit
үйме, үйме табан т.-ж. em
үй, қурылыс building, cons
bankment
truction
үйрек duck
үй сыпырушы өйел charwoman
уйрек еті duck
үй іші family
ұйрену, оку learn; study
үй іші, бала-шаға family
үйреніп алу learn
үйге тапсырма assignment
ұйрету teach, train; уйрену feel
үйде at home
at home
ұйдегі мүғалім (репетитор);
ұйрегу (итті) training
тәлімгер tutor
ұйсіз homeless
үйдің domestic
үйінді heap, pile
үйеме етіп ую heap
үйінді мүдцар геог. ice pack
үйеңкі maple
үйіп тастау, ыбырсыту block
үйеңкі жапырағы maple-leaf
ing
up; ауысп. overloading
үйкеліс friction
ұйір,
топ (қүс) flock; (балық)
үйкушік, үйден шықпайтын
shoal;
(қасқыр)
pack
homebody, homebird
үйірме circle
үйленбеген unmarried
үкі eagle-owl
уйленген married
үкім
condemnation
үйлендіру marry
үкім
заң.
sentence
ұйлену wedding
ұкім
кесу
sentence, condemn
үйлесетін, сәйкес келетін ap
үкім шығару adjudge
propriate
үкімет government
үйлеспейтін unsuitable, inap
propriate
ұкіметтік governmental

үкк
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үкюш grater
үлбір, елтірі fur
үлгеру (мерзімінде) have time;
be in time; пөн бойынша ~ make
progress; (пойызга және т. 6.)
catch
үлгі example
үлгі style; (пішім) cut
үлгілі exemplary; ~ төртіп
exemplary conduct
үлгіше model; sample, pattern,
specimen
үлдір film
үлес portion; (сыбага) helping;
(мөлшер) dose; үш үлес балмүздақ
three ices; екі сыбаға салат salad
for two
үлестіру distribute, give out
үлкейткіш шыны magnifyingglass
үлкен big, large; ауысп. great;
басбармақ thumb; үлкен башай
big toe
үлкен мөн беру attach great
importance to
үлкен, зор; үлы; сөйл. керемет
great
үлкен кеңістік field
үлкен үл the eldest son
үлкендік, артыкдіыльгқ su
periority
үлкенірек bigger, larger
үлпек (қар) flakes
үлпілдек, түкті fuzzy
үлпілдеген, өте жүмсақ fluffy
үміт hope

Jffie

үміт аргу place one's hopes (on)
үміт күгу cherish the hope
үміт үзу to resign all hope
үміт; үмптену, үміт ету hope
үмһгсіз hopeless
үмітсіздік despair
үміттеқціру raise hopes
үмптену expect
үмггін ақгау come up to smb's
expectations
үн қату respond
үн қосу response
үндемей қалу become silent
үндемей күіылу pass over in
silence
үндемей, үн-түнсіз silently
үндемейтін silent
үндемеу be silent, be quiet
үндемеу, бүгіп калу conceal
үндестік accord
үқдеу (қүжат) proclamation;
appeal
үнді, әуенді canorous
Үнді мүхиты the Indian Ocean
үнді, үндінің Indian
үнділік, саз муз. mode
үневдеу economize
үнемшіл economical
үнемі forever
үнжазба (sound-) recording
үнкүшейткіш megaphone
үисіз silent, mute
үнсіздік silence
үнсіздік, тыныштық quiet
үңгір cave
үрей panic

ще_
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үрейлендіру alarm; disturb;
(алаңдату) trouble
үрейлену be alarmed
урейлі terrible; сөйл. кррқыНЫІІПЪІ awful

үрейі ұшу tenor
үркек ат shyer
уркіту, шошыту frighten
үрлеп өшіру blow out
үрлеу blow
үрлеу, ауа толтыру puff up;
inflate
үрмебүршақ bean
үрмелі: - аспап wind-instru
ment; ~ жез аспаіггар оркесгрі
brass-band
үрмелі аспаптар оркесгрі band
үрпнген, үйпа-түйпа dishevel
led; shaggy
үру bark
үрім-бүгақ posterity; descen
dants
үсгел table
устел басында at table
үстел үстілік: ~ шам table lamp
үстел үстілік ойын (шахмат,
дойбы т. б.) board game
үстемдік supremacy; domination
үстемдік ету dominate
үстемдік етуші dominant; басым prevailing
үстеме addition; (жалақыга)
rise; амер. raise
үстеме төлеу additional pay
ment; extra payment
үстеме,
крсымша
surplus;
молшылық abundance

үшс

үстемелеу supplement
үсгеу грам. adverb
үстінде over, above
үстінен түсу find, catch; капыда ~ take, catch unawares
үстіңгі upper
үстіңгі беті surface
үстіңгі тіс upper
үстірт геогр. plateau
үстірт аркары Asian moufflon
үстіртін superficial
үтік iron
үтіктеу iron
үтір comma
үш three
үш бапмелі пөтер three-room
flat
үш есе three times (as)
үш жерде, үш мөрте three
times
үш жуз three hundred
үш кабатты threestorey
үш қаіггара секіру спорт. triple
jump
үш түсті шегіргүл pansy
үшбүрыш triangle
үшбүрышты
three-cornered,
triangular
үшем triplets
үшеу three
үшеулеп three of (us, you,
them), all three
үшкір; өткір sharp
үшқат бот. honeysuckle
үшсайыс спорт. triatton

204

ужг

фот
ұшін then; сол ~ in order that
үшінші third

ұштармақ, ұштеуіш тех. tee
үштен бірі one third
үшін for; to; ие ~? what for?;
солай болу ~ in order to

ф
фабрика factory; mill, plant
фабрикалық factory
фабрикалық таңба trade mark
фабрикант manufacturer
фаза phase
факт fact
факультет faculty; амер. school
фара (автомобшіьдің) headlight
фармацевт pharmacist
фарфор china, porcelain
фауна fauna
фашизм fascism
фашист fascist
федерация federation
федерациялық federative
феодализм feudalism
ферма farm
фермер farmer
фестиваль муз. festival
фигура figure
физик physicist
физика physics
физиолог physiologist
физиология physiology
физиологиялық physiological
филиал branch
филолог philologist
филология philology

филологиялық philological
философ philosopher
философия philosophy
философиялық philosophical
фильм film, picture амер. movie
финал finale; cnopm. final
Финляндия Finland
финн тілі Finnish
фирма firm
флейта, сьфнай flute
флигель wing
флот fleet; өскери-теңіз ~ы
Navy; өуе ~ы air force; теңіз ~ы
marine
фойе foyer, lobby
фокус мед., физ. focus
фольклор folklore
фолыиюр туралы дәріс a lec
ture on folklore
фонетика phonetics
фортепиано piano
фортификация fortification
фосфор phosphorus
фото photo
фотоаппарат camera
фотография photography; cyрет photo(graph); мекеме photo
grapher's
фотомылтық camera gun

фот

205

фотосурет photograph
фотосуретші photographer
фрак evening dress
фракция fraction
Франция France
француздар French француз
тілі the French
фтор хим. fluorine

хат

фуражка service cap
фут foot
футбол football, soccer
футбол алаңы football ground
футбол жанкүйері footballfan
футболшы
football-player,
footballer
фюзеляж fuselage

X
хабар report, communication,
information, statement
хабар алу hear
хабардар, білетін aware
хабарлама notification; notice,
(шақыру) summon
хабарлама; хабар; қулақгандыру notice
хабарландьфу беру; жариамалау advertise
хабарлаццыру хат information;
notice
хабарлау inform
хабарлы сөйлем narrative sen
tence
хабар-ошар news; ~сыз кету
be missing
хабаршы herald
хайуанаттар паркі zoological
garden(s)
халат (үйде киетін) dressinggown; (жүмысқа киетін) overall;
(дәрігердің) surgical coat
хал-жай: хал-жайыңыз калай? how do you feel?
халқы тым тығыз overcrowded

халуа halva(h)
халық people
халық санағы census
халықаралық international
халықаралық жағдай interna
tional situation
халықаралық сауда interna
tional trade; -қуқық international
law, law of nations
халықгық national
хан khan
хандық khanate
ханшайым; инәздің қызы,
әйелі princess
ханым, мадам (сыпайы қаратпа сөз) madam
хат letter
хат алысу; хат-хабар corres
pondence
хат жазысу copying
хат жазысып тұру correspond
(with)
хаттама minutes, protocol
хат-хабар correspondence
хатшы secretary
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хел

Хельсинки Helsinki
хикая narration
химик chemist
химикат chemical
химия chemistry
химиялық chemical
химиялық амалмен тазалау
dry-cleaning
хирург surgeon
хирургая surgery
хирургиялық surgical
хлор хим. сіогіпе

шаб

хор chorus
хош иіс fragrance
хош иісті fragrant; sweetscented
хош: ~ келдіңіз! welcome!
хром хим. chromium
хромосома chromasome
хроника current events; ағымдағы оқиғалар newsreel
хронологиялық chronological
хрусталь crystal
хутор farm

Ц
цемент cement
ценз qualification; right
цензура censorship
центнер double/metric centuer
цех shop
цехтық shop
цикл cycle
циклон cyclone

цилиидр тех. cylinder; қалпақ
top hat
цирк circus
циферблат dial(-plate); face
цифр figure
цукат (қант қосқан жеміс)
candied fruit

чек cheque; амер. check
чемпион champion
чемпионат championship

чех Czech
Чикаго Chicago
чуваш Chuvash

Ш
шабадан suitcase, bag
шабақ (доңгалақтың) spoke
шабдалы бот. peach; (агашы)
peach-tree

шабу chop; кесу (агашты) fell
шабуыл attack, assault
шабуылдау әск. advance, be
on the offensive

шаб
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шабуыддаушы offensive
шабыс gallop; шапкмлау gallop
about; зыр қағу rash about
шабьгг inspiration
шабыттандыру inspire
шабыттану enthusiasm
шағала seagull
шаған бот. ash
шағатын; күйдіретін stinging
шағу (араның, жабайы араның) sting
шағу (өрік, шекілдеуік шагу)
click
шағу (жаңгақ) crack
шағу, жару split
шағу, кдбу, тістеу bite
шағылдырғыш тех. rejector
шағылдыру reflect
шағым complaint
шағым беру, арыз беру lodge
шағымдану make a complaint
шағын smaller; азырақ less
шағын арнау inscription
шағын дөмхана cafe
шағын қайық boat
шағын ліггражды автомобиль
midget car
шағып алу, шағу sting
шадыр stuck-up
шай tea
шай ішкізу give some tea
шайба спорт. ~лы хоккей ice
hockey; көгалдағы хоккей field
hockey
шайка, топ gang

шал

шайқалақтату, шашырату spill,
splash about
шайкалу: ми ~ concussion of
the brain
шайкас battle
шанқас, үрыс fighting
шайқасу fight
шайкау rock; swing; shake;
бас ~ shake one's head
шайкурай бот. tutsan
шайнау chew
шайтан devil, dence
шайып кету (агыстың) wash
away
шақ грам. tense
шақ болу, жарасу fit
шақа coin
шака соғу coin
шақпақгас flint
шақшақ (қус) chat
шақыртқы, жем bait
шақыру invite
шақыру билеті invitation card
шал, қарт old man
шалбар trousers; амер. pants,
slacks
шалғайда far away, a long way
off
шалгайдан, алыстан from afar
шалғам radish
шалғы а.-ш. scythe
шалғын meadow
шалғышы; шөп шабатын машина mower
шалқан turnip
шалма біз knitting-needle

шал
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шар

шалпыл splash; шылпыл lapping шанышты I have a stitch in my
шалпылдатып жүру (сазда, side
суда) splash
шаншып тесу pierce
шалшық puddle
шанышқы fork
шалшықшы (қүс) sandpiper
шаң, тозаң dust
шам lantern; электр ~ы flash
шаңғы ski; ~мен жүру ski; cy
light, electric torch; paduo. valve
~сы water skies
шама size; мат. quantity, value
шаңғы жолы skitrack
шамадан тыс much too; бүл
шаңғышы skier
енді ~ that's too much
шандату raise the dust
шамалап алғандағы approxi
шаңды dusty
mate
шаңжұқпас, таза clean
шамалас, жуық approximate
шаңқан ақ whiteness
шамамен approximately
шаңқыл squeal
шамамен, қармалап at random
шаңқылдау squeal
шамасы келу can, be able to
шаңсорғыш vacuum cleaner
шама-шарқынша as far as pos
шапақ dawn; кешкі ~ evening
sible
glow
шамдал candlestick
шапашот hatchet
шамданғыш, шамшыл hotшапқы; лөкет, пышақ hatchet
tempered
шапқылау gallop about
шамдандыру irritate
шапқыншылық raid
шамдану fire up, flare up, blaze
up
шап-шак; ~ болу (киім, аяқкиім туралы) fit
шамшат (бук) beech
шапшаң quick; rapid, fast
шамшыл unhealthy
шапшаң, тез instantaneous
шамшыл, ашушаң irritable
шапшандық celerity
шамшырақ lighthouse
шан, кубі tub
шалыраш (көз туралы) squint
шана sleigh
шар sphere; ball; өуе ~ы bal
шаншу, егу мед. inoculate; vac loon
cinate
шара, дөрі; емдеу remedy
шаншу, туйреу prick; мед. дәрі
шара қрлдану; күресу deal
жіберу injection
шарап wine
шаншып өлтіру (малды) slaugh
шарасьжан асып төгілу over
ter; (адамды) stab; менің бүйірім flow

шар
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шарашық, төрелке dish; тағам, ас dish
шарж caricature, cartoon, gro
tesque
шарқат, бөкебай scarf, muffler
шарлы мойыкгірек тех. ball
bearing
шарт белгі cipher; code
шарт қою, шартпен шектеу
stipulate (for)
шарт; жағдай condition
шартты conditional
шартық қарын: ~ адам potbelly
шартылдақ қоңыз зоол. cock
chafer
шаруа peasant
шаруашылық, жер меншігі
property
шаруашылық жургізу manage
everything; be the boss
шаруашылық, экономика eco
nomy
шаршаған tired, weary
шаршағавдық fatigue, weariness
шаршау be tired
шат, куаныиггы joyful
шатастыру confuse
шатқал canyon
шаттану exult, triumph
шаттық exaltation
шат-шадымандық bliss
шатыр tent; (дуңгіршек) booth,
stall
шатыр асты garret; attic
шатырканат көбелек зоол. moth
шатысқан tangled; ауысп. in
tricate, involved

шәу

шатыстыру tangle; ауысп.
muddle up
шатысу entangle (oneselO
шах шахм. check
шахмат chess
шахмат тақгасы chess-board
шахмат фигурасы chess-man
шахматшы chess-player
шахта mine; pit
шахтер miner
шаш hair
шаш кңю haircut
шаш қиюшы hairdresser; (ерлер) barber
шаш кырықгыру have one's
hair cut
шашақ tassel
шашалу choke
шаштараз hairdressing saloon;
сөйл. the hairdresser's
шаштүйреуіш һаіфіп
шаштың ағаруы grey hair
шашу strew with, cover with
шашып тастау throw smth.
about, scatter
шашыранды splashes; (металл
шоқтары) sparks
шашырату splash
шаю rinse; тамақгы ~ gargle
шаян зоол. crayfish
шөкірт pupil; жолын қуушы,
жақгас disciple
шөлі shawl
шөрке slippers; (башмак) gym
shoes
шөукілдек зоол. landrail

may
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шәукарға, үзақ jackdaw
швед тілі Swedish
швейцар porter; doorkeeper,
doorman
Швейцария Switzerland
Швеция Sweden
шебер skilful, competent
шеберлік skill
шеберхана workshop
шеге nail
шегелеу fasten down, nail
шегеру мат. subtract
шегерім discount
шегіиу retreat; ауысп. recoil
шегіншектеу back
шегініс retreat
шегіргүл violet
шегіртке grasshopper
шегіршін elm
шейін, дейін down to, up to
шек limit; ~ қэю (бірдеңегё)
put a stop to
шек, аралық жер boundary,
borderline
шекара (мемлекеттік) fron
tier; boundary
шекаралық frontier
шекарашы frontier-guard
шексіз boundless; ауысп. in
finite
шексіз берілген selfless
шектелген limited
шектен тыс; өте-мөте extre
mely
шектесу (бірдемемен) border
(upon); ауысп. verge

шеш

шектеу limit, restrict
шектеулі limited
шекгеусіз unlimited; (биаік туралы) absolute
шектеушілік limitation
шекті, соңғы extreme
шекшек шегіртке grasshopper
шел басу (көз ауруы) cataract
шелек pail
шеміршек анат. cartilage, gristle
шеміршекті с. е. cartilagionous
шен rank, grade
шенеунік official; bureaucrat
шеңбер circumference
шеңбер rim; (қапсырма) setting
шере plywood
шерту fillip
шеру, лек procession
шет (қаааның) outskirts
шет елде, шет елге abroad
шетедцік foreigner
шет, шек border, edge
шетен бот. (жидегі) rowan
berry; (агашы) mountain ash
шетмойын тех. wrist-pin
шеттен алу borrow
шетгеу make way
шетсіз-шексіз vast
шеше, ана mother, mum
шешек small-pox
шешек ату, гүдиеу бот. flowe
ring
шешек дағы (беттегі) pockmark
шешен, ділмар speaker

шеш
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шешу (бауды) undo
шешу {проблеманы, мәселені
және т. б.) solve
шешу decide; (ecenmi шыгару)
solve
шешуші decisive
шешуші шабуыл attack, storm
шешілмеген unsolved; рүқсат
етілмеген forbidden, prohibited
шешілмейтін insoluble; ~ мәселе an insoluble problem
шешілу make up one's mind,
decide
шешіліп кету get loose, come
undone; сөйл. күгылу get rid
(of), shake off
шешім decision
шешімін табу guess; жұмбақтың ~ to guess a riddle
шешіндіру undress
шешіну undress; take off one's
things
шешіп жіберу unfasten
шибөрі jackal
шие cherry; (шие агашы) cher
ry-tree
шиеленістіру make matters
worse, aggravate
шиеленісу turn for the worse
шиеленісіп кету (қарым-қатынас туралы) become strained
шилан; қапшық, дорба purse
шикілі-пісілі, думбілез (нан
туралы) sad
шикі, өңделмеген raw
шикізат raw material

ШОк

шикізат өндіру extraction
шикан мед. furuncle
шимай дөптер rough copy
шимайлау speck
шина tyre, tire
шинель overcoat, greatcoat
шшіалы beneficial
шипалы жақпа salve
шипалы, ем болатын curative;
medicinal
ширақ; жыллос alert
ширақ, жігерлі lively
ширек quarter; тоқсан (оқу
жылының төрттен бірі) term
ширек финал спорт. quarter
final
шитгі мақга cotton wool
шифрын танып оку decipher
шиша (scent) bottle
шиыршықгалу curl
шкаф cupboard; киім ~ы
wardrobe; іотап ~ы bookcase;
жанбайтын ~ safe
шлагбаум barrier
шланг hose, hose-pipe
шлюз lock, sluice
шовинизм chauvinism
шовинист chauvinist
шоғырландыру concentrate
шойбалға hammer
шойын cast iron
шоколад chocolate
шоколадты кәмпит chocolates
шоқошақ; көрік (үстаханадагы) fireplace

шоқ
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шоқ тоғай grove
шоку peck, pick
шокціа сақал goat beard
шоқыр (балық) sevruga, stellate
sturgeon
шокррақ (аттың) tittup
шолақ тон short sheepskin
coat
шолжыңдау (тілін шайнап
сөйлеу) lisp
шолу survey, review
шолып шығу survey
шомбал clod; шомбал мүз block
шому, c p q y plunge
шомылдьфу bathe
шомылу bathing
июмырт blackthorn; ~ бүгасы
blackthorn bush; ~ тосабы sloe jam
шоңайна, түйежапырақ бот.
agrinomy
шоцгал тастар (өзендегі) rapids
шопан shepherd
шортан pike
Шотландия Scotland
иютландиялық Scotch, Scottish
шотландиялық өйел Scotswo
man
шотландиялық ер адам Scots
man
шофер chauffeur, driver
шошқа pig; hog
шошқа еті pork
шошу fright, fear
шошымпаз, ұркек timorous
шошып кету be frightened
шошыту frighten

шүғ

шөгір splinter
шөже; балапан chick
шөл desert
шөлдеген, сусаған thirsty
шөлдеу thirst
шөлді deserted; (елсіз) uninha
bited
шөлейт semi-desert
шөлмек bottle
шөлін кақцыру drink, quench
one's thirst
шөліркеу be thirsty
шөміш scoop; (ожау) ladle
шөміш (экскаватордың) bucket
шөп grass
шөп шабу, пішен дайындау
haymaking
шөпқоректі зоол. herbivorous
шпал т.-ж. sleeper
штаб staff, headquarters; бас General Staff
штат (қызметшілер) staff, per
sonnel
штат state
шгрейкбрехер scab, strikebreaker
штурман тең., ав. navigator
шулау make a noise; be noisy
шумақ couplet
шусыз noiseless
шуылдаған noisy
шұбар, алабажақ motley, gay;
ауысп. mixed
шүбар шымшық зоол. chaf
finch
шұға cloth
шүғыл haste

шүг
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шүғыл бұру whop
шұғыл жәрдем first aid
шүғыл, кенет abrupt
шүғыл талсырыс rush order
шұғылдану do; occupy oneself,
be engaged in, attend to; оку
study, learn
шүжық sausage
шүлық stocking
шүңғыл funnel
шұңғылша sink
шүңкур pit; (снаряд тускеннен
болган шүңқыр) crater
шурат oasis
шүбөлі іс dubious affair
шүберек rag
шүйке (жүн) ball
шүмек tap, cock; амер. faucet
шүмек (шәйнектің) spout
шүңірек көз hollow-eyed
шүрегей зоол. teal
шүріппе trigger, cock
шүріппені басу pull the trigger
шыбыи fly
шыбын-шіркей mosquito
шыбыртқы whip
шыға келу, пайда болу arise
шығанақ bay, gulf
шығарма work; таңдамалы
~лар selected works
шығарма жазу write; (музыка
туралы) compose; ойлап шығару
invent, make up
шығармалар жинағы complete
works (of)
шығармашылық
creation;
(туындылар) work

шығ

шығармашылық крял imagi
nation
шығару, алу extract; ауысп.
derive
шығару (өнім туралы) output;
басылымның бір бөлітін ~ printing;
журнал, ақша ~ issue
шығару, еркіне жіберу release;
(терезеден, есіктен және т. б.)
let out; басып шығару publish;
issue; өткізіп жіберу omit
шығару: үкім ~ sentence; карар ~ pass a resolution; шешім ~
make a decision
шығарып жаю spread; (mayapды) lay out
шығарып жіберу expel; тізімнен шығару strike off
шығарып қою (алга) push for
ward; advance; (көрсетуге) ex
hibit, display
шығарып салу accompany; see
smb. off
шығу go out; (кітап және т. 6.
туралы) come out; (терезе туралы) look out (on)
шығу белгісі exit sign
шығу, жүру start, move; жолға
шығу set out
шығу; көтерілу ascend; (acпан денелері туралы) mount;
(тщымның өнуі туральі) rise
sprout
шығу тегі, ата тегі origin
шығу; түсу alight
шығын expenditure
шығын болу lose

шығ
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шъвын шегу loss; уақытгьі
іиыгындау waste of time
шығындану spend;
(босқа)
waste
шығындар expenses; заң. сот
шығыны costs
шығықдау expenditure; (босқа)
waste
іпытынның есесін өтеу pay da
mages
шығыр тех. block
шығьфшық ring; курсау тех.
hoop
шығыс east; Кңыр Шығыс the
Far East; Таяу Шығыс the Near
East; Орта Шьвыс the Middle
East
шығыстық геогр.
eastern,
oriental
шьщам, шыдамдылық patience
шыдамды, төзімді patient
шыдамдылық sufferance
шыдау endure
шыдау, төзу endure, bear;
(көну) tolerate
mbncdew
шықцлықгау twitter
шылапшын basin; (шара) pan
шьиви ондан шығарылған
sheer invention
шылым шегу light (a cigarette)
шылымқэр smoker
шылымсауыт cigarette-case
шым grass
шымтезек peat
шымшу pinch; жұлу nibble,
crop, browse

шын

шымшық sparrow
шымшым tweak
шым-шьггырық complicated
шымылдық құру, перде ілу
curtain
шымылдық, перде curtain;
(тутінді және т. б.) screen
шын берілген devoted, faithful
шын берілгендік attachment
шын болмыс reality
шын, дурыс right; correct;
жүиелі, толық regular
шын жұректен hearty
шын мәнінде, нақ the very; нақ
сол the same; ең, нағыз, aca the
most; сен - солай деп ойлайсың
ба? Do you really believe that?
шын мөніндегі virtually
шын, нағыз actual, real
шынаны, нағыз genuine, aut
hentic
шынайылық reality
шынар, шынар ағаш platan,
plane (-tree)
шынашақ little finger
шындығында practically, ac
tually; шын мәнінде in fact
шындық truth; бұл ~ that is true
шындықка сай келмейтін un
faithful
шынжыр chain
шынжыртабан тех. саіефіііаг
track
шынтақ elbow
шыншыл sincere
шыншылдық sincerity
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шын

шыны-аяқ cup
шьжы, әйнек glass
шынығу setting-up exercises
шыныкқан tempered; hardened
шыныкқан адам weather-beaten
шыныңда, расында really; ~, ол
келді ме? oh, has he come?; has
he come, then? ~, сіз білмегеніңіз
бе? d'you mean to say you haven't
heard?
шың, төбе summit
шыңқетер, шытырлақ бот.
touch-me-not
шырағдан, шам candle
шырақ, жарық luminary; аспан
шырақтары heavenly bodies
шырғанақ бот. sea-buck thorn
шырмауық бот. convolvulus
шыртетпе, кінөмшіл particular,
scrupulous
шырт үйқы sound sleep

ыкд

шырша spruce
шырыддау, шиқилдау squeak
шьфын juice; сөл sap
шырықды juicy; succulent
шырынсыкқыш squeezer, juicer
шырыш slime; физиол. сілемей
mucus
шыт, шыт мата printed cotton
шытырлау crack
шытырман оқигалы фнльм
detective films
шідер tripod
шіл partridge
шідде July
шілтер lace
шілік, тал shrubbery
шіркей gnat
шіркеу church
uiipy decay, rot
шіріген, шірік rotten, bad
шірінді, карашірік humus

ы
ыбырсыту litter
ығыр болу torment
ығыр цылу bore; bother; мазалау trouble
ығыстыру force out

ыдырау be dispersed
ыдыс vessel
ьщьк-аяқ plates and dishes;
фаянс ~ crockery; фарфор ~ china
(-ware); ac уйдегі ~ cooking utensils;
шай жабдығы tea-things
ызаланған wrathful

ызаландыру irritate
ызалану get angry
ызалы wicked; cross; (ашулы)
bad-tempered
ызамен angrily
ызба бау, таспа tape; бау
салыл жиектелген braid
ызыддау bum; buzz
ьгқпал influence
ықпал егу influence; have in
fluence
ықпалды influential

ықг

216

ыст

ықгимал probably, very likely
ьппықболу (біреуге, бірдемеге)
be fond of
ықгнмадоық probability
ықгшпты painstaking, laborious
ынтық, күмар passionate
ықтиярсыз көндіру force,
ынтықгық passion
compel
ынтымақгастық co-operation
ықшам dense
ыңғайлану be about
ықшам; жинакр compact
ыңғайсыздық unpleasantness
ықшамдау, қыскарту shorten
ыңқыл, ыңырсу moan, groan
ing; abbreviation; (кітапты) abri
ыңылдап әндету hum
dgement; (шыгындарды, штатыңыршақ saddle
ты) reduction
ырғай бот. cotton caster
ықылас interest
ырғақ rhythm
ықылассыз unwillingly
ырғақ, қармақ grapnel
ықылассыздық inattention
ырғақ өлшемі муз. bar, measure
ықыласты attentive
ьпдылық ату hiccup
ырықсыз етіс грам. passive
voice
ылдн, қулама slope
ылғал moist, humid
ырылдау growl
ылғалды, дымқыл damp
ырым portent
ылғалдылық moisture, humi
ьфымшылдық superstition
dity; дымқылдық dampness
ыс, түтін fume fund, smoke
ым gesture
ысқы; қияқ bow
ымыраға келу compromise
ысқылау rub; (денені) massage
ымырасыз implacable, irrecon
ысқырғыш whistle
cilable
ысқыру whistle
ымырт twilight
ысқырық hiss
ымырт үйірілу grow dark
ысталған smoked
ынжық weak-willed
ысталған балық kipper
ынжықгық lack of will
Ыстанбұл Istanbul
ынсапты decent
ыстау smoke
ыкта enthusiasm
ыстық; аптап heat; жалын
ынта, жігер zeal
ardour; қызуы көтерілу tempe
ынталана, шын көңілмен wil
rature, fever
lingly; gladly
ыстық; жылу heat
ынталандыру stimulus, incentive
ыстық су шүмегі hot water
ынталы, жігерлі zealous
faucet

ыст
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ысылдау fizz
ысырма bolt
ысыру move aside (back)

ыстық ыхдылас ardent desire
ысу, ысқылау rub; (усақтау)
crush

I
Ькдағат diligence
іждағатты diligent
із; амер. сүрлеу, соқпақ trace
із trace, track; (табан із) foot
print
із, ізтаңба track, footprint
ізашар predecessor
ізбасар follower
ізгілік kindness
ізгі адамдар kindly souls
ізденіс, іздеу search (for), pur
suit (of)
іздеп табу search for, look for
іздестіру, барлау геол. pros
pecting; әск. intelligence; recon
naissance
іздеу look for, search
ізетсіз discourteous
ізетті kind, obliging, polite
ізетшіл respecter
ізімен. ізінше after
ізіне тусу, куу persecute, pursuit
ізінше, өкшелей in pursuit of;
after
ілгері басу advance
ілгері озып кету be fast
ілгері-кейін up and down, to
and from, back and forth
ілгешек peg

ілгіш (hall-)stand, hat-stand;
киімілгіш hanger
іле-шала, дереу immediately,
at once
ілмек hook
ілтипатшыл considerate
Ілу hang up
ілуде бір болатын rarity
ілік: ~ септік possessive (case)
ілікке алмау ignore
ілім learning
ілім, доктрииа teachings; (философиялык, және т.б.) doctrine
іліну hang
ілінісу, ілініспе тех. adherence
іліп алу catch smth. (on)
іліп қою hang out
ін hole
індет epidemic
інжу pearl
інжугул бот. lily of the valley
інжір fig tree
іңір dusk
ірбіс зоол. leopard
іргелі fundamental; ~ қабырға
main wall
iprerac basement
ірку, тежеу restrain; (біреуді)
hold back; restrain; (сезімді) sup
press

ш_
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ішк

іру barking
ісмер factotum
ірі big; маңызды great
iccanap mission
ірі бытыра swan-shot
iccanapra жіберу send on a
mission
іріктеп алу select
іссапармен келген attached
іріктеп таңцап алу seed
істей білу, істей алу can; be
іріктеу selection
able to; know how (to)
ірілеқдіру; біріктіру integrate
ісгеу, жасау do; (қылмыс жәірімшік cheese
не
т. б. туралы) commit; қате
ірің мед. abscess
жасау make a mistake
іріндеген festering
істеуге ойлану, ниеттену plan,
іріндеу fester; gather
intend
ірінді (жара), жүқпалы (ауру)
ісік swelling, tumour
foul
ісік, томпақ lump
іс affair, business; (қылық)
ісіну,
icy swell
deed; (мақсат, мүдделер) cause;
icin кету swell (up)
ортақ~ common cause; заң. case;
іш belly, abdominal
~тің мәні the point
iui жүргізетін laxative, purge
іс бастау, іске кірісу undertake
іш қату мед. constipation
іс жүзінде actually, in fact
іш, кұрсак, қарын stomach
іс жүзіндегі actual, real; (қолданымдагы қужат туралы) valid іш өту diarrhoea
ісек wether (castrated)
іш пыстыратын dull, boring
іске асыру practice, realization
іш пысу, зерігу boredom
іске асьфу, аткару fulfilment;
іш сузегі typhoid
(міндеттерді және т. б.) exe
ішек анат. intestine
cution
ішек муз. string
іске жарату apply
ішек-қарын viscera
іске қосу launch
ішеккүрты worm
іске крсу, жургізу set machi
ішекті аспап муз. stringed
nery in motion
instrument
іскенже (қурал) vice; ауысп.
ішекті аспаптар квартеті string
grip
• quartet
іскер, бастамашыл enterprising
ішке deep (into); елдің ішіие
іскерлік business; businesslike
inland
іскерлік кездесу interview
ішке тарту draw in; қатыстыру
involve
іскеаігік үсыныс sensible

ШІК
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ішкиім underwear
ішкізу give (smb.) a drink
ішпек тех. bush
ішперде анат. peritoneum; ~
қабынуы peritonitis
ішкі inner; inside
ішкі ағзалар физиол. apparatus
ішкі жағы wrong side; reverse
ішкі нарық home market
ішкі сауда internal/home trade
ішкі саясат home/domestic
policy
ішкі істер internal affairs
ішкілік ішпейтін sober
ішмай suet

эле

іштей қарсы пікірмен қарау be
prejudiced against
іштен жауып бекіту lock (in,
up)
іштен, іиггей from within
iurri (сыйымды, кең) capacious
ішу drink
ішімдік, сусын drink, beverage
ішінара somewhat
ішінде inside; in
ішіндегісі contents
ішіне in; into; inside
ішінен оку read to oneself;
дауыстап оқу read alond
ішіп-жем: ~ қорлары food
stuffs; eatables

Э
эволюция evolution
экватор equator
эквивалент, балама equivalent
экипаж vehicle; carriage; команда crew
экология ecology
экологиялық апат ecological
catastrophe
экологиялық таза өндіріс
nature-friendly production
экологиялық таза өнімдер
ecologically safe foodstuffs, green
product
экологиялық тепе-теңшк eco
logical equilibrium
экономика economics
экран screen

экскаватор excavator; адымдағыш ~ walking excavator
экскурсия excursion, trip
экспансия expansion
экспедиция expedition
эксперимент experiment
экспонат exhibit
экспорт export(s)
экспорттау export
экспорттық export, for export
экспресс т.-ж. express (train)
экспроприация expropriation
элеватор grain elevator
электр electricity
электр плита electric stove
электр стансалары power sta
tion

эле
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электр технигі electrician
электрлендіру electrification
электрлік electric(al)
элемент element
эмигрант emigrant
эмиграцня emigration
энергия energy
энциклопедия encyclopaedia
эпизод episode
эпилог epilogue
эскадра тең. squadron
эскадрилья ав. flying squadron
эскалатор escalator, moving
staircase
эстафета спорт. relay-race
эстет aesthete
эстегика aesthetics
эстетикалық aesthetic

яһу

эстон тілі Estonian
Эстония Estonia
эстрада stage, platform; (өнер
mypi) variety show
эстрадалық: ~ концерт variety
show
этажерка (кітап қоятын)
bookstand
эталон standard
этнограф ethnographer
этнография ethnography
этнолог ethnologist
этнология etnology
этиос ethnic group
этностық ethnic
этюд өнер. study; sketch; муз.
etude
эфир ether
эшелон echelon

Я
яғни that is
ядро физ. nucleus
ядролық nuclear; ~ физика
nuclear physics; ~ кару nuclear
weapons pi

ядролық қарусыз nucclearfree; - анмақ nuclear-free zone
яки or; - болмаса either... or
яшма jasper
яһуди Judaism

ҚОСЫМША

Бүрыс етістіктер
Infinitive
arise
awake
be
bear
beat
become
begin
bend
bet
bind
bite
bleed
blow
break
breed
bring
broadcast
build
bum
burst
buy
cast
catch
choose

Translation
пайда болу,
туындау
ояту, ояну
болу
төзу, шыдау
ұру, соққылау
болу
бастау
ию,
майыстыру
бостесу
байлау, буу,
міндеттеу
шағу, тістеу
қанау,
қансырау
үрлеу; гүлдеу
сындыру
өсіру
алып келу
хабарлау
қүру, салу
жағу, күіщіру
жарылу, жару
сатып алу
тастау,
лақтыру
үстап алу
тандау

Past Tense
arose

Past Participle
arisen

awoke
was / were
bore
beat
became
began
bent

awoken
been
borne
beaten
become
begun
bent

bet, betted
bound

bet, betted
bound

bit
bled

bitten
bled

blew
broke
bred
brought
broadcast
built
burnt, bumed
burst
bought
cast

blown, blowed
broken
bred
brought
broadcast
built
burnt, burned
burst
bought
cast

caught
chose

caught
chosen
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come
cost
creep
cut
deal

dig
dive
do
draw
dream

drink
drive
eat
fall
feed
feel
fight
find
flee
fling
fly
forbid

келу, таялу
бағалану
еңбектеу, жер
бауырлау
тілу, кесу
шара қолдану,
күресу; істес
болу
қазу, орлау
сүңгу
жасау,
орындау
сүйреу, тарту
түс керу;
армандау;
қиялдау
ішу
қуу;
мәжбүрлеу
жеу
қүлау, түсу
қоректендіру;
асырау
қармалау;
сипау; сезу
төбелесу,
күресу
табу
қашу,
қашқақтау
лақтыру
үшу, үшып
өту
тыйым салу

came
cost
crept

come
cost
crept

cut
dealt

cut
dealt

dug
dived
did

dug
dived
done

drew

drawn

dreamt, dreamed dreamed, dreaml

drank
drove

drunk
driven

ate
fell
fed

eaten
fallen
fed

felt

felt

fought

fought

found
fled

found
fled

flung
flew

flung
flown

forbade, forbad

forbidden
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forecast
foresee
foretell
forget
forgive
forsake
freeze
get
give
go
grind
grow
hang
have
hear
hide
hit
hold
hurt
keep
kneel
know
lay
lead
lean
leap

болжау,
жорамалдау
алдын ала
көру, сезу
болжап айту
ұмыту
кешіру
тастап кету,
қалдыру
тоңу, қату
алу
беру
бару, жүру
ұнтақтау, үгу
өсу, арту
асу, ілу
ие болу, бар
болу
есту
жасыру,
тығылу
үру,соғу
үстау
ауырту
бермеу; сақтау
тізерлеу

forecast,
forecasted
foresaw

forecast,
forecasted
foreseen

foretold
forgot
forgave
forsook

foretold
forgotten
forgiven
forsaken

froze
got
gave
went
ground
grew
hung, hanged
had

frozen
got
given
gone
ground
grown
hung, hanged
had

heard
hid

heard
hidden

hit
held
hurt
kept
knelt
kneeled
knew
laid
led

hit
held
hurt
kept
knelt
kneeled
known
laid
led

білу
салу, қою
бастап жүру;
басқару
еңкею, сүйену leant, leaned
секіру, қарғу
leapt, leaped

leant, leaned
leapt, leaped
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learn
leave
lend
let
lie
light
lose
make
mean
meet
mislay
mislead
misspell
misundertsta'nd
overcome
overdo
overhear
oversee
oversleep
pay
prove
put
quit
read
repay

үйрену
тастап кету,
кетіп қалу
қарызға беру
рүқсат беру
жату
жарық беру
айырылу,
жоғалту
жасау
ниеттену
кездесу,
жиналу
орнына
қоймау, үмыту
адастыру
қате жазу
қаге түсіну
еңсеру, жеңу
асыра сілтеу
естіп қалу
бақылау
көп үйықтау
телеу
дэлелдеу;
растау
салу, қою
жүмыстан
шығу, тастау
оқу
қарызын
қайтару

learnt, learned
left

learnt, learned
left

lent
let
lay
lighted, lit
lost

lent
let
lain
lighted, lit
lost

made
meant
met

made
meant
met

mislaid

mislaid

misled
misspelt,
misspelled
misunderstood
overcame
overdid
overheard
oversaw
overslept
paid
proved
put
quit, quitted

misled
misspelt,
misspelled
misunderstood
overcome
overdone
overheard
overseen
overslept
paid
proved
proven
put
quit, quitted

read
repaid

read
repaid
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rode

ridden

rang

rung

rise
run
saw

салт жүру,
көлікпен жүру
шеңберлеп
сызу
көтерілу, тұру
жүгіру
арамен кесу

rose
ran
sawed

say
see
seek
sell
send
set

айту, сөйлеу
көру, қарау
іздеу
сату
жіберу
орналастыру,

said
saw
sought
sold
sent
set

risen
run
sawn
sawed
said
seen
sought
sold
sent
set

sew
shake
shine
shoot
show

тігу
сілку, тербеу
жарқырау
ату
көріну;
көрсету
апшу; шөгу
жабу, бекіту
ондету, ән
салу
тұсіру,
томендету
отыру
үйықтау
таю, сырганау
лақтыру
иіскеу; иіс
шығу
егу, себу,

sewed
shook
shone
shot
showed

sewn, sewed
shaken
shone
shot
shown, showed

shrank, shrunk
shut
sang

shrunk
shut
sung

sank

sunk

sat
slept
slid
slung
smelt, smelled

sat
slept
slid
slung
smelt, smelled

sowed

sown, sowed

ride
ring

К.ОЮ

shrink
shut
sing
sink
sit
sleep
slide
sling
smell
sow
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speak
spell
spend
spill
spin
spit
split
spread
spring
stand
steal
stick
sting
stink
strike
strive
swear
sweep
swim
take
teach
tear
tell
think
throw

сөйлеу
ежіктеп айту
уақыт өткізу,
ақша жұмсау
төгіп алу
иіру,
айналдыру
түкіру
жару,
жармалау
жайылу,
таралу
секіру
түру
ұрлау
тығу, шаншу
шағьш алу
сасу, мұңку
соғу, ұру
тырысу, күш
салу
сертjjepy, ант
ету
сыпыру
жүзу, малту
алу
оқыту, үйрету
жырту
айту,
оңгімелеу
ойлау,
ойластыру
лақтыру

spoke
spelt, spelled
spent

spoken
spelt, spelled
spent

spilt, spilled
spun

spilt, spilled
spun

spat
spit
split

spat
spit
split

spread

spread

sprang
stood
stole
stuck
stung
stank, stunk
struck
strove

sprung
stood
stolen
stuck
stung
stunk
struck
striven

swore

sworn

swept
swam
took
taught
tore
told

swept
swum
taken
taught
torn
told

thought

thought

threw

thrown
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thrust
understand
undertake
uphold
wake
wear
weave
weep
win
wind
withdraw
withstand
write

тығу, сұғу
тұсіну
кірісу,
міндетгену
қорғау, қолдау

thrust
understood
undertook

thrust
understood
undertaken

upheld

upheld

ояну
кию
тоқу, өру
еңіреу, жылау
жеңу, ұту
бұралу,
ирелеңдеу
шегіну
төтеп беру
жазу

woke
wore
wove, weaved
wept
won
wound

woken
worn
woven, weaved
wept
won
wound

withdrew
withstood
wrote

withdrawn
withstood
written
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Л
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П
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Т
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